RIKOSS - poljudnoznanstvena revija s področja okvare vida
Revija je konec 2016 praznovala 15-letnico, ima prenovljeno spletno stran. Z avtorskimi članki je
dosegla nivo poljudnoznanstvene revije – edine te vrste v Sloveniji. Bralci so ljudje z različnimi vrstami
okvar vida in prav toliko tistih, 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 tudi iz drugih srednjeevropskih držav, posamezniki pa tudi iz drugih držav EU, iz
ZDA, Kanade, Avstralije in celo Rusije ter Japonske.
Kratka predstavitev revije RIKOSS
Zgodovina: revijo že 15 let izdaja Zveza slepih in slabovidnih Slovenije, izšlo je 60 številk s preko 600
avtorskimi članki in 2 samostojnima publikacijama v obliki zbornika.
Oblika: izhaja 4-krat letno v elektronski in zvočni obliki ter je brezplačna.
Namen in cilj: izobraževanje in obveščanje o specialni informacijski opremi; o spoznanjih z
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 s tem, kako jim je v
življenju uspelo, pa tudi izkušnje z dela, potovanj, zdravja, strokovnjaki pa o težavah, zdravljenju in
novih strokovnih odkritjih…
Bralci: dobra polovica je 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), vse več tudi prostovoljske
organizacije, ki se srečujejo z ljudmi z okvaro vida in potrebujejo dodatne informacije o tehnologiji,
razumevanju bolezni ali okvar, poznavanje, kako v odnosu uporabiti ustrezno komunikacijo ….
Poslanstvo revije RIKOSS je od vsega začetka, da odpira prostor za nove oblike sodelovanja med ljudmi z
okvaro vida in različnimi deli družbe. Zato smo zainteresirani za nove pobude in priložnosti s katerekoli
strani. Vljudno vabljeni.
Komu vse je revija namenjena: ljudem z okvaro vida in vsem drugim članom družbe, ki imajo opravka z
ljudmi z okvaro vida, tako tistim, ki želijo biti le informirani, kot tudi vsem tistim, ki so pripravljeni
soustvarjati ta skupni prostor (ustanove, društva, združenja), in seveda tudi vsem članom ZDSSS.
Glavni in odgovorni urednik
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