Časopis Društva Radi pišemo z roko | Številka 9, maj 2022

IZ VSEBINE
UVODNIK
Mami, najrajši na svetu te imam!
NOVICE
Po Zboru članov
Teden pisanja z roko 2022
AKTUALNO
Ustvarjanje Grafološkega slovarja
Izvajanje Uric pisanja z roko v Domu Janka Škrabana
INTERVJU
Zakaj zavreči tisto, kar je izvirno naše? Intervju z Marijano Jazbec.
ZANIMIVOSTI
Kako analiza rokopisa pomaga pri ugotavljanju Parkisonove bolezni
Tako razmišljajo otroci…
Zakaj? Vladimir Putin in Volodimir Zelensky
En pisec z različnimi pisavami
NAŠI ČLANI
Šolski center Ljubljana
NAŠI PODPORNIKI
Ema Dolinar Lovšin

1

UVODNIK

'MAMI, NAJRAJŠI NA SVETU TE IMAM!'
Odgovorna urednica
Mag. Marijana Jazbec
Avtorji člankov
Marija Demšar, Marijana Jazbec,
Sabina Kalan, Andreja Kavčič,
Nataša Mahnič Martina Mlaker,
Nina Novak, Ksenija Raščan
Beuermann, Maja Trošt.
Časopis Društvo Radi pišemo
z roko izhaja dva krat letno.
Prejemajo ga člani Društva.
Lektorica
Olga Podpadec
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Sedim ob pisalni mizi, pred menoj
je računalnik, v rokah pa držim mali
črtasti zvezek, popisan z mojo pisavo.
Moj zvezek iz četrtega razreda. Z
roko drsim po platnicah, pogled pa se
ustavi na porumeneli etiketi, kjer so
pobledele črke razkrile naslov SPISJE.
Pod tem naslovom sta zapisana moje
ime in priimek. Je edini zvezek, ki
sem ga ohranila iz osnovne šole, saj
sem zvezku zaupala meni zelo drago
zgodbo. Listam porumenele liste.
Počasi, stran za stranjo prebiram
naslove in se posvetim z modrim
črnilom zapisani vsebini, ki obudi
prijetne spomine. Modro pisavo
prekinja rdeča. Ponovno preberem
pripombe učiteljice. Vsakemu naslovu sledi poprava.
Ogledujem si črke in spomnim se, kako smo dekleta tekmovala, katera bo imela lepše
urejen zvezek, katera bo najlepše pisala. Pazile smo na obliko in izgled. Nekatere črke
so bile tako izumetničene kot bi jih krasile.
Moja hči obiskuje četrti razred. Kot mama in pediatrinja želim, da v življenju izkoristi
svoje potenciale kolikor bo mogla, zato jo spodbujam k pridobivanju znanja in veščin,
ki so temeljni. Prepričana sem, da tudi pisanje z roko spada mednje. Žal je pridobivanje
in uporaba teh veščin zapostavljena. Kdo ve ali je res za vse kriva epidemija COVID 19.
Menim, da ne.
Pokazala sem ji svoj zvezek. Z zanimanjem ga je pogledala in bila presenečena ob tem, da
smo veliko pisali. Pritegnila jo je pisava, še bolj pa vsebina. Predlagala je, da pogledava
tudi njene zvezke iz prvih treh osnovnošolskih let. Bila je navdušena in ponosna, ker je
bila bogata vsebina zelo lepo zapisana. Pisala je v obdobju epidemije, ko je pouk potekal
na daljavo, tako tudi skoraj celotni proces upismenjevanja. Hvaležna sem učiteljici prve
triade in svoji mami, tudi pediatrinji, ki je hčerko večji del spremljala pri dopoldanskem
pouku, saj sama zaradi narave poklica nisem mogla ostati doma ob hčerki. Kljub vsemu
sem izkoristila trenutke in iskala priložnosti, da je deklica vadila pisanje z roko. Naučila
se je zelo lepo pisati.
Kot zdravnica specialistka pediatrije spremljam otroke že več kot 20 let; ne le ob
boleznih, pač pa celostno skozi celotno razvojno obdobje. Opažam, da večina otrok
nima usvojenega ustreznega držanja pisala, pišejo neradi, ker jih pisanje utrudi.
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Vemo, da je pisanje z roko spretnost, ki spodbuja tako fizični kot psihični
razvoj otroka. Aktivira številne centre v možganih; motorični, slušni, vizualni
in semantični. Podpira urjenje finomotoričnih spretnosti, koordinacije, moči,
pridobivanje ustreznega mišičnega tonusa. Pomnenje besedila, napisanega z
roko je kvalitetnejše in zanesljivejše, saj pisanje z roko uri kratkoročni in delovni
spomin, zahteva večjo zbranost, vnaprejšnji premislek in dolgotrajnejšo pozornost.
Krepi vztrajnost, natančnost in estetski čut. Za šolarja še posebej pomembno je
dejstvo, da spodbuja generiranje idej, kreativnost in učenje. Z roko posameznik
lažje prilagodi zapiske svojemu stilu učenja, dodaja opombe, opozorila, puščice.
Tako učinkoviteje izrabi čas, namenjen usvajanju znanja, si prilagodi okolje in čas
učenja, saj ne potrebuje računalnika in dostopa do vira napajanja ali svetovnega
spleta, le papir in pisalo sta dovolj.
Spomnim se upokojene osnovnošolske učiteljice prvega razreda. Opazovala me
je pri uporabi mobilnega telefona. Prijazno me je pogledala, se nasmehnila ter
rekla:'' Veš, Martina, kako je bilo v naši mladosti lepo, ker smo pisali pisma. Kadar
smo pisali pisma, smo se trudili pisati čitljivo, pazili smo na obliko in na vsebino.
Za negativna čustva ni bilo prostora. Nestrpno smo čakali odgovore, s pismom
smo se umaknili in si vzeli čas za prebiranje. Z mislimi smo se posvetili pošiljatelju
in vsebini. Po telefonu se slišite večkrat dnevno, a večina pogovorov je kratkih,
brez pomembne vsebine, velikokrat se klicatelju sploh ne posvetite.''
Kako prav je imela učiteljica, ki je pomagala upismeniti številne generacije.
Nenazadnje smo ljudje edina bitja, ki se sporazumevamo tudi s pisavo, ki je lastna
vsakemu posamezniku kot prstni odtis.
Zjutraj, ko odhajam od doma in moja deklica še sladko spi, ji napišem kratko
sporočilo, ki ga pustim ob pogrinjku za zajtrk. Včasih sporočilo okrasim še z
majhno sličico, ki jo še posebej razveseli. Prepozna pisavo in točno ve, da sem
sporočilo napisala jaz osebno, ker sem že zjutraj mislila nanjo. Vsa sporočila skrbno
hrani in velikokrat me tudi ona preseneti z drobnimi sporočili na vzglavniku, ob
računalniku, na nočni omarici… Nežno pobožajo mojo dušo, ko preberem: ''Mama,
najrajši na svetu te imam!''
V času epidemije je hčerka zaradi narave mojega dela nekaj tednov preživela pri
babici. Posebna preizkušnja tako zame kot za hčerko. Prosila me je, naj zapišem,
kako je doma. Začela sem pisati dnevnik; zvečer, pred spanjem, ko sem umirila
misli. V mislih in z zapisanimi besedami sem jo objela in poljubila za lahko noč.
Kako lepo je bilo, ko se je vrnila domov! Dnevnik skrbno hrani in ga občasno
prebira, kadar se ji zahoče. Ne potrebuje ne elektrike, ne računalnika, le zvezek in
ljubezen do knjige, pisane besede, mame in predvsem do sebe.

Martina Mlaker
dr. med., spec. pediatrije
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PO ZBORU ČLANOV

