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ВЪВЕДЕНИЕ

За проект TECH.LIBRARY
Работата по проекта се основава на идентифициране на основните цели и съвмест-
но обсъждане на най-подходящите дейности и резултати за постигане на тези цели 
и за справяне с основния общ проблем: как да работимс хората с увредено зрение 
в библиотеките.

Дейностите по проекта са планирани, предвид факта, че новите технологии отварят 
нови възможности за четене и услуги, насочени към хора с увреждания. Всъщност 
незрящите и хората с увредено зрение днес имат достъп до специфични компютърни 
програми, интернет и дигитални ресурси, използвайки иновативни инструменти.

За съжаление, библиотечният персонал няма хомогенни компетенции за правилното 
управление на тези инструменти и за достигане до целевите групи, така че проектът 
се фокусира върху повишаване на осведомеността на библиотечния персонал относно 
инструментите за ИКТ услуги, за да се включат потребители с увредено зрение и ус-
пешния опит, както и повечето добри практики при работа с хора с увредено зрение.

Това ще доведе до по-голяма осведоменост за международните добри практики в об-
ластта на участието на читатели с увредено зрение чрез ИКТ инструменти. Обменът 
на най-добри практики между библиотечния персонал ще позволи на всеки да научи за 
стратегиите, приети от други страни и от библиотеките за включване на потребители 
с увредено зрение чрез ИКТ инструменти. Партньорските библиотеки анализираха и 
черпиха вдъхновение от колеги за успешни инициативи, проекти, услуги и методоло-
гии. Очква се това да подобри професионалните компетенции на библиотечния пер-
сонал, както и да разшири личните им възгледи за хората с увреждания и свързаните 
с тях услуги.

Дигиталните технологии и онлайн инструменти са ключов двигател за насърчаване на 
подобрени библиотечни услуги за читатели с увредено зрение.

Въпреки това, в повечето страни от ЕС:

• Библиотечният персонал не е напълно наясно с обхвата и потенциала на ИКТ 
инструментите и услугите за включване на потребители с увредено зрение, а 
осведомеността за ценния опит и най-добрите практики, които могат да бъдат 
възпроизведени на местно и международно нивосъщо е ниска;

• Дигиталните компетенции на библиотечния персонал често са недостатъчни за 
ефективното интегриране на дигиталните инструменти.

TECH.LIBRARY се фокусира върху 3 основни цели:

1. Насърчава обмена на най-добри практики между служители на различни биб-
лиотеки относно услугите и ИКТ инструменти за включване на потребители с 
увредено зрение
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2. разширяване на дигиталните компетенции на библиотечния персонал чрез пер-
сонализирани дейности за обучение по ИКТ инструменти

3. създаване на мрежа от сътрудничещи си библиотеки в отговор на нуждите на 
потребителите с увредено зрение.

За постигане на предвидените цели, се извършват следните дейности:

1. Обмен на най-добри практики и учебни посещения, за да се даде възможност на 
всеки участник да научи и разбере как други библиотеки и държави използват 
ИКТ за участие на потребители с увредено зрение,

2. Разработена е уеб платформа, която позволява на потребителите да обучават, да 
споделят опит и мнения, да общуват и да разпространяват проектни дейности и 
инициативи.

3. Краткосрочно съвместно обучение на персонала по най-новите ИКТ технологии 
за предлагане на услуги на потребители с увредено зрение.

Партньорството включва 6 обществени библиотеки от 6 различни държави, подкрепе-
ни от един технически партньор. Проектът включва 122 участници в обучителни дей-
ности и обмен на най-добри практики, а 260 участваха в мултиплициращите събития.

Освен това значителен брой външни библиотеки ще бъдат включени в работа в мре-
жа и споделяне на опит чрез уеб платформата, което също ще им предостави полезна 
информация, обучителни видеоклипове и материали, демонстрации и много повече 
съдържание за подобряване на дигиталните компетенции на своите служители.

Основната цел на проекта е да насърчи професионалното развитие на библиотечния 
персонал в ИКТ методологиите, като същевременно подобрява ключовите им компе-
тенции и насърчава много по-голямо включване в библиотеките чрез подобряване на 
ключови услуги за слепи и потребители със зрителни увреждания в цяла Европа.

Да станеш наистина приобщаваща библиотека за читатели с увредено зрение не е 
свързано само със способността да се адаптираш към постоянно променящите се 
дигитални технологии, но и да се даде възможност на библиотечния персонал да 
играе важна роля.

Запознайте се с партньорите

Регионална библиотека “Петко Р. Славейков”, България
www.libraryvt.com

Регионална библиотека “Петко Р. Славейков” – Велико Търново е основана през 1889 г. 
като “Народна библиотека със собствен устав и правилник”. През ноември 1920 г. е 
узаконена като трето национално книгохранилище с указ № 171/12.11.1920 г., изпъл-
нява депозитарна функция и в наши дни и това е най-голямата библиотека в Цен-

http://www.libraryvt.com
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трална Северна България, която предлага услуги, съчетаващи традиции и съвременни 
технологии.

Библиотечният фонд наброява над 610 000 единици научна и учебна литература, пе-
риодични издания, електронни информационни единици и др. Регионална библиотека 
“П. Р. Славейков” притежава уникална колекция от 1100 старопечатни издания, 29 ръ-
кописа и богата колекция от снимки, пощенски картички, марки и значки от Велико 
Търново и региона.

Основните функции на Библиотеката са да събира, обработва, съхранява и предлага 
библиотечни документи на читателите, да помага методически на библиотеките от 
региона, да квалифицира библиотечните специалисти, да обобщава данните за биб-
лиотечната дейност и да ги предлага на Министерството на Културата и Национална 
библиотека “Св. св. Кирил и Методий” – София.

Регионална библиотека “Петко Р. Славейков” е методичен център за 153 обществени 
библиотеки в област Велико Търново, участва в международни културни образова-
телни програми и проекти, сътрудничи на обществени организации и сдружения и 
кореспондира с водещи обществени библиотеки.

Библиотеката организира ИТ семинари и образователни курсове за работа със софтуер 
за хора със зрителни увреждания и обучение по Брайлово писане, театрални пред-
ставления и пътуващи изложби на снимки и документи за хора със специфични нуж-
ди. Регионална библиотека е съорганизатор, съвместно с катедра “Книгоиздаване и 
библиотечно-информационна дейност”към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”на еже-
годна национална научна конференция с международно участие “Библиотеки – чете-
не – комуникации”. В конференцията участват библиотечни преподаватели, научни 
специалисти, студенти и библиотекари от обществени и университетски библиотеки 
от страната и други европейски страни. Регионална библиотека “Петко Р. Славейков” 
извършва издателска и рекламна дейност чрез книги, монографии, брошури и биб-
лиографски указатели. Издава периодични каталози с информация за библиотечната 
структура и дейност, библиотечните фондове и каталозите.

Хърватия, Градска библиотека на Риека
www.gkr.hr

Градската библиотека на Риека (Gradska knjižnica Rijeka) е основана през 1962 г. като 
наследник на две по-стари институции: Обществена читалня в Риека (1849 г.) и об-
ществена библиотека в Сушак (1930 г.). Публичната библиотека на Риека е организи-
рана като библиотечна мрежа от отдели, клонове и книгомобили. Градската библиоте-
ка в Риека предлага на обществеността широк спектър от услуги и дейности: основни 
библиотечни услуги, достъп до интернет, компютри и образование, групи за четене, 
разказване на истории за деца в предучилищна възраст, различни работилници за деца 
и тийнейджъри, презентации на книги и автори, изложби, професионални срещи и др.

В момента в Градската библиотека на Риека работят 60 души, от които около 50 биб-
лиотекари и библиотечни асистенти. Библиотеката има 21 734 потребителя и броят им 
непрекъснато се увеличава. За 4 години нараства с почти 20%.

http://www.gkr.hr
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Градската библиотека на Риека има за цел да бъде културен, образователен, социален 
и информационен център на града, отворен за всички. Като обществена библиотека, тя 
насърчава демократичните ценности и действа като сърцето на общността. Основана 
на принципа на откритост, тя е локална точка за достъп до знания, информация, култу-
ра и качествено свободното време.

Съществуват три основни нива на библиотечна дейност: редовна дейност, насочена 
към традиционни и централни услуги и роли на публичните библиотеки в Република 
Хърватия, набор от иновативни, понякога напълно експериментални практики сред 
хърватските библиотеки, целящи да поставят под въпрос ролята и границите на съвре-
менната обществена библиотека, предстоящи инфраструктурни промени (2020 – 2021) 
с новата и първа в историята на Риека централната сграда на градската библиотека 
на Риека (Т-сградата) и Детската къща (тухлената сграда) в бившия комплекс Рикард 
Бенчич (Rikard Benčić).

Градската библиотека на Риека е една от основните културни институции в град Рие-
ка, която ще започне цикъл на огромни трансформационни процеси в периода от 2018 
до 2022 г., които ще доведат до най-сложните промени в развитието в историята на 
библиотеката и в културата в Риека като цяло. Библиотеката спечели националната 
награда за организатор на доброволци за 2016 г. и международната награда на EIFL за 
иновативно използване на технологиите за 2014 г.

Италия, АРГО

АРГО е неправителствена организация със седалище във Фаенца и специализирана в 
разработването, изпълнението и координацията на транснационални проекти, както и 
инициативи за културно и бизнес развитие. Нейната мисия е да насърчава и генерира 
иновационни процеси чрез подход на логична намеса:

a. работи в тясно сътрудничество както с частни, така и с публични институции 
за насърчаване на иновационни практики и прилагане на резултатите от научни 
изследвания;

б. насърчаване на иновациите и сътрудничеството като стратегически актив за 
развитие;

в. подпомагане на институциите за разработване на иновативни проекти и решения;

г. подобряване на конкурентоспособността на местните територии;

д. да достигне до широка мрежа от потенциални заинтересовани страни (частни, 
обществени, технически и институционални), за да работят по общи проекти за 
иновации.

Компанията работи в няколко сектора (култура, социални иновации, териториален 
маркетинг, образование), предлагайки широки и различни компетенции, обхващащи 
както технически, така и управленски области: проучване и анализ, качествена оценка, 
разработване на планове, управление на заинтересованите страни, набиране на сред-
ства, бизнес планиране, комуникация, използване на резултатите, управление на про-
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екти. Компанията може да разчита на висококвалифициран екип, покриващ различни 
дисциплини и с поне 5 години опит в проекти за иновации и сътрудничество.

АРГО оперира в следните области на интервенции:

• Образование и обучения: провежда изследвания и проучвания за иновативни 
методи и инструменти, също така се занимава с обучителни материали и произ-
водство на съдържание в областта на човешките ресурси, туризма, развитието на 
бизнеса, интернационализацията. Освен това компанията предоставя курсове за 
обучение на млади и възрастни хора по различни теми.

• Разпространение и разработване: разработва стратегии, планове и кампании 
за комуникация, разпространение и експлоатация. Персоналът на компанията 
притежава силни познания в традиционната комуникация и маркетинг, съчетани 
с дълбоко разбиране на уеб, социалните платформи и най-иновативните техно-
логични инструменти, разработени за комуникация на стойността на проекти, 
действия и марки. Освен това АРГО е специализирана в планирането, организи-
рането и координацията на международни конференции, събития, срещи; Про-
дуциране на видеоклипове и документални филми; разработване на дейности и 
инструменти за ангажиране на заинтересованите страни,

• Консултация и съвети: Екипът от квалифицирани експерти на АРГО предлага 
високоспециализирани услуги в подкрепа на развитието на различни органи в 
областта на културата и образованието: предпроектни проучвания, финансови и 
бюджетни анализи, разработване на бизнес план, проектиране на системи за упра-
вленски контрол, управление на качеството, предварителна и последваща оценка.

Италия, Съюз на Романя Фаентина
www.romagnafaentina.it

Съюз на Романя Фаентина (Unione della Romagna Faentina) е обединение от шест съ-
седни общини, разположени в югоизточната част на регион Емилия-Романя (Италия). 
Заема площ от около 600 квадратни километра и има население от около 90 000 жители.

Романя Фаентина е създадена през 2012 г. от общините Бризигела (Brisighella), Касола 
Валсенио (Casola Valsenio), Кастел Болонезе (Castel Bolognese), Фаенца (Faenza), Рио-
ло Терме (Riolo Terme ) и Солароло (Solarolo), за да предоставя по-ефективни услуги 
на гражданите, живеещи в територия с доста разнороден релеф (високи хълмове и рав-
нини, градски и селски райони) чрез уникална квалифицирана организационна струк-
тура. От януари 2018 г. всъщност общините-членки са прехвърлили целия персонал и 
компетенции на Съюза, състоящ се от кметовете на шестте общини-членки.

Отделът, който участва в проекта е отдел Култура и туризъм, който включва и ръковод-
ството на общинските библиотеки. Основната сграда и организация е историческата 
библиотека Манфредиана на община Фаенца, координатор на целия Съюз.

Библиотечната служба на Романя Фаентина включва малки клонове на територията на 
Фаенца и библиотеките на близките общини, които са част от общата структура.

http://www.romagnafaentina.it
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Основните дейности са: обучение за достъп и използване на библиотечни материали, 
справочно обслужване, онлайн резервация на книги, препоръка на библиотечен мате-
риал, услуга за библиотечно заемане, фотокопиране, културни срещи и инициативи, 
предложения за дейности за училища от различни нива, популяризиране на литература.

Историческата сграда на Манфредиана също е домакин на важни културни семинари, 
срещи с автори и различни събития.

Основната библиотека разполага с персонал от 14 души; други 2 души са персонал 
на 2 второстепенни библиотеки, докато за останалите услуги има външни лица чрез 
договор за обслужване. Освен това персоналът си сътрудничи с 12 доброволци чрез 
националната доброволческа служба.

Персоналът, участващ в проекта, включва както групата, отговаряща за управлението 
на библиотеките и други услуги (култура и туризъм), така и хора с опит в планирането 
и управлението на европейски проекти, местни и международни събития и дейности.

Що се отнася до размера на организацията по отношение на потребителите:

• Регистрирани потребители на Фаенца: 40 371 – във всички библиотеки на Рома-
ня Фаентина: 60 798

• Присъствия в читалните/учебните стаи: 41 154

• Заети книги: 78 600

Библиотечната система на Съюза на Романя Фаентина насърчава използването на он-
лайн платформи, електронни книги, аудио книги и други онлайн услуги. Основната 
онлайн платформа, използвана в регион Емилия-Романя, е онлайн медийна библиоте-
ка (Media Library Online – MLOL). Ресурсите със свободен достъп са около 1 500 000, а 
тези, които изискват регистрация в една библиотека, са около 400 000. MLOL съдържа 
електронни книги, аудиокниги, вестници, музика, филми, курсове, данни.

Съюзът на Романя Фаентина, както с главната историческа библиотека във Фаенца, 
така и с малките клонове в другите общини, има дългогодишен опит в управлението 
на дейности, насочени към граждани от всички възрасти (от деца до хора на средна 
възраст и възрастни хора). Библиотеката на Манфредиана има вече 200-годишна ис-
тория и опит. Персоналът също така управлява някои проекти на регионално и нацио-
нално ниво, насочени към подобряване на библиотечните услуги, особено за възраст-
ни хора (например чрез културни дейности и срещи и чрез вестници и периодични 
библиотечни услуги).

Латвия, Градска библиотека на Мазсалаца
www.mazsalaca.lv

Градската библиотека на Мазсалаца е основана през 1886 г. и е една от най-старите 
библиотеки в северна Латвия, област Видземе. От 1 септември 2021 г. Градската биб-
лиотека на Мазсалаца е структурна единица на Валмиерската библиотека и функцио-
нира като самостоятелна библиотека-филиал.

http://www.mazsalaca.lv
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Градска библиотека на Мазсалаца е културна, образователна и информационна инсти-
туция, която предоставя библиотечно, библиографско и информационно обслужване, 
посрещащо нуждите на местната общност. Библиотеката редовно организира излож-
би на фотографии и живопис, както и различни дейности за възрастни и деца, като 
екскурзии, разходки с велосипед, срещи с писатели, творчески работилници, първа 
среща с библиотеката и др.

Библиотеката участва в проект “Библиотека с разкази” на Латвийската национална 
комисия за ЮНЕСКО и в проект за четене “Деца, младежи и родители жури”. Техни 
партньори за сътрудничество са различни институции и организации, като средно учи-
лище Мазсалаца и предучилищна образователна институция “Dārziņš” в Мазсалаца, 
Регионален музей и музей на Валмиера, Aсоциация “Atbalss”, регионални библиотеки 
на Валмиера, както и други неправителствени организации и сдружения.

През 2021 г. в библиотеката са регистрирани 585 посетители, включително деца и младе-
жи до 18 г., библиотеката е посетена 9758 пъти; брой раздадена литература – 20 289 бр.

