
Ponudba Knjižnice Radlje ob Dravi prilagojena invalidom 

 

V knjižnici Radlje ob Dravi kot osrednji splošni knjižnici na območju petih občin: Radlje ob 

Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju, želimo zadovoljiti vsakega bralca in 

obiskovalca. Ker smo za določene skupine invalidov manj zanimivi kot ponudniki informacij 

in čtiva, iščemo poti, da med vso sodobno ponudbo izberemo medije, ki omogočajo 

premagovanje nekaterih ovir. Predvsem za slabovidne in slepe uporabnike smo našli več 

načinov. Knjige z večjim tiskom smo označili z dobro vidnimi nalepkami, stalno 

dopolnjujemo zbirko zvočnih knjig (knjige, posnete na glasbene zgoščenke, ki si jih bralec 

predvaja v cd-predvajalniku) in uporabnikom posojamo lupe ter bralna očala različnih dioptrij 

za uporabo v knjižnici. Na kulturnih prireditvah in drugih, predvsem z ustvarjanjem 

povezanih dejavnosti, se tudi z invalidi srečujemo pogosteje. Prav v srečevanju in pogostejši 

stikih z invalidnimi osebami, v knjižnici prepoznavamo pogoje za ustvarjanje novih zamisli in 

rešitev, kajti brez uporabnikov z različnimi posebnimi potrebami in omejitvami, tudi mi ne 

iščemo rešitev in ne prilagajamo naše ponudbe. Vse prilagoditve naše ponudbe smo naredili 

prav zato, ker ste nam povedali in pokazali, kaj pogrešate in kaj potrebujete. Plod našega 

sodelovanja in vaših predlogov so tudi bralna srečanja, ki se letos 2. sezono odvijajo v 

prostorih društva invalidov in društva upokojencev na Mariborski cesti v Radljah. Vsak prvi 

ponedeljek v mesecu je namenjen branju in izmenjavi mnenj o prebranem. Knjižničarji 

sodelujemo kot informatorji in kot oskrbniki s knjigami, ki jih na srečanja tudi prinašamo. 

Čeprav je knjižnica v Radljah zaenkrat še vedno nedostopna vsem, ki se do nas ne morejo 

povzpeti po stopnicah, vljudno vabljeni v knjižnico (ali pred njo). Če ne morete do nas, se 

bomo mi potrudili k vam. S skupno voljo bomo našli poti, in dodali k prizadevanjem za 

oblikovanje strpne, dobre, sočutne družbe, ki poskrbi za vsakega. Če vsako leto dodamo k 

izboljšanju ponudbe vsaj delček, se bomo iz leta v leto veselili skupnih uspehov. 
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