Društvo Radi pišemo z roko je imelo redni Zbor članov 24. 3.
2022 ob 16.30 v Ljubljani, Poljanska cesta 28 a, kjer ima Društvo
najet prostor. Zbor članov je v uvodu pozdravila predsednica
Društva. Zbor članov je seznanila, da ima Društvo Radi pišemo
z roko 60 individualnih in 71 kolektivnih članov. Individualni
člani imajo na Zboru članov Društva 1 glas, kolektivni člani pa 2
glasova. Zbor članov je po 15 minutnem zamiku sklepčen, če je
prisotnih 10 članov društva.
Na Zboru članov Društva je bilo prisotnih 14 članov, 33 pa preko
pooblastil. Iz tega je sledilo, da je bila sklepčnost zagotovljena
in Zbor je nadaljeval delo. Predlagani dnevni red je bil soglasno
sprejet. Za delovno predsednico zbora so izvolili Vero Aljančič,
za zapisnikarico Marijo Demšar, za overovitev zapisnika pa sta
bili izvoljeni Nadja Lazar in Daniela Marolt.
Za drugo točko »Seznanitev/Sprejem Poročila o delu v
dvoletnem obdobju 2019-2021« so pisno gradivo člani Društva
prejeli predhodno. Dodatno obrazložitev je podala predsednica
Marijana Jazbec. Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep, da je
bil Zbor članov Društva seznanjen s Poročilom o delu Društva
in ga v predloženi obliki sprejme.
Pri tretji točki so bili v obravnavi poročila nadzornega odbora,
finančno poročilo za leto 2021 in zaključni račun za leto 2021.
Pisno gradivo za navedeno točko je bilo članom Društva
posredovano predhodno. Po razpravi so bila vsa finančna
poročila soglasno sprejeta.
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Pisno gradivo za Program dela za leto 2022 in Finančni plan
2022 so člani Društva prejeli predhodno. Po razpravi sta bila
soglasno sprejeta sklepa, da se sprejme Program dela Društva
za leto 2022 in Finančni plan za leto 2022.
Na letošnjem Zboru članov Društva so bile volitve. Podani
so bili predlogi za izvolitev predsednika, podpredsednika in
tajnika Društva. Po razpravi so bili izvoljeni: za predsednico
Društva Nina Novak, za podpredsednika Rok Lipnik, za tajnico
pa Romana Martinjak.
Na Zboru članov Društva so bili podani predlogi za izvolitev
članov Nadzornega odbora in članov Častnega razsodišča
Društva. Izvoljen je bil Nadzorni odbor Društva v sestavi: Luca
Stančič Kodarin, Nadja Lazar in Uršula Bernik. Častno razsodišče
Društva sestavljajo Liljana Vojnović, Jožica Martinjak in Ema
Dolinar Lovšin.
Pod točko Razno je novoizvoljena predsednica Društva Nina
Novak predlagala, da za zasluge za ustanovitev in delo v
Društvu Marijana Jazbec postane častna članica Društva.
Prisotni člani na Zboru so se z navedenim predlogom strinjali
in soglasno je bil sprejet sklep, da Marijana Jazbec postane
častna članica Društva.
Marija Demšar

NOVICE

Teden pisanja z roko 2022 je potekal že sedmič v organizaciji
Društva Radi pišemo z roko, Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport ter nekaterih uspešnih slovenskih podjetij.

Osrednja tema Tedna 2022 je bila Pišem z roko, ker …
Pozornost smo namenili prednostim pisanja z roko. V šolah so z
različnimi aktivnostmi dokazovali, da je pisanje z roko povezano
z boljšim spominom, ustvarjanjem več idej, dolgotrajnejšo
pozornostjo, s celovitejšim delovanjem možganov, izražanjem
spoštovanja in naklonjenosti, izboljšanjem finih motoričnih
spretnosti, ohranjanjem možganov v dobri formi, ko smo
starejši. Seveda so učenci in dijaki omenjali tudi slabosti, npr.
da je težje popraviti že zapisano. Pogrešajo tipko 'Briši'.

V letošnjem Tednu je bilo veliko razredov, učencev in učiteljev
v karanteni, sicer pa šole niso bile zaprte zaradi covida 19
kot leto poprej. Povezovanje aktivnosti je bilo zelo zahtevno.
Učitelji so bili namreč v času karantene (učenja na daljavo)
obremenjeni s številnimi nalogami, ki v šoli niso običajne
(testiranje, pošiljanje otrok domov v primeru pozitivnih testov,
pogosti razgovori s starši ipd.).
Teden pisanja z roko je vseslovensko gibanje, s katerim
ozaveščamo strokovno in splošno javnost o pomenu ohranjanja
pisanja z roko. Predvsem mlade. Uporaba tipkovnice prevladuje
pri vseh generacijah v vseh oblikah pisnega komuniciranja.
Letos je sodelovalo rekordnih 320 ustanov s skoraj 40 000
udeleženci, predvsem iz osnovnih in srednjih šol, knjižnic,
ljudskih univerz, društev in drugih.
V Tednu 2022 smo spodbujali čitljivo in tekoče pisanje z roko,
skrbno smo oblikovali črke, četudi smo pisali bolj počasi.
Vemo, da nekateri pišejo le še s tiskanimi črkami, a smo se v
Tednu 2022 trudili pisati s pisanimi črkami, tako z malimi kot
velikimi. Želeli smo se vrniti k 'šolski' pisani pisavi. Učitelji so
bili učencem/dijakom pri tem zgled.

Organizacijski odbor in letošnje ambasadorje smo predstavili
že v prejšnji številki. Tokrat naj preletimo nekaj poročil, ki so jih
pripravili koordinatorji Tedna pisanja z roko 2022. Na Osnovni
šoli Dutovlje so npr. ugotavljali, da je vsaka pisava lepa, če je
čitljiva in tekoča. Na Gimnaziji Celje Center je sodelovalo prek
tisoč dijakov in profesorjev, ki so dopolnjevali osrednjo misel:
Pišem z roko, ker … Izbrali in nagradili so štiri najboljše misli:
1. Pišem z roko, ker z gibi pustim sledi svoji misli. 2. Pišem z
roko, ker me občutek pisanja navdihuje in v meni krepi željo
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po ustvarjalnosti. 3. Pišem z roko, ker so moje dlani rade
v objemu s svinčnikom. 4. Pišem z roko, ker so ljubezenska
pisma tako bolj pristna. Na POŠ Hotedršica so v razred dobili
interaktivni ekran, na katerega so s posebnim pisalom pisali
po ekranu. Dijake Srednje trgovske šole iz Ljubljane je rokopis
letošnje ambasadorke Janje Garnbret tako navdušil, da so
si po njenem zgledu tudi sami z roko napisali cilje do konca
šolskega leta. Z Osnovne šole Solkan poročajo, da so postali
pravi preiskovalci pisav učiteljev in sošolcev. Na Srednji šoli
za lesarstvo na Šolskem centru Ljubljana so ugotavljali, da
se pisava spreminja z razpoloženjem. Na Osnovni šoli Srečka
Kosovela Sežana so se vključili vsi učenci in učitelji šole zato,
ker so bili tako učitelji najboljši zgled in motivacija za učence,
ki so v razmerah pandemije preživeli večino svojega časa za
računalniki. Z Osnovne šole Rodica poročajo, da so uresničili
cilje Tedna pisanja z roko, a je potrebno ozaveščanje o pomenu
pisanja z roko tudi med šolskim letom.
V okviru Tedna smo organizirali nagradno igro, za katero so
udeleženci izdelovali videoposnetke in plakate na temo: Pišem
z roko, ker … Nagradili smo 3 plakate in 3 videoposnetke.
Plakati:
Društvo Anbot Piran, mentorica Marina Kurtin,
Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš, mentorica Sabina
Lukežič,
Srednja ekonomska šola Maribor, mentorica Nataša Bauman.
Videoposnetki:
Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva, mentorica Franja Prezelj,
Osnovna šola Gornja Radgona, mentorica Tamara Kranjc
Roškar,
Osnovna šola Železniki, mentorica Uršula Bernik.
Plakate in videoposnetke smo objavili na naši spletni in FB
strani.
Ob koncu smo izvedli anketo o zadovoljstvu s Tednom pisanja
z roko. Med 73 odgovori je 51 koordinatorjev ocenilo Teden
pisanja z roko z oceno zelo dobro, 22 z dobro in nihče s
slabo. Največ anketirancev je na vprašanje 'Kaj je bilo letos,
v covidnih razmerah, najbolj zahtevno?', odgovorilo, 'da smo
bili obremenjeni z drugimi, nešolskimi aktivnostmi (testiranje,
prepričevanje,
pojasnjevanje …). Upajmo, da bo Teden
2023 razbremenjen tega dela.
Naslednji Teden pisanja z roko bo od 23. do 27. januarja
2023.
Marijana Jazbec
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USTVARJANJE GRAFOLOŠKEGA SLOVARJA
V Društvu Radi pišemo z roko je dejavna tudi Sekcija grafologov.
V preteklem letu smo neželeno korona situacijo izrabili v svoj
prid in izdelali tako imenovan Grafološki slovarček. Vse več
naših članov si želi hitri uvid v pisavo, predvsem z namenom,
da prepoznajo najbolj izpostavljene značilnosti piscev besedil.
Pri nastajanju dokumenta, ob zbiranju, razvrščanju in
pregledovanju materialov smo naleteli na kar nekaj
pomislekov. Eden izmed njih je, da opis lastnosti nikakor ne
sme biti pavšalen, zato smo vsa besedila izročili v pregled
strokovnjakom psihologije. Pri vsaki lastnosti imamo pripisane
tudi pokazatelje, saj želimo, da bi bil priročnik uporaben
širši ciljni skupini, čeprav moramo opozoriti, da gre za
poenostavljeno sklepanje. Prav tako smo se trudili najti kar
najbolj izrazite pisalne poteze v raznih tekstih, da bo lahko
vzorec res prikazal posamezno lastnost ustvarjalcev besedil. Za
lažjo prepoznavnost bo lastnost tudi prikazana, označena na
vzorcu besedila, da boste prikazane znake tudi lažje primerjali.
Želimo poudariti, da pisca ne moremo okarakterizirati, če se p