Контакти:
Mazsalaca City Library

Parka iela 9-2, Mazsalaca, Valmieras novads, LV-4215
e-mail: mazsalacas.biblioteka@vb.valmierasnovads.lv

Информация в интернет: ТУК

Румъния, Национална библиотека на Румъния
www.bibnat.ro

Националната библиотека на Румъния (НБР) има мисията да идентифицира, събира, 
организира, проучва, развива, съхранява и популяризира националното наследство и 
колекцията от печатни и други видове документи, публикувани в чужбина, отнасящи 
се до Румъния, румънския народ и румънската култура, произведения на румънски ав-
тори, публикувани на всеки език, публикации на румънски език на чужди автори, пуб-
ликувани в чужбина. Тя организира законния депозит, основният документален източ-
ник относно познанията за румънската култура и цивилизация; осигурява качествен 
достъп до своите колекции с цел изследване, изучаване или информиране. Към момен-
та библиотечните колекции обхващат около 12,5 милиона енциклопедични библио-
графски единици, организирани в текущи фондове и фондове на специални колекции. 
Разнообразието от различни поддържани медии, съхранявани от Националната библи-
отека на Румъния, е важна характеристика на нейните колекции. Освен традиционни-
те медии има и плакати, графични архиви, атласи, карти, чертежи, аудио документи, 
щампи, аудио-визуални материали, ръкописи и снимки от ХІХ и ХХ век. Дигиталните 
колекции са резултат от проектите за дигитализация, в които участва Националната 
библиотека на Румъния. Със създаването на виртуалната библиотека колекциите се 
увеличават чрез създаване на електронни ресурси, получени чрез дигитализация на 
съществуващите колекции. От края на 2011 г. НБР работи в нова сграда, перфектно 
адаптирана към новите изисквания за информация и документация. С обща площ от 
112 000 кв. м., новата централа на библиотеката е предназначена да отговаря не само 
на специфичните функции на национална библиотека, но и на културни и развлекател-

mailto:mazsalacas.biblioteka%40vb.valmierasnovads.lv?subject=
https://www.mazsalaca.lv/index.php?zoomzina=226&title=Mazsalacas+pils%C4%93tas+bibliot%C4%93ka&lielbirka=30Kult%C5%ABra&birka=25Novada%20bibliot%C4%93kas&subbirka=&mazbirka=&depth=3
https://www.mazsalaca.lv/index.php?zoomzina=226&title=Mazsalacas+pils%C4%93tas+bibliot%C4%93ka&lielbirka=30Kult%C5%ABra&birka=25Novada%20bibliot%C4%93kas&subbirka=&mazbirka=&depth=3
http://www.bibnat.ro
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ни функции. По този начин, подобно на много европейски национални библиотеки, 
Националната библиотека на Румъния предоставя, в допълнение към традиционните 
библиотечни пространства, конферентни и изложбени зали, антиквариати и книжар-
ници, мултимедийни и развлекателни зони и т.н. След като се премести в новото седа-
лище, Националната библиотека на Румъния продължава и инициира проекти както с 
национални, така и с международни партньори. Пример за това е проектът “Балкански 
маршрути”, който има за цел да повиши осведомеността за културните специфики на 
съвременния балкански регион, отразени от франкофонска гледна точка.

Националната библиотека на Румъния също така участва в организирането на различ-
ни видове културни и професионални събития, насочени към всички категории потре-
бители като “Нощта на библиотеките” и “Нощта на изследователите”, театрални, му-
зикални и танцови представления, изложби, представяне на книги или конференции 
относно различни области на знанието, или проект “Dream” (Цифровите ресурси – 
лесни за достъп и управление), насочен към хора с увредено зрение.

През декември 2012 г. сградата на на Националната библиотека на Румъния беше на-
градена от фондация “Мотивация” със знака за достъпност, отнасящ се до достъпнос-
тта за инвалидни колички.

Освен това НБР е домакин на достъпни филмови прожекции за хора със зрителни ув-
реждания, както и за други видове публика.

Националната библиотека на Румъния наистина има за цел да осигури достъп до свои-
те ценни колекции за всички хора, независимо от възраст, пол, националност или ув-
реждане. Ролята на НБР е да създава, запазва, управлява и събира румънското писмено 
културно наследство. Неговите потребители са разнообразни и много комплексни. Тъй 
като ролята на библиотеката е да обслужва цялото общество, могат да бъдат конкретно 
идентифицирани различни целеви потребители:

• Индивидуални потребители с различни интереси, професии и информационни 
нужди. Има потребители, които имат същия информационен профил като по-
требителите на обществени библиотеки, потребители, които се интересуват от 
документи, които са само в специалните колекции на Националната библиотека, 
потребители, които се интересуват от документи, които не са обхванати от колек-
циите на библиотеката и библиотеката трябва да кандидатства за международно 
библиотечно заемане.

• Обществените библиотеки и библиотекари от Националната библиотечна сис-
тема (Окръжни библиотеки и други обществени библиотеки), за които НБР пре-
доставя методическа помощ и подкрепа при реставрацията, предоставена от 
Националния център за патология и възстановяване на публикации, разработва 
национална база данни с документи в областта на библиотекарството и специа-
лизирани издания на Националната библиотека на Румъния и др.

• Румънски издатели, които се възползват от услугите за присвояване на ISBN, 
ISSN и CBP (каталогизиране в публикация).

• Други бенефициенти от услугите на НБР са румънски културни институти в 
чужбина, които се подпомагат от НБР, за да развиват своите колекции, подпо-
магани от Националния резерв за публикации; други правни институции също 
прибягват до услугите на библиотеката за специфични продукти и информа-
ционни услуги.
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Словения, Градска библиотека в Любляна
www.mklj.si

Градската библиотека на Любляна (ГБЛ) е най-голямата обществена библиотека в 
Словения. Представлява културно, информационно, социално и комуникационно мяс-
то за срещи на отделни лица, групи, местни общности, културни институции и органи-
зации. ГБЛ е библиотека на словенската столица (290 000 жители), която осъществява 
дейността си както за местните жители на Любляна, така и за нейните посетители. 
Библиотеката има 36 филиала, Мобилна библиотека с 47 автобусни спирки (сред тях 
женски затвор, мъжки затвор, дом за стари хора), 76 000 потребители и 220 служители.

През 2019 г., преди пандемията от Covid-19, ГБЛ подготви и организира безплатно 
за крайни потребители 2400 събития и 1250 различни учебни дейности (курсове или 
семинари). Също така Градската библиотека на Любляна организира различни учебни 
дейности за потребители със специални нужди, за имигранти, безработни, търсещи 
работа и др. Учебните дейности се организират и координират в Центъра за координа-
ция на услугите, който отговаря за обучението на потребители от всички възрастови 
групи и в Центъра за обучение (Център за професионална компетентност на общест-
вените библиотеки на национално ниво), който отговаря за обучението на персонала и 
по-широката професионална общественост.

През последните няколко години се наблюдава повишено търсене на услуги от потре-
бители с по-малки възможности – мигранти, ниско образовани лица и потребители с 
ниски нива на основни/ключови компетенции, хора със зрителни/слухови/двигателни 
увреждания – семинари, информационни услуги, коучинг, но и същевременно липса 
на кадри с компетенции за такава работа и за привличане на тази целева група за по-
сещение на библиотеки.

http://www.mklj.si
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Цел на наръчника
Обменът на най-добри практики между служителите на библиотеките ще даде въз-
можност на всеки служител да научи и разбере как други страни и други библиотеки 
се сблъскват с използването на ИКТ за включване на потребители с увредено зрение. 
Те ще вземат примера от проекти, инициативи, услуги и методологии, реализирани и 
приложени от други партньори. Партньорите обмениха своя опит по време на трансна-
ционалните срещи, но и чрез виртуално сътрудничество и използване на платформата.

Голям опит от обмен между библиотеките беше приложен на ниво ЕС за това как да се 
предлагат най-добри услуги за потребители с увредено зрение и как да се обучат тези 
потребители. Вместо това не беше установен важен опит относно компетенциите на 
персонала на библиотеките. Поради тази причина събирането на приноси и реализи-
рането на насоки и препоръки за обмен на най-добри практики, реализирани по време 
на проекта, може да бъде много иновативно и използваемо в това отношение.

Този Наръчник събира най-добрите практики и основни приноси от обучението и 
представя практически раздел като методологично ръководство, което може да се из-
ползва от колегите за по-нататъшно обучение. Наръчникът ще помогне на служители-
те на библиотеките да се справят с ежедневните си предизвикателства в работата с и 
включването на потребители с увредено зрение.
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СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ И 
ПОЛИТИКА

Статистически данни

България
Статистиката на проект “Визия за зрение” на организация “Ретина България” сочи, че за 
2020 г. броят на хората с увредено зрение в България е 45 777, лицата с умерено до тежко 
зрително увреждане са 155 775, а тези с леко зрително увреждане – 149 847. Според ста-
тистиката на “VisionAtlas” 19,2% (1 325 129 души) от населението на Република България 
е със зрителни увреждания. В град Велико Търново има над 100 души със зрителни про-
блеми. Регионална библиотека “П. Р. Славейков” има за цел да подобри условията за чита-
тели със зрителни увреждания. Зрението е най-доминиращото и използвано сетиво, което 
играе основна роля във всяка част от живота ни. Благодарение на него имаме възможност 
да изживеем визуално всичко от това, което ни заобикаля. Такива здравословни проблеми, 
обаче могат да ограничат човешкия капацитет за участие в различни видове дейности.

Източник: https://vision-project.retinabulgaria.bg/wp-content/uploads/2020/04/Pril4-
Statisticheski-danni-za-zritelnite-narushenia-v-Bulgaria-1990-2020-g.pdf

Брой на незрящите в България през последните 30 години. Източник: www.atlas.iapb.org

Брой на индивидите с умерено до тежко зрително увреждане в България през последните 30 години.
Източник: www.atlas.iapb.org

https://vision-project.retinabulgaria.bg/wp-content/uploads/2020/04/Pril4-Statisticheski-danni-za-zritelnite-narushenia-v-Bulgaria-1990-2020-g.pdf
https://vision-project.retinabulgaria.bg/wp-content/uploads/2020/04/Pril4-Statisticheski-danni-za-zritelnite-narushenia-v-Bulgaria-1990-2020-g.pdf
http://www.atlas.iapb.org
http://www.atlas.iapb.org
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Брой на индивидите с леко зрително увреждане в България през последните 30 години.
Източник: www.atlas.iapb.org

Хърватия
Според Регистъра на хората с увреждания на Хърватския институт за обществено 
здраве1 през 2019 г. са регистрирани 27 092 лица със зрителни увреждания, което пред-
ставлява 5,3% от общия брой на хората с увреждания, с разпространение от 7%. В За-
греб са регистрирани 3509 лица със зрителни увреждания, с разпространение от 4% от 
4,1% от общия брой на хората с увреждания. Според научните определения – напълно 
или в голяма степен инвалиди, в Хърватия има 14 321 регистрирани лица със зрителни 
увреждания и слепота, а в Загреб – 1 508. В окръг Приморие-Горски има регистрирани 
1882 лица със зрителни увреждания, т.е. 9,3% от общия брой на хората с увреждания.

Италия
В Италия Закон № 138/2001 за класификацията и количественото определяне на зри-
телните увреждания и правилата за очни прегледи определя пет класа зрителни ув-
реждания. Тази класификация обхваща всички зрителни увреждания от пълна слепо-
та, с остатък на бинокулярния периметър по-малко от 3%, до частично зрение, което 
включва хората, които имат остатъчно зрение не повече от 3/10 и в двете очи или в 
едното око дори с най-добра корекция и остатък на бинокулярния периметър под 60%.

През 2019 г. за ISTAT, Националният статистически институт в Италия преброи насе-
ление от около 60 милиона жители. Според проект “DescriVendo”, насърчаван от ANS, 
италианска асоциация, специализирана за хора с увредено зрение, в Италия има почти 
два милиона души с всякакъв вид зрителни увреждания, около 3% от общото населе-
ние. Тази асоциация също така твърди, че 0,3% от тях са напълно слепи.

Според INPS, Националната институция за социални грижи, през 2016 г. в Емилия 
Романя около 6055 жители са незрящи.

В нито един от тези случаи не се посочва възрастта или пола на хората с увредено 
зрение. За съжаление е много вероятно всички тези данни да са приблизителни и под-
ценени, тъй като само малка част от хората с увредено зрение, особено възрастните, се 
обръщат към структури, способни да оценят реалното им зрително увреждане.
1 https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2019/05/Osobe_s_invaliditetom_2019.pdf

http://www.atlas.iapb.org
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2019/05/Osobe_s_invaliditetom_2019.pdf
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Латвия
В Латвия информация за хора с увредено зрение може да се намери в базите данни на 
Централното статистическо бюро на Латвия.

В Латвия експертизата за инвалидност се извършва от независима професионална ин-
ституция – Държавната медицинска комисия за оценка на здравословното състояние 
и работоспособността, която записва и предоставя информация за лица с увреждания, 
включително зрителни увреждания.

В Латвия категориите, включени в Международната класификация на функционира-
нето, увреждането и здравето на Световната здравна организация, се използват за оп-
ределяне на увреждането. Това означава, че се диагностицира не само увреждането, но 
се оценява и функционалната способност на лицето.

Децата с увреждания под 18 години не се класифицират в групи. Уврежданията на 
възрастните се идентифицират и разделят на няколко групи:

• I група – много тежка инвалидност (лица с 80 – 100% неработоспособност)

• II група – тежка инвалидност (лица с 60 – 79% неработоспособност)

• III група – умерено увреждане (лица с 20 – 59% неработоспособност)

През 2020 г. Държавната лекарска комисия за оценка на здравословното състояние и 
работоспособността е регистрирала 201 549 лица с увреждания, от които 5% са със 
зрителни увреждания.

Годишни данни за 2020 г. Латвия Община Мазсалаца
Хора с увреждания 201 549 Няма данни
Зрителни увреждания 10 003 13
Възрастни 9 656 12
Деца 347 1
1 група 2 833 2
2 група 2 547 4
3 група 4 338 7

Източник

Латвия има население от около 2 милиона, от които над 12 000 души са загубили 
частично или напълно зрението си. В резултат на това тези хора също са загубили 
70 – 80% от способността си да получават информация и до голяма степен са загубили 
възможността да действат самостоятелно. Слепотата е една от най-тежките форми на 
увреждане – този факт се потвърждава от изследванията на световната наука.

Източник

Румъния
Националният орган за правата на хората с увреждания, децата и осиновяванията пре-
доставя тримесечни статистически данни за хората с увреждания в Румъния, разбити в 
различни категории. Последните публикувани данни показват цифрите към 30 юни 2020 г.

https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_OD/OSP_OD__sociala__veseliba__vesel/VAG132.px
https://www.lnbiedriba.lv/lv/par-biedribu/statistika-un-petijumi/
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Според официални национални данни в Румъния са регистрирани 93 133 души със 
зрителни увреждания, с различна степен на увреждане:

Степен	 Категория Брой	лица
тежка (I) деца 2 108
тежка (I) възрастни 78 796
подчертана (II) деца 488
подчертана (II) възрастни 102 566
средна (III) деца 1 417
средна (III) възрастни 25 635
лека (IV) деца 58
лека (IV) възрастни 1 501
ОБЩО деца 4 672
ОБЩО възрастни 208 498
ОБЩО деца	и	възрастни 213	170

Източник: http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/

Хората с увредено зрение представляват 10,91% от общия брой на хората с увреждания.

РЕГИОН КАТЕГОРИЯ БРОЙ
Илфов Общо неинституционализирани, от които: 888
Илфов деца 27
Илфов възрастни 861
Илфов Общо институционализирани, от които: 1
Илфов деца 0
Илфов възрастни 1
Илфов Общо,	от	които: 889
Илфов деца 27
Илфов възрастни 862
Букурещ Общо неинституционализирани, от които: 5 441
Букурещ деца 138
Букурещ възрастни 5 303
Букурещ Общо институционализирани, от които: 8
Букурещ деца 0
Букурещ възрастни 8
Букурещ Общо,	от	които: 5	449
Букурещ деца 138
Букурещ възрастни 5 311

Общо	в	региона 6	338

Източник: http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/

Словения
В Словения се смята, че има от 8 000 до 10 000 незрящи и хора с увредено зрение. 
Членовете на Съюза на слепите и слабозрящите в Словения са около 4000, като член-

http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/ 
http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/ 
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ството е доброволно. Според тези оценки сред населението на Словения има от 0,2 до 
0,5% слепи и хора с увредено зрение.

Политика

България
Визията на Министерството на труда и социалната политика за разработване на поли-
тиката за интеграция на хората с увреждания през последните години е тясно свързана 
с прилагането на интегриран подход към управлението на политиката. Политиката 
за интеграция на хората с увреждания е свързана с универсалността, неделимостта и 
взаимозависимостта на всички човешки права и основни свободи и необходимостта 
на хората с увреждания да бъде гарантирано пълното упражняване на правата им без 
каквато и да е дискриминация. Тази политика прилага подход, ориентиран към ли-
чността, основан на правата на човека, насочен към гарантиране на интеграцията и 
пълноценното участие на хората с увреждания в обществения живот.

