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KOŠA, TI?
Dočakali smo konec tega turobnega leta in KIŠDjevo publikacijo. Zbrali smo 
nekaj misli, stvaritev in problematik s katerimi se ukvarjamo aktivisti in 
aktivistke izolskega kluba študentov in dijakov. Upamo, da te navdihne, da 
novega zagona, motivacije ali vsaj idejo za novo serijo.

Čeprav smo že na polovici študijskega/šolskega leta, te vabimo, da se včlaniš 
v KIŠD. Članstvo je brezplačno in ti prinaša dosti zanimivih ugodnosti. Se ga 
vidimo.

Tina Klobas, predsednica KIŠD

#koša
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Nekateri gluhi so ugotovili, da ljudje, ki 
slišijo, v pogovoru hitro snamejo maske, kar 
je lahko koristno s komunikacijskega vidika, 
a tvegano, ko gre za virus, saj stopnja okužb 
tako spet začne naraščati.

Ženska iz severnega Yorkshira izdeluje 
prozorne maske za obraz, da bi ljudem, ki 
imajo težave s sluhom in se zanašajo na 
branje z ust, pomagala pri komunikaciji. 
Joanne Roberts iz Harrogate je gluha in 
pravi, da se je trudila komunicirati z ljudmi, 
ki so bili v maskah. Poleg tega pravi, da 
“prozorne maske niso samo za naglušne, 
ampak so namenjene vsem” ter meni, “da 
bi morali take maske zaradi pomembnosti 
komunikacije znotraj človeške rase imeti vsi.”

	GLUHONEMI	V	ČASU	KORONA	KRIZE
Znakovni jezik predstavlja vizualen način komuniciranja in je najpogostejše 
sredstvo komunikacije z gluhonemimi osebami. Komunikacija in nošenje 
maske sta se med pandemijo koronavirusa izkazala kot izziv za osebe z izgubo 
sluha. Večina naglušnih skupnosti se namreč močno zanaša na branje z ustnic 
in delni sluh, toda s smernicami, ki zahtevajo nošenje mask, lahko pride do 
težav pri nošenju slušnih pripomočkov in učinkoviti komunikaciji. Večina ljudi 
je med pandemijo v paniki, vendar je za ljudi, ki so naglušni, to le še dodaten 
stres in precejšnje breme.

Druga rešitev, ki so jo našli gluhi, so sponke, 
pritrjene na masko. To ni popolna ali hitra 
rešitev, saj se morajo vedno najprej pogledati 
v ogledalo, da zagotovijo najboljše prileganje. 
Odgovarjanje na vrata ali karkoli, kar zahteva 
hitro namestitev maske, morajo prepustiti 
svojemu partnerju ali prijatelju, ki sliši.
 
Komunikacija z gluho osebo ni nikakršen 
bavbav, res pa je, da je potrebno biti pri 
komunikaciji pozoren na nekatere dejavnike:
• Za komunikacijo izberite tiho okolje z 

minimalnimi zvočnimi motnjami, ki bi 
motile gluho osebo pri komunikaciji.

• Ko govorite, glejte sogovornika v obraz, 
saj se gluhi pogosto zanašajo tudi na 
branje z vaših ustnic.

• Prostor, v katerem poteka komunikacija, 
naj bo dovolj svetel, saj bo gluha oseba 
lahko le na ta način brala z vaših ustnic.

• Preglasno govorjenje z gluho osebo ni 
potrebno, saj vas ne bo nič bolje slišala. 
Veliko bolj je pomembno razločno 
odpiranje ustnic.
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• Gluhi zelo težko komunicirajo v skupini, 
saj se ne morejo prilagajati različnim 
sogovornikom tako hitro kot vi. Če se le 
da, pogovor opravite ena na ena.

• Če ne gre preko govora, vas papir in 
svinčnik zagotovo rešita v komunikaciji z 
gluho osebo.

Lea Prodan
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KONCERTNA	KORONA
Študiranje? Karantena? Študiranje v karenteni? Zoom? To so pojmi s katerimi 
se srečujemo študenti v zadnjem letu dni.