ANALITIČNO MIŠLJENJE
Opis lastnosti: Pisci s pokazatelji, ki izražajo analitično mišljenje,
imajo poseben način govorjenja in pisanja. Znajo ločiti, kaj je bistvo
in kaj ne. Načrtno razmišljajo in se trudijo za dosego nekega cilja.
Situacije najprej do potankosti analizirajo, šele nato se odločijo.
Poglabljajo se v posamezno zadevo in jo proučijo po detajlih.
Pokazatelj: Črke h, n, in m so žagaste.
Vzorec:

Ob zbiranju gradiva so ideje članic kar deževale - kaj vse bi lahko
slovarček zajemal, komu bi lahko še koristil, koga vse obvestiti
o izdaji, kje bi ga bilo najbolj smotrno uporabljali … Za enkrat
smo se odločili za opisano objavo. Če se bodo v nadaljevanju
pojavile potrebe po razširitvi dokumenta ali nadgradnji le-tega,
bomo o tem razmislili.
Tokratna knjižica, v kateri so zbrane osebnostne lastnosti,
pojasnila le-teh in vzorec pokazateljev, bo dokončno oblikovana
in pripravljena za objavo v jesenskih mesecih. O tem vas bomo
tudi obvestili, saj želimo, da vedo o grafologiji predstavimo
vsem zainteresiranim.
Sabina Kalan
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IZVAJANJE URIC PISANJA Z ROKO V DOMU JANKA ŠKRABANA
Urice Pišem z roko izvajam drugo leto vsak drugi torek ob 15.00.
Dom Janka Škrabana je dom s približno 80 stanovalci, na uricah
se jih zbere do sedem. Prihajajo Jolanka, Rozalija, Emilija, Marija,
Marta, Ana in občasno Frančiška. Največkrat me že počakajo v
avli doma in potem gremo skupaj v skupinski prostor. Za uvodno
segrevanje prstkov jim prinesem pobarvanke na temo, o kateri
bomo pisale. Z barvanjem si razgibajo prstke, tako potem lažje
zapišejo besedilo.
Pri izbiri teme moram biti ustvarjalna, saj so zmožnosti glede
pisanja različne, zato se je potrebno prilagoditi udeleženkam.
Naj naštejem nekaj izvedb:
•
•
•

•
•
•
•

•

Pogovor o jeseni: kaj vse je jesen in prepis pesmi Josepha
Haydna Jesensko listje.
Prinesla sem prekmursko sladico krapec, ki so jo pekli ob
dnevu spomina na mrtve, in smo si zapisale recept.
Izberi barve: bela, zelena, modra, rdeča, vijolična, rumena …
in najdi čim več besed, npr. rumeno sonce, limona, pšenica,
trobentica, tulipan …
Za miklavževo so napisale, kaj jim je prinesel in česa so se bale
(črnih, parkeljnov …).
Ob novem letu smo si napisale voščila.
Za gregorjevo smo pisale o prazniku, kako so se ženili ptički.
Na srečanje sem prinesla šest predmetov, vsaka je zbrala eno
številko in si po tem vrstnem redu izbrala predmet. V vrečki so
bili rubikova kocka, lokomotiva, avion, pisalo s cofom, plišast
kuža in pop it igrača … Potem so opisale izbrani predmet.
Gospa, ki je zbrala lokomotivo, je pisala o tem, kako se je prvič
peljala z vlakom …
Doma sem poiskala stare Cicidoje, v katerih so uganke. Vsaka
udeleženka je dobila en izvod. Najprej so uganke prebrale,
potem pa so jih prepisale.

Na uricah se mi zdi najbolj pomembno, da se imamo lepo, da je
vzdušje prijetno. V uvodnem delu se zato zmeraj malo pomenimo,
kako so in če jih kaj skrbi. Izvedbo potem prilagodim udeleženkam.
Se je že zgodilo, da smo tudi celo srečanje samo barvale. To se
je zgodilo v času koronavirusa, ko je srečanje trikrat zapovrstjo
odpadlo in se je poznalo po prstkih, da niso bili več tako razgibani.
Ker so udeleženke stalne, smo postale taka mala skupina in se prav
veselim teh torkov, ko prihajam v dom in upam, da bodo srečanja
še dolgo potekala. Zato pišimo z roko, da bomo imeli boljši spomin,
ustvarili veliko idej ter izražali spoštovanje in naklonjenost drug do
drugega.
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Ksenija Raščan Beuermann,
vodja Uric v Domu Janka Škrabana
v Beltincih

INTERVJU

MARIJANA JAZBEC:
ZAKAJ ZAVREČI TISTO, KAR JE
IZVIRNO NAŠE?
INTERVJU S ČASTNO ČLANICO DRUŠTVA
Da jo najbolj vznemirja komunikacija v različnih oblikah, je
vedela že zgodaj. Zato se je odločila za raznolike študijske
smeri in kasneje zasedala več delovnih mest, ki so v njeno
življenje vnašala izzive, dodatna znanja ter pestrost. A je
navkljub temu nekega dne začutila željo po tem, da ustvari
nekaj svojega in se v celoti posveti pisanju z roko, saj
pisava razkriva marsikaj, tudi skriti miselni svet pišočega.
S tem namenom se je vpisala na študij grafologije in študij
forenzične preiskave pisave, odprla podjetje Grafologika
ter se v okviru tega vse pogosteje srečevala z dejstvom, da
se pisanje z roko ob porastu digitalizacije, ki je zajela tako
zasebno kot poslovno življenje vsakogar med nami, vse bolj
zapostavlja. Na temelju tega spoznanja se je v njej kmalu
prebudila pobuda za ohranjanje kulture pisanja, ta pa jo
je v naslednjem desetletju pripeljala tako do ustanovitve
Društva Radi pišemo z roko kot zdaj že tradicionalnega
Tedna pisanja z roko. Marijana Jazbec.
Kdor koli določeni dejavnosti posveti velik del svojega
časa, mora to imeti zelo rad. V tvojem primeru je to
pisanje z roko. Kdaj si prvič ozavestila, da gre za početje,
ki v življenje pišočega, pa tudi beročega, če je napisano
namenjeno točno določenemu naslovniku, vnaša veselje,
toplino, naklonjenost, navsezadnje tudi skrb zanj?
Pisna komunikacija je bila od nekdaj področje, ki me je
zanimalo. Končala sem študij andragogike in sociologije ter
magistrsko stopnjo komunikologije, kar kaže na to, da me je
komunikacija v vseh oblikah resnično zanimala. Poleg tega sem
na svoji poklicni poti zamenjala kar nekaj delovnih mest in ko
sem odšla iz zadnjega podjetja, v katerem sem bila zaposlena,
me je zamikala svoboda. Odločila sem se ustanoviti podjetje
in se posvetiti pisanju z roko. S tem namenom sem se vpisala
na študij grafologije in študij forenzične preiskave pisave, ki
sta se izvajala na daljavo, pri čemer je bil eden v Angliji, drugi
v Ameriki. Kmalu zatem sem se vključila v mednarodni forum
preiskovalcev pisav Vanguard2, kjer se je dejstvo, da tipkovnica
izpodriva pisanje z roko, precej poudarjalo, številni strokovnjaki,
med njimi nevrologi, psihologi, pedagogi, pa so opozarjali tako
na škodljivost tipkanja kot na pomen pisanja z roko. Ker sem
v tistem času veliko predavala in bila torej v stiku z učitelji,
sem ugotovila, da otroci res premalo pišejo ter da jim pisanje
povzroča težave. In ker je v Ameriki že obstajal Dan pisanja z
roko – tega obeležujejo 23. januarja –, sem premišljevala, kako
nekaj podobnega narediti pri nas. To je bilo leta 2013. Takrat sem
se v okviru svojega podjetja Grafologika povezala s pesnikom