Хърватска
Хърватското министерство на труда, пенсионната система, семейството и социалната по-
литика е основната заинтересована страна в тази сфера на национално ниво и на техния 
уебсайт има списък на цялото законодателство по отношение на хората с увреждания, 
включително хората с увредено зрение.2 В момента най-важният документ е Национална-
та стратегия за изравняване на възможностите за хората с увреждания от 2017 до 2020 г.3

Въпреки това, по отношение на политиките, които са от значение за библиотеките, 
ние подчертаваме важността на Договора от Маракеш – администрираният от СОИС 
(Световната организация за интелектуална собственост) Маракешки договор улеснява 
производството и международното разпространение на специално адаптирани книги 
за незрящи и хора със зрителни увреждания. Това се постига чрез премахване на реди-
ца ограничения и изключения от традиционния закон за авторското право. Маракеш-
кият договор е важна стъпка напред в областта на правата на слепите и слабозрящите 
хора и обхваща три основни неща:

1. произведения в подходящ формат могат да бъдат възпроизвеждани или публику-
вани без съгласието на автора,

2. това може да буде направено от публични институции като библиотеки и органи-
зации с нестопанска цел,

3. възможно е публично изпълнение на произведения, защитени с авторски права (из-
ключение при авторското право). На 1 октомври 2018 г. Европейският съюз ратифи-

2 https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/osobe-s-invaliditetom-11998/
zakonodavni-okvir-11999/11999

3 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_42_967.html

https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/osobe-s-invaliditetom-11998/zakonodavni-okvir-11999/11999
https://mrosp.gov.hr/istaknute-teme/obitelj-i-socijalna-politika/socijalna-politika-11977/osobe-s-invaliditetom-11998/zakonodavni-okvir-11999/11999
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_04_42_967.html
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цира договора за всичките 28 държави-членки. Разпоредбите на Договора влязоха в 
сила в целия ЕС (включително в Обединеното кралство) на 1 януари 2019 г.4

Други важни политики, които могат да бъдат от значение за вътрешните разпоредби 
на библиотеките:

• Законът за движение на сляп човек с помощта на куче водач5

• разпоредби относно ортопедични и други помощни средства6

Италия
Библиотеките в Италия следват насоките, предоставени от IFLA ((Международната 
федерация на библиотечните асоциации и институти) и най-добрите практики, пред-
ложени в Манифеста на ЮНЕСКО за образование, наука и култура от 1995 г. Няма 
национално законодателство, което да съдържа всички политики относно достъпнос-
тта до библиотеки за хора с увредено зрение, затова се свързахме с д-р Торенте и г-н 
Чиани от Института за слепи, кръстен на Франческо Каваца. Те ни дадоха най-добри-
те съвети как да направим библиотеката приятелска и достъпна за слепи и/или хора 
с увреждания. На първо място, библиотеките трябва да имат автоматични врати на 
входа и, ако е необходимо, в други точки на библиотеката. Това е от съществено значе-
ние, за да се осигури лесен достъп до библиотечната информация, особено на хората 
с увредено зрение. Инструкциите относно правилата и колекциите на библиотеките 
трябва да бъдат на Брайл и отпечатани с едър шрифт, близо до всяка комуникативна 
зона в библиотеката. Първата информационна точка може да бъде близо до входа, за 
да посрещне потребителя и да даде информация. Маркировка на пода може да бъде 
ефективен начин за улесняване на хората с увредено зрение да се придвижват в стаите. 
През 2020 г. информацията се разпространява и чрез интернет, така че всеки трябва да 
тества достъпността на сайта и каталога на библиотеката. В секцията за деца, както и 
за възрастни трябва да има брайлови книги, книги с едър шрифт и аудиокниги.

Дигиталните ресурси са важна част от колекцията на библиотеката, така че те трябва 
да бъдат достъпни за потребители с увредено зрение: те включват аудиокниги, елек-
тронни книги, вестници и други ресурси с отворен достъп. В Италия MLOL (Онлайн 
Медийна библиотека) гарантира достъпност чрез опцията за гласово предаване и LIA 
сертифицирането.

Библиотеките също трябва да разполагат с някои ИКТ инструменти, които да помог-
нат на хората с увредено зрение да четат: т.е. компютри с гласово активиране, екранни 
четци с възможност за увеличаване на шрифта, брайлови клавиатури, стационарна и 
преносима видео лупа.

Целият персонал може да бъде обучен за по-добра комуникация и приспособяване на 
всички потребители с увредено зрение. Не на последно място, библиотеките трябва да 
организират дейности и събития за деца, младежи и възрастни със зрителни уврежда-
ния, за да свържат всички тези потенциални потребители с живота на библиотеката.
4 https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/marrakesh/treaty_marrakesh_45.html
5 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_10_131_1591.html
6 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_62_1224.html

https://www.wipo.int/treaties/en/notifications/marrakesh/treaty_marrakesh_45.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_10_131_1591.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_62_1224.html
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Латвия
На 1 март 2010 г. Саейма (парламентът) на Република Латвия ратифицира Конвенци-
ята на ООН за правата на хората с увреждания. С ратифицирането на Конвенцията 
Латвия се ангажира да насърчава, защитава и гарантира пълно и равно зачитане на 
правата на човека и основните свободи за всички хора с увреждания.

Министерството на социалните грижи е водещата институция на държавната админи-
страция в областта на труда, социалното осигуряване, правата на децата и семейство-
то, както и равните права на хората с увреждания и равенството между половете.

Основната цел на политиката е в съответствие с целта на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания – да насърчава, защитава и гарантира пълно и равно 
ползване на всички човешки права и основни свободи от всички хора с увреждания и 
да насърчава уважението заради присъщото им достойнство.

Други цели на Политиката:

• Осигуряване на качествено и конкурентоспособно основно и средно образова-
ние за деца с увреждания, чрез насърчаване на включването на деца с уврежда-
ния във всички нива и форми на обучение, в съответствие с техния капацитет.

• Да се вземат мерки за включване на хората с увреждания на пазара на труда, като 
се оказва подходяща подкрепа, като се отчита естеството на функционалните 
проблеми на лицето с увреждания.

• Да предприеме мерки за повишаване нивото на благосъстоянието на хората с 
увреждания с цел намаляване броя на лицата, изложени на риск от бедност и да 
гарантира, че всички хора с увреждания получават целева и ефективна държавна 
помощ според естеството на тяхното функционално увреждане.

• Да насърчава капацитета на хората с увреждания да упражняват правата и сво-
бодите на човека и да живеят пълноценен, достоен живот чрез предоставяне на 
висококачествена информация и свободно пространство, като по този начин се 
засилва комуникацията и разбирането на обществото.

Източник

На 11 май 2002 г., както в други европейски страни, така и в Латвия е създадено сдружение 
от повече от 20 неправителствени организации “SUSTENTO”, което е в състояние да пред-
ставлява интересите на всички хора с увреждания на местно, национално и международно 
ниво, като се вземат предвид интересите на всяка група.

Понастоящем Латвийската организация за сътрудничество на хората със специални нуж-
ди (Латвийският главен орган за организации на хората с увреждания) “SUSTENTO” обе-
динява 54 различни организации, чиито членове включват повече от 50 000 хора с увреж-
дания или хронични заболявания.

“SUSTENTO” работи, за да гарантира, че правителството разработва политики, които га-
рантират правата на човека и недискриминацията на хората с увреждания и хронични за-
болявания чрез насърчаване на пълното включване в обществото.

Източник

Член 15 (8) от Закона за библиотеките (в сила от 23.06.1998 г.) дефинира отговорно-
стите на библиотеките – да предоставят възможност на потребителите за достъп до 

https://www.lm.gov.lv/lv/invaliditate-1
https://www.sustento.lv/par-sustento/


21

библиотечните услуги, независимо от техния пол, възраст, раса, националност, физи-
ческо състояние, място на местоживеене и местонахождение и други фактори, както и 
да се разработят подходящи условия и оборудване, които да направят библиотечните 
услуги достъпни за лица с намалена подвижност.

Източник

Румъния

Правата на хората с увреждания в Румъния се уреждат със Закон № 448/2006 с послед-
ващи изменения и допълнения, както и със Закон № 221/2010 за ратификацията на 
Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета в Ню Йорк от Общото съ-
брание на ООН на 13 декември 2006 г., отворена за подписване на 30 март 2007 г. и 
подписана от Румъния на 26 септември 2007 г., което е рамката за прилагане на този 
стандарт на международното право.

Конвенцията бележи прехода от медицински модел на увреждане към социален модел, 
основан на правата на човека. Този модел разбира увреждането не като характеристи-
ка или дефект на лицето, което трябва да бъде третирано с благотворителност и закри-
ла, а като взаимодействие между особеностите на човека и как обществото реагира 
на тези особености, подчертавайки обществените бариери, които пречат на хората с 
увреждания да участват активно и да живеят в обществото.

Няма други публични политики, които да регулират правата на хората с увреждания, 
като единствената действаща стратегия е Националната стратегия за правата на хора-
та с увреждания 2016 – 2020. Проектът Национална стратегия за правата на хората с 
увреждания 2021 – 2027 е в предварителен дебат.

https://likumi.lv/ta/id/48567-biblioteku-likums
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Словения
Конвенция за правата на хората с увреждания

Конвенцията за правата на хората с увреждания задължава подписалите държави, 
включително Словения, да осигурят пълното и равно ползване на всички човешки 
права и основни свободи от хората с увреждания.

Закон за упражняване на обществения интерес в културата

Законът изрично посочва, че държавата финансира обществени институции и култур-
ни програми, предназначени за нуждите на слепи и други групи от населението със 
специални потребности.

Закон за библиотекарството

Законът специално подчертава задължението на обществените библиотеки да предос-
тавят услуги за групи потребители със специални потребности.

Правилник за условията за предоставяне на библиотечно обслужване като общест-
вена услуга

Правилата гласят, че библиотеката трябва да предоставя подходящ материал за по-
требители със специални нужди, като изрично се споменават слепи и слабозрящи 
потребители.

Закон за средствата за масова информация

Република Словения специално подкрепя създаването и разпространението на съдър-
жание, предназначено за незрящи хора, в адаптирани техники и развитието на подхо-
дяща техническа инфраструктура.

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?d-49688-s=3&id=ZAKO3370&d-49688-o=2
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2442
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5163
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5163
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1608
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ПРАКТИКИ В ПАРТНЬОРСКИ 
БИБЛИОТЕКИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА 
ХОРА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ

Румъния

DReam (Дигитални ресурси – лесни за достъп и управление), спонсориран от 
фондация “Ориндж”

Проектът има за цел да позволи на хората с увредено зрение достъп до информация, 
до базите данни и каталозите на библиотеката, до ресурсите, достъпни в интернет, и 
да ги информира за актуалните културни и образователни събития, провеждани на те-
риторията на библиотеката и да ги ангажира в оживена културна среда и по този начин 
да облекчи навлизането им на пазара на труда.

С реализирането на проекта през 2013 г. библиотеката е оборудвана с помощни техно-
логии за хора с увредено зрение:

• екранни четци;
• екранни лупи;
• Видеонаблюдение (CCTV);
• сканиращи устройства със средства за аудио-четене 

или с увеличен дисплей за отпечатаните документи;
• Брайлов принтер;
• DAISY четци на книги;
• значителна колекция от електронни и аудио книги;
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• тактически карти за сградата на библиотеката.

Използвайки тези устройства и правeйки достъпни отпечата-
ните документи, ние поддържаме достъпа до информация и 
осигуряваме те да могат да правят това от повечето читални 
и компютърни зони в библиотеката.

Освен това ние подпомагаме заинтересованите библиоте-
ки, които желаят да осигурят достъп до своите услуги и 
колекции за хора с увредено зрение, бъдещи работодатели 
и всички, които се интересуват да научат повече за достъп-
ността и ползите от нея.

Финансиране:

• 85% от общия бюджет – Фондация “Ориндж”

• 15% от общия бюджет – Национална библиотека 
на Румъния

• Уебсайт: https://www.facebook.com/DReamSunetulPaginilor/

Звукът на страниците (The sound of pages)

Проектът беше реализиран през 2015 г. и имаше за цел да създаде и развие дигитална 
библиотека, достъпна за слепи и за хора с увредено зрение. Целта ни беше да сканираме 
документи, да ги поставим в достъпен формат и да ги качим на обща дигитална платфор-
ма, предназначена за слепи и хора с увредено зрение в цялата страна. Така потребителите 
с увредено зрение имат достъп до тази цифрова библиотека офлайн – в сградата на биб-
лиотеката и онлайн – с достъп до нашия каталог, наличен на уеб сайта на библиотеката.

Нашите проекти са предназначени за слепи или за хора с увредено зрение, чийто брой 
се увеличава, според статистиката на Световната здравна организация. В Румъния 
тези хора имат ограничен достъп до образование, а вследствие и до информация в пе-
чатен вид, поради малкия брой документи, адаптирани към техните нужди за четене. 
Това се дължи на ниското ниво на информираност сред учителите и работодателите за 
новите възможности за достъпност и ползите, които хората с увреждания биха могли 
да донесат на обществото след като се интегрират.

Хората с увреждания могат да вземат активно участие в обществото и нашата роля 
като Национална библиотека е да улесняваме достъпа както до помещенията на биб-
лиотеката, така и до информацията, налична в нашите бази данни и в интернет. Пора-
ди различните стереотипи в обществото за хората с увреждания, тези хора са социално 
и психологически ограничени, което им пречи да реализират правилно своите спо-
собности и да изпълняват задълженията си в обществото. Националната библиотека 
на Румъния подпомага тяхното интегриране в обществото, като предоставя достъп 
до най-новите технологии, както и тяхното участие и включване в образователни и 
културни дейности. Затова каним всички наши посетители (независимо от възраст, 
пол, националност или увреждане) да участват в събитията, организирани в библио-
теката – дискусии, конференции, четения и др., за да ги ангажираме и свържем с едни 
и същи ресурси – книги и технологии – на едно място, в библиотеката, като се има 
предвид, че това ще бъде от полза за обществото като цяло.

https://www.facebook.com/DReamSunetulPaginilor/
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Достъпност на средата

България
Председателят на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) Ана Джумалиева връ-
чи на доц. д-р. Калина Иванова, директор на Регионална библиотека “Петко Р. Славей-
ков” удостоверение, удостоверяващо достъпната среда на сградата на библиотеката.

В рамките на националната инициатива “Достъпна България” Комисията прегледа 
достъпността на градската инфраструктура и архитектура и сградите на обществените 
институции. Освен препоръки за несъответстващи на изискванията обекти, комисията 
имаше за цел да открои добрите практики и прояви на социална отговорност.

От 2007 г. Регионалната библиотека обслужва своите посетители с увреждания чрез 
изградения външен панорамен асансьор. Проектът е финансиран от Агенцията за хо-
рата с увреждания и е първият по рода си в северния регион на Централна България.

Италия
Библиотеката на Манфредиана разполага с асансьор и автоматична врата на фхода на 
фоайето. В отделите за деца и за възрастни има специални рафтове за аудиокниги и 
книги с едър шрифт.

Тези специални колекции се увеличават всяка година чрез редовни покупки, изця-
ло финансирани от бюджета на библиотеката, и чрез дарения. Тези ресурси са добре 
оценени както от по-възрастните потребители, така и от хората с увредено зрение от 
всички възрасти. По-специално книгите с едър шрифт са част от проекта “Четете лес-
но, прочетете всичко” (“Leggere facile, leggere tutti”), популяризиран от Италианската 
библиотека за незрящи хора.

Аудиокниги
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Латвия
В градската библиотека на Мазсалаца се предоставя помощ за посетители с увредено 
зрение при индивидуална заявка. Към момента помещенията на библиотеката не са 
специално оборудвани, за да бъдат напълно подходящи за хора с увредено зрение. По-
мещенията на библиотеката обаче са просторни и удобни и хората с различни нужди 
могат да получат необходимата подкрепа. Библиотеката е достъпна за хора в инвалид-
ни колички и посетители с бебешка количка.

Помещения на Градската библиотека в Мазсалаца

Румъния
На главния вход на Националната библиотека на Румъния има тактилна карта за сгра-
дата на библиотеката.

Словения
Градската библиотека на Любляна разполага с асансьор и автоматична врата на входа 
на фоайето. Първият информационен пункт се намира близо до входа.

Библиотеката разполага с богата колекция от книги с едър шрифт и аудиокниги за зае-
мане в оделите за деца и възрастни.
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Колекцията от книги за слепи и за хора с увредено зрение се появява в публичния он-
лайн каталог: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3Dknjige+za+slep
e+in+slabovidne&db=mkl&mat=allmaterials.

Асистирано обслужване

България
Екипът на регионалната библиотека предлага като услуга асистирана помощ за незря-
щи потребители.

Читателите с този вид увреждане могат да се консултират предварително относно ли-
тературата, която искат, да поискат използването на цифрово копие и да резервират 
дата и час за посещение на библиотеката.

Междувременно книгата или периодичното издание се дигитализира и преобразува в 
текстов формат за слушане чрез гласов синтезатор, който е специално инсталиран на 
определени компютри.

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3Dknjige+za+slepe+in+slabovidne&db=mkl&mat=allmaterials
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3Dknjige+za+slepe+in+slabovidne&db=mkl&mat=allmaterials
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Има специализирано работно място, където потребителите могат да слушат желана-
та литература.Като опция на читателя се предлага, ако той/тя разполага с подходящо 
оборудване за слушане, да получи исканите цифрови копия по електронна поща под 
формата на автоматично генериран аудиозапис, направен от софтуер за аудио синтеза-
тор, който работи като гласов синтезатор.

Този вид асистирана услуга може да се използва лесно и без сериозни затруднения от 
персонала или потребителя с увредено зрение. Той е лесен за използване и следването 
на определени стъпки прави асистираната услуга възможна. Например, първата стъпка 
е да общувате с потребителя. Вторият е да подготвят книгата/ периодичното издание, 
което искат да чуят, във файлов формат (например .txt), който може да бъде разпознат от 
софтуера на гласовия синтезатор. Третата стъпка е да генерирате аудио файла със соф-
туера на синтезатора, а последната стъпка е да стартирате аудиозаписа за потребителя с 
увредено зрение. Ако книгата/периодично издание не може да бъдат намерени във фай-
лов формат, разпознаваем от гласовия синтезатор, тогава просто трябва да използвате и 
OCR софтуер, за да създадете разпознаваем текст за софтуера за аудио синтезатор.