Virus je nedvomno prinesel veliko neznank na področju poučevanja in učenja, saj je šola na 
daljavo za večino nekaj čisto novega, nenavadnega. Tudi sam se del te antiutopične realnosti, 
študiram glasbo na tržaškem konservatoriju. Skupaj s profesorji se nekako z muko prebijamo 
čez teoretične predmete in individualne ure inštrumenta. Kaj pa ostala praksa? No, te pa 
skoraj ni. Moj študij temelji pretežno na ustvarjanju v skupini z ostalimi glasbeniki. Ta del je 
za nas torej zelo pomemben, vendar smo za to trenutno prikrajšani. Kljub slabim novicam, 
negativni nastrojenosti in pomankanju inspiracije pa ima karantena za glasbenike tudi svetlo 
točko. Čas. Ja, ravno čas je tisti, ki ga lahko v tem trenutku dobro izkoristomo. Namesto 
prokrastiniranja lahko čas vložimo v učenje, vajo, igranje in predvsem v poslušanje, veliko 
poslušanja, da nadomestimo glasbo v živo, ki je trenutno največje pomankanje. Vse bolj so 
sicer pogosti streami v živo, ki začasno potešijo potrebo po obiskovanju koncertov, vendar 
zgolj za silo, saj niti približno ne vzbudijo adrenalina in čustev, ki jih je mogoče občutiti na 
koncertu v živo, to velja tako za publiko kot za izvajalce. Skratka, lahko bi rekli: »sranje, totalno 
sranje, majkemi«. Upam, da se stanje čim prej izboljša in se kmalu vrnemo na fakse, predvsem 
pa na odre, kamor spadamo.

Nik Smajlagič
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RECENZIJA:	DAMIN	GAMBIT	(QUEEN’S	
GAMBIT)

Damin gambit je premiero na Netflixu dočakal oktobra 2020 in se hitro povzpel 
na vrh lestvice najbolj gledanih serij. 

Temelji na istoimenski knjigi, izdani leta 1983, 
ki jo je napisal Walter Tevis.
Gre za pripoved o mladi siroti po imenu 
Elizabeth Harmon (Ana Taylor-Joy), ki je 
po smrti svoje matere sprejeta v oskrbo 
dekliškega doma Methuen, kjer preživi 
približno 7 let. Tam se prvič sreča s šahom. 
Igra jo popolnoma prevzame, ko hišnika, 
gospoda Shaibela (Bill Camp), opazuje med 
igranjem.
Damin gambit je introspektivno raziskovanje 
obsedenosti in želje, zavito v nepričakovano 
razburljivo šahovsko dramo. V 7 epizodah 
spremljamo Elizabeth in njene spopade s 
seksizmom, izgubo, občutki izoliranosti in 
odvisnostjo. Elizabethina zloraba substanc 
je pogosto neločljivo povezana z njenim 
naraščajočim razumevanjem šaha, kar je 
mojstrsko prikazano v uvodni epizodi serije. 
Serija je postavljena v šestdeseta leta in temu 
primerna je tudi dovršena estetika vsake 
scene, ki gledalca zlahka popelje v tiste čase. 
Šah je bil takrat dojeman predvsem kot igra, 
namenjena moškim, in Elizabeth je v svet 
šaha najprej sprejeta kot tujka v “moškem 
svetu”.

Scenografija in montaža scen sta vrhunski, 
akcijski prizori šaha pa bodo pritegnili tako 
poznavalce, kot tudi tiste, ki o šahu ne vedo 
absolutno ničesar. O uspešnosti serije priča 
tudi to, da je zanimanje za šah po njeni 
premieri močno naraslo. Bistveno se je 
povečala prodaja šahovskih plošč, nekatere 
šahovske spletne strani pa poročajo o 
milijonih novih uporabnikov.

Teja Kleva
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ONESNAŽENOST	IN	UKREPI

Do onesnaženosti zraka pride zaradi večje 
koncentracije zdravju škodljivih aerosolov 
oziroma suspenzij trdnih delcev ali kapljic. 
Glede na njihovo velikost in vpliv na 
zdravje ločimo dve vrsti aerosolov. Delce s 
premerom, manjšim od 10 mikrometrov, 
imenujemo PM10, delce, manjše od dva 
cela pet mikrometrov, pa PM2,5. Izraz izvira 
iz angleškega izraza za prašne delce — 
particulate matter. Poleg zdravju škodljivih 
lastnosti imajo aerosoli zaradi svoje strukture 
posebne optične lastnosti, ki vplivajo na 
vidljivost. Zelo škodljivi delci so saje, ki 
nastanejo pri zgorevanju ogljikovodikov, 
spadajo pa v skupino PM2,5 in so dovolj 
majhne, da lahko z vdihavanjem pridejo v 
krvni obtok.
Izpuste v okolje omejujemo z regulacijo. Prvi 
primer takega ukrepa, ki je zmanjšal količino 
črnega ogljika pri kurjavi, je bil prehod na 
daljinsko ogrevanje v več slovenskih mestih. 
Tako ni bilo več potrebe po kurjavi v vsakem 
gospodinjstvu, saj ogrevanje celotne mreže 
nudi centralna toplarna. Drugi primer je bilo 
zaprtje Slovenske ceste za osebni promet leta 
2013. To je na krajevni ravni povzročilo padec 
koncentracije črnega ogljika zaradi izpustov 
za kar 70 odstotkov.