Foto: Nina Novak
Borisom A. Novakom, ki je napisal esej, v katerem je izpostavil,
zakaj je treba pisanje z roko ohranjati in kako pomembno je to
za ustvarjalni proces, prav tako s Tonetom Partljičem ter še z
nekaterimi drugimi znanimi osebnostmi. To mi je dalo pogum
za nadaljnje iskanje načinov, s katerimi bi obeležili pisanje z
roko. In nanj začeli opozarjati, saj je do takrat veljalo, da si bil,
v kolikor si tipkal, napreden, moderen, v koraku s časom. Tako
sem leta 2016 prišla v stik z Andragoškim centrom Slovenije,
ki organizira Teden vseživljenjskega učenja. Vodilni so sprejeli
pobudo in tisto leto en dan namenili pisanju z roko. Dogodek
smo med drugim obeležili v celjskem podjetju Vivapen, ki
izdeluje nalivna peresa, pridružila se nam je takratna ministrica
Maja Makovec Brenčič, prav tako so ga podprli številni učitelji.
Spomnim se, da so mediji z začudenjem spremljali to novost
in se spraševali, ali je dan, posvečen pisanju z roko, zares
potreben. Pedagogi so potrdili, da je in sčasoma so idejo vsi
zelo dobro sprejeli, zato sem z njenim razvojem nadaljevala.
Razširila sem jo v Teden pisanja z roko in leta 2017 skupaj s
kolegi, ki so obiskovali grafološke večere, ter nekaterimi učitelji
ustanovila Društvo Radi pišemo z roko.
Zelo široko polje delovanja. Ti je bilo težko prehajati med
vsemi njimi?
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Niti ne, saj je to tesno povezano z mojo osebno naravo. Rada
imam raznolikost. To je tudi razlog, da se za doktorski študij,
kamor so me vabili, nisem odločila. Od nekdaj sta me bolj
zanimala delovanje na različnih področjih in širina. Zmožnost
povezovanja različnega znanja me vznemirja in jo dojemam
kot prednost. Kar pa ne pomeni, da nisem vsakega področja,
s katerim sem bila soočena, od izobraževanja, kadrovanja,
tržnega komuniciranja do preiskovanja pisave, intenzivno
študirala.
Lahko nekoliko podrobneje orišeš poklic grafologa?
Koliko vas sploh je v Sloveniji?
Zelo malo, med pet in deset. A težava ni v tem, da nas je
malo, pač pa v dejstvu, da ljudje vse manj pišejo, zaradi česar
postajajo analize pisav manj zanesljive. V preteklosti so denimo
kadrovske službe pri izbiri sodelavcev upoštevale tudi analizo
pisave, s katero so dobile dodatno oceno osebnosti, medtem ko
zdaj tega praktično ni več. Grafolog na podlagi analize pisave
ocenjuje človekov značaj. Pri tem opazuje univerzalne simbole
in gibanje pisave, črte, zanke, povezave, robove, razmike,
naklone ter jih povezuje z osebnostnimi lastnostmi. Za primer:
osebe z okrašeno pisavo za izražanje misli porabijo več besed
kakor tiste z enostavno pisavo. Na drugi strani pa so tisti z
majhno pisavo in majhnimi velikimi začetnicami bolj zaprti.
Študij grafologije sestavljata tako učenje tehničnih značilnosti
pisave kot psihologija in treba je dobro poznati oba pola. Sama
sem sčasoma izdelala gradivo za grafološko izobraževanje
na daljavo, saj želim tistim, ki jih to zanima, omogočiti
individualno učenje grafologije. Poleg tega marsikdo iz takšnih
ali drugačnih razlogov nima možnosti obiskovanja predavanj.
Zato učbenik, dopolnjen z vajami, modelskimi odgovori na
vprašanja in vmesnimi ter končnimi preizkusi znanja, pri čemer
delujem kot mentorica. Sicer se v praksi večje potrebe kažejo
na področju forenzične preiskave pisav in podpisov.
Najbrž je namen te, forenzične preiskave pisave, v
primerjavi z grafološko analizo, precej bolj jasen in
večinoma povezan z negativnimi življenjskimi dogodki,
če že ne s kaznivimi dejanji.
Drži. To delo zahteva natančnost, skoraj perfekcionizem.
Odgovori se namreč skrivajo v detajlih, ki odločajo o tem, ali
je pisava dejanski izvirnik ali gre za ponaredek. Forenzične
preiskave pisav so zagotovo zanesljivejše, ker je treba
ugotovitve dokazati. In tudi aktualne. Podpisi se bodo žal
vedno ponarejali, saj je kreativnost ljudi, ko gre za materialne
koristi, brezmejna. Sicer pa se forenzična preiskava pisave
najpogosteje začne s klicem nekoga, ki pove, da je bil na sodišču
in videl podpis denimo mame, ki naj bi podpisala oporoko,
a je prepričan, da to ni njen podpis. Da pa bi to dokazal,
potrebuje preiskavo, za kar je treba pridobiti primerjalne,
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izvirne pisave. Oseba se mora torej potruditi in poiskati več
izvirnih podpisov iz približno istega obdobja. Sam postopek
temelji na metodi, ki vključuje primerjavo oblikovnih, gibalnih
in prostorskih značilnosti pisalnih potez, kot so razmerja med
črkami, besedami, med veliko začetnico in srednjo cono,
velikostjo srednje, spodnje in zgornje cone, povezovanje črk,
naklon, ritem, posebnosti. Gre za odgovorno delo, ki vpliva na
določene odločitve, zato kot preiskovalec primerjavo narediš
ne le večkrat, temveč o pisavi razmišljaš, jo sanjaš, vizualiziraš.
Pogosto se zgodi, da ponarejevalec sledi obliki črk, a pri tem
izgubi ritem, zato je čutiti oklevanje. Zmanjša hitrost. Prav zato
pri podpisovanju velja upoštevati nekaj pravil, med drugim to,
da je dober podpis čitljiv, hiter, povezanih črk in ritmičen. Tak
podpis je težko ponarediti. S parafami pa je precej drugače.
Kdor se podpisuje z njimi, pač mora računati na to, da jih je
precej enostavno ponarediti, čeprav se vsak med nami prav
vsakič podpiše malenkost drugače.
Kakšni so bili sicer začetni povoji ustanavljanja Društva
Radi pišemo z roko kot krovne organizacije takrat še
Dneva pisanja z roko?
Pobudo Tipkovnica Da, a radi pišemo z roko sem začela
razvijati že v okviru svojega podjetja Grafologika. O njej smo se
pogovarjali na Grafoloških večerih in iz nje je povsem naravno
nastalo tudi društvo. Na začetku je imelo ustanovne člane, med
katerimi je bilo največ grafologov in učiteljev s šol, vključenih
v Dan pisanja z roko, sestankovali pa smo v podjetju Varsi.
Zamisli je bilo že takrat veliko in v njihovo realizacijo smo
vložili ogromno prostega časa. Težava pa je nastopila, ko smo
potrebovali zunanje strokovnjake, ki dela niso bili pripravljeni
opraviti brezplačno. V tistih začetnih povojih finančnih sredstev
s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport nismo bili
deležni, kljub temu pa sem se zavedala, da, če želimo društvo
razvijati na profesionalni ravni, določena sredstva potrebujemo.
Zato sem potrkala na vrata podjetij, s katerimi sem v preteklosti
sodelovala, in jim predstavila naša prizadevanja. Pošta Slovenije,
Vivapen, Domel, Egal, Inotherm, Varsi, Kolektor … vsi našteti
so naši dejavnosti pripisali vrednost in nas podprli. Prva leta
smo uspešno prebrodili prav z njihovo pomočjo. Marsikdo med
njimi nas danes še vedno podpira. Sčasoma pa smo pridobili
tudi podporo ministrstva, prav tako individualne in kolektivne
člane, ki nam pomagajo že s tem, ko poravnajo letno članarino.
Upam in verjamem, da bomo ta način ohranili tudi v bodoče ter
pritegnili še več tako članov kot podpornikov.
V okviru društva delujeta grafološka in kaligrafska
sekcija, pomembne pa so tudi Urice pisanja z roko za
starejše, prav tako časopis Radi pišemo z roko.
Grafološka sekcija je aktivna od samega začetka, medtem ko
smo Kaligrafsko sekcijo vzpostavili kasneje, prav tako časopis
Radi pišemo z roko. V slednjem obravnavamo različne vidike
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pisanja z roko, od Tedna pisanja z roko in Uric pisanja z
roko za starejše do grafoloških analiz, ponarejanja podpisov,
otroških pisav, mednarodnih raziskav, ob tem pa prostor
namenjamo podpornikom, članom, ambasadorjem ter drugim
posameznikom ali organizacijam, ki so prepoznali naša
prizadevanja za ohranjanje kulture pisanja. Tudi Urice pisanja z
roko za starejše so nastale ob spoznanju, da smo s tem, ko smo
se posvetili Tednu pisanja z roko, ki je prvenstveno osredotočen
na šole, nekako zanemarili starejšo generacijo. Seveda ob
predpostavki, da starejši tako ali tako veliko pišejo z roko. O tem
smo se pogovarjali dlje časa in nazadnje prišli do zamisli, da se
moramo povezati z domovi starejših, kjer se odvijajo različne
dejavnosti. To se nam je uresničilo in gre za resnično lep primer
aktivnosti, ki s pomočjo prostovoljcev poteka dvakrat mesečno
po vsej Sloveniji. Edini pogoj je, da dom postane naš član.
Dejavnost je sicer v času pandemije nekoliko zastala, vendar
se počasi vrača. Sama sem Urice, ko sem še živela v Ljubljani,
vodila v Domu starejših občanov Trnovo, in lahko potrdim,
da kot prostovoljec tudi veliko pridobiš. Gre za izredno lep
občutek, ker veš, da si te ljudi razveselil in jim namenil svoj
čas. Pravzaprav je čas edino, kar sploh lahko damo.
Čas in znanje. Urice denimo krepijo spomin in ohranjajo
ﬁnomotorične spretnosti, pisanje z roko pa ima v
primerjavi s pisanjem s tipkovnico tudi številne druge
prednosti, na katere stalno opozarjamo. A se mi navkljub
temu zdi, da večina ljudi ob omembi pisanja z roko najprej
pomisli na lepopis. Se strinjaš s to trditvijo?
Prva asociacija je prej tipkanje. Vsi se namreč zavedamo, da se
danes vse več tipka, saj tipkamo skoraj vsa sporočila, osebna in
manj osebna, kar ni dobro. Treba je ohraniti možnost izbire, kajti
odločitev o tem, kdaj bomo pisali z roko in kdaj tipkali, mora
ostati naša. A če pisanja z roko ne bomo vadili, bo pisava postala
nečitljiva, zato bomo to veščino in posledično izbiro počasi izgubili.
Dejansko v vseh teh letih nisem srečala nikogar, ne mlajšega ne
starejšega, ki bi menil, da naša dejavnost nima smisla. Vsi so ji
naklonjeni, od medijev, učiteljev do različnih strokovnjakov.
Ljudje pisanje z roko dojemajo kot nekaj izvirno njihovega in tega
vsekakor ne bi smeli zanemariti. Tudi v mojih očeh je pisava izraz
individualnosti in do nje sem, kot tudi do ustvarjalnosti, od nekdaj
gojila poseben odnos. Že sama misel, da se ukvarjam z nečim, kar
je izvirno pri vsakem posamezniku, je zame lepa in me privlači.
V tem pogledu je pisava podobna tudi umetnosti,
saj odraža čustva, pogled na svet, izkušnje. Vedno
ostaja subjektivna, kar digitalizacija, avtomatizacija,
robotizacija ne bodo nikoli.

