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oblikovanje storitev tudi  v drugih splošnih knjižnicah

 poenotenje storitev
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Zakaj smernice za starejše?

Mednarodno leto starih ljudi 1999 je bilo na prelomu v novo tisočletje
odmeven mejnik, ki je označilo 20. stoletje kot stoletje otrok in napovedalo
21. stoletje kot stoletje starih ljudi. Tak demografski razvoj zahteva temeljite
družbene spremembe na področju:

 socialnega varstva,

 bivanjskih razmer,

 zaposlovanja,

 vključevanju starejših v družbo.

Celotna družba, predvsem na lokalni ravni, si mora prizadevati za kakovostno
življenje starejših in sožitje med generacijami.
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Zakaj smernice za starejše?

Delež starejših (65 let in več) je bil na začetku 80 let 20. stoletja na ravni 10% in se od
1987 stalno povečuje. 1. 1. 2017 je bilo v Sloveniji 18,9 % starejših od 65 let (leta 2011
16,6 %), delež starejših od 80 let je bil 5,1 % (leta 2011 4,2 %).

OECD ocenjuje, da v državah članicah EU med prebivalci, starimi 55-64, delovno
aktivnih samo še 50%.

V Mestni knjižnici Ljubljana (MKL) se delež uporabnikov starejših od 65 let vsako leto
povečuje:

2011 2012 2013 2014 2015

9,22% 9,80% 10,43% 11,06% 11,50%
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Ciljna skupina starejši

Opredelitev izraza

V dokumentu smo se odločili za uporabo izraza starejši (Univerza za tretje 
življenjsko obdobje, Festival za tretje življenjsko obdobje). V uporabi so še 
izrazi starostniki, seniorji, upokojenci, itd.

Opredelitev ciljne skupine

 Združeni narodi opredeljujejo kot starejše tiste, ki so dopolnili 50 let. 

 Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (2012) v Sloveniji 
zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine pri starosti 65 let, v 
slovenskih dokumentih uporabljamo 65 let kot starostni mejnik. 
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Značilnosti ciljne skupine

Starejši so zelo heterogena skupina: upokojenci, zaposleni, podjetniki, negovalci,
slabotni, ljudje iz različnega kulturnega okolja, starejši prihajajo iz urbanega in
podeželskega okolja. Starejši od 65+ ne pripadajo isti generaciji, ekonomskemu
razredu in nimajo istih interesov, potreb in življenjskih pričakovanj. Glavne prioritete
starejših pa so:

 Še naprej si želijo živeti doma.

 Želijo biti še naprej aktivni.

 Upokojitev vidijo kot novo stopnjo v življenju.

 Še naprej se želijo ukvarjati s hobiji in gojiti različne interese.
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Kultura  starejši

Ker je kultura pomembna za kakovostno življenje starejšega prebivalstva, ima
skrb za kulturno participacijo te generacije velik pomen. Naloga nacionalne
kulturne politike je odpravljanje fizičnih in socialno ekonomskih okoliščin, ki
omejujejo možnosti za aktivno udeležbo starejših v kulturnem življenju. Prav
mreža splošnih knjižnic je na nacionalni ravni pomemben dejavnik udeležbe
starejših v kulturi.
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Splošne knjižnice  starejši

Kaj splošne knjižnice že ponujamo starejšim:

 Posebna postajališča bibliobusa

 Premične zbirke gradiva v domovih za starejše in dnevnih centrih

 Informacije pomembne za življenje in prosti čas

 Gradivo (e-knjige, povečan tisk, zvočne knjige)

 Dostavo gradiva na dom

 Bralne skupine in posebne oblike neformalne biblioterapije

 Računalnike in računalniško opismenjevanje 

 Programe kulturne dediščine in ustnega izročila

 Promocijska gradiva, prilagojena starejšim (povečan tisk)

 Prostor za srečevanja
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Lokalna skupnost  knjižnica  starejši

Na področju izvajanja storitev in programov za starejše lahko knjižnice veliko prispevajo k razvoju
lokalne skupnosti:

 Spodbujajo pozitiven odnos do staranja in starosti.

 Zagotavljajo informacije in izobraževanje za razumevanje staranja.

 Pospešujejo uporabo knjižnice s strani starejših z zagotavljanjem ustreznih knjižničnih prostorov
in lažjim dostopom do njih.

 Zagotavljajo storitve, ki ustrezajo posebnim potrebam starejših.