Onesnaženost zraka, kot jo poznamo danes, se je pojavila z industrijsko 
revolucijo. Takrat se je povečalo število prebivalcev v mestih, z rastjo tovarn pa 
je rasla tudi potreba po lahko dostopnih virih energije, kot je kurjenje premoga 
in lesa. Večanje onesnaženosti se je nadaljevalo z razvojem transporta in 
uporabo fosilnih goriv. Sčasoma smo začeli opažati posledice v okolju, na 
primer kisel dež, ki lahko uniči celotne gozdove, in nenazadnje tudi podnebne 
spremembe, na katere stroka opozarja že od polovice prejšnjega stoletja.

Izsledki raziskave, ki jo je skupina z Instituta 
’’Jožef Stefan’’ opravljala spomladi med 
protikoronskimi ukrepi je sicer sprva pokazala 
zmanjšanje črnega ogljika v zraku, vendar je 
bilo to kratkotrajno in posledica vremenskih 
razmer.
Nasprotno pa kažejo različne raziskave o 
izboljšanju zraka na Kitajskem. Tam so v 
tretjini mest popolnoma zaustavili tako 
javno življenje kot industrijo ter omejili 
javni in zasebni promet. To je pripomoglo k 
zmanjšanju koncentracij aerosolov za kar 20 
odstotkov v popolnoma zaprtih mestih in za 
kar 24 odstotkov na nacionalni ravni.
Vendar pa moramo na tem mestu opozoriti, 
da je koncentracija delcev PM2,5 na Kitajskem 
okoli 50 mikrogramov na kubični meter, kar je 
petkrat več od zgornje, še sprejemljive meje,
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ki jo je postavila Svetovna zdravstvena 
organizacija. Poleg tega drugače kot v 
Sloveniji tam k onesnaženju največ prispeva 
industrija in ne promet. Po sprostitvi ukrepov 
so na Kitajskem spet opazili povišano 
onesnaženost, primerljivo s tisto pred 
zaprtjem.
Za dolgoročen uspeh kratkotrajni ukrepi 
torej niso dovolj. To kratko obdobje omejitev 
gibanja in posledično prometa je bilo 
dovolj, da smo zaznali, kako drastični ukrepi 
pripomorejo k izboljšanju kakovosti zraka, ki 
ga dihamo.

Tina Klobas
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KO	SI	PRISILJEN	ZAPUSTITI	SVOJ	DOM
Epidemija nove koronavirusne bolezni je močno spremenila naša življenja v 
tem zloveščem letu – vsakodnevno so na preizkušnji naši medosebni odnosi, 
spopadamo se z izolacijo in osamljenostjo, naš občutek varnosti in stabilnosti 
je zrahljan. Večino časa preživljamo med štirimi stenami našega doma, 
ampak to, žal, ne velja za vse, saj so bili nekateri študentje letos celo dvakrat 
»prisiljeni« zapustiti svoje sobe v študentskih domovih. 
Marca in oktobra so se domovi za študente 
po vsej državi skoraj popolnoma izpraznili. 
Vlada je določila »prisilno praznjenje 
študentskih domov« kot ukrep zajezitve 
širjenja novega koronavirusa. V njih so lahko 
ostale le študentske družine, študentje s 
stalnim prebivališčem v zavodih, študentje 
in gostujoči profesorji iz tujine, ki jim 
je onemogočena vrnitev domov zaradi 
varnostnih razmer, ter študentje, ki med 
epidemijo opravljajo pomembne naloge za 
državo. Že marca so študentje predstavnike 
oblasti opozorili, da so nekatere skupine 
študentov spregledane, a se v drugem valu 
epidemije, jeseni, ni spremenilo popolnoma 
nič. 
Po mnogih pritožbah in intervencijah 
študentov je bilo stanovalcem in stanovalkam, 
ki so se odločili za samoizolacijo v domovih, 
sicer omogočeno, da ostanejo v svojih sobah. 
Ostal pa je občutek manjvrednosti in nemoči 
ene najranljivejših skupin, ki je bila zaradi 
vladnih ukrepov ponovno postavljena na 
rob družbe. Mladi, ki bivajo v študentskih 
domovih, so se znašli v neprimerni stiski, 
s strani oblasti pa so bili popolnoma 
infantilizirani – meni Nika Kovač, direktorica 
Inštituta 8. marec – saj je bilo breme za 
njihove eksistenčne in socialne stiske 
naloženo na ramena staršev. 