Foto: Nina Novak
strah, razočaranje … ga vodijo k temu, da se zapre. In obratno:
ko smo veseli, razigrani, je pisava večja in vse črke skačejo.
Je pomembna tudi izbira pisala?
Idealno pisalo je stvar vsakega posameznika ... Spomnim se,
da je Marko Mandić ob prvem Dnevu pisanja z roko zapisal,
da rad piše s pisali, ki puščajo močno sled. To se mi je zdelo
zanimivo. Na splošno velja, da moraš sam ugotoviti, katero
ti najbolj ustreza in katero najbolj podpira lepo pisavo. Sama
imam denimo veliko nalivnih peres, a pišem le z enim. Težko
tudi pišem s flomastri, medtem ko s kemičnimi svinčniki lahko,
a ne z vsemi. Zveni precej muhasto, mar ne?

Vsekakor, čustva imajo tesno vez s pisavo. Grafologi opažajo, da
se pisava, če smo čustveno prizadeti ali žalostni, avtomatično
zmanjša. Vse črke so manjše, celo velika začetnica v primerjavi
z drugimi. Takrat človek postane manj samozavesten. Žalost,
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Prepričana sem, da ukvarjanje z določeno veščino viša
tudi same zahteve za njeno izvajanje ... Teden pisanja
z roko je sicer letos potekal sedmič, udeležilo pa se ga
je rekordno število šol in drugih ustanov. Če se zdaj
kot častna članica društva ozreš nazaj vse do njegove
ustanovitve: so bila tvoja pričakovanja dosežena, morda
presežena?
Rekla bi dosežena. Vsako leto smo se trudili dodati še kaj
in narediti korak naprej, najsi bo z več udeleženci, novimi
ambasadorji ali dejavnostmi. Zavedati se je treba, da je naše
društvo majhno, kar pomeni, da delo temelji na izredno majhnem
številu aktivno vključenih, zato je ambicioznost društva v veliki
meri odvisna prav od njih. Ne gre pa zanemariti dejstva, da
je od prvih pobud minilo skoraj deset let. Za intenzivno delo
je to precej dolgo obdobje. Lani sem tako začutila, da smo
prišli do stopnje, ko bi bil čas, da vodenje društva prevzame
nekdo drug s svežo energijo ter novimi zamislimi. Nekdo, ki
bi bil pripravljen vanj vložiti svoj prosti čas in se je z idejo
poistovetil. Vsekakor bi rada, da se ta zgodba razvija naprej, saj
je cilj graditi na tem, kar že obstaja. Nikakor ne želim, da bi bilo
društvo v celoti povezano z menoj. Navsezadnje je pomembna
ideja ozaveščanja o pomenu pisanja z roko, ne ljudje, ki se z njo
ukvarjajo. Zato si želim, da bi novo vodstvo poslanstvo društva
uresničevalo še bolje kot doslej.

Je kaj, kar se ti v vseh letih opravljanja vloge predsednice
in vodje projektov ni uresničilo?
Postavljam si realne cilje in, ko gre za njihovo uresničevanje, sem
velika borka. A vendar. Prepričana sem, da bi nam ministrstvo
lahko namenilo več denarja, čeprav se, kot že prej omenjeno,
s tem nikoli nisem pretirano ukvarjala. Ko sem videla, da za
realizacijo projektov potrebujemo več sredstev kot jih imamo,
sem se obrnila na podjetja in vztrajala, dokler nismo potrebnega
denarja pridobili. To ni bila lahka pot, bila pa je pot. Drugo odprto
vprašanje ostajajo naši člani oziroma vedno aktualno vprašanje,
kaj pridobim s tem, ko se včlanim v Društvo Radi pišemo z roko.
Tu je še veliko prostora za izboljšave, kajti dejstvo je, da moraš
članu nekaj ponuditi in doslej na tem področju nekako nismo
našli prave rešitve. Ljudje so razpršeni po Sloveniji in težko
prihajajo na predavanja. Lahko bi se sicer posluževali dogodkov
na daljavo, a so med nami starejši, ki računalnika niso vešči. V
tem pogledu zato zagotovo obstaja precej možnosti za nadaljnji
razvoj, kajti več članov navsezadnje pomeni več zamisli, več
aktivnih posameznikov in več finančnih sredstev.
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Občutek imam, da je odnos do pisanja mogoče vzporejati
z odnosom do poezije: v splošnem velja, da jima je bolj
naklonjena starejša populacija, a so odzivi mladih, ko
so z njimi soočeni, izredno pozitivni. Je težava v samem
pristopu?
Mladi običajno želijo biti opaženi. Enkratni. In dejstvo je, da
pisava je edinstvena. To povezavo med rokopisom in izvirnostjo
bi bilo zato dobro še nazorneje izpostaviti. Dandanes namreč
tipkamo vsi, a če nekdo prosi, da nekaj natipkamo v pisavi
Times New Roman velikosti 12, bodo vse pisave enake. Če pa
isto napišemo z roko, bo vsaka pisava drugačna. Zato moramo
biti nanjo ponosni. Le zakaj bi zavrgli nekaj, kar je izvirno
naše? Prepričana sem, da naši koordinatorji osveščanju o tem
namenijo veliko pozornosti, vendar je teden dni v letu premalo.
Zato mora naše društvo poiskati način, kako navdušiti mlade,
kar bo ob pomlajenem vodstvu, s katerim se bodo mlajše
generacije lažje poistovetile, zagotovo enostavneje.
Vsem nam, tvojim naslednikom, si vse od marca kadar koli
na voljo za kakršno koli informacijo, vezano na društvo.
Pa vendar: bi nam želela še karkoli svetovati ali sporočiti?
Poslanstvo društva bo še naprej slonelo na peščici aktivnih
posameznikov, drugače ne gre. Bodite vztrajni, pozitivni,
opazujte in poslušajte, saj je to dober način učenja. Sama bom
z zanimanjem spremljala razvoj društva. Odločitev o umiku
seveda ni bila lahka, bila pa je logična. V nekem obdobju
začutiš, da nimaš več dovolj idej za isti tempo, s kakršnim si
deloval doslej. Takrat je treba delo prepustiti drugim, kar se
je v mojem primeru zgodilo letos. Gre za zelo naravno stvar.
Res je, da tega nisem pretirano poudarjala, saj sem morala
najprej razčistiti pri sebi. Društvo je navsezadnje kot moj otrok,
razvijala sem ga, vzgajala, bilo je moje in težko ga je izpustiti
iz rok. Vendar tudi otrok enkrat odleti iz domačega gnezda in
takrat preprosto verjameš, da bo znal leteti …

Besedilo in fotograﬁji: Nina Novak

Vaše mnenje šteje!
Pomagajte nam izboljšati naše delovanje in nam sporočite, kaj
poleg samega ohranjanja kulture pisanja najbolj cenite, kaj
je tisto, kar bi si želeli od nas, pa vam doslej nismo ponudili,
ter na kakšne načine k podpori Društva Radi pišemo z roko
spodbuditi tudi druge.
Svoja razmišljanja nam pošljite na info@pisemozroko.si. Z
veseljem jih bomo prebrali in jih skušali tudi upoštevati.