 Izkoriščajo potencial starejših kot povezovalca med starejšimi in različnimi generacijami.

 Vključujejo starejše v procese načrtovanja pri oblikovanju storitev in programom za celotno
skupnost.

 Se povezujejo z drugimi ponudniki v lokalni skupnosti za bolj kvalitetne storitve za starejše.
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Organizacijska izhodišča

Ko se knjižnica odloči za izvajanje storitev za starejše, najprej določi nekaj 
osnovnih organizacijskih izhodišč:

 Vključevanje storitev za starejše v program dela knjižnice in v proračun

 Zagotavljanje fizičnega dostopa do knjižnične stavbe, gradiva in storitev

 Vzpostavitev odgovornega odnosa do starejših

 Uporaba izkušenj in znanj starejših pri oblikovanju storitev in programov

 Zagotavljanje dostopa do informacij in virov povezanih s staranjem

 Zagotavljanje storitev glede na potrebe starejših

 Sodelovanje s ponudniki programov za starejše v lokalni skupnosti
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Vključevanje storitev za odrasle v program dela 
knjižnice in v proračun

Vodstvo knjižnice in vsi zaposleni se morajo zavedati, da so storitve za
starejše dolgoročna usmeritev, ki bo zapolnjevala vedno večji del programa
knjižnice in je tudi finančno ovrednotena.

19. oktober 2017 11



Zagotavljanje fizičnega dostopa do knjižnične 
stavbe, gradiva in storitev

S fizično onemoglostjo starejših se zmanjšuje tudi
prostorska mobilnost, fizični prostor postaja tako ovira
za dostopnost do ljudi, gradiva in informacij. Primarna
potreba starejših je, da imajo enostaven dostop do
prostorov knjižnice, gradiva in različnih programov,
predvsem z gledišča fizične, vidne in slušne
prikrajšanosti. Knjižnica se zaveda, da so starejši ljudje
uporabniki s posebnimi potrebami.

Univerzalno oblikovanje: prostor knjižnice je zasnovan
na principih univerzalnega oblikovanja produktov,
prostorov in okolja na način, da jih lahko uporabljajo vsi
ljudje do največje možne mere, brez potrebe po
adaptaciji ali specialnem oblikovanju. Univerzalno
oblikovanje koristi ljudem vseh starosti in sposobnosti
in omogoča varno, udobno in učinkovito opravljanje
vsakodnevnih aktivnosti.
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Vzpostavitev odgovornega odnosa do starejših 

Ko knjižnica načrtuje storitve za starejše, mora v njihovo izvajanje vključiti čim
več zaposlenih. Tako kot za delo z drugimi ciljnimi skupinami, tudi za delo s
starejšimi, knjižničarji potrebujejo določena posebna znanja, kar je povezano
z oblikovanjem paketa izobraževanj za delo s starejšimi v knjižnicah.
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Uporaba izkušenj in znanj starejših pri 
oblikovanju storitev in programov 

Starejši imajo veliko znanj, ki jih lahko delijo kot prostovoljci v
medgeneracijskem sodelovanju in vrstniški pomoči, ali skupaj s knjižničarji
sooblikujejo programe za starejše. Za ta namen lahko knjižnica oblikuje
svetovalne in fokusne skupine, izvede raziskave in vključi starejše kot
prostovoljce pri oblikovanju in izpeljavi različnih projektov v knjižnici.

19. oktober 2017 14



Zagotavljanje dostopa do informacij in virov 
povezanih s staranjem

Knjižnica mora postati vstopna točka dostopa za informacije, ki jih starejši 
potrebujejo:

 Knjižnica oblikuje različne zbirke gradiva, ki odsevajo informacijske 
potrebe starejših.

 Knjižnica prevzame vlogo koordinacijskega središča za informacije in vire o 
staranju za starejše, njihove družine, negovalce in strokovnjake. 

 Knjižnica zagotovi dostop do IKT in dostop do online storitev in informacij. 
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Zagotavljanje storitev glede na potrebe starejših

Knjižnica zagotavlja take storitve, programe in izobraževanja, ki prinašajo
starejšim nova znanja za samostojno uporabo knjižnice in za vsakdanje
življenje.
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Sodelovanje s ponudniki programov za starejše 
v lokalni skupnosti

Starejši predstavljajo dobro vez med knjižnico in širšo skupnostjo. Knjižnični 
programi za starejše se ne podvajajo s programi drugih ponudnikov, temveč 
jih dopolnjujejo in podpirajo. Knjižnica poišče možnosti za vključitev v širše 
(nacionalne) programe za starejše. 
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Vsebinska področja

Pri oblikovanju storitev za starejše smo izhajali iz osmih temeljnih vsebinskih
področij, ki so najbolj pogosto navedena v strokovni literaturi in najbolj celovito
vključujejo interese večjega dela populacije starejših.