Италия
Възможно е да бъдете придружени до екранния увеличител/лупа, достъпна за хора с 
увредено зрение, като се използва помощта на асансьора. Също така, библиотечният 
персонал може да Ви запознае и да даде достъп до ресурсите, налични онлайн на 
MLOL (Онлайн медийна библиотека), като аудиокниги и списания, четени на глас от 
специален за целта софтуер.

Латвия
Всеки човек, който посети градската библиотека на Мазсалаца, има достъп до компютрите 
и таблетите с интернет връзка, както и до звукозаписи и аудиокниги. В библиотеката в мо-
мента липсва специализирано оборудване и среда, която да отговаря на всички стандарти, 
необходими на хората с увредено зрение. Помещенията на библиотеката обаче са простор-
ни и удобни и хората с различни нужди могат да получат необходимата подкрепа. Библио-
теката е достъпна за хора в инвалидни колички и посетители с бебешки колички. Работим 
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с посетители на библиотеката с увредено зрение индивидуално и по заявка, като използ-
ваме наличните ресурси в нашата библиотека – помагаме при избора на необходимата 
информация в Интернет или на печатни издания; разпечатваме необходимия текст, като 
увеличаваме (настройваме) размера на шрифта. Препоръчваме аудио книги, звукозаписи 
и книги с уголемен шрифт от колекцията на нашата библиотека. Също така препоръчваме 
най-подходящите подкасти и организираме събития за всички поколения.

Помещения на Градската библиотека в Мазсалаца

Румъния

  

Предвид ролята на Националната библиотека като методичен координатор на общест-
вената библиотечна система, нашата институция предоставя специализирана помощ 
на библиотеки, които желаят да направят своите колекции и услуги достъпни за хора 
с увреждания, за масовите образователни институции, които са интегрирали или пла-
нират да интегрират в своите области тази категория потребители, към потенциални 
работодатели и към всички слепи или хора с увредено зрение, които искат помощ.
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Хардуерни инструменти

Италия
Електронна екранна лупа е на разположение на хора с увредено зрение в читалнята на 
последния етаж на библиотека Манфредиана. До стаята се стига чрез асансьор в рамките 
на работното време на библиотеката. Устройството е дарено на библиотеката Манфреди-
ана през 1990 г. от местна организация, занимаваща се със социални грижи и понякога 
се използва от хора с увредено зрение.

  

Екранната лупа в библиотеката Манфредиана

Румъния
Националната библиотека на Румъния е оборудвана с:

• сканиращи устройства с възможности за четене на аудио или с увеличителен 
дисплей печатни издания;
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• Close Circuit television (CCTV) – независимо устройство, което показва всеки до-
кумент на екрана, преоразмерявайки текста или използвайки различни цветове;

• Четяща машина – самостоятелно устройство, което чете печатни документи;

• Брайлов принтер;
• Устройство, което улеснява достъпа до карти, графики и др.;
• четци на книги DAISY;

Словения
Pebble reader е удобна електронна лупа, която помага на посетителите да четат тексто-
ве, етикети и знаци. Увеличителите са достъпни за използване в библиотеката на Отон 
Жупанчич (Knjižnica Otona Župančiča) в мрежата на Градската библиотека на Любляна 
и Славянската библиотека (Slovanska knjižnica). Лупата може да се държи в ръка за 
дръжката или да се постави на масата, като дръжката ѝ се използва като стойка. Може 
да се постави и директно върху книгата. С натискане на бутона -/+ текстът може да се 
увеличи до три пъти. След като бъде избран идеалният размер за четене, потребителя 
плъзга лупата върху книгата, за да чете. Има шест цветови режима за избор. Лупата 
също така ви позволява буквално да замразите снимката или текста.

В някои от регионалните библиотеки потребителите могат да заемат (и да вземат вкъ-
щи) електронния четец inkBOOK Prime. Четецът позволява да се увеличават текста, 
менюто и иконите на менюто. Може да се промени изгледа по подразбиране на пейза-
жен режим, за да бъде текста по-лесен за четене. Това е особено полезно за по-големи 
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шрифтове. Можете да се регулира яркостта на фона, като се регулира светлината на 
хартията. Четецът има и режим на висок контраст – бял текст на черен фон.

Електронните четци могат да се заемат за 21 дни без възможност за удължаване на 
срока на заемане. Заетите електронни книги, които са изтеглени на заетия електронен 
четец, не могат да бъдат заредени на друго устройство, тъй като това се предотвратява 
от защитата на AdobeID. Наличността на електронни четци може да се провери в ката-
лога: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/mkl/253241.

Софтуерни инструменти

България

Jaws за Windows и SpeechLab

Създадено е специализирано място за хора със зрителни увреждания, което им позволя-
ва да работят с компютър и да сърфират свободно в интернет във филиал “Бузлуджа” на 
библиотеката. Той е изцяло съобразен с нуждите на хората със зрителни увреждания и 
за целта е инсталиран специализиран софтуер – “Jaws for Windows” и “Speech Lab 2.0”, 
с който хората със зрителни увреждания могат да работят на компютър. Софтуерът е 
предоставен от Фондация “Хоризонти” по проекта “Достъп до електронна информация 
за хора с увреждания”, финансиран от Британския съвет и Съюза на библиотечните и 
информационни работници, реализиран в периода септември 2005 г. – март 2006 г.
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Дигитална библиотека “Север +”

Дигитална библиотека “Север+” представя културно-историческото наследство на 
широк регион от територията на Република България. Дигиталната библиотека е раз-
работена по проект, който включва партньори от 4 български области – Велико Търно-
во, Сливен, Плевен и Русе. Той е специално разработен с възможност за многократно 
увеличение, за да се използва от хора със зрителни увреждания.

http://sever.libraryvt.com/

Италия
В момента няма специфичен софтуер, който се използва, но целта на библиотеката 
Манфредиана е да подобри този вид ресурси, като се има предвид и опита, натрупан 
чрез проекта TECH.LIBRARY.

Румъния
• Екранни четци – софтуерни програми, които четат на глас, на различни езици, 

информацията, която се показва на монитора на компютъра;

• Екранни лупи – софтуерни програми, които преоразмеряват шрифта на текста 
на екрана според настройките на потребителя, като използват различни кон-
трастни цветове.
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Електронни библиотеки

България
Арх. Донка Колева от Лайънс клуб “Арбанаси” и историкът Павлина Владева подари-
ха два екземпляра от своята историко-кулинарна книга “Вкусът на времето”, превър-
ната в аудиокнига пред Териториалната организация на Съюза на слепите – Велико 
Търново и пред читателите на Регионална библиотека “Петко Р. Славейков”.

Преди няколко години Павлина Владева дари и аудиоформат на книгата си за истори-
ята на старата столица – “Велико Търново в калейдоскопа на времето”.

“Вкусът на времето”                     “Велико Търново в калейдоскопа на времето”
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Италия
Библиотека Манфредиана предлага серия от дигитални услуги, пригодени за хора с 
увредено зрение. Някои са достъпни само в библиотеката, други са част от услугите, 
предоставяни от цялата библиотечна система на Романя и нейните уеб платформи.

Сърфирайки в каталога Scoprirete (“Търсене в мрежата”), който се отнася до цялата 
библиотечна система на Романя, е възможно да се прецизира изследването с помощта 
на ключовите думи “leggochiaro” (“Четох ясно”): каталогът ще ни даде списък с арти-
кули, подходящи за хора с увредено зрение. Възможно е допълнително да се преци-
зира изследването с помощта на ключовите думи “leggochiaro ragazzi” (“Четох ясно – 
млад”), за да се получи списък с ресурси, предназначен за деца с увредено зрение.

Каталог Scoprirete
   

Прецизиране на изследването с ключова дума 
“leggochiaro”

Възможно е също така да се възползвате от услугите, налични на уеб платформата 
MLOL (Онлайн медийна библиотека), където регистрираните потребители могат да 
намерят вестници и списания, които могат да се четат на глас от гласов четец, както 
и електронни книги и аудиокниги, които могат да бъдат изтеглени безплатно. Много 
електронни книги имат специалния сертификат, даден от Fondazione Libri Italiani 
Accessibili (“Фондация за книги, достъпни на италиански език”) или LIA, Итали-
ански институт, специализиран в проверката на достъпността на публикуваните в 
Италия ресурси за хора с увредено зрение. Тази услуга се отнася и за цялата библи-
отечна система в Романя.

MLOL начална страница     Каталог MLOL
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Е-книга с LIA сертификат            LIA уебсайт

За да провери достъпността на библиотечната информация за хора с увредено зрение, 
през 2020 г. библиотека Манфредиана провери достъпността на собствения си уебсайт 
с помощта на експертите от Института за слепи Франческо Каваца в Болоня. Важно е 
да се провери пълната достъпност до онлайн услугите на библиотеката специално за 
хора с увредено зрение.

Румъния
Националната библиотека на Румъния създаде и разработи дигитална библиотека за 
незрящи чрез проект “Звука на страниците”. Нашата цел е да сканираме документи 
от нашите колекции, да ги поставим в достъпен формат и да ги качим на обща диги-
тална платформа, предназначена за слепи или хора с увредено зрение в цялата страна. 
Така потребителите с увредено зрение ще имат достъп до тази дигитална библиотека 
офлайн – в сградата на библиотеката – и онлайн – с достъп до нашия каталог, достъ-
пен на уеб сайта на библиотеката. Пълната колекция от текст ще бъде достъпна он-
лайн чрез парола, дадена на всеки потребител. Потребителите с увредено зрение имат 
достъп до сканирани документи или съществуващи цифрови документи, създадени в 
Националната библиотека на Румъния. С помощта на високопроизводителен скенер 
предлагаме да направим достъпни съществуващи документи във фонда на Национал-
ната библиотека, които все още не са предоставени от други институции на слепи хора. 

В същото време този мощен скенер ни помага да реагираме бързо на заявки от нашите 
потребители, слепи деца, ученици или дори възрастни, които са загубили зрението си 
с годините, като четенето е единственият им начин да прекарват времето си.
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Латвия
За хора със зрителни увреждания Градска библиотека Мазсалаца предлага аудиокни-
ги, книги с уголемен шрифт, библиотека за електронни книги www.3td.lv, предавания 
и събития за всички поколения.

Електронните книги са особено подходящи за хора с увредено зрение. От 2019 г. във 
всички общински обществени библиотеки в Латвия, включително градската обществе-
на библиотека на Мазсалаца, читателите имат достъп до нова иновативна услуга – “3td 
e-BOOK Library” на уебсайта www.3td.lv. Проектът се реализира от Центъра за културни 
информационни системи в сътрудничество с IT компанията “TietoEVRY Latvia” и изда-
телства “Zvaigzne ABC”, “Mansards”, “Prometejs”, “Latvijas Mediji” и “Jumava”, както и 
латвийските обществени библиотеки. Всеки има възможност да чете онлайн латвийски 
автори и преведени произведения 24/7 безплатно на смарт устройство (таблет, мобилен 
телефон) или компютър. Книгите могат да бъдат избрани от няколко категории: дам-
ски романи, биографии, психология, криминални романи, здравословен начин на живот, 
най-популярни книги и др. Почти всяка седмица се добавят по 3 нови книги.

http://www.3td.lv
http://www.3td.lv
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В “3td e-BOOK Library” предлага на читателя избор на най-удобния размер на шрифта 
за четене (до 5 пъти) и регулиране цвета на фона на текста – светъл, сепия или тъмен. 
Ако е необходимо, може да бъде регулирана яркостта на екрана на устройството, което 
се използва. За да започнете да четете, просто трябва да сте клиент в някоя от латвий-
ските обществени библиотеки. Освен това не е нужно дори да излизате от дома си, за 
да вземете нова книга – толкова е удобно!

Словения
Уебсайтът на библиотеката https://www.mklj.si (на словенски), https://eng.mklj.si (на 
английски) е лесно достъпен за потребители с увредено зрение и предоставя дос-
тъп до външни електронни източници: Камра, Дигитална библиотека на Словения, 
EBSCOhost, Официален вестник на Република Словения, WorldCat, Europeana, Елек-
тронни източници, PressReader, E-books Biblos. PressReader е най-големият онлайн 
павилион за вестници и списания в света, който предоставя цифрови копия с пълно 
съдържание на повече от 2500 заглавия от 100 страни на 60 езика. Усъвършенстваните 
цифрови функции включват също услуга за преобразуване на текст в говор.

През 2015 г. библиотеката започна да предоставя електронни книги на мобилни ус-
тройства в партньорство с Biblos, https://www.biblos.si/. Електронните книги могат да 
се заемат с преносими устройства (електронни четци, смартфони, таблети и компю-
три) или електронни четци, налични в градската библиотека на Любляна. Потребите-
лите могат да заемат електронни книги сами или с помощта на библиотекар. Могат 
да бъдат взети назаем до четири книги наведнъж. Срокът на заемане на електронните 
книги е 14 дни без възможност за удължаване на срока на заемане. Няма такса закъс-
нение, тъй като след 14 дни изтича възможността за четене на електронни книги на 
устройството. Резервации на заети материали не са възможни.

https://www.mklj.si
https://eng.mklj.si
https://www.kamra.si/en/
http://www.dlib.si/?&language=eng
http://eviri.ook.sik.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehost
http://www.uradni-list.si/
http://www.worldcat.org/
http://www.europeana.eu/portal
https://eng.mklj.si/index.php/digital-library/e-sources
https://eng.mklj.si/index.php/digital-library/e-sources
https://www.pressreader.com/
http://www.biblos.si/lib/
https://www.biblos.si/
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В партньорство с Audibook, https://audibook.app, библиотеката започна да предоставя 
аудиокниги на мобилни устройства през 2020 г. Посетителите могат да заемат до пет 
аудиокниги наведнъж. Другите условия за заемане на аудиокниги са подобни на тези 
за заемане на електронни книги.

Брайлови колекции

България
В Регионална библиотека “Петко Р. Славейков” има няколко брайлови книги, предим-
но списания и “Библията – Новият завет”.

Италия
В библиотеката на Манфредиана има само няколко брайлови книги в детски отдел.

Словения
Градската библиотека на Любляна разполага с малка брайлова колекция от книжки с 
картинки и истории за деца. Колекцията се появява в публичен онлайн каталог:

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3DBraillova+pisava&db=mkl&
mat=allmaterials.

https://audibook.app
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3DBraillova+pisava&db=mkl&mat=allmaterials
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3DBraillova+pisava&db=mkl&mat=allmaterials
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ПРАКТИКИ В ДРУГИ БИБЛИОТЕКИ

България

Регионална библиотека “Стилиян Чилингиров”, Шумен
Контакти:

гр. Шумен, 9700, бул. “Славянски” 19
e-mail: libshumen@abv.bg

Регионална библиотека “Стилян Чилингиров” е първата библиотека в България, 
която предлага високотехнологичен апарат за изкуствено зрение, предоставен по 
проект на Агенцията за хората с увреждания.

Устройството с технология за подпомагане на зрението с изкуствен интелект 
“OrCamMyEye” помага на незрящите читатели да получат информацията пред тях, 
като я чуят. От 15 октомври 2020 г. Регионална библиотека “Стилян Чилингиров” 
предлага на читателите с пълна слепота или с частична загуба на зрение равен дос-
тъп до книжното си богатство и до информационния поток в Интернет.

В читалнята на библиотеката има специализирано място за четене от устройства, 
които позволяват на хората да “четат” книги, вестници, списания и електронен 
текст, предоставят се от библиотеката и електронни книги и информация от интер-
нет. Уникалната възможност е резултат от предоставения в Шуменска библиотека 
апарат за изкуствено зрение – миниатюрна камера, която се закача на рамка за 
очила и позволява да се отпечатва в реално време дигитален текст на български, 
английски и руски език.Устройството предлага възможност за спиране или поста-
вяне на пауза четенето, както и за пропускане на текст. Освен това е лесен за из-
ползване – управлява се чрез интуитивна реакция на стандартни жестове с ръце.

Проект “Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските 
библиотеки”

Проектът “Достъп до електронна информация за хора с увреждания в българските 
библиотеки” на Съюза на библиотечните и информационни работници се реализира 
с финансовата и консултантска подкрепа на Британски съвет в София. Проектът е на-
сочен към създаване на модел за информационно обслужване на хора с увреждания в 
българските библиотеки, базиран на използването на нови информационни техноло-
гии, интернет и електронни ресурси. Реализирането му е в периода юни 2005 – март 
2006 г. Мисията на проекта е да създаде модел за информационно обслужване на 
хора с увреждания в българските библиотеки, базиран на електронна информация и 
съвременни информационни технологии и съобразен със спецификата на традици-
ите, актуалното състояние на българските библиотеки, както и водещият британски 
опит. Проектът е успешен и резултатът от проекта е следния сайт http://www.libsu.
uni-sofia.bg/project_access/index_text.html#news, който предоставя достъп на незря-
щи потребители до дигитални ресурси.

mailto:libshumen@abv.bg 
http://www.libsu.uni-sofia.bg/project_access/index_text.html#news
http://www.libsu.uni-sofia.bg/project_access/index_text.html#news
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Хърватия

Хърватска библиотека за слепи и за хора с увредено зрение
Контакти:

Draškovićeva 80/1; Šenoina 34/1, 10000 Zagreb
тел.: 01 64 44

e-mail: hkzasl@hkzasl.hr

Хърватската библиотека за слепи и хора с увредено зрение е публична културна инсти-
туция, която произвежда заглавия в достъпни формати и в продължение на повече от 
петдесет години предоставя услуги на хора със зрителни затруднениея.