ZANIMIVOSTI

KAKO ANALIZA ROKOPISA POMAGA PRI UGOTAVLJANJU
PARKINSONOVE BOLEZNI?
Pomen pisanja z roko v nevrologiji
Avtor besedila: Andrew J. Lees; www.psychologytoday.com/us/contributors/aj-lees-frcp-frcped-fmedsci
Prevedla: Andreja Kavčič, pregled z nevrološkega vidika, prof. dr. Maja Trošt
Ključne točke:
•

•
•

•

Večino nevroloških bolezni se odkrije na podlagi
kliničnega pregleda in ne s slikanji možganov ali z drugimi
diagnostičnimi preiskavami.
Parkinsonovo bolezen se da razlikovati od večine drugih
vrst tresenja le z uporabo pisala in v manj kot minuti.
Zdravljenje bolezni, kot je esencialni tremor, je drugačno
od Parkinsonove bolezni, zato je klinično razlikovanje
pomembno.
Analiza rokopisa s pomočjo tehnologije digitaliziranih
tablic znanstvenikom obeta pomoč pri
zgodnjem
odkrivanju Parkinsonove bolezni.

•
Zaradi računalnikov se je potreba po pisanju z roko zmanjšala
tako v javnem kot v zasebnem življenju, vendar pa se kljub
temu še vedno od srca razveselim, ko po pošti prejmem na
roko napisano pismo.
Spretnost pisanja z roko se razvije z učenjem zaporednih
zapletenih gibov, ki s ponavljanjem in z vajo postanejo gibalna
melodija, ki ne potrebuje več pomnenja posameznih črk v
možganih.
Osebe, ki trpijo za grafospazmom (žariščna distonija roke, ki
se pojavlja le med pisanjem), se lahko naučijo pisanja z drugo
roko in nov podpis je dovolj podoben originalnemu, da se
praviloma obravnava kot avtentičen. Obstajajo tudi primeri, ko
so se osebe po hudi poškodbi glave ali po kapi naučile pisati
z dominantno nogo ali celo z usti, njihova nova pisava pa je
bila neverjetno podobna njihovi originalni pisavi z roko pred
poškodbo. Pisanje je poseben motorični program, ki se razvije
globoko v možganih že v zgodnjem otroštvu in postane za
vsakega posameznika tako edinstven kakor prstni odtis.
Grafologija se danes uvršča med psevdoznanosti, podobno kot
frenologija, in se ne uvršča več med verodostojne metode za
opisovanje posameznikove osebnosti. Prav tako se analize pisave
ne uporablja več kot diagnostično metodo v psihiatriji, čeprav lahko
pride prav kot pokazatelj izboljšanja pri zdravljenju depresije.
Po drugi strani pa sta v nevrologiji opazovanje pisanja z roko
in natančen pregled rokopisa pomembna pri ugotavljanju

različnih motenj gibanja, zlasti če obstaja sum na Parkinsonovo
bolezen ali če je prisotno tresenje. Grafologija se uporablja
tudi v forenziki, na primer pri ugotavljanju poskusov goljufij
in izsiljevanja.
Parkinsonova bolezen je eden od najbolj pogostih vzrokov za
gibalno oviranost oseb v drugi polovici njihovega življenja in
povzroča bornost in upočasnjenost hotenih gibov, okorelost
okončin in prizadeto fino motoriko. Prisotno je lahko tudi
drgetanje rok, redkeje tresenje nog in brade.
Polno razvito Parkinsonovo bolezen je moč razlikovati od drugih
vrst tresenja tudi zunaj zdravniške ordinacije po podrsavajoči
hoji s hitrimi kratkimi koraki, borni mimiki z izrazom maske,
sključeni drži in odsotnosti spremljanja rok med hojo.
Vsakega pacienta, ki se obrne name zaradi možne diagnoze
Parkinsonove bolezni ali nejasnega tremorja, vedno vprašam:
»Se je vaša pisava v zadnjem letu ali dveh kaj spremenila? In
če da, na kakšen način?« Odgovor je pogosto nikalen, vendar
se včasih v najin dialog vključi spremljevalni družinski član in
pove, da je pacientova pisava postala drobna, bolj neurejena
in tresoča. Potem dam pacientu svinčnik in list papirja ter ga
prosim, naj na roko napiše naslednji povedi:
Marija je imela jagenjčka z volno, belo kot sneg. In jagenjček je
Mariji sledil vsepovsod.
Ko pacient piše, jaz opazujem njegovo roko pri pisanju in
sem hkrati pozoren na morebiten pojav tresenja ali mišičnih
krčev v njegovi drugi roki, v nogah in na obrazu. Nato
natančno pregledam njegovo pisavo, pri čemer sem pozoren
zlasti na morebitno zmanjševanje velikosti črk. Pozoren sem
tudi na morebitno zgoščevanje pisave ter znake kakršne koli
neenakomernosti, nejasnosti ali rahle tresavice pri potegih z
roko navzgor. Nato narišem Arhimedovo spiralo in pacienta
prosim, da jo preriše najprej s pišočo roko, nato pa še z drugo
roko. Dam mu vedeti, da bo naloga z drugo roko težje izvedljiva.
Če ima oseba že po naravi majhno pisavo, v rokopisu ni vedno
lahko prepoznati »mikrografije«, ki je značilna za Parkinsonovo
bolezen, in nepravilnosti lažje odkrijemo z risanjem spirale.
Osebe s Parkinsonovo boleznijo narišejo manjšo in bolj
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stisnjeno, tesno spiralo. Po drugi strani pa sta pri osebah z
izoliranim, neopredeljivim tremorjem rok, ki pri starejših
osebah pogosto daje lažen vtis Parkinsonove bolezni, tako
pisava kot spirala veliki, odločni in izrazito tresoči (Slika 1).

Slika 1: Spirala, kot jo narišeta oseba z neopredeljivim tremorjem rok (ang.
Indeterminate Tremor, levo) in oseba s Parkinsonovo boleznijo (desno).

Če sem še vedno v dvomih, prosim pacienta, da nariše še
hišo z vrati in okni. Na tej risbi potem iščem značilen znak za
Parkinsonovo bolezen, t. i. plavajoča vrata (Slika 2).

Slika 2: Hiša z okni in vrati, kot jo narišeta oseba s Parkinsonovo boleznijo (ang.
Parkinson´s disease, zgoraj) in oseba, ki ima esencialni tremor (ang. Essential
Tremor, spodaj).
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Osebe s Parkinsonovo boleznijo pišejo počasi in se hitro
utrudijo, zato se med pisanjem večkrat ustavijo, odmaknejo
pisalo s papirja in začnejo znova. Na račun tega lahko pride
do vmesnega kratkotrajnega povečanja pisave, vendar pa se
pisava zelo hitro spet zmanjša in se do konca stavka izgubi v
obliki neberljive čačke. Pri osebah s Parkinsonovo boleznijo, ki
so desničarji, je z roko napisano besedilo praviloma usmerjeno
navzgor, pri levičarjih pa je besedilo usmerjeno navzdol, v
smeri spodnjega roba strani. Veliko oseb s Parkinsonovo
boleznijo piše s tiskanimi črkami in si za povečanje črk pomaga
tako, da kot vodilo uporabljajo črtast papir.
S spremljanjem rokopisa skozi daljše časovno obdobje lahko
sledimo napredovanju Parkinsonove bolezni ali ugotovimo, kdaj
so se pri osebi začele pojavljati prve težave s fino motoriko,
če imamo na voljo pacientove starejše rokopise. Tak primer so
podpisi Margaret Bourke White, ameriške fotografinje in prve
ženske vojne dopisnice, ki so ji diagnosticirali Parkinsonovo
bolezen pri njenih 49 letih. Na podlagi analize njenih podpisov
iz različnih časovnih obdobij pa naj bi se po mnenju nevrologov
prvi znaki bolezni pri njej začeli pojavljati že več let prej (Slika 3).

Slika 3: Ročni podpisi Margaret Bourke White, kronološko urejeni skozi daljše
časovno obdobje.

ZANIMIVOSTI
Za zdravljenje bolnikov s Parkinsonovo boleznijo se večinoma
uporablja L-DOPA, ki je naravna aminokislina in predstopnja
živčnega prenašalca dopamina. L-DOPA lahko opazno izboljša
pisavo in primerjava rokopisov pred in po zdravljenju z L-DOPA
lahko služi kot dokaz o učinkovitosti zdravljenja (Slika 4).

Slika 4: Primerjava rokopisov osebe s Parkinsonovo boleznijo pred (ang. Before
L-DOPA, zgoraj) in po (ang. After L-DOPA, spodaj) zdravljenju z L-DOPA.

Z analizo pisave so uspeli tudi dokazati, da je bilo 60 zvezkov
dnevnika Adolfa Hitlerja, ki jih je zahodnonemška revija Stern
kupila za 4 milijone ameriških dolarjev, ponaredek. V zadnjih
zvezkih namreč ni bilo nikakršnega zaznavnega zmanjšanja
pisave, čeprav je Hitler v zadnjih letih svojega življenja trpel za
parkinsonizmom in je imel izrazit tremor ene roke. V originalnih
Hitlerjevih rokopisih iz zadnjih let njegovega življenja pa so
prisotne določene spremembe pisave, značilne za mikrografijo
(Slika 5).

Slika 5: Kronološko urejeni ročni podpisi Adolfa Hitlerja.