 Delo in kariera

 Načrtovanje financ

 Zdravje in dobro počutje

 Uporaba sodobne tehnologije

 Posredovanje informacij in stiki v lokalni skupnosti

 Kreativnost

 Vseživljenjsko učenje

 Medgeneracijski programi
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Delo in kariera

Ljudje živimo dlje, smo povprečno bolj zdravi in se za to odločamo dlje časa ostati na
delovnem mestu (ali pa nam to nalaga zakonodaja).

Vloga splošne knjižnice:

 Pomoč pri začetku iskanja nove službe.

 Prost dostop do z delom povezanih virov.

 Pomoč, ki vključuje osebno asistenco, delavnice, online vire.

 Informacije o prostovoljnem delu.

 Gradivo in informacije o karieri, informacije o plačah.

 Uporaba IKT pri pripravi CV, prijave za službo. 

 Dostop do oglasov za delo (lokalno in nacionalno).
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Dobra praksa v MKL

Izvajanje individualnega kariernega coachinga

http://www.mklj.si/izobrazevanja/borza-dela

Uporaba e-Priročnika dobrih praks učnih 
aktivnosti za brezposelne (mednarodni projekt 
LinkINjob 2014-2016)

http://www.linkinjob.eu/images/uploaded/Linki
njob-eguide-sl.pdf
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Načrtovanje financ

Mnogo starejših, ne glede na višino dohodkov in ekonomske pogoje, vidi težavo v
razumevanju kompleksnosti socialnega varstva in sistema upokojevanja, bančnih
politik in praks, poroštev, zavarovanja in upravljanja z dolgom in obveznostmi. Brez
primerne finančne pismenosti je vedno več ljudi podvrženih tveganju za ekonomsko
negotovost in izkoriščanje.

Vloga splošne knjižnice:

 Knjižnice razvijajo različne storitve, ki vključujejo specializirane zbirke, online baze
podatkov in delavnice.

 Knjižnica lahko zagotovi starejšim objektivne, nekomercialne informacije glede
vlaganja v upokojitev.

 Izvajanje finančnega opismenjevanja za ožje ciljne skupine: ženske, invalidi,
imigranti, starejši.
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Dobra praksa v MKL

Spletno bančništvo  v 
okviru info točke e-
gradiv javnih oblasti na 
spletni strani MKL

http://www.mklj.si/odra
sli/itemlist/category/279
-infotocka-e-gradiv
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Zdravje in dobro počutje 

Priča smo pravi eksploziji različnih, predvsem online zdravstvenih informacij in veliko jih
naslavlja prav starejše prebivalce.

Vloga splošne knjižnice:

 Bolezni in preventiva: Starejši postanejo bolj dojemljivi za bolezni in jih vedno bolj
zanimajo informacije o konkretni bolezni ali preprosto o problemih povezanih s staranjem;
želijo razumeti diagnoze; oceniti svoje zdravstveno stanje; iščejo nasvet kako obvladati
svojo bolezen; kaj lahko pričakujejo od svojih zdravnikov.

 Upravljanje z osebnim zdravjem: Za nekatere je knjižnica edini dostop do online informacij,
kar še posebej velja za starejše.

 Knjižnica lahko ponudi starejšim informacije v raznolikih formatih in prek različnih
dostopov ter prek različnih izobraževanj spodbuja zdravstveno pismenost.

19. oktober 2017 23



Dobra praksa v MKL

Borza zdravja
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Uporaba sodobne tehnologije

IKT omogoča starejšim večjo kakovost življenja, višjo stopnjo vključenosti v družbeno življenje, večjo
samostojnost in aktivnejšo starost. Zanje so zanimivi ne samo računalniki, ampak tudi druge naprave,
ki omogočajo varno in samostojno življenje (rdeči gumb kot oskrba na daljavo). Elektronske naprave in
tehnologije postajajo tudi vse bolj cenovno dostopne in enostavne za uporabo.