Na naslovu stalnega prebivališča pa nimajo 
vsi skrbnikov, ki bi jim lahko pomagali, 
ravno obratno, številni študentje doma 
živijo v težkih socialnih razmerah. Nekateri 
stanovalci so opozarjali na to, da prihajajo 
iz družin, v katerih vladata nasilje in 
alkohol, ter da jim domače razmere ne 
bi omogočile kakovostnega opravljanja 
študijskih obveznosti, bodisi ker si delijo sobo 
s sorojenci, ker na splošno nimajo svojega 
prostora in miru ali pa zaradi tehničnih ovir, 
kot je pomanjkanje internetne povezave. 
Stanovalci so tudi poudarjali, da imajo doma 
rizične osebe ali zdravstvene delavce in da 
je iz varnostnih razlogov samoizolacija v 
študentskem domu bolj smeselna. Mnogi 
študentje opravljajo pomembno raziskovalno 
delo na fakultetah in inštitutih, ki bi jim bilo 
onemogočeno, če bi zapustili kraj študija. 
Spet drugim pa bi odhod domov pomenil 
tudi izgubo službe in s tem dohodka za 
financiranje ob študiju. 
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Na Ministrstvu so že oktobra dejali, da 
domovi »niso gonilno breme epidemije«, 
a kljub temu da se morajo stanovalci držati 
strogih navodil bivanja za preprečevanje 
širjenja okužbe, po dveh mesecih ostajajo še 
vedno zaprti. Ukrep vlade po mnenju mnogih 
ni bil najbolj premišljen – gre za nepravičen 
ukrep, ki zapostavlja določeno skupino 
študentov, za katere je bivanje v študentskih 
domovih bistvenega pomena in to nujno 
potrebujejo. Odgovornost za preživetje je 
padla na ramena posameznika, pravi Kovač, 
saj jim je bila praktično čez noč odvzeta varna 
in trdna streha nad glavo. 

Kris Dassena
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KO	SI	PRISILJEN	ZAPUSTITI	SVOJ	DOM
Pisal se je četrtek, 10. 12. 2020. V normalnih, torej nekoronskih časih bi 
dopoldanske debate temeljile na obujanju sredinega večera, ki bi se ga 
marsikdo le bežno spominjal, popoldanske pa na dogovarjanju o času odprave 
na naslednjo domsko zabavo. Vmes bi nekako poskušali aktivno slediti faksu, 
pri čemer bi dejansko bili fizično na fakulteti, med kakšno prosto uro odšli 
na kavico s sošolci, dokončali seminarsko nalogo in se vsaj približno počutili 
produktivne. Ob prihodu v dom bi dejansko slišali glasove ljudi, ki bi pili kavo, 
si pripravljali pozno kosilo, že na samem vhodu pa bi te pozdravil dežurni.

No, ampak nismo v »normalnih« časih. Smo 
v koronskih časih. In kako izgleda vse skupaj 
zdaj? Sem ena tistih, ki 2. val epidemije 
preživlja v študentskem domu in se lahko vsaj 
približno pretvarja, da študentsko življenje še 
obstaja. Poudarek na pretvarja. Ob prihodu 
v dom (če ga sploh zapustiš) te ne pričaka 
dežurni, ampak prazna dežurna loža. V domu 
ni slišati glasov ljudi, ki bi skupaj kofetkali in 
obujali spomine na minuli večer. Prav tako ni 
nujno, da boš v kuhinji sploh koga srečal, kaj 
šele da bi s kom jedel. Verjetno ni potrebno 
omeniti, da je planiranje na nočno žuranje 
zgolj nostalgičen spomin. Pa da ne bom 
izpadla kot največja žurerka, ki na faks pomisli 
le občasno, finančno pa jo zalagajo starši, naj 
poudarim, da imam v teh časih delo, zato 
zaenkrat glede financ nimam večjih težav. 
Bil je torej četrtkov večer, nekje po 22. uri. 
Stopila sem na balkon, kjer je sosed že prižigal 
svojo drugo cigareto.
»Kakšna tišina je. To ni normalno. Lani v tem 
času si povsod slišal in videl ljudi, ki so se 
družili ali odpravljali na domsko, zdaj pa nič. 
Ne ljudi, ne glasbe, še avtov na cesti ni. Nič.«

Ja, stanje se je precej spremenilo. Cimre, 
s katero sva sicer imeli skoraj vsak večer 
kakšno debato, ki je zašla tudi v globoke 
vode, in s katero sva redno pokomentirali 
utrinke v danem dnevu, nisem videla že 
skoraj 2 meseca. Se sicer slišiva, a vsak ve, da 
to ni isto. Sošolke oz. kolegice, s katero sva si 
popestrili kakšno dolgočasno predavanje, pa 
še več časa. »Nikoli več ne bo, kot je nekdaj 
bilo,« bi rekel Matjaž Zupan. Res je, a vseeno 
ostaja upanje, da se bo življenje nekoč 
vrnilo na približno stare tire. Do takrat pa 
poskušajmo iz dane situacije izvleči najboljše. 
In seveda – vse dobro v prihajajočem letu. 
Optimistično, vem. A upanje umre zadnje. ;)

Urša
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