
Skozi knjige k pogovoru o starosti

14. 11. 2016
Hotel Central, Miklošičeva 9, 1000 Ljubljana



Program:

9.00: DR. TINA BILBAN: Uvodno predavanje - skozi knjige k pogovoru o starosti

9.40: MAG. TILKA JAMNIK: Bralne delavnice s knjigami o starosti

10.00: DR. DRAGICA HARAMIJA IN MAG. TILKA JAMNIK: Staranje in smrt v literaturi

10.40: DR. MAJA BRESJANAC: Staranje, možgani in nevrodegenerativne bolezni

11.00: DR. SIMON BREZOVAR: Med zdravim staranjem in demenco: psihologovi razmisleki o starajočih se možganih

12.00: OKROGLA MIZA: OD KNJIG K STARANJU, PREKO LITERATURE K ZNANOSTI

Dr. Tina Bilban, mag. Darja Lavrenčič Vrabec, mag. Tilka Jamnik, Irena Miš Svoljšak, dr. Sašo Dolenc, dr. Maja 

Bresjanac, dr. Simon Brezovar



Fotografija nextchurch.net (s strani Pandorasykes.com)



Skozi knjige k pogovoru o starosti
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Mlajši učenci

• Kaj je staranje?

• Staramo se ljudje, ker smo smrtni. Starajo se vsa smrtna bitja. Knjige
pa so nesmrtne (razen, če jih kdo uniči), a se vseeno starajo.



Delo s slikanicami







Starejši učenci



• “V svetu, ki se vse bolj stara, radi
pozabljamo, da imajo tudi ostareli ljudje
pravico do odločitve kje in kako bodo živeli
in kje bodo umrli.” (Spletna stran Založbe
Miš)

• Twan in Linda razmišljata takole: 
»Razmisliti morava, kaj je huje,« je rekla. 
»Ali dedi v bolnišnici ali pa dedi v gorah.«
Ni mi bilo treba razmišljati, saj sem že 
vedel. »Dedi v bolnišnici.«



Kviz o biološkem staranju

http://thepoisedlife.com/wp-content/uploads/2014/01/aging-stages-cartoon.jpg



Kviz o biološkem staranju

• Ali se vse živali starajo?



• Za katere izmed naštetih živali znanstveniki sklepajo, da se ne starajo?



Nicholls: Lonesome GeorgeMoreno – photomicrography.net



• Večje živali praviloma živijo dlje kot 
manjše:

• Ljudje smo posebneži in živimo dlje
kot drugi podobno veliki sesalci:



Kakšna je pričakovana življenjska doba za predstavnike posamezne
živalske vrste? 



• Danes ljudje živimo dlje kot pred sto leti?

Pričakovana življenjska doba ob rojstvu – Švica



• Kaj je glavni razlog, da danes ljudje živimo dlje kot pred sto leti?



Umrljivost dojenčkov na 1.000 živorojenih v Sloveniji v obdobju
1955-2008

Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje



• Sposobnosti možganov, na primer zmožnost pomnenja, 
začnejo po 60. letu pešati pri veliki večini ljudi



Možgani 27-letnika levo in 87-letnika desno

Vir: Oregon Brain Aging Study, Portland VAMC and Oregon Health & Science University



• Ta proces lahko upočasnimo:



Kako poskrbeti za zdrave možgane in zmanjšati

tveganje za demenco:

Bodi fizično

aktiven

Zdravo se 
prehranjuj Treniraj svoje

možgane

Pazi na svoje srce Udeležuj se 

družabnih aktivnosti

Vir: Alzheimer’s disease international
Attenborough is 90 video: http://www.bbc.co.uk/programmes/p03rvnn2



• Kaj je demenca?



Zdravi
možgani

Napredovala
Alzheimerjeva bolezen

Vir: National Institute on aging; U.S. Department of Health and Human Services



• Zdravilo za demenco:



• Kateri so znaki demence?



Znaki in simptomi demence

Težko si zapomnimo
dogodke iz bližnje
preteklosti

Težko sledimo
televizijskemu programu

Pozabljamo izraze za 
vsakodnevne predmete

Težko sledimo
dialogom in 
ponavljamo stvari

Smo otožni, depresivni ali
jezni zaradi svoje
pozabljivosti

Imamo težave z 
branjem ali
pisanjem

Smo zmedeni v nam
domačem okolju

Opažamo, da ljudje
pogosteje omenjajo
našo pozabljivost

Težko mislimo in smo
zbrani

Vir: www.alzheimers.org.uk



• Kaj je najbolje za bolnike z demenco?



Nekaj sklepnih ugotovitev

• Medgeneracijsko druženje ob knjigah predvsem pri mlajših bralcih 
deluje kot zelo dobra iztočnica za izpostavitev pozitivnega odnosa med 
generacijami in skupen pogovor o temah, ki se tičejo obeh generacij.



• Kljub večji prisotnosti teme staranja v medijih je poznavanje bioloških 
faktorjev staranja razmeroma slabo - znanje otrok se ne razlikuje 
bistveno od znanja njihovih staršev in starih staršev. Vsekakor je v 
medijih, šolah... potrebnega več znanstveno podkrepljenega 
pogovora o staranju.



• Knjige so se izkazale ko zelo dobra podlaga za razmislek o temah, o 
katerih otroci sicer težje spregovorijo. Mlajši otroci so pri tem bolj 
zagnani, starejši pa za pogovor potrebujejo nekoliko več spodbude.



• Bralni seznam starejših bralcev je vključeval tako lažja kot težavnejša 
dela. V skupine smo vključili celotne razrede, bralcem pa omogočili 
izbiro, kaj bodo brali. S tem so tudi oklevajoči bralci, ki sicer redko 
berejo, v dveh mesecih prebrali po dve knjigi. Takšen interdisciplinarni 
projekt se je tako izkazal tudi kot zanimiv način promocije branja.
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