Sum na Parkinsonovo bolezen lahko postavimo z ogledom na
roke napisanega pisma ali razglednice brez potrebe po dragih
in zamudnih tehnologijah, kot so grafične tablice. Natančen
klinični pregled “z lastnimi rokami” ostaja sestavni del rutinskega
kliničnega pregleda v nevrologiji in pogosto pripelje do pravilne
ugotovitve, kje v živčevju je izvor bolezni tudi brez slikanja
možganov.
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TAKO RAZMIŠLJAJO OTROCI…
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ZAKAJ?
Kaj je motiviralo Vladimirja Putina, da je 24. februarja 2022
začel vojno v Ukrajini? Ukrajinski predsednik Volodimir
Zelenski je v nekaj dneh s svojimi govori postal svetovna
zvezda. Mednarodna skupnost je invazijo na Ukrajino močno
obsodila.
Ukrajinščino in ruščino zapisujejo v cirilici.
Grafologi bi v obeh pisavah (podpisih) prepoznali močni in
samozavestni osebnosti (M. J.).
Ukrajinska himna z notami.
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EN PISEC Z RAZLIČNIMI PISAVAMI
Je to mogoče? Je. Vse spodnje pisave je napisala ena in ista
oseba. Kaj je podobnega v teh pisavah? Podobna sta razmik
med črkami in besedami, hitrost pisanja, pomanjkanje
spontanosti. V vseh pisavah je visoka stopnja nadzora. Niti
eden od teh stilov ni bil napisan hitro in naravno.
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(Povzeto po razpravi v okviru mednarodnega foruma
preiskovalcev pisav Vanguard2).

NAŠI ČLANI

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA
Šolski center Ljubljana je začel delovati leta 1998. Danes
obsega pet organizacijskih enot, Srednjo strojno in kemijsko
šolo, Srednjo lesarsko šolo, Gimnazijo Antona Aškerca, Višjo
strokovno šolo ter Evropsko šolo Ljubljana.
Impozantna stavba na križišču Aškerčeve in Barjanske, v kateri
se ŠC nahaja, je bila zgrajena že leta 1911 zaradi potreb Državne
obrtne šole. Prvi dijaki so v šolske klopi sedli 6. novembra
istega leta. Največ zaslug za izgradnjo novega »šolskega
centra« lahko pripišemo takratnemu županu Ivanu Hribarju.
Prvi ravnatelj pa je postal Ivan Šubic. Slovenci smo tako dobili
srednješolsko ustanovo, v kateri je bil učni jezik že od samega
začetka slovenščina.
Prvi oddelki obrtne šole v takratni monarhiji so bili usmerjeni v
stavbarstvo, stavbno in pohištveno mizarstvo, lesno in kameno
kiparstvo, mehansko-tehniško (kovinsko) obrt, kot povsem
avtonomni pa sta delovali še Javna risarska in modelarska šola
ter Ženska obrtna šola.
Leta 1920 se je šola v novi državi Kraljevini SHS preimenovala
in preoblikovala v Tehniško srednjo šolo. V sklopu takratne
ustanove so delovale: Državna delovodska šola z gradbenim,
strojnim, elektroinštalaterskim, mizarskim in strugarskim
oddelkom, Državna moška obrtna šola s kiparskim, rezbarskim,
keramiškim in graverskim oddelkom, Državna tehniška šola
z arhitektonsko-gradbenim, strojnim in elektrotehniškim
odsekom, Državna ženska obrtna šola s tremi oddelki za
krojenje, šivanje in vezenje ter Banovinska šola za glasbila.
Med 2. svetovno vojno je bil pouk zaradi razmer precej okrnjen
in pogosto tudi prekinjen, velik del šolskih prostorov pa so za
vojaške potrebe uporabljali Italijani. Po kapitulaciji Italije pa so
prostore uporabljali Nemci in domobranci.
Po 2. svetovni vojni je zavod nadaljeval s precej podobno
usmeritvijo do leta 1959, ko so v stavbi začele samostojno
delovati Tehniška šola za kemijsko, rudarsko, metalurško, lesno
in papirniško stroko, Tehniška šola za strojno stroko in Šolske
delavnice tehniških šol. Tehniška šola za elektrotehniško stroko
pa se je preselila na Vegovo ulico, kjer se nahaja še danes.
Z uvedbo usmerjenega izobraževanja so se šole preimenovale
in v šolskem letu 1981/82 so na Aškerčevi delovale: Srednja
šola za strojništvo, Srednja kemijska šola, Srednja lesarska šola,
Šolske delavnice.
Leta 1993 se je v sklopu tedanje Srednje kemijske šole v stavbi
začel izvajati tudi program splošne gimnazije in od leta 1998

tudi program tehniške gimnazije. Istega leta je začel delovati
Šolski center Ljubljana. Enote centra so bile Splošna in
strokovna gimnazija, Srednja kemijska šola, Srednja lesarska
šola in Srednja strojna šola.
Z novim ustanovitvenim aktom (2. 9. 2008) sta bili Srednja
kemijska šola in Srednja strojna šola združeni v eno
organizacijsko enoto, gimnazija pa se je preimenovala v
Gimnazijo Antona Aškerca.
Kratek čas je v naši stavbi svoje prostore imelo tudi Društvo
Radi pišemo z roko, katerega člani smo od 7. 1. 2019 tudi mi.
Kako se je začelo naše sodelovanje v Tednu pisanja z roko?
Leta 2018 sem v zbornici Srednje strojne šole na mizi profesorja
zgodovine videla prijazno povabilo Društva k sodelovanju. Ko
sem profesorja vprašala, kaj je to, mi je odgovoril: »To je pa
nekaj zate, jaz sem že prestar, da bi se s tem ukvarjal.« Pograbila
sem priložnost in prevzela vlogo koordinatorja projekta.
Prvi Teden pisanja z roko je potekal ravno v času, ko obeležujemo
svetovni dan poezije (21. marec). Ker sem šolska knjižničarka
in učiteljica slovenščine, sem poskušala spodbuditi dijake
in zaposlene k branju poezije. Moja ideja je bila, da bi vsak
sodelujoči izbral svojo najljubšo pesem in jo zapisal na podlago
društva. Moje priganjanje je obrodilo sadove. Sodelovali so
dijaki, profesorji, ravnateljice in ravnatelj, svetovalne delavke,
poslovne sekretarke, računovodkinja, čistilke ... Nastalo je kar
nekaj zapisov v različnih jezikih in pisavah (srbska in ruska
cirilica, arabska pisava, kitajske pismenke …)
V sodelovanju s profesorico umetnostne vzgoje Karmen
Smrdu Žnidaršič sem za dijake 1. letnika organizirala tudi
kaligrafsko delavnico s svetovno znano kaligrafinjo Loredano
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Zega. pripravila razstavo Pisala skozi čas, zbirala knjige z
avtogrami pesnikov, pisateljev, ilustratorjev (Kajetan Kovič,
Janez Menart, Tone Pavček, Ciril Zlobec, Fran Saleški Finžgar,
Svetlana Makarovič, Boris A. Novak, Manca Košir, Dragan
Petrovec, Zvonko Čoh …), organizirala predavanje profesorja
Milana Škrabca, strastnega zbiratelja razglednic, Slovenstvo na
razglednicah.
Leto 2018 je bilo Cankarjevo leto, zato smo ob tej priložnosti
pripravili tudi razstavo Pisma slovenskih modernistov.
Januarja 2019 smo na pobudo predsednice Društva Marijane
Jazbec podpisali pristopno izjavo in postali kolektivni člani
društva Radi pišemo z roko.
Tema Tedna pisanja z roko 2019 je bila pisanje posvetil v knjige.
V knjižnici smo imeli kar nekaj knjig, ki niso našle svojega
mesta na knjižnih policah, zato smo jih ponudili dijakom

20

in zaposlenim. Namen je bil, da te knjige nekomu podarijo,
seveda s posvetilom. Nekateri dijaki so v šolo prinesli svojo
knjigo in jo podarili sošolcu, profesorici, prijatelju …
Zbirali smo tudi knjige z zanimivimi posvetili in jih razstavili.
Tema Tedna pisanja z roko 2020 je bila V naši družini radi
pišemo z roko, zato smo k sodelovanju povabili tudi družinske
člane dijakov. Na pobudo profesorice angleščine so dijaki
SSKŠ zbirali kuharske recepte in jih pri pouku angleščine tudi
prevajali. Žal pa kakšnega množičnega odziva sorodnikov naših
dijakov ni bilo.
Tudi tokrat smo pisanje povezali z branjem. Dijaki so iskali
lepe misli o branju in knjigah in jih zapisali na manjše lističe,
rokopise pa smo razstavili.