Библиотеката си сътрудничи с различни обществени и училищни библиотеки, други 
сродни институции, както и национални и международни организации.

Хърватската библиотека за слепи дава възможност за достъп до библиотечни материали и 
информация на потребители със затруднения при четене според техните нужди и изисква-
ния. Изгражда собствена библиотека, изма студио за запис на аудиокниги и брайлов прин-
тер. Тук се произвеждат, съхраняват, обработват и предоставят книги, списания и други 
материали в достъпни формати. Библиотеката организира събития, различни класове, из-
ложби, курсове (писане и четене на Брайл), викторини, концерти и много друго полезно 
съдържание. Те дори имат свой собствен подкаст, който представлява звукозапис във фор-
мат на радио предаване. Епизодите се публикуват веднъж месечно и винаги са достъпни в 
интернет. През 2018 г. Хърватската библиотека за слепи учреди наградата Антун Ластрич 
(Antun Lastrić) като благодарност към лица, асоциации, проекти и институции, чиято ра-
бота е допринесла за културния живот, образованието и грамотността на незрящите хора. 
Антун Ластрич също е бил сляп и е бил организатор на множество културни дейности, 
както и ръководител на библиотеката на Хърватската асоциация на слепите на, която през 
2000 г. се стана независима държавна културна институция.

Обществена библиотека “Фран Галович” в Копривница
Контакти:

Zrinski trg 6, 48000 Koprivnica
тел.: 048/622-363

e-mail: info@knjiznica-koprivnica.hr

Библиотечните услуги за слепи и хора с увредено зрение в Обществената библиотека 
“Фран Галович” в гр. Копривница са разработени в рамките на проект, финансиран от 
Европейския съюз по програма CARDS 2002 и реализиран по време на дейността на 
библиотеката през 2006 г. Създадена е специална колекция от 365 библиотечни матери-
ала – аудиокниги на компактдискове и касети, тактилни книжки с картинки, тактилни 
играчки, брайлови книги, книги за хора с увредено зрение и книги с едър шрифт. Библи-
отеката закупи и различни устройства за слепи и за хора с увредено зрение – специални 
компютри, брайлов принтер, електронна лупа за хора с увредено зрение, MP3 плейъри за 
използване на аудиокниги и стълбищен асансьор за хора с множество увреждания. Цел-
та на тези услуги е да се даде възможност за равноправно включване на слепите и хората 
с увредено зрение в местната общност и обществото като цяло, както и изграждането на 
модел на партньорство между местната асоциация на слепите и местната библиотека.

mailto:hkzasl@hkzasl.hr
mailto:info@knjiznica-koprivnica.hr 
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Целта на тези услуги е потребителите с увреждания да получат по-добър достъп до 
образование и информация, да завършат формалното си образование, да придобият 
професионална квалификация, да намерят работа и да допринесат към живота на общ-
ността и обществото като цяло по по-пълноценен начин.

Обществена библиотека “Иван Горан Ковачич” гр. Карловац
Контакти:

Ljudevita Šestića 1, 47000 Karlovac
тел.: 047/412-377

e-mail: info@gkka.hr

През 2003 г. Обществената библиотека “Иван Горан Ковачич” беше първата библио-
тека в Хърватия, която закупи компютър с речево устройство Jaws, което позволява на 
незрящи хора да търсят източници на информация в интернет. През 2012 г. библиоте-
ката откри кът за незрящи и слабовиждащи потребители към отдел “Аудиовизуални 
материали” с предназначени за тях компютърна техника и електронни помагала.

За този кът библиотеката закупи и устройство Poet Compact и екранен четец SuperNova. 
Poet Compact е настолен електронен текстов четец със софтуер, който преобразува текст 
в звук. Устройството сканира материала, преобразува го в аудио и ви позволява да запаз-
вате сканираните текстове. Библиотеката предлага книги и други материали от всякакъв 
вид – книжки с картинки, книги на Брайл, музикална колекция и тактилни играчки. В 
аудиовизуалния отдел читателите могат да ползват около 300 аудиокниги и целия фонд 
от музикални дискове. Основната цел е да се информира местната общност в Карловац 
за нуждите и дейността на незрящите хора, като това се постига чрез организиране на 
изложби и презентации на книги, списания, картинни и аудиокниги. Също така, през 
2015 г., е основан читателски клуб за незрящи “Бяла сова”, чиито членове се срещат все-
ки първи понеделник от месеца. Библиотеката си сътрудничи и с много асоциации, но 
най-много с Хърватската библиотека за слепи и хора с увредено зрение в Загреб.

Италия

Библиотека към института за слепи “Франческо Каваца”
Контакти:

Castiglione Street, 71
40124 Bologna Italy

тел.: +39 051 332090
Fax: +39 051 332609

e-mail: istituto@cavazza.it
Понеделник – Петък: от 9.00 до19.00 ч.

Събота: от 8.00 до 13.00 ч.

Институтът е основан в Болоня през 1881 г. от група млади хора, принадлежащи към бла-
городниците на града, включително граф Франческо Каваца. Занимава се с интеграция, 
обучение, рехабилитация и осигуряване автономия на слепи и хора с увредено зрение. Ин-
ститутът “Франческо Каваца” разполага с безплатна обществена библиотека за незрящи и 

mailto:info@gkka.hr 
mailto:istituto@cavazza.it
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хора с увредено зрение. Услугата гарантира, че както в Италия така и в чужбина, хората със 
зрителни увреждания могат да заемат книги и периодични издания: аудиокасети, аудиофай-
лове, брайлови книги, дигитални файлове, в съответствие с програми, методи и срокове, 
определени от ръководството на института. Каталогът, както и неговите актуализации, се 
предоставят на “Проект за улеснено четене” на Община Венеция, където заглавията са 
включени в националния каталог на достъпните текстове в брайлов, аудио и цифров фор-
мат, достъпни в мрежата. Аудиокниги на касети C90 могат да бъдат заявени в института.

Библиотеката на Института “Франческо Каваца” предоставя много услуги, проекти и 
дейности за хора с увредено зрение и слепи, като по-долу събрахме няколко примера:

• “TeleBook”: проект, който предлага цифрови книги, които могат да се четат чрез 
брайлов дисплей, софтуер за синтезиране на говор или за увеличаване на симво-
ли, в съответствие със закона за авторското право.

• “PC ciechi”: електронно периодично издание с техническа информация, посвете-
но на социалните услуги за хора с увреждания в местната власт.

• “Без граници”: проектът се подкрепя от Фондация “Монте” (Fondazione del 
Monte) и Invat (Национален институт за оценка на помощните средства и техно-
логиите) и с патронажа на Община Болоня. Мисията е да се намери иновативен 
път, който да позволи използването на дигитални ресурси за подобряване на ав-
тономията на хората с увредено зрение и незрящите хора над 65 години.

• “Vedere oltre”: полугодишно издание с тираж 13 000 екземпляра, преведено и на 
английски език.

Източник на снимката:
Istituto dei ciechi Francesco Cavazza – Home | Facebook

Библиотека за слепи “Реджина Маргарита” (Biblioteca per ciechi “Regina 
Margherita”)

Контакти:
G. Ferrari street, 5/A

20900 Monza Italy
тел.: +39 039 283271

факс: +39 039 833264
e-mail: presidentebiblioteca@pec.it

Понеделник – Четвъртък: 8.00 – 17.00 ч.
Петък: 8.00 – 14.00 ч.

Италианската библиотека за слепи хора “Реджина Маргарита”, построена през 1928 г. 
в Генуа и сега разположена в Монца, винаги е била основната библиотека, обслужваща 

https://www.facebook.com/istitutocavazza/
mailto:presidentebiblioteca@pec.it
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слепите. Наред със създаването на допълнителни услуги, вече предлага разнообразни 
възможности за разпространение на културата в Италия за хората с увредено зрение.

Библиотеката е основният издателски център за публикации на Брайл в Италия. Кни-
жното наследство, което се състои от над 50 000 заглавия, включително произведения 
на Брайл, на аудиокасети, произведения с уголемен шрифт, обхващащи широк спектър 
от дисциплини и е насочено към различни групи читатели.

Произведенията, публикувани от библиотеката, включват както литература, така и на-
учни или информационни произведения, като периодични издания и списания, както 
и музикални партитури и учебници. Притежаваните от библиотеката томове станаха 
достъпни за читатели както в Италия, така и в чужбина. Водещият принцип на всички 
услуги е, че те могат да се изтеглят във формат DOC и PDF.

На 21 октомври 2001 г. библиотеката подписа и поднови през 2012 г. споразумение с 
Италианската асоциация на издателите (ECI), което урежда производството и разпрос-
транението на публикации в издателската индустрия в най-подходящите формати за 
използване от хора с увредено зрение съгласно директивите за авторското право.

Източник на снимката: https://www.facebook.com/BibliotecaCiechi/

Италианска библиотека за слепи – тифлологически документационен център
Контакти:

della Fontanella di Borghese Street, 23
00186 Roma Italy

тел.: +39 06 68809210/68219820
факс: +39 06 68136227

e-mail: cdtinfo@bibciechi.it
Понеделник – Четвъртък: 8.30 – 14.00 ч.; 15.00 – 17.00 ч.

Петък: 8.30 – 14.00 ч.

Тифлологичният документационен център се стреми да бъде ориентир в изследването 
на проблемите със зрителните увреждания. Той събира и дава достъп до обширна ти-
флологична документация.

Центърът предлага множество услуги по издаване на произведения в областта на ти-
флологията, насочен е към учени, членове на семейството, изследователи и всички, 
които се занимават с тази област.

https://www.facebook.com/BibliotecaCiechi/
mailto:cdtinfo@bibciechi.it 
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Разполага с две читални, а достъпът до рафтовете с книги е безплатен. Потребите-
лите имат свободен достъп до компютърни работни станции, за да търсят в катало-
га. На разположение на потребителите е цветен телевизор за гледане на видеокасети, 
собственост на Центъра. Не се предлага услуга заемане. Възможно е да се правят ко-
пия на статии, в съответствие с ограниченията, наложени от законите за авторското 
право, срещу заплащане. Библиографски справки могат да се правят по въпроси, свър-
зани с тифлологията. Справките могат да бъдат заявени и по имейл.

Центърът за тифлологична документация координира и 17-те Тифлодидактически 
консултантски центъра, създадени в страната от Италианската библиотека за слепи и 
Националната федерация на слепите.

Латвия

Латвийска библиотека за слепи

Латвийската библиотека за слепи е публична библиотека, чиято основна цел е да пре-
доставя библиотечни, библиографски и информационни услуги за слепи хора и хора 
със зрителни увреждания, както и за хора с трудности при четене или физически ув-
реждания. Библиотеката възпроизвежда книги в такива формати като аудиокниги, кни-
ги на Брайл и книги с уголемен шрифт.

Латвийската библиотека за слепи е основана през 1962 г. и работи под администра-
тивното ръководство на Министерството на културата на Латвия. Библиотеката има 7 
клона, базирани в най-големите градове на Латвия (Балви, Цесис, Даугавпилс, Елгава, 
Лиепая, Резекне, Вентспилс) и в столицата на Латвия – Рига.

Латвийската библиотека за слепи – клонове и обслужвани региони. Източник

Библиотечният фонд се състои от издания в обикновен печат и персонализиран формат: 
аудиокниги (формат mp3), Брайлови книги, тактилни книги, книги с уголемен шрифт, кни-
ги със смесени медии/носители. Колекцията включва също музикални компактдискове и 
филмови DVD-та. Колекцията от литература непрекъснато нараства, тъй като в брайловия 
отдел и звукозаписно студио на библиотеката се отпечатват и записват нови книги.

https://neredzigobiblioteka.lv/filiales/
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В допълнение към литературата на латвийски има значителен брой произведения на 
руски език, както и малък брой произведения на немски и английски език. Библиоте-
ката издава две аудиосписания: “Дома” (ежемесечно, на латвийски); “Калейдоскоп” 
(тримесечен, руски). Други услуги: доставка на литература по пощата до читатели 
в Латвия и чужбина, междубиблиотечно заемане; международно междубиблиотечно 
заемане чрез ABC Global Book Service (списък на наличните библиотеки виж тук) 
консултации по латвийски Брайл. Библиотеката предлага оборудване за увеличаване 
на текст и изображения, брайлов принтер и специални програми за четене на екрани 
и текст.

Източник

В сътрудничество с Латвийската библиотека за слепи (LNerB), всяка латвийска об-
ществена библиотека има шанса да получава аудиокниги и книги с уголемен шрифт. 
Слушането на аудиокниги изисква компютър или плейър с опция за поставяне на ком-
пактдиск; книгите се предлагат и във формат флаш памет. Персонализираните големи 
печатни книги се предлагат във формат А4 с увеличен размер на шрифта.

Аудиокниги и други записи са достъпни за слушателите на сайта на Латвийската биб-
лиотека за слепи в секцията “Дигитална библиотека” (Виж тук). Можете също да 
слушате аудиокниги в YouTube канала на Латвийската библиотека за слепи (Виж тук).

Препоръка за четене: Краеведска книга “Тихите създатели на историята” (“Silent 
Creators of History”) (2019). Книгата съдържа 30 истории за хора, които със своя труд 
и талант са оставили “следи” в развитието на латвийската държава и общността на 
хората с увредено зрение (Виж тук).

Оферта за пенсионери! Слушайте аудиокниги от Латвийската библиотека за слепи. Източник

Информация в мрежата: https://neredzigobiblioteka.lv

Национална библиотека на Латвия

През 2014 г. беше открито новото помещение на Националната библиотека на Лат-
вия. Библиотеката предлага услуги и за хора със зрителни увреждания. В сградата 
на националната библиотека на Латвия всички читални, зали за събития и услуги са 

https://www.accessiblebooksconsortium.org/globalbooks/en
https://neredzigobiblioteka.lv/
https://neredzigobiblioteka.lv/category/digibiblio/
https://www.youtube.com/c/LatvijasNeredz%C4%ABgobibliot%C4%93ka/videos
https://neredzigobiblioteka.lv/klusie-vestures-veidotaji-2/
https://neredzigobiblioteka.lv/
https://neredzigobiblioteka.lv
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достъпни за всеки посетител, включително и за хора със специални нужди. В библи-
отеката хората с увредено зрение и незрящите могат да бъдат придружени от своите 
кучета водачи.

Читалнята на Справочно-информационен център “Йоан Павел II” разполага с четири 
специално проектирани индивидуални и групови работни пространства за слепи и 
слабозрящи. Библиотеката предлага оборудване за уголемяване на текст и изображе-
ния, брайлова пишеща машина-принтер и специални програми за четене на екрани и 
текст. Служителите на библиотеката са обучени как да използват оборудването и как 
да обслужват читатели със специални нужди.

Уебсайтът и дигиталните колекции на Националната библиотека на Латвия включват 
аудио онлайн инструменти, които ви позволяват да слушате текстовете на сайтовете. 
Това прави дигиталното културно наследство по-широко достъпно и е в полза не само 
за хората със зрителни увреждания, но и за възрастните хора и хората със затруднения 
в четенето.

Справочно-информационният център на Националната библиотека на Латвия от ня-
колко години проучва нуждите на хората с увредено зрение и активно търси начини за 
подобряване на библиотечните услуги, за да ги направи по-достъпни за хора с увреде-
но зрение и затруднения при четене. Центърът е разработил добре установено сътруд-
ничество с Асоциацията на слепите и хората с увредено зрение в Рига “Redzi mani” 
(бълг. прев.: Redzi mani – Виж ме), с Латвийската библиотека за слепи, Латвийската 
асоциация на слепите и Латвийската асоциация на глухи “Sadzirdi.lv”. Организират се 
събития, работилници, изложби и други дейности.

В помещенията на центъра, в сътрудничество с Рижската асоциация на хората с увре-
дено зрение и слепите “Виж ме”, се провеждат уроци по четене, в които се четат книги 
или се обсъждат различни актуални теми. Служителите на библиотеката подготвят 
литература, организират обиколки из сградата на библиотеката и изложби, както и 
лекции на интересни теми.

Списък на наличното оборудване за четене за хора с увредено зрение вижте тук и 
вижте видео.

Справочно-информационен център – читалня “Йоан Павел II”. Източник

Информация в мрежата: https://www.lnb.lv

https://lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/lasisanas-paligierices-cilvekiem-ar-redzes-traucejumiem
https://www.youtube.com/watch?v=0WWo23IibSI&t=2s
https://lnb.lv/lv/krajumi-lasitavas/uzzinu-un-informacijas-centra-jana-pavila-ii-lasitava
https://www.lnb.lv
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Обединена библиотека на Валмиера

В регионалните библиотеките, като Обединената библиотека на Валмиера, се предла-
гат различни услуги за хора с увредено зрение. Основни акценти:

Комплект специализирано оборудване: компютър и лупа. Валмиерската обединена 
библиотека предлага специализиран комплект компютърна техника за хора със зри-
телни увреждания – настолна видео лупа Topaz. Устройството улеснява четенето на 
въведен текст и ръкописен текст и помага за преглед на снимки и малки предмети. По-
ставете текста или изображението върху подвижна маса за четене, след което изберете 
режим на увеличение, яркост и цвят. Изображението, текстът или елементът ще бъдат 
увеличени и показани на екрана според избраното увеличение. Друго устройство – 
специално адаптиран компютър, позволява използването на компютърни програми и 
уеб ресурси в значително визуално увеличение. При поискване компютърът е оборуд-
ван с програма за преобразуване на текст в реч.