Vloga splošne knjižnice:

 Učenje novih tehnologij je lahko izziv za veliko starejših ljudi. Ključno pri oblikovanju IKT
usposabljanja za starejše v knjižnicah je, da nagovarja osebne potrebe udeležencev in izpostavlja
neposredno korist za udeležence.

 Knjižnica mora upoštevati omejitve starejših tudi pri uporabi IKT: uporabniki s slušnimi težavami,
uporabniki z motoričnimi težavami, slabovidni in slepi uporabniki. Knjižnica skuša z dodatno
strojno in programsko opremo omogočiti tem uporabnikom dostop do IKT.

 Cilj knjižnice je povečati sposobnosti starejših, da sodelujejo v digitalnem okolju in se tam počutijo
varno in udobno.

 Novih tehnologij se lažje naučimo skozi igro in zabavo.
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Raba interneta med starimi prebivalci Slovenije 
(2014)
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Ne morem si finančno privoščiti 4,1

Ne znam uporabljati 3,6

Pričakujem slabe izkušnje z nezaželeno pošto in virusi 2,4

Skrbi me varnost rabe interneta 2,3

Nimam zaupanja v informacije na internetu 2,2

Na internetu je premalo uporabnih informacij 2,2

Me ne zanima 2,1

Imam telesno oviro 1,7

Drugi člani gospodinjstva me ovirajo pri rabi interneta 1,5

Nimam dovolj časa 1,3



Dobra praksa v MKL

»S klikom v družbo znanja«
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Posredovanje informacij in stiki v lokalni 
skupnosti 

Ljudje so ob upokojitvi soočeni z iskanjem odgovorov na to, kako bodo načrtovali
svojo prihodnost, kako bodo razvijali svoje interese, talente, finančne vire in osebne
odgovornosti.

Pri tem pa potrebujejo informacije. V lokalni skupnosti ni ene same lokacije, ki bi non-
stop dajala odgovore na vprašanja starejših. Temu se še najbolj približa splošna
knjižnica.

Vloga splošne knjižnice:

 Knjižnica ima prek svojih informacijskih storitev potencial, da postane središče za
poizvedovanje, raziskovanje in načrtovanje, ki ga starejši potrebujejo za
obvladovanje osebnega, ekonomskega in socialnega prehoda.

 Nekatere knjižnice povečujejo svoje informacijske storitve za starejše z
organiziranjem sejmov in razstav, ki so neposredno povezani z možnostmi za delo,
aktivnostmi v skupnosti, izobraževanjem in različnimi viri.
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Dobra praksa v MKL

Podstran za starejše na spletni strani MKL
(spletna stran MKL omogoča prilagajanje
spletnih vsebin in tako lažjo dostopnost
spletnih informacij za različne skupine
uporabnikov s senzornimi težavami)

http://www.mklj.si/starejsi
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Kreativnost 

V okviru pozitivnega staranja so se pri starejših povečale možnosti za osebno rast,
intelektualne izzive in kreativni izraz. Udeležba na kreativnih delavnicah povečuje socialno
vključenost in pospešuje spretnosti – dva ključna elementa pozitivnega staranja.

Vloga splošne knjižnice:

 Glede na pomembnost kreativnega ustvarjanja za starejše, ni vprašanje ali knjižnica to
dejavnost izvaja, ampak kako. Ali obstoječi programi odražajo osnovne principe
aktivnega staranja ali so le oblika zabave?

 Knjižnice bolj pogosto zagotavljajo dostop do umetnosti (razstave, predstave, dogodki),
ki so pasivne izkušnje, kot pa opogumljajo k aktivni udeležbi.

 Aktivna oblika udeležbe starejših je povezana z različnimi aktivnostmi (zapisi, avdio-
video posnetki, fotografije) ter v okviru predstavljanja ustne zgodovine (ustnega
izročila). Ustna zgodovina je živa zgodovina, ki pripoveduje o življenju in spominih
posameznikov in se prenaša iz generacije v generacijo (medgeneracijsko sodelovanje).
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Dobra praksa v MKL

Borza znanja spodbuja razstave svojih 
starejših članov

Kreativne delavnice
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Vseživljenjsko učenje 

S podaljšano življenjsko dobo se povečuje pomen neformalnega in priložnostnega učenja pri
zagotavljanju intelektualne ostrine in vitalnosti v tretjem in četrtem življenjskem obdobju.
Starejše je potrebno spodbujati, opogumljati in usmerjati, da se opremijo s sodobnimi znanji in
kompetencami ter imajo tako možnost za delo tudi v poznih letih in ostanejo aktivno vključeni v
skupnost.