NAŠI ČLANI
Profesorje sem prosila, da mi prinesejo zaplenjene »plonke«,
nekaj odsluženih pa so prinesli dijaki kar sami. Primerjali
smo jih med seboj in se pogovarjali o smiselnosti pisanja
»plonkcev«, pripravili pa smo tudi mini razstavo.
Dijaki Srednje strojne in kemijske šole Ljubljana – smer tehnik
varovanja so v sklopu Tedna pisanja z roko 2020 prisluhnili
predavanju predsednice Društva in forenzične preiskovalke
pisav Marijane Jazbec o ponarejanju podpisov.
»Odkrili« smo, da je med našimi kolegi kar nekaj zaposlenih
navdušenih nad kaligrafijo, zato smo ponovno organizirali
kaligrafsko delavnico za profesorje in dijake. Vodila jo je naša
profesorica Maja Jug.
Pišem pismo prijatelju je bila idealna tema za koronske čase.
Kljub šolanju na daljavo so se dijaki odzvali v velikem številu.
Pisali so pisma, sporočila, se urili v lepopisu, profesorica Špela
Grum je s svojimi dijaki izpeljala kaligrafsko delavnico kar prek
zoom-a.
Brskali smo tudi po zaprašenih podstrešjih in našli nekaj
zanimivih zelo starih rokopisov, pisem, razglednic, starih
dokumentov ...
Tokrat smo k sodelovanju povabili tudi učence Evropske šole.
Tudi oni so pisali pisma sošolcem, prijateljem, starim staršem
... Nastalo pa je tudi veliko sporočil za valentinovo.
V letošnjem tednu smo razmišljali o tem, zakaj pišemo z roko,
saj je bila tema Tedna pisanja z roko Pišem z roko, ker … Preden
smo svoje misli prelili na papir, smo vadili lepopis, da so bili
naši zapisi bolj čitljivi.
Zabavali smo se tudi ob analizi pisave s pomočjo priročnika, ki
ga je izdalo društvo.
Tudi letos so se nam pridružili učenci Evropske šole. Letos so
spoznavali pisave s celega sveta (hieroglife, cirilico, latinico,
pismenke, klinopis). V razredu so se preizkusili v učni uri
lepopisa iz leta 1930, svoje osnovne podatke so napisali s
hieroglifi, v cirilici pa so prijatelju napisali vabilo na rojstni
dan. Nato so hieroglife, latinico in cirilico uporabili pri prepisu
pesmi Toneta Pavčka z naslovom Pesem o zvezdah. Kot pravi
njihova učiteljica Zala Mehonić so učenci ob ustvarjanju zelo
uživali in vsi že komaj čakajo, ko bo spet na vrsti Teden pisanja
z roko 2023.

razveselimo z lepimi mislimi in dobrimi željami ter jim tako
polepšamo praznične dni.
Vsakič pa Teden pisanja z roko začnemo z zapisom To je moja
pisava … in te zapise med seboj primerjamo.
Vsa leta smo zbirali tudi rokopise znanih Slovencev. Uspelo nam
je pridobiti kar nekaj rokopisov. Razveselili so nas: Uroš Smolej,
Pavle Ravnohrib, Janez Hočevar Rifle, Boštjan Gorenc Pižama,
Cvetka Sokolov Nataša Konc Lorenzutti, Dušica Kunaver, Jure
Godler Gregor Anderluh, Dejan Turk, Marjan Manček, Miša
Molk, Vlado Kreslin, Jernej Dirnbek, Natalija Gros, Andreja
Slokar, Rok Kunaver, Nuša Lapajne, Tone Lapajne
Pri projektu sodelujejo predvsem profesorice slovenskega
jezika, zagotovo pa sta najbolj aktivni profesorica angleščine
na Srednji lesarski šoli Špela Grum in profesorica slovenščine
Barbara Rupnik, prav tako profesorica na SLŠ.
Sodelovanje v projektu je dobrodošla popestritev pouka in ker
radi pišemo z roko, se že veselimo naslednjega Tedna pisanja
z roko 2023.
Nataša Mahnič

Z aktivnostmi za Teden pisanja z roko ponavadi začnemo
že v mesecu decembru. Takrat se spomnimo svojih babic,
dedkov, sorodnikov, prijateljev, upokojenih profesorjev … in jih
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EMA DOLINAR LOVŠIN
Ema Dolinar Lovšin je tisto ime, ki stoji za motivi razglednic
in voščilnic Društva Radi pišemo z roko, s katerimi ob koncu
leta ter praznikih vnašamo toplino v dom številnih. Risati je
začela že zgodaj, kot večina otrok kar na steno. Kot pravi, ji
je bila ta pač najbližje. Sicer obožuje vonj barvic, zato je, ko
je nekoč v roke dobila oranžno in rdečo barvo, pobarvala
omaro na podstrešju, s čimer pri starših ni vzbudila ne ponosa
ne občudovanja. A ta dogodek v nobenem pogledu ni omilil
njene ljubezni do risanja in slikanja, čeprav se jima predaja le
v prostem času.
»Nisem izbrala profesionalne umetniške poti,« pojasnjuje
in dodaja, da navkljub temu nadvse rada ustvarja ter stalno
preizkuša nove tehnike. »V najstniških letih sem največ risala
na steklenice, danes se ukvarjam s pirografijo, torej risanjem
oziroma vžiganjem na les, medtem ko sem se preizkusila še
v kaligrafiji, risanju na svilo in slikanju na platno z akrilom. V
zadnjem času sta mi nekako najljubša akvarel in ilustracija.«
Z obema se je prvič srečala v času osnovne šole, ko je
spodbudo prejemala od Katarine Štrukelj, učiteljice likovnega
pouka. Z njeno pomočjo je v osmem razredu dobila priložnost
za udeležbo na večmesečnem tečaju pod vodstvom slikarja
Toneta Račkega, kjer se je naučila temeljev risanja, šolanje pa
nameravala nadaljevati na srednji oblikovni šoli, a se je nato
odločila drugače. Kljub temu ji je umetniška strast ostala.
V najmlajših letih je rada listala po otroški reviji Ciciban,
občudovala ilustracije Jelke Reichman, ki so izžarevale živost,
kasneje odkrila Mikija Mustra, medtem ko danes občuduje
predvsem »Ivano Kobilco – žensko, ki je v svojem času uspela
s slikarstvom – in Maksima Gasparija ter njegove znamenite
razglednice z motivi ljudskih običajev.«
Ker jo skozi življenje vodita radovednost in želja po odkrivanju
novega, se z družino pogostokrat odpravi na izlet ali pohod,
prav narava pa je poleg branja tista, ki v njej prebuja ustvarjalni
nemir, zaradi katerega poprime tako za čopič kot barvice.
»Časa za slikanje in ustvarjanje je v resnici zelo malo, a je
takrat, ko se jima uspem posvetiti, zares prijetno. Ni mi žal
prav nobene neprespane noči, v kateri zaključujem aktualen
projekt,« pove in poudari, da bi bilo morda drugače, če ob sebi
ne bi imela posebnega darila, zaradi katerega se zaveda svojih
umetniških sposobnosti. »Kot otrok, star pet ali šest let, sem
narisala risbo in jo podarila družinski prijateljici. Ta pa mi jo je,
ko sem diplomirala in končala formalno šolanje, podarila nazaj
– uokvirjeno in postavljeno na majhno slikarsko stojalo, ki ga
skrbno hranim.« Gre za gesto, ki jo neprestano opominja, da
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svojega veselja nikakor ne sme zanemariti, temveč ga je dolžna
iz dneva v dan negovati.
Enako meni tudi za pisanje z roko, ki je del poslanstva Društva
Radi pišemo z roko, s katerim se je nemudoma povezala, in sicer
na povabilo Marijane Jazbec, donedavne predsednice društva,
s katero sta se seznanili na šolanju za grafologa. »Verjamem, da
je pisava naš pečat in da se v njej skriva marsikaj. Poleg tega
pa mi je napisana beseda preprosto všeč, kot mi je všeč tudi
poslanstvo društva: spodbujati pisanje z roko v digitalni dobi
tipkovnic in pametnih telefonov.«
To sporočilo jo je postopoma pripeljalo do prostovoljstva, s
katerim se je spogledovala že v študijskih letih. Zdaj skupaj z
Alenko Zdešar vodi Urice pisanja z roko za starejše v Domu
starejših občanov Šiška v Ljubljani, izkušnjo pa opisuje s samimi
superlativi, saj na srečanjih združujejo pisanje, ustvarjanje in
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dolge, iskrene ter tople pogovore. Na ta način barva dneve
starejšim z motivi, ujetimi na razglednice in voščilnice, pa tudi
drugim. »Sama jih pišem že vrsto let, pri čemer me vodi tisti
poseben občutek, ki ga doživim, ko razglednica ali voščilnica
prispe v družinski nabiralnik. Pri nas doma je tovrstna pošta kar
nekaj časa na ogled, nato pa jo shranim v veliko škatlo. Želja,
napisanih z roko, pač ne moreš zavreči,« še doda, medtem
ko ji misli že uhajajo k novim motivom, s katerimi bi ljudi
spodbudila k pisanju z roko vsaj ob posebnih priložnostih, če
že ne vsakodnevno.
Nina Novak
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NAGRAJENI VIDEO POSNETKI
IN PLAKATI V TEDNU PISANJA Z ROKO 2022

Najboljši plakati

Najboljši video posnetki
https://fb.watch/bZSjvaqjRN/
https://fb.watch/bZ1a9c3kcp/
https://fb.watch/bXLvRtRUD5/

