Rotary klub Nova Gorica

Knjiga za vse
Po odmevnem projeku Oder za vse, ki ga je Rotary
klub Nova Gorica uspešno zaključil pred dvema
letoma, smo na lanskoletnem razpisu Ministrstva za
kulturo pridobili sredstva za izvedbo novega projekta,
ki bo različnim invalidom omogočil pridobivanje
ustreznih znanj in izboljšanje možnosti zaposlitve v
kulturi.
Projekt Knjiga za vse je namenjen spodbujanju
literarnega ustvarjanja in povečanju dostopnosti
literarnih vsebin za invalide. Projekt Knjiga za vse
obsega usposabljanje invalidov za aktivno ustvarjalno
delo na področju literature ter pridobivanje
organizacijskih in tehničnih znanj, nujnih za objavo
nastalih literarnih del v obliki, ki bo zagotavljala
popolno dostopnost vsebin.
V projekt vključujemo invalide ne glede na obliko in stopnjo invalidnosti in jih spodbujamo k medsebojnemu sodelovanju
in iskanju rešitev, ki ponujajo celovit odgovor na težave vseh invalidnih skupin. Pri izvedbi projekta tako sodeluje več
različnih invalidskih organizacij, v projektne dejavnosti pa se je do sedaj vključilo skoraj štirideset posameznikov.
Projekt je zastavljen kot serija delavnic, ki vsebinsko pokrivajo celoten spekter od nastanka literarnega dela, preko
interpretacije in tehnične obdelave, do objave. Na usposabljanjih strokovnjaki z različnih področij skozi teoretske osnove
in praktično delo udeležencem posredujejo znanja kreativnega pisanja proze in poezije, različnih možnosti interpretacije
literarnih besedil, organizacije in vodenja projektov s poudarkom na upravljanju avtorskih pravic, ter širok spekter znanj,
povezanih z multimedijskimi tehnologijami, od snemalnega studia in osnov video produkcije do računalniških spretnosti
optimizacije posnetkov in objave na spletu.
Do junija je pet od sedmih predvidenih delavnic že uspešno zaključenih. Udeleženci usposabljanj bodo v naslednjih
mesecih svoja novo pridobljena znanja in izdelke predstavljali javnosti na javnih prireditvah. Prvi tovrstni literarni večer,
na katerem je svoje stvaritve predstavilo kar deset udeležencev delavnice ustvarjalnega pisanja, je bil v začetku junija v
Škofji Loki. V tamkajšnjem kulturnem domu so poleg piscev svoje izdelke predstavili tudi fotografi, prav posebej zanimiv
pa je bil tudi nastop skupine, ki je poezijo predstavila skozi ples in gib.
Inovativno zastavljen projekt bo poleg spodbujanja literarne ustvarjalnosti raziskoval predvsem možnosti objave literarnih
vsebin v večpredstavni (multimedijski) obliki, ki presega današnje definicije popolne dostopnosti: poleg rešitev za
senzorične omejitve bomo raziskovali tudi dostopnost vsebin neodvisno od načina dojemanja in razumevanja. Projekt bo
koristil vsem, ki imajo zaradi invalidnosti ali bolezni težave z branjem tiskanih besedil: slepi in slabovidni, gluhi, tetraplegiki,
ljudje z multiplo sklerozo, bolniki s Parkinsonovo boleznijo, avtisti, osebe z motnjo pozornosti – npr. disleksiki, ipd.
Projekt bo k uveljavljanju koncepta enakih možnosti za invalide na področju kulture - tudi zaposlitvenih - prispeval na
dveh ravneh, s spodbujanjem samih invalidov k ustvarjanju in uporabi literarnih vsebin ter skozi spodbujanje širšega
okolja k oblikovanju pogojev, ki bodo invalidom omogočili enakopravno udejstvovanje v kulturi, bodisi kot ustvarjalcev
ali kot odjemalcev.
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