Настолна видео лупа Topaz е на разположение в Обединената библиотека на Валмиера

Електронни книги. “3td e-BOOK Library” е национално значим проект, възможност 
за традиционните библиотеки да предложат модерна услуга. Екипът на Валмиерска 
библиотека, заедно със своите партньори по сътрудничество, упорито проявяваха ини-
циатива в работата по проекта в продължение на няколко години. Услугата е въведена 
в библиотеките от 2019 г. За библиотеките е особено важно услугата да се финансира 
изцяло от държавата.

Той предоставя равни възможности за всички жители на Латвия, независимо от место-
живеенето и финансовите възможности на общината, и позволява на всяка латвийска 
обществена библиотека да предлага на своите потребители допълнителна услуга без-
платно. Услугата е достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Четенето става 
онлайн на www.3td.lv.

“3td e-BOOK Library” е решение също и за възрастни хора и хора със зрителни про-
блеми. На избраното устройство (компютър, таблет, телефон) можете да увеличавате 
буквите колкото е необходимо и да ги четете лесно. Можете също да регулирате цвета 
на фона на текста и яркостта на екрана на устройството, което използвате.

http://www.3td.lv
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Специалистът на Обединената библиотека на Валмиера Олга Кронберга показва 
“3td e-BOOK Library”. Снимка: Ария Романовска. Източник

Книги с едър шрифт и аудиокниги. Библиотеката на Валмиера установи добро съ-
трудничество с Латвийската библиотека за слепи – по този начин на потребителите на 
библиотеката се предлага възможността да получават аудиокниги (CD и USB) и кни-
ги с уголемен шрифт. Колекцията се сменя/актуализира редовно, според заявеното от 
потребителите количество. Ние предлагаме оригинална латвийска литература и пре-
ведени книги на латвийски и руски език в различни жанрове: криминални, любовни 
романи, исторически романи, биографии, приключенски книги и др.

Материали, получени от Латвийската библиотека за незрящи

Информация в мрежата: www.biblioteka.valmiera.lv

Централна библиотека в Рига

Библиотеките реализират различни инициативи, насочени към подобряване живота на 
хората с увреждания. Понякога подобни инициативи не изискват големи инвестиции, 
а по-скоро добра воля и практична организация. Например, така наречените “Apple 
Shelves” (“Рафтове за ябълки”) се намират във всички отдели и филиали на Централ-
ната библиотека в Рига. Това са специални рафтове с книги и информативни матери-

https://news.lv/Liesma/2021/05/21/gada-bibliotekare
http://www.biblioteka.valmiera.lv
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али, които биха могли да подобрят качеството на живот на хората с увреждания и да 
улеснят техните близки, приятели и социални работници да намерят информация за 
конкретни проблеми. Там можете да намерите публикации за грижи, терапии и лече-
ния за хора с двигателни увреждания, проблеми със зрението, умствени увреждания, 
книги за ежедневието на хората със специални нужди, житейски истории, аудиокниги, 
книги на олекотен за четене език. Налична е и информация за контакт с Асоциации на 
хора с увреждания, социални институции и публични органи.

Румъния
На ниво обществени библиотеки в Румъния има редица инициативи за предоставяне 
на достъп до услуги и документи на хора с увредено зрение. За съжаление, недоста-
тъчното финансиране направи невъзможно закупуването на подходящи технологии, 
чрез които тази категория потребители могат да правят справки с документи, при съ-
щите условия като обикновените потребители.

Въпреки това, 25 от 40 съществуващи окръжни библиотеки в цялата страна предла-
гат достъп до книги в DAISY формат. Трябва да се спомене, че в момента в Румъния 
има само около 500 заглавия във формат DAISY, следователно малък процент, имайки 
предвид издателската продукция в страната.

Словения

Библиотека за слепи и слабозрящи “Минка Скаберне” (Knjižnica slepih in 
slabovidnih Minke Skaberne)

Контакти:
Kotnikova ulica 32, 1000 Ljubljana, Slovenia

тел.: + 386 (0)1 470 0260
e-mail: knjiznica@zveza-slepih.si

http://www.kss-ess.si/knjiznica

Библиотека за слепи и слабозрящи “Минка Скаберне” работи в рамките на Съюза на 
слепите и слабозрящите в Словения и е предназначена за слепи, слабозрящи и хора с 
трудности при четене.

Библиотеката е единствената брайлова библиотека в Словения. Създадена е през 
1918 г. и произходът ѝ може да бъде проследен още от Първата световна война, когато 
много войници се завръщат у дома от бойните полета с увредено зрение. Минка Ска-
берне (1882–1965), преподава на слепи във Виена и Грац, започва да изнася лекции, 
поставяйки основите на Словенската библиотека на слепите.

През 2014 г. библиотеката се премества на ново място в самия център на Любляна. Освен 
съхранението и заемането на книги и други материали, библиотеката разполага с модерно 
звукозаписно студио, галерия, театрална зала и читалня, като по този начин се превръща в 
нов културен център. В момента в библиотеката има над 2400 регистрирани потребители.

Книгите могат да се заемат в аудио формат и на Брайл. 1545 книги са адаптирани на 
Брайл, 2548 произведения са записани на аудиокасети, а 5936 произведения на сло-

mailto:knjiznica@zveza-slepih.si 
http://www.kss-ess.si/knjiznica 
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венски и чуждестранни автори са налични в цифров MP3 формат. С разширяването на 
библиотеката ежедневно се увеличава и броят на адаптираните произведения.

Като част от проекта “Библиотека за слепи и хора с увредено зрение” беше разработен 
нов синтезатор на словенски език eBralec. Той позволява автоматично четене на всич-
ки електронно съхранени текстове, написани на словенски език. Качеството на новия 
говорен синтез е на завидно ниво, тъй като е подобен на естествената реч, въпреки че 
текстовете се преобразуват в реч напълно автоматично. Електронният четец за лична 
некомерсиална употреба на персонални компютри е безплатен в институциите от об-
ществения сектор и за слепи и слабозрящи и хора с трудности при четене.

Библиотеката участва в проект “Мобилно приложение за използване на аудиокниги за сле-
пи и с увредено зрение”, който се проведе от 1 септември 2019 г. до 31 декември 2021 г. 
Планира се проектът да включва поне 3000 аудиокниги от всеки от партньорите от Сло-
вения, Германия и Хърватия, най-малко 9000 аудиокниги, които да бъдат предоставени на 
слепи и слабозрящи от държави партньори по проекта, с идеята за разширяване на използ-
ването на приложението и достъпност на други държави-членки на ЕС до аудиокнигите.

Видео за брайлови книги: https://www.youtube.com/watch?v=fgFeuX7se2A
Видео за аудио книги: https://www.youtube.com/watch?v=vlEZd-jh8vg&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=fgFeuX7se2A 
https://www.youtube.com/watch?v=vlEZd-jh8vg&t=4s
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Библиотека “Миран Жарк”, Ново место
Контакти:

Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto, Slovenia
тел.: + 386 (0) 7 393 4600

e-mail: knjiznicanm@nm.sik.si
https://www.nm.sik.si/si/

Библиотека “Миран Жарк” създаде кът за потребители с дислексия, с по-лесни 
за четене книги за потребители, които изпитват затруднения при четене. Всяка 
година колекцията се допълва с подходяща селекция от нови книги, изготвят се 
информационни листовки за дислексията и списъци с подходящи материали. Кни-
гите са специално обозначени със синя точка, като освен книгите се предоставят 
и специални линеали за четене. Като част от специалните задачи, които изпълня-
ват като централна регионална библиотека, те успешно разшириха тази дейност в 
библиотеките от района. Програмата “Кучетата – помощници в обучението по че-
тене” (R.E.A.D.) подобрява уменията на децата за четене и общуване, чрез четене 
на кучета, които са регистрирани терапевтични животни. Заедно със собственика 
си/обслужващия ги доброволно посещават библиотеки и много други места като 
спътници за четене на деца.

През 2012 г. библиотеката създаде студио за запис на аудиокниги за нуждите на 
слепи и слабозрящи потребители. Целта на проекта е да подобри достъпността на 
различни материали за слепи и слабозрящи хора в библиотеката, както и да насър-
чи приемането на различията в обществото. Създаването на звукозаписното студио 
в библиотеката стана възможно от Лаънс клуб “Novo mesto” чрез организиране на 
благотворителна акция. Библиотеката си сътрудничи с регионалната Асоциация 
на слепите и слабозрящите в Ново место и по заявка записват книги за своите по-
требители. Библиотекарите редовно провеждат занятия по четене за слепи и сла-
бозрящи потребители в помещенията на асоциацията, където членовете обсъждат 
прочетените книги.

 

mailto:knjiznicanm@nm.sik.si 
https://www.nm.sik.si/si/ 
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Библиотека “Антон Томаш Линхарт”, Радовлица
Контакти:

Vurnikov trg 1, 4240 Radovljica, Slovenia
тел.: +386 (0)4 537 39 00

e-mail: info@rad.sik.si
https://www.rad.sik.si/

През 2014 – 2015 г. библиотеката се присъедини към проекта “Библиотеките се свърз-
ват – Ролята на обществените библиотеки в областта на социалното включване”. Те 
разработиха работилницата за деца от предучилищна и училищна възраст “Ние мо-
жем – над препятствията пред уязвимите групи”. Една от целите на проекта е да пре-
достави на децата достъп до книги, касаещи проблемите на слепите и хората с увре-
дено зрение. Това ги вдъхновява да четат други книги и да посещават библиотеката, 
което също е важна част от тяхното възпитание.

Работилницата е предназначена за групи от по-големи деца в детски градини и уче-
ници от 1 до 5 клас. Темата на семинара е изключването (и включването) на по-уяз-
вими социални групи. Работилницата обръща специално внимание на разбирането на 
нуждите на слепите и хората с увредено зрение. Използват се много дидактически 
средства, които помагат на децата да преживеят какво е да си сляп или с увредено 
зрение и какви препятствия трябва да преодоляват слепите и хората със зрителни ув-
реждания. Част от инструментите са дарени от Център IRIS – Център за образование, 
рехабилитация, интеграция и консултиране на слепи и слабозрящи. Библиотекарите 
също представят и книги на тази тема на децата, за да могат те да надградят опита си 
от работилницата чрез четене.

URL: https://www.rad.sik.si/zmoremo-cez-ovire-do-oviranih/

Видео презентация: https://youtu.be/1SQP7WDofoY

mailto:info@rad.sik.si 
https://www.rad.sik.si/ 
https://www.rad.sik.si/zmoremo-cez-ovire-do-oviranih/
https://youtu.be/1SQP7WDofoY 
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ПРАКТИКИ В ОРГАНИЗАЦИЯ, 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗА РАБОТА С 
ХОРА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ

България

Съюзът на слепите в България
Контакти:

1309 София, 172, ул. “Найчо Цанов”
тел.: +359 02 812 70 50(30)

e-mail: info@ssb-bg.net
http://ssb-bg.net/

Съюзът на слепите в България е основната неправителствена организация, която за-
щитава правата на слепите. Тя е основана през 1921 г. и е една от най-старите орга-
низации за слепи в Европа. Съюзът на слепите в България осъществява своята раз-
нообразна дейност в обществен интерес. Мисията на организацията е да защитава 
човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със 
зрителни увреждания и интегрирането им в обществото. В създадените клубове за 
интеграция на хора с увредено зрение членовете получават разнообразни обществе-
ни услуги и поддържат ползотворни контакти в общността. Основните цели и задачи 
на Съюза са: подкрепа в образованието и професионалното обучение; съдействие за 
трудова реализация в специализирана и обичайна икономическа среда; Осигуряване 
на достъп до информация чрез издаване на брайлови и говорещи книги и списания 
и разработване на специализиран софтуер за ползване на съвременни компютърни 
технологии; предоставяне на административно-правни услуги; организиране на худо-
жествени, творчески и спортно-туристически събития.

Национално читалище на слепите “Луи Брайл – 1928”
Контакти:

пл. “Славейков” 1Б, 1000 София п.к. 265, България
тел: (+359 2) 988 32 69; 980 32 50

e-mail: nllb@abv.bg
nllb.bg/index.htm

Националното читалище на слепите “Луи Брайл – 1928” е основана през април 1928 г. 
в гр. София. Една от първите му дейности като културен съюз е да започне отпечатва-
нето и натрупването на фонд с брайлови книги. До 1994 г. книгите се изработват ръчно 
само в един екземпляр. По този начин са създадени над 1800 заглавия, което е повече 
от 12 000 тома. В началото на 60-те години се записват първите ленти на аудиокниги.

mailto:info@ssb-bg.net 
http://ssb-bg.net/ 
mailto:nllb@abv.bg 
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С времето организацията на малка група слепи се превръща в национална брайлова 
библиотека. От 1994 г. те компютъризират процеса на печат. Благодарение на участи-
ето в над 20 проекта на фондация “Отворено общество”, Европейската комисия, Обе-
динените холандски фондации, ООН, Министерството на културата и Агенцията за 
хората с увреждания в България, библиотеката вече разполага с компютри и брайлови 
дисплеи за предпечатна подготовка и три брайлови принтера (ембосери).

Процесът на изработка на книгите е завършен: от предпечат до подвързване на книги-
те, всичко се извършва в печатния център на библиотеката.

Националната библиотека разполага с добре функционираща мрежа за разпространение на 
книгите. Читалището има три филиала в страната и два филиала в училищата за незрящи 
деца в София и Варна. Изпращат книги и по пощата до своите читатели в цяла България.

Библиотеката разполага с повече от 2500 заглавия и е единственият източник на брай-
лова художествена и справочна литература в страната. За незрящите читатели с налич-
ни компютри се предлагат електронни книги.

За съжаление брайловият фонд далеч не е достатъчен за постоянно нарастващите нуж-
ди на младите брайлови читатели. Читалището предоставя услуги в цялата страна, но 
се финансира като местна организация от Общинския съвет. Затова винаги липсват 
средства за книгоиздаване и постоянно се търсят спонсори.

Брайловият печат и разпространението на книги е основната им дейност, но те също 
така организират срещи с популярни личности (музиканти, певци, художници и др.) за 
своите потребители. Много любителски вокални и инструментални групи от незрящи 
хора са свързани с тази библиотека. Те намират начин за артистична изява и често по-
лучават награди на певчески конкурси, което е много стимулиращо.

По традиция организират коледно тържество за своите потребители и особено попу-
лярното готварско състезание за незрящи дами през март.

Въпреки съвременните технологии, брайловите книги все още заемат важно място в 
живота на слепите и особено на децата. Като президент на Европейския съюз на сле-
пите, Колин Лоу казва на последната конференция на ЮНЕСКО: “Пътят към образо-
ванието на слепите минава през брайлово писмо”.

Целта на библиотеката е да осигури на слепите и особено на децата възможно най-мно-
го брайлови книги, за да се чувстват те равнопоставени в достъпа до книгите.

Училище “Луи Брайл” за деца с увредено зрение, София
Контакти:

София 1229, ул. “Ломско шосе” 177
тел.: 02/898 12 64

e-mail: udnzsofia@yahoo.com
http://udnz-old.cc.bas.bg/

Училището за деца с увредено зрение в София е е специално държавно училищe. В 
него живеят и се обучават слепи и слабовиждащи деца от София и цялата страна на 
възраст от 5 до 19 години.

Училището за деца с увредено зрение “Луи Брайл” разполага с богата материално-тех-
ническа база. Състои се от няколко корпуса, които са свързани, така че да е осигурен 
лесен достъп до всеки от тях за децата с нарушено зрение. Външната и вътрешната 
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зони са маркирани съобразно изискванията за достъпна среда – с тактилни пътеки и 
цветови маркировки. Учебният корпус разполага със съвременно оборудвани класни 
стаи. Във всяка от тях има компютър с говорещи програми и оптични средства, подпо-
магащи учебния процес. В удобна близост до класните стаи е разположена библиотека-
та, столовата, салонът за физическо възпитание за децата от начален курс. Училището 
разполага и с компютърен кабинет, кабинети по езиково обучение, биология, физика 
и химия, където е разположено необходимото оборудване за преподаване съобразно 
съвременните изисквания. Класните стаи на децата от начален курс са разположени 
на първия етаж. Интернатния корпус на училището разполага с достатъчно на брой 
спални помещения, игротеки със съвременно обзавеждане и играчки за безопасна игра 
и стимулиране развитието на децата. На първия етаж са разположени класните стаи 
и спалните помещения за деца с множество увреждания, секторът за лечебен масаж, 
стая за сензо-моторна стимулация, игрова терапия. И на трите етажа има стаи с до-
макинска техника и електроуреди, където децата се учат да работят с тях. Спортният 
комплекс към училището включва спортна зала с бани и съблекални, татами за джудо, 
зала за фитнес, маса за шоудаун, трап за дълъг скок, игрище за хандбал, баскетбол, 
футбол и др. Концертна зала – с професионална сцена и салон, който разполага със 
200 места. Двор – Сензорна градина с обезопасени алеи за разходка, детска площадка.

