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Ob petnajstem jubileju revije RIKOSS

Marino Kačič, glavni in odgovorni urednik 

Poljudnoznanstvena revija RIKOSS praznuje 15-letnico. V tem času je izšlo 60 
številk, v njih je bil objavljenih več kot  600 avtorskih člankov, s čimer je revija 
dosegla nivo poljudnoznanstvene revije – edine te vrste v Sloveniji in regiji. Bralci so
ljudje z različnimi vrstami okvar vida, kot tudi tisti, ki nimajo okvare, imajo pa 
strokovni ali druge vrste interes za informiranje, izobraževanje ali seznanjanje z
vsebinami s področja okvare vida. Večina bralcev je iz Slovenije, v manjši meri iz 
drugih srednjeevropskih držav, posamezniki pa tudi iz drugih držav EU, ZDA,
Kanade, Avstralije in celo Rusije ter Japonske.

Kratka zgodovina in razvoj revije

Ob prelomu tisočletja je specialna informacijsko komunikacijska tehnologija, ki 
omogoča vključevanje ljudi z okvaro vida v procese aktivnega življenja, toliko 
napredovala, da je bila možna njena množična uporaba. V tem času se je v Sloveniji 
pokazala potreba po informiranju ljudi z okvaro vida, da bi bili seznanjeni z razvojem
in možnostmi, ki obstajajo, kot tudi s cenami teh tehnologij in pripomočkov. Sam sem 
v drugi polovici 90-ih večkrat obiskal različne proizvajalce omenjene opreme v 
Nemčiji in nekaterih drugih zahodnoevropskih državah, da bi se seznanil z 
najnovejšo tehnologijo, ki je bila takrat v razvoju. Kasneje pa sem jih obiskoval, da bi
se od njih učil in z nekaterimi sodeloval pri razvoju (predvsem pri testiranju in 
podajanju idej). Ker so se posamezniki obračali name z vprašanji o teh tehnologijah, 
je prišlo do spontane potrebe, da sem leta 2001 začel izdajati mesečni informator na 
omenjene teme. Že naslednje leto 2002 je mesečnik prerastel v periodično revijo, ki 
je prešla pod okrilje Zveze slepih in slabovidnih Slovenije.

Od leta 2002 naprej se je revija razvijala in širila iz osnovnega informacijsko
komunikacijskega področja (specialna oprema, pripomočki, dodatki) na druge 
vsebine, kot so izkušnje iz delovne prakse, potovanj, zakonodaje. Zadnja leta se
prispevki širijo tudi na strokovne vsebine pomagajočih poklicev kot so optometrist, 
specialni pedagog in drugi. Tehnološko pa se je revija razširila od izhajanja v
elektronski obliki na izhajanje v elektronski in zvočni obliki. Ob obletnici revije smo 
temeljito prenovili tudi spletno stran RIKOSS.

Namen, cilj in poslanstvo

Namen revije je izobraževanje in obveščanje o specialni informacijski opremi; o 
spoznanjih iz izobraževalnih, oftalmoloških in socioloških področij; o možnostih za 
usposabljanje in delo; o prostem času, pravicah ter zakonodaji. Ljudje z okvaro vida 
in njihovi svojci opisujejo izkušnje o tem, kako jim je v življenju uspelo, pa tudi
izkušnje z dela, potovanj, zdravja, strokovnjaki pa o težavah, zdravljenju in novih
strokovnih odkritjih…

Poslanstvo revije RIKOSS je že od vsega začetka, da odpira prostor za sodelovanje 
in nove oblike skupnega dela ljudi z okvaro vida in različnimi deli družbe. Zato smo 
zainteresirani za nove pobude in priložnosti iz katerekoli strani.
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Komu je revija namenjena in kdo so bralci

Revija je namenjena ljudem z okvaro vida in vsem drugim članom družbe, ki imajo 
opravka z ljudmi z okvaro vida, ki želijo biti informirani, kot vsem tistim, ki so
pripravljeni soustvarjati ta skupni prostor in seveda tudi vsem članom ZDSSS. 

Kot rečeno, je med bralci dobra polovica ljudi z okvaro vida, druga polovica pa so 
starši, sorodniki, študentje, dijaki, strokovnjaki različnih poklicev, ki imajo opravka z 
ljudmi z okvaro vida (računalnikarji, specialni / pedagogi, psihologi, socialni delavci, 
ekonomisti, učitelji in mnogi drugi). V zadnjih letih strmo narašča število bralcev iz 
prostovoljskih organizacij, ki se srečujejo z ljudmi z okvaro vida in potrebujejo 
dodatne informacije o tehnologiji, razumevanju bolezni ali okvar, poznavanje
ustrezne komunikacije v odnosu do ljudi z okvaro vida oz. ljudi s hendikepom.

Zahvale

Najprej se zahvaljujem bralcem, saj brez njih tudi revije ne bi bilo. Sedaj jih je krepko
preko 3000, kar ni malo za specializirano periodično revijo. Zahvala gre tudi Zvezi 
slepih in slabovidnih Slovenije, ki projekt (kot je iz opisane zgodovine razvidno)
podpira praktično od začetka. Zahvaliti se moram tudi vsem tistim, ki so na 
kakršenkoli način v vseh teh letih občasno sodelovali in podpirali revijo. Bodisi, da so 
napisali prispevek, bodisi, da so idejo širili naprej, ali pa so uporabljali informacije iz
revije in s tem pri svojih dejanjih prispevali k boljšim odločitvam v svojem zasebnem 
ali delovnem okolju. Prav posebej pa se želim zahvaliti timu sodelavcev, se pravi
stalnim piscem in lektorju. Skupaj tvorimo trdno jedro ekipe oziroma uredništvo revije.
Nekateri so že dolga leta prisotni. Brez vseh vas revije ne bi bilo. Velika hvala! Vsi, ki
to berete, pa ste dobrodošli pri sodelovanju z revijo. Lepo vabljeni, pišite v
uredništvo.
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Vizitka revije RIKOSS

RIKOSS - poljudnoznanstvena revija s področja okvare vida 

Revija izhaja 4-krat  letno v elektronski in zvočni obliki, je 
brezplačna, njen naročnik lahko postane kdorkoli, ki to želi, brez omejitve. Vse 
zainteresirane vabimo k sodelovanju pri pisanju prispevkov, priporočanju revije 
drugim ali informiranju na spletni strani Rikoss.

Uredništvo revije RIKOSS
W: http://www.zveza-slepih.si/rikoss/
E: rikoss@zveza-slepih.si
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