Vloga splošne knjižnice:

 Zagotavljanje raznolikega gradiva in informacij, ki je prilagojeno potrebam starejših po
formatu (povečan tisk, zvočne knjige, prilagojena spletna stran, e-knjige, elektronske baze
dostopne na daljavo, namizne igre) in po vsebini (dnevniki, umetniške knjige z veliko
fotografijami, knjige za potovanje, priročniki: zdravje, staranje, hobiji kot vrtnarjenje,
kuhanje, ročna dela ter lokalna in družinska zgodovina).

 Poleg podpore izobraževanju imajo knjižnice lahko tudi bolj aktivno vlogo kot centri
vseživljenjskega učenja. Knjižnice zagotavljajo starejšim široko paleto različnih storitev, ki
temeljijo na ključnih principih izobraževanja odraslih.
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Dobra praksa v MKL

Izobraževalne delavnice 

Kreativnica (makerspace)  - prostor za 
učenje v novi Knjižnici Polje 2018
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Medgeneracijski programi

Sožitja med generacijami se je treba danes učiti in naučiti. Za otroke in mladostnike je 
zelo pomembno, da razvijejo pozitiven odnos do starejših ljudi in staranja.

Vloga splošne knjižnice:

 Knjižnica oblikuje različne programe:

o Druženje ob knjigah je za starejše in mlade izjemno pomembno.

o Izobraževalni programi pri katerih starejši prenašajo znanja in izkušnje na mlade.

o Prostočasni programi, ki spodbujajo druženje več generacij.

o Kulturno in zgodovinsko sporočilni programi, ki vključujejo starejše kot vir spominov, 
zgodb, posebnih znanj in kulturne tradicije (ustna zgodovina, ki se prenaša iz 
generacije v generacijo).

 Najnovejše raziskave na področju zdravja možganov in staranja so pokazale, da je 
interaktivno in medgeneracijsko igranje različnih iger za starejše koristno. 
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Dobra praksa v MKL

Prepletimo zimo
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Evalvacija

Tako kot vse programe knjižnice, je tudi programe za starejše potrebno spremljati,
analizirati in evalvirati. Prek naštetih procesov knjižnica nadzoruje napredek, preverja,
če so cilji doseženi in ugotavlja zadovoljstvo uporabnikov.

Pred izvedbo vrednotenja si knjižnica zastavi vprašanja:

 Kakšni so cilji vrednotenja?

 Kako bodo rezultati vrednotenja uporabljeni?

 Katera orodja za merjenje bodo uporabljena?

 Kako bodo podatki, pridobljeni prek evalvacije pripomogli k boljšemu izvajanju 
programov za starejše?

 Kako bodo podatki, pridobljeni prek vrednotenja pripomogli k boljšemu 
oblikovanju in nadgradnji programov za starejše? 

 Bo vrednotenje odgovorilo na vprašanje o zadovoljstvu starejših s programi? 
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Komunikacija  starejši

 Starejši več posegajo po tiskanih gradivih (izdaja posebne brošure v povečanem 
tisku).

 Ker starejši še vedno veliko berejo revije, je pomembna prisotnost knjižničnega 
programa za starejše v revijalnem tisku.

 Za elektronsko obveščanje knjižnica uporablja podstran za starejše, ki je v veliki 
meri podprta z avdio-video gradivom (izdelava posebnega promocijskega videa).

 Knjižnica lahko uporabnike obvešča po navadni ali elektronski pošti.

 Pomembno je neposredno obveščanje ob obisku knjižnice, saj starejši še vedno 
dajejo prednost osebnim stikom.

 Starejše ne-uporabnike pa knjižnica doseže prek drugih ustanov, kamor zahajajo 
starejši, ali ustanov, ki zanje skrbijo.
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Zaključek 

Glede na svoje poslanstvo in osnovne funkcije je splošna
knjižnica pomemben dejavnik v okviru aktivnega staranja.
Aktivno staranje omogoča starejšim samostojno življenje in jim
pomaga ohranjati zadovoljstvo, postavljati nove cilje in
preizkušati sposobnosti na novih področjih.
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Hvala za pozornost!

http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-
znacaja

http://www.mklj.si/o-nas/informacije-javnega-znacaja

