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Predavanje o vplivu oblikovanja besedila za osebe z bralnimi težavami bo razkrilo, v kolikšni 
meri lahko individualno oblikovanje digitalnih vsebin vodi k boljšemu bralnemu 
razumevanju.  
 
Branje besedil v digitalni obliki nam, vsaj v smislu oblikovanja besedila, lahko omogoča več 

svobode kot klasični tisk. V svetu z velikim številom bralcev s posebnimi potrebami (osebe 

z disleksijo, slabovidne osebe), se zato zdi možnost, ki bi uporabnikom omogočila 

oblikovanje besedila po lastnih željah, zelo privlačna. Na predavanju bodo predstavljeni 

rezultati raziskave, s katero so ugotavljali, ali bralec pri branju besedila, ki ga do določene 

mere s pomočjo posebnega vmesnika oblikuje sam, doživi večjo stopnjo bralnega udobja, 

besedilo prebere z več razumevanja in ga prebere hitreje, kot če je besedilo oblikovano 

vnaprej. Predstavljen bo tudi pregled rezultatov raziskav, ki opisujejo vpliv določenih 

oblikovnih parametrov (črkovna vrsta, velikost pisave, medčrkovni in medvrstični razmik, 

dolžina vrstice, ... ) na branje oseb z disleksijo.  

Predavanje je izvleček iz magistrskega dela z naslovom: »Vpliv spremenljivk digitalnega 

besedila na berljivost pri osebah z disleksijo«, ki je nastalo v okviru Naravoslovnotehniške 

fakultete, pod mentorstvom izr. prof. dr. Urške Stankovič Elesini ter asist. dr. Milene Košak 

Babuder.  

Mag. graf. inž. Tjaša Krivec je oblikovalka vidnih sporočil, ki v svojem raziskovalnem delu posebno pozornost 

posveča oblikovanju za ranljive skupine. Njeni odmevnejši projekti v preteklosti so bili: oblikovanje tipnih 

prilagoditev za slepe in slabovidne v Pokrajinskem muzeju v Celju (za katerega je prejela študentsko 

Prešernovo nagrado, delo pa je bilo razstavljeno tudi na 23. Bienalu oblikovanja v Ljubljani) ter v Narodni 

galeriji v Ljubljani in sodelovanje na projektu Dostopnost v Slovenskem etnografskem muzeju.   

 

Prijave sprejemamo na sedežu Univerze za tretje življenjsko obdobje, oseba za stik Polona 

Kelava, el. pošta: polona.kelava@guest.arnes.si. Predavanje je brezplačno.  

Družili se bomo dobro uro. 
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