Към училището е създадена брайлова печатница. Печатницата разполага с модерно 
оборудване за брайлов печат и за производство на учебни материали с уголемен шрифт. 
Издава учебници, учебни помагала и релефни изображения за нуждите на учениците 
от училището и тези, които са интегрирани в общообразователните училища. Успо-
редно с тази дейност печатницата е активен участник в разработването на материали 
за Държавните зрелостни изпити и Националното външно оценяване за цялата страна.

Хърватия

Съюз на слепите в окръг Вараждин
Контакти:

Trg slobode 10, 42000 Varaždin
тел.: +385 42 21 31 85

Президент на асоциацията: Давор Янюшевич
e-mail: udruga.slijepih.varazdin@vz.t-com.hr

http://usvz.hr/

Съюзът реализира проект “Асистенция за виждане – превенция на изолацията” (“Seeing 
assistance – from the isolation of prevention”). “Асистентът за виждане” оказва помощ на 
незрящите, придружавайки ги при посещение на институция, в която незрящите хора не 
могат да се движат самостоятелно (поща, банка, болница, магазини и др.), оказва подкрепа 
при разрешаване на административни проблеми (четене на документи, парични прево-
ди, медицински констатации, рецепти, препоръки, фишове за плащане, поща и др.), при 
посещения на различни културни и развлекателни събития, спортни събития, концерти, 
театрални представления, кино, спортни състезания и др., което да улесни самостоятел-
ното функциониране на сляп човек (маркиране на предмети, уреди, дрехи, използване на 
помощни средства и др.). Съюзът на слепите в окръг Вараждин изпълнява и проекта “Жи-
вей живота като мечта” (“Live Life as a Dream”). Програмата предлага подкрепа за слепи и 
хора с увредено зрение чрез организиране на курсове за изучаване на иновативен метод за 
човешка ехолокация – метод за генериране на гласови кликвания и използване на ехото им 
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за идентифициране на обкръжението и придвижване, също участие в социалния живот и 
обществени събития, литературни вечери, посещения на театър и концерти.

Асоциация на слепите – Загреб
Контакти:

Heinzelova 66, Zagreb
тел.: + 385 1 20 61 360; факс: + 385 1 2305 241

e-mail: info@sferavisia.hr ; proizvodnja@sferavisia.hr
https://sapunistockicama.com/

Асоциацията осигурява изпълнението на сертифицираните образователни програми, 
психологическо консултиране, курсове за брайлова грамотност, курсове за обучение по 
ориентация и движение с дълъг бял бастун, компютърни курсове със софтуер за слепи 
(екранен четец и устройство за говор) и за хора с увредено зрение (увеличаване на текст). 
“Сапуни с точки” е проект на Асоциацията на слепите Загреб, който е приет и иниции-
ран от Кооперацията за социални услуги “Мартинов плащ”. Целта на проекта е да се 
подобри качеството на живот и пригодността за заетост на слепи и слабозрящи хора 
чрез екологично щадящ предприемачески проект, с цел подобряване конкурентоспособ-
ността на социалното предприемачество и създаване на по-добри условия за заетост на 
слепи и слабозрящи хора. “Сапун на точки” са ръчно изработени продукти на слепи и 
слабозрящи хора. Най-разпознаваемият продукт, чието име носи и проектът е сапун с 
релефни точки, които го правят отличителен и в същото време символизират незрящите 
и хората с увредено зрение. Особеността на сапуна са именно тези точки, забележими 
при допир, напомнящи Брайловата азбука, използвана от незрящи хора.

Радио клуб за слепи “Луи Брайл” (9A1CBT)
Контакти:

Draskoviceva 80 / III, 10000 Zagreb
тел.: + 385 1 48 11 124

Директор: Михаел Джурашин
e-mail: rks.9a1cbt@inet.hr

http://www.rks-louisbraille.hr/

Това е уникално сдружение на техническата култура на Загреб. Клубът успешно попу-
ляризира радиолюбителската дейност на слепите, организира множество образовател-
ни курсове, състезания и срещи на своите членове.

Театър за слепи и хора със зрителни увреждания “Нов живот”

Контакти:
Šenoina 32, 10000 Zagreb, Croatia

тел.: +385 1 4812 066; +385 1 4812 502
Генерален мениджър и художествен ръководител: Воин Перич

e-mail: kazaliste@novizivot.hr
https://www.novizivot.hr/

Театърът “Нов живот” е най-старият театър за слепи в света. Създаден е в гр. Загреб в 
първия ден на пролетта на 1948 г., когато неговите актьори изиграват първата си пиеса. 
Оттогава незрящи и слабозрящи актьори са подготвили и изиграли над 3550 пиеси и 
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около 110 премиери. Организират и единствения международен театрален фестивал 
на слепите и слабозрящите BIT (Blind in Theatre), който се провежда всяка година в 
Загреб. Това е уникален по рода си в света фестивал.

Италия

Институт на слепите “Франческо Каваца”, Болоня

Повече информация в предишната глава.

От 1977 г. Институтът е регионален център за производство и разпространение на ди-
дактически материали за незрящи хора. От 1982 г. с конвенция с Unione italiana Ciechi 
(Италианския съюз на слепите хора) се ражда Център по Информатика за производ-
ство и разпространение на ИКТ инструменти.

Днес институтът популяризира много дейности, част от които са:

• дидактическо и технологично подпомагане на интегрирането на незрящи деца в 
училище;

• тактилен музей на античната и съвременна живопис и музея на Птолемей;

• високотехнологични услуги, консултации за използване на компютри и ИТ 
продукти;

• публикуване на годишното издание, производство и разпространение на брайло-
ви книги, аудио книги и дигитални книги;

• производство и дистрибуция на брайлови терминали, синтезатори на реч и соф-
туер за достъп до персонални компютри, консултантски услуги за използване на 
компютри и ИТ продукти.

Фондация LIA (Фондация за достъпни италиански книги)

Контакти:
Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano

тел.: +390289280808
факс: +390289280868

e-mail: segreteria@fondazionelia.org
PEC: fondazionelia@pec.fondazionelia.org

Фондация LIA (Libri Italiani Accessibili) е организация с нестопанска цел, създадена 
през 2011 г., която насърчава културата на достъпност в издателската сфера. Основна-
та цел на фондацията е да позволи на слабозрящите хора достъп до книги и четене, 
за да се достигне до социална интеграция и активното участие на хората с увредено 
зрение в културния живот, работа и училище. Тя също така се занимава с цифровото 
разделение на слепи и слабозрящи лица. Фондацията работи съвместно с Италиански 
съюз на слепите хора (UICI) и библиотека “Регина Маргарита” (Regina Margherita). 
Каталогът на достъпните книги е създаден в сътрудничество с Италианска асоциация 
на редакторите (AIE) и Италианският министър на културното наследство (MIBAC). 
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Четиридесет и седем издателски марки и водещата дигитална платформа за наемане 
(MLOL) участват във фондацията.

През 2020 г. Фондацията печели международната награда за отлични постижения на ABC 
за достъпно публикуване. Някои от другите важни награди са номинацията в наградите за 
електронно включване през 2012 г., наградата за най-добра практика от Глобалната иници-
атива за приобщаващи ИКТ, наградата като модел за достъпност в доклада на министъра 
на френската култура “Les modèleséconomiques de l‘édition de livres accessibles”.

Фондация LIA насърчава много дейности и проекти за хора с увредено зрение, като:

• Четене на тъмно: без светлина някои хора четат една и съща книга, с ръце, очи 
или уши;

• Проекти: Aldus Up, MiCA, BiCA;

• Изследвания и технологично развитие;

• Консултации и обучение (също онлайн);

• Проверка за достъпност;

• Одит;

• Преобразуване.

Ресурсен център за подкрепа при увреждания (CRH-S)
Контакти:

Лице за контакт: Силвана Скафиди
Via Manzoni, 6 48018 – Faenza (Ra)
тел.: +39 0546/667622 – 0546/21290

e-mail: cdhs@racine.ra.it

“Ресурсен център за подкрепа при увреждания” (Centro Risorse per l‘Handicap e lo 
svantaggio) предлага услуги, посветени на ученици с различни форми на увреждане, 
включително зрителни увреждания. Активна е във Фаенца от 1996 г. Освен това има 
и “Център за документиране на хора с увреждания” (CDH). Той е един от петте ре-
гионални центрове за териториална подкрепа (CTS) за прилагане на проекта “Нови 
технологии и увреждания” (“New Technologies and Disabilities”) , подкрепен от Минис-
търа на образованието, университетите и изследванията на Италия (MIUR)

Центърът се намира в сградата на Технически институт “A. Oriani” във Фаенца, Ита-
лия. Освен че е Регионален център за териториална подкрепа (CTS), той е и организа-
ционна структура, делегирана от област Равена и Съюза на Романя Фаентина (Unione 
della Romagna Faentina) за интегрирано управление на помощните средства за ученици 
с увреждания в рамките на територията. Той изпълнява следните задачи:

• компютъризирано каталогизиране на оборудването му;
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• анализ на нуждите на отделните училища и валидиране на постъпилите заявки;
• закупуване на стоки, насочени към улесняване на интеграцията и включването 

на ученици с увреждания;
• наем за безплатно ползване на заявени помощни средства;
• технически съвети, необходими за подходяща инсталация и употреба на пре-

доставените помощни средства.

За учениците с увредено зрение центърът предоставя цифрова работна станция със 
специфичен софтуер за четене на екрани, някои тактилни материали като карти, ре-
продукции на форми, които съществуват в изкуството и природата, а също и Брайлов 
принтер, видео лупи и специфична колекция от книги, която се отнася до преподава-
нето и уврежданията.

Тактилни материали за слепи хора      JAW – Софтуер за екранен четец

Тактилна 
репродукция на 

колона                Машина за Брайлов печат

Италиански съюз на слепите, Област Равена
Контакти:

via Tombesi dall'Ova, 4 48100 Ravenna
тел.: +39 0544/33622 ; fax 0544/34762

e-mail: uicra@uiciechi.it

Италианският съюз на слепите и слабозрящите хора ONLUS, съкратено UICI, създа-
дена през 1920 г. е организация с нестопанска цел с юридическо лице, управлявано от 
частното право.

Съюзът насърчава пълното прилагане на човешките, гражданските и социалните права на 
слепите, тяхното социално равенство и интеграция във всички области на гражданския 
живот, по-специално по отношение на училищната интеграция, професионалното обра-
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зование, заетостта, помощта за хора с множество увреждания, възрастни хора и тези в си-
туации на особена социална изолация, свободно време и физическа и спортна активност.

Той също така се занимава с превенция чрез италианската секция на Международната 
агенция за превенция на слепотата, която и помогна в това отношение.

За да компенсира липсата на адекватни социални услуги на държавата и други публич-
ни органи, Съюзът създава подходящи оперативни инструменти: Национален център 
за аудиокниги, Национален типотехнически център, Институт за изследване, обучение 
и рехабилитация (OMLUS), Италианският национален професионален съюз на сле-
пите доброволци (ONLUS), Център за обучение и рехабилитация. Някои от техните 
услуги за незрящи хора са:

• Пенсионно консултиране, здравеопазване, клиника за хора с увредено зрение и с 
данъчни облекчения;

• Обучение и намиране на работа, образование и училище;
• Консултации в областта на информационните технологии и технологиите за под-

дръжка, бюро за активно слушане и комуникация и виртуална стая за срещи
• Мобилност и спортни дейности;
• Говореща книга, Асоциирана преса и Брайлова библиотека;
• Развлекателни, културни и социализационни дейности, курсове и планиране.

Уебсайтът на Италианския Съюз на слепите

Италианска библиотека за хора с увредено зрение
Контакти:

Лице за контакт: Джузепе Марино (Президент)
Via Isonzo, 10 – 31100 Treviso

тел./факс +39 0422.411.106 – Cell. 347.890.6600
e-mail: info@biionius.it

Италианската библиотека за хора с увредено зрение (“Biblioteca Italiana per Ipovedenti” – 
BIIT ONLUS) популяризира, обучава и разпространява прояви на култура и изкуство, 
осъществявайки също образователни и информационни цели чрез реализирането и 
управлението на своята колекция от книги (също с проектирани шрифтове за улесня-
ване на четенето на хора, страдащи от средно-лека дислексия и в аудио формат за 

mailto:info@biionius.it 


62

слепи хора). Италианската библиотека за хора с увредено зрение насърчава връзките 
с местни, регионални и национални институции, с личности, художници и културни 
институции, които могат да допринесат за реализирането на дейностите, кординирани 
от библиотеката и за развитието на книжната култура във всичките разновидности.

За да предостави достъп до култура и литература на хора с увредено зрение, библиотеката 
за хора със зрителни увреждания предлага на италианските обществени библиотеки въз-
можността да получават безплатно специална колекция от книги с едър шрифт, което дава 
възможност да се присъединят към проекта “Четене лесно, четене на всички” (“Leggere 
Facile, Leggere Tutti”). Целта на този проект е да помогне на местните библиотеки да пред-
ложат библиотечна услуга, съобразена с нуждите на хората с увредено зрение.

Библиотеката на Манфредиана е част от този проект и разполага с колекция от около 
80 книги с едър шрифт. От 2020 г. цялата библиотечна система на Съюза на Романя 
Фаентина участва в проекта “Leggere Facile, Leggere Tutti”.

  

Книги с голям шрифт в библиотеката Манфредиана, дарени от BIIT ONLUS

Латвия

Латвийско дружество на слепите

В Латвия интересите на групите 1, 2 и 3 със зрителни увреждания се представляват от 
Латвийското дружество на слепите. Латвийското дружество на слепите е най-голямата не-
правителствена организация с нестопанска цел в Латвия, която обединява хора със зрител-
ни увреждания, официални членове и поддръжници. Латвийското дружество на слепите 
е основано на 16 юни 1926 г. и се състои от 13 структурни звена (клона) – териториални 
организации, които обхващат всички региони на страната. Тези организации са подразде-
лени на местни организации. Към момента организацията има повече от 4300 члена.

Обхват на дейността на Латвийското дружество на слепите: да си сътрудничи със Са-
ейма (Парламента), правителството, местните институции и неправителствените ор-
ганизации за насърчаване на решаването на проблеми, засягащи хората с увредено 
зрение; насърчаване на общественото осведомяване за причините и последствията 
от слепотата, като се набляга на възможностите и начините за преодоляване на труд-
ностите и постигане на успех в образованието, професионалната кариера, социалния 
и личния живот; да усъвършенства професионалното обучение, рехабилитация и ин-
теграция, за да благоприятства упражняването на правата на човека в съответствие 
със стандартните правила на ООН за изравняване на възможностите за хората с ув-
реждания; осигуряване на помощни средства като бели бастуни, лупи, часовници за 
говорене, аудиокасетофони и др. (основна рехабилитация, професионално обучение и 
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предоставяне на помощни средства за хора с увредено зрение се финансират от прави-
телството); да си сътрудничи с неправителствени организации, фондации и благотво-
рителни организации в Латвия и чужбина.

Източник

Проектите на Латвийското дружество на слепите са набор от тематични идеи, кои-
то допринасят за подобряване и интегриране на качеството на живот на хората със 
зрителни увреждания в обществото. Проектите актуализират теми за развитието на 
образованието и заетостта, вкореняването на културни и спортни дейности и предос-
тавянето на забавления и отдих.

Източник

Информация в мрежата: https://www.lnbiedriba.lv

Асоциация “Апейронс” (Apeirons), Рига

Асоциация “Апейронс” е неправителствена организация, която подпомага хората с 
увреждания. Тя се фокусира върху интеграцията на хората в неравностойно положе-
ние в обществото и пазара на труда. Това е обществена организация, която обединява 
както хора с увреждания, така и техните приятели. Асоциация “Апейронс” е активна 
от 1994 г. и е официално създадена и регистрирана като обществена организация от 
1997 г. Сдружението е насочено към обществото като цяло, със специален акцент вър-
ху хората с увреждания, включително младите хора.

Източник

Дейности: Информация и обучение за хора с увреждания, включително практически 
курсове за умения, необходими за извършване на ежедневни задачи, ИТ курсове и 
споделяне на опит; Работа с работодателите и обществото като цяло за повишаване на 
осведомеността за правата и нуждите на хората с увреждания и за намаляване на соци-
алното изключване; Оценка и насърчаване на достъпността на околната среда; Мони-
торинг и застъпничество на човешките права на хората с увреждания; Сътрудничество 
с правителствени и неправителствени институции с цел разработване на политики, 
съобразени с нуждите на хората с увреждания; Застъпничество за правата на човека за 
хората с увреждания чрез социални кампании, информационни материали, неформал-
ни образователни дейности и съвети в ситуации, в които вече е извършено нарушение.

Източник

Информация от мрежата: https://www.apeirons.lv

Сдружение на слепите и хора с увредено зрение “Реджи мани”, Рига

Сега, когато обществото обръща все по-голямо внимание на дискусиите относно 
включването на хората с увреждания в обществото и наличието на обществени места 
и услуги, предлагането на доставчиците на услуги също се променя – обхватът на 
услугите нараства и става все по-разнообразен. В резултат на тези промени библио-
теките се променят от традиционно място за четене и обмен на книги към отворено, 
приобщаващо място за различни посетители, включително хора с увредено зрение и 
слепи – библиотеките предлагат на потребителите разнообразни културни събития и 
пространство за образователни, творчески дейности.

Източник

http://www.pales.lv/english.htm
http://www.pales.lv/english.htm
https://www.lnbiedriba.lv/
https://www.lnbiedriba.lv
https://www.apeirons.lv/par-mums/
https://www.cilvektiesibugids.lv/en/themes/organisations/non-govermental-organisations/apeirons
https://www.apeirons.lv
https://www.biblioteka.lv/ne-tikai-pec-gramatam-jeb-kapec-cilveks-ar-redzes-traucejumiem-dodas-uz-biblioteku/
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Асоциацията на слепите и хората с увредено зрение “Реджи мани” – Рига (“Redzi 
mani”) кани активни хора със зрителни увреждания и техните поддръжници да се 
съберат, като по този начин обединяват съмишленици. Цел: да помогне на хората с 
увредено зрение в Рига да се интегрират в обществото и да подобрят качеството на 
ежедневния си живот. Мисия: да мотивира хората със зрителни увреждания и техните 
поддръжници да участват във формирането на гражданското общество, да насърчават 
подобряването на качеството на живот и включването на хората с увредено зрение в 
обществото, да представляват интересите им в държавни, общински и други инсти-
туции, и да насърчава достъпността до образование, заетост и обкръжаващата среда.

Информация от мрежата: https://redzimani.mozello.lv

Сдружение “Социнтегра”, Улброка

“Социнтегра” е неправителствена организация, основана през 2010 г. Организацията 
се грижи за социалната интеграция на хората с увредено зрение и инициира проек-
ти, насочени към интегрирането на тези хора в активния социален живот. Помага за 
осигуряване на достъпност на околната среда според принципите на универсалния 
дизайн, сътрудничи с дружествата на слепите в Рига и Лиепая.

“Социнтегра” помага за адаптирането на средата за слепи и слабозрящи хора и произ-
вежда табели и информационни табели с Брайл и друга осезаема информация.

“Социнтегра” предлага помощ при осигуряване достъпност на средата 
за хора със зрителни увреждания. Източник

Информация в мрежата: https://www.socintegra.lv/en/home

https://redzimani.mozello.lv
https://www.socintegra.lv/en/braille/
https://www.socintegra.lv/en/home
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Социална бизнес платформа BlindArt, Рига

Социална бизнес идея BlindArt е базирана в гр. Рига, Латвия, и стартира през 2007 г. 
с цел да привлече вниманието на хората със специални нужди, особено на слепите и 
хората с увредено зрение. По време на нашите проекти искаме да вдъхновим тези хора 
да изследват своите таланти и да създават ценни произведения на изкуството. Чрез 
организирането на творчески работилници, изложби и други дейности се надяваме да 
покажем на обществото, че хората със специални нужди често биват пренебрегвани 
поради здравословните си проблеми, а в действителност те са много талантливи и 
способни по свой уникален начин. Давайки на обществото шанс да дарява или купу-
ва създадени произведения на изкуството, BlindArt допринася за социалната отговор-
ност. На нашите потенциални партньори даваме шанс да разширят хоризонтите си, 
като погледнат на нещата от различна гледна точка. Дарявайте на нуждаещите се и 
насърчавайте толерантността в обществото!

Един от проектите – BlindArt, организира творчески работилници, в които четири-
ма талантливи членове на Латвийското дружество на слепите създадоха поредица 
от четири уникални детски книги “Преследване на крадеца на чорапи!”. Илюс-
трациите на книгите са нарисувани от деца с увредено зрение и незрящи деца от 
Средно училище и Учебен център за слепи и слабозрящи в Strazdumuiza (Рига, 
Латвия). Илюстрациите са направени с помощта на сложна и уникална тактилна 
художествена техника – специални шаблони се използват за създаване на точки 
като координационни граници, след което децата се ориентират чрез докосване с 
пръсти и могат да оцветяват формите. Книгите се предлагат както на латвийски, 
така и на английски език.

Източник

Серия книги “Преследване на крадеца на чорапи”. Източник

https://blindart.lv/en/
https://blindart.lv/en/project/44
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Дизайнерски продукти правени с Японската техника шибори. Източник

Информация в мрежата: https://blindart.lv/lv

Асоциация на хората с увреждания “Atspēriens”, Валмиера

Асоциацията на хората с увреждания във Валмиера “Atspēriens” е организация в об-
ществена полза. Нейната мисия е да насърчава и помага на хората с увреждания да 
бъдат креативни и да се интегрират в обществото. Сдружението предлага срещи и 
занятия по актуални теми, обмяна на опит и информация, участие в различни семина-
ри, практически работилници за самоусъвършенстване и заетост, различни дейности: 
екскурзии, спортни състезания, честване на национални празници и др.

Организацията често се посещава от хора с увредено зрение, а също и от незрящи хора, 
придружени от асистенти. Те имат възможност да използват увеличителни лупи; служи-
телите на сдружението разпечатват необходимата информация и различни учебни мате-
риали, а също обучават и хората със зрителни увреждания как да четат текстове в ин-
тернет – как да увеличават размера на шрифта на документите и други полезни умения.

Информация в мрежата: http://vibatsperiens.mozello.lv

Възможности за хора с увредено зрение в местната общност

В Латвия достъпността до културни и образователни институции за хора с увредено зре-
ние се подобрява, особено в новопостроените и реконструирани сгради. Помещенията 
на няколко големи латвийски музея са лесно достъпни за хора с увреждания, например:

• Художествен музей “Riga Bourse” www.lnmm.lv/en/art-museum-riga-bourse;
• Музей на автомобилите Riga Motor Museum http://motormuseum.com;
• Латвийски национален природонаучен музей https://www.dabasmuzejs.gov.lv/en.

В сътрудничество с Латвийската асоциация на слепите, Музеят на изкуствата “Riga 
Bourse” разработи обучение за водачи и служители как да провеждат екскурзии за хора 
с увреждания. Предлагат се тактилни обиколки на хора с увредено зрение – на посети-
телите се раздават специални ръкавици, за да могат да се запознаят с експонатите на 
музея – материали, извивки, форми, акценти и др. Предлага се и специален аудиогид. 

https://www.lnbiedriba.lv/lv/aktualitates/socialais-uznemums-blindart-laiz-klaja-jaunu-dizaina-produktu-kolekciju/
https://blindart.lv/lv
http://vibatsperiens.mozello.lv
http://www.lnmm.lv/en/art-museum-riga-bourse
http://motormuseum.com
https://www.dabasmuzejs.gov.lv/en
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В помещенията на музея са разположени маркирани табели, за да се улесни придвиж-
ването на слепите и слабозрящите.

Източник

Латвийският национален музей на природата се намира в историческа сграда, но е 
модифициран, доколкото е възможно, за да бъде достъпен за хора с увреждания и по-
сетители с бебешки колички. Правят се подобрения, за да бъдат музея и неговите екс-
позиции достъпни за хора със зрителни увреждания, като например предоставяне на 
информация на Брайл и излагане на тактилни предмети.

Източник

Кампания на Министерството на социалните грижи “Правете нещата по разли-
чен начин и все пак ги правете!”

Хиляди хора с увреждания работят успешно в различни области и предразсъдъците 
относно тяхната пригодност за заетост намаляват. Въпреки че делът на хората с увреж-
дания с трудова заетост се увеличава всяка година, той изостава от нивото на заетост 
на други групи, а хората с увреждания все още са една от групите, изложени на риск 
от безработица, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, за улесняване успешното 
им интегриране на пазара на труда.

Както се популяризира от кампанията на Министерството на социалните грижи “Хо-
рата с увреждания правят нещата по различен начин и въпреки това ги правят!” Хората 
с увреждания имат свои собствени ценни способности и умения – правят нещата по 
различен начин, но въпреки това ги правят! Научно е доказано, че повечето психични 
разстройства и физически увреждания се компенсират от някои алтернативни способ-
ности. Опитът на няколко латвийски работодатели потвърждава, че тези служители не 
само притежават специални способности, но и са отговорни, внимателни, квалифици-
рани и много заинтересовани от постигането на резултата.

Кампания на Министерството на социалните грижи 
“Правете нещата по различен начин и все пак ги правете!”

https://skalak.rsu.lv/raksti/pieejami-nepieejama-maksla-cilvekiem-ar-ipasam-vajadzibam
https://www.dabasmuzejs.gov.lv/lv/apmekle/vides-pieejamiba
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Уебсайтът www.cilveksnevisdiagnoze.lv съдържа истории за трудов опит, полезни връз-
ки и съвети за хора с увреждания, които искат да работят, както и съвети за работода-
тели, които искат да наемат тези хора.

Източник

Интерактивна тактилна карта, създадена в Латвия

Решението е разработено от сдружение “Социнтегра”. Асоциацията помага на раз-
лични организации да направят средата достъпна за хора със зрителни увреждания, 
като създават тактилни знаци, билбордове и стикери на Брайл. Тактилната карта на 
Рига е първата интерактивна карта в Латвия, която съдържа 170 обекта, разположени 
в столицата, като улици, сгради, паркове, водоизточници. Когато кликнете върху тях, 
системата изговаря името на обекта. В общи линии картата е за всеки, независимо 
от състоянието на зрението му, тъй като може да се използва както визуално, така и 
тактилно. Тактилната карта на Рига е уникална социална иновация, която помага на 
незрящите хора да се интегрират по-успешно в обществото. Основната му функция 
е рехабилитация, която подпомага незрящите да се ориентират в пространството и 
да се социализират.

Интерактивна тактилна карта, създадена от Асоциация “Социнтегра”. Източник

Румъния
1. Асоциацията на слепите в Румъния (https://www.anvr.ro/) е основната органи-

зация, която действа в подкрепа на хора с увредено зрение. За съжаление тя не 
е осъществявала през последните години и няма текущи национални проекти за 
тази група хора. На ниво местни подразделения се осъществяват социокултурни 

http://www.cilveksnevisdiagnoze.lv
https://cilveksnevisdiagnoze.lv/cilveki-ar-invaliditati-dara-citadi-izdara-tapat/
http://bismart.lv/blogs/vieda-valsts/latvija-radita-interaktiva-taktila-karte-kas-rigu-lauj-iepazit-ari-neredzigajiem-1707
https://www.anvr.ro/
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инициативи като първенства по шах, пиеси, в които играят слепи актьори или 
състезания по четене.

2. Фондация “Пътуваща книга” (http://www.fcc.ro/) е местна организация, която 
изпълнява проекти с национално въздействие, като преобразуване на книги във 
формат DAISY, филми с аудио описание и внедряване на система за четене на 
музикални партитури от хора със зрителни увреждания.

3. Центърът за подпомагане с технологиите за достъп на хора с увредено зре-
ние (http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/index.php/centrul-cata) работи в рамките на 
катедрата по специална психопедагогика в Университет Бабеш-Боляй в Клуж и 
провежда курсове в достъпни формати за учениците.

4. Асоциация за градско развитие (https://www.procivic.ro/en/project/thats-2/) ре-
ализира проект за преобразуване в тактилен формат на рисунки на представи-
телни исторически фигури в сферата на архитектурата и културата на страната 
ни. Към тактилната рисунка е добавен QR код, който може да бъде достъпен от 
незрящи с произволен смартфон и който води до уебсайт, където човекът може 
да получи допълнителна информация за тази рисунка (облекло, цветове и как 
различните компоненти на чертежа са тактилно представени).

Словения

Съюз на слепите и на хората с увредено зрение в Словения
Контакти:

Groharjeva cesta 2 1000 Ljubljana, Slovenia
тел.: +386 (0)1 47 00 211

e-mail: info@zveza-slepih.si
www.zveza-slepih.si

Асоциацията за подкрепа на слепите, основана през 1920 г., се счита за най-старата 
организация на хората с увреждания в Словения и е предшественик на Съюза на 
слепите и слабозрящите в Словения. Този етап бележи началото на организираните 
институционални грижи за слепи и слабозрящи хора в Словения. Съюзът е пред-
ставителна национална организация на хората с увреждания в Република Словения, 
създадена, за да отговори на общите нужди на членовете за изпълнение на специ-
ални социални и други програми и услуги, специално адаптирани за слепи и хора с 
увредено зрение. Те са разработили редица социални програми и специални услуги, 
които изпълняват като допълнение към обществените услуги, вместо тях или под 
формата на самостоятелна дейност. Всички програми се изпълняват с цел да се даде 
възможност на хората със зрителни проблеми да се интегрират в социалната среда 
възможно най-независимо и равностойно.

Националната асоциация обединява 9 регионални сдружения за слепи и хора с увре-
дено зрение. Асоциациите предоставят адаптирани социални програми, които дават 
възможност за възстановяване и придобиване на различни умения, преориентация, 
реорганизация след загуба на зрение, обучение на близки и приятели в разбиращо 

http://www.fcc.ro/
http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/index.php/centrul-cata
https://www.procivic.ro/en/project/thats-2/
mailto:info@zveza-slepih.si 
http://www.zveza-slepih.si
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отношение и правилен подход, повишаване на обществената информираност за сле-
потата и слабото зрение в домашна среда и участие в различни културни, спортни и 
развлекателни дейности.
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Център IRIS – Център за образование, рехабилитация, интеграция и консултира-
не на слепи и слабозрящи

Контакти:
Langusova 8, 1000 Ljubljana, Slovenia

тел.: (01) 2442-750
e-mail: info@center-iris.si

www.center-iris.si,
https://center-iris.si/o-nas/center-iris-en/

Центърът IRIS (бивш Институт за слепи и слабозрящи деца Любляна) е институция 
с национално значение, тъй като е единствената публична институция в Словения, 
работеща в областта на образованието на деца и младежи със зрителни увреждания, 
включително тези с множество увреждания, от предучилищна възраст до края на сред-
ното образование.

Освен това той предоставя консултации, обучение и подкрепа на целевата група в ней-
ното непосредствено и по-широко обкръжение. Негов основател е Правителството на 
Република Словения.

Образователни програми

Центърът предлага следните адаптирани образователни програми за ученици и сту-
денти със зрителни увреждания:

• предучилищно образование;

• задължително основно образование (6 – 15);

• равен образователен стандарт;

• занижен образователен стандарт;

• специални програми;

• средно образование (15+);

• кратки професионални програми (личен асистент, асистент в администрацията);

• професионално училище (административни услуги);

• професионално техническо гимназиално училище (икономика);

• училище-интернат за ученици/студенти със специални потребности;

Експертен център

Направления за работа и услуги, предлагани от експертния център:

• Ранна интервенция;

• Обучение в специални образователни дейности за слепи и слабозрящи ученици 
и студенти, а именно O&M (orientation and mobility, ориентация и мобилност), 
комуникационни умения, ADLs (Activities of daily living, ежедневни дейности), 
спорт и развлечения, социални умения и социализация;

• Подкрепа на приобщаващите форми на обучение и осигуряване на обучение за 
професионалисти в масовите училища, които обучават ученици и студенти с ув-
редено зрение;

mailto:info%40center-iris.si?subject=
mailto:www.center-iris.si?subject=
https://center-iris.si/o-nas/center-iris-en/
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• Помощ и подкрепа за родители на деца и младежи с увредено зрение;

• Осигуряване на адаптирани материали и други учебни/образователни ресурси;

• Повишаване на осведомеността и информиране на обществеността за специал-
ните нужди на хората със зрителни увреждания;

• Развитие на областта и сътрудничество със сродни институции у нас и в чужбина;

Видео презентация: https://center-iris.si/o-nas/center-iris-en/

Брошура: http://centeriris3.splet.arnes.si/files/2018/02/Centre-IRIS-Brochure.pdf

Център за слепи, слабозрящи и възрастни, Шкофя Лока
Контакти:

Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka, Slovenia
тел.: +386 (0)4 62 07 200

e-mail: info@css-sl.si
https://www.css-sl.si/

Жилищната среда в Центъра е пригодена за слепи и слабозрящи обитатели. Асансьор-
ите са оборудвани със звукови известия, обясняващи на кой етаж се намирате в момен-
та. Парапетите на стълбищата също са оборудвани с тактилни номера на етажите. В 
помещенията на Центъра са монтирани и държачи за по-лесно ориентиране. На при-
земния етаж има табло за бюлетини, където основна информация, важна за обитате-
лите, е написана на Брайл. Хората с увредено зрение могат да използват електронна 
увеличителна лупа и адаптирана компютърна техника.

Службата по трудотерапия обучава в ориентация и мобилност слепите и слабозрящите 
лица след пристигането им в Центъра. При променени условия и нужди предлага и 
допълнителна индивидуална помощ на обитателите.

Поради ежедневната им работа със слепи и хора със слабо зрение, служителите на 
Центъра са адекватно обучени за работа с тях. Те предлагат наблюдение и съдействие 
на незрящи и с нарушено зрение, помощ при писане на поща, четене, подреждане на 
лични вещи и опознаване и закупуване на различни уреди и устройства.

Трудотерапевтите също така обучават новите служители за правилна работа със сле-
пите и хората с увредено зрение (насочване, хранене, ходене по стълбите и др.). Важно 

https://center-iris.si/o-nas/center-iris-en/ 
http://centeriris3.splet.arnes.si/files/2018/02/Centre-IRIS-Brochure.pdf 
mailto:info@css-sl.si 
https://www.css-sl.si/ 
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е да се знае, че слепите имат малко по-различни нужди, така че те трябва да се адапти-
рат и да се уважава тяхната личност.

Хората със зрителни увреждания посещават сбирки на местната Асоциация на слепи-
те и слабозрящите и на Съюза на слепите и слабозрящите на Словения, както и раз-
лични мероприятия и обекти.

Центърът работи от 1937 г.

Има сензорен парк, предназначен за незрящи, възрастни хора и хора с физически 
увреждания, където посетителите могат да развиват различни сетива. Паркът е пред-
назначен и за социализация между поколенията и общуване с гражