
V Knjižnici Radlje ob Dravi smo postali ponosni lastniki računalniške opreme, ki 

vsebuje prilagoditve za uporabnike, ki so slepi ali slabovidni. 

 

V petek, 1. junija, ob otvoritvi območne razstave likovnih del ljubiteljskih ustvarjalcev v 

organizaciji JSKD Radlje ob Dravi, so predstavniki LIONS KLUBA Slovenj Gradec predali 

opremo knjižnici. Ob predaji je opremo predstavila Ivanka Kotnik, Radeljčanka, ki je v 

otroštvu oslepela. Gospa Ivanka uporablja podobno opremo že vrsto let, pravzaprav jo je tudi 

ona prejela kot darilo Lions kluba leta 1998. Kaj omogoča oprema in katere so glavne 

prilagoditve, nam je na kratko in nazorno predstavila. Ob tem nam je približala tudi potrebe, 

možnosti in omejitve slepega človeka ali človeka, ki je kakorkoli telesno oviran, v današnji 

družbi. 

Slavica Potnik, vodja knjižnice, je okvirno predstavila načrte za spodbujanje uporabe nove 

računalniške opreme. Knjižnica je in bo tudi v prihodnje sodelovala z Medobčinskim 

društvom slepih in slabovidnih Maribor pri obveščanju članov o možnostih uporabe opreme, 

ki se, dostopna vsem uporabnikom, nahaja v knjižnici. Predsednik društva, gospod Bobinski 

je zagotovil sodelovanje in pomoč po močeh društva, predvsem pri vabilu članov v knjižnico, 

saj slepih in zelo slabovidnih oseb med našimi uporabniki v glavnem še ni. Za uporabnike 

načrtujemo tudi individualna usposabljanja za uporabo opreme, pri čemer nam bosta 

pomagala Ivanka Kotnik in njen osebni asistent Robert Krajnc.  

Ker oprema vsebuje tudi prilagoditve za slabovidne, ki jih je neprimerno več kot slepih, smo 

prepričani, da bo zelo uporabljana. V neposredni bližini knjižnice zelo hitro raste dom za 

starejše občane, med njegovimi stanovalci pa bo v prihodnosti zagotovo vse več ljudi s 

težavami z vidom, ki bodo uporabe računalnika vajeni in vešči.  

Oprema nikakor ne sme biti sama sebi namen, ampak bomo izpeljali vse dodatne aktivnosti, 

da jo bomo čimbolj uporabili. 

Vemo, da to pomeni tudi vzdrževanje, dopolnjevanje in posodabljanje opreme, za kar bomo v 

knjižnici skrbeli. Zagotovo bo uporaba te opreme odprla in pokazala še druge možnosti za 

prilagajanje ponudbe knjižnice ciljni skupini kakorkoli telesno oviranih oseb. Prvi korak je 

storjen. Želimo postati knjižnica, ki ponuja enake možnosti drugačnim.  

 

 

Slavica Potnik 

4. junij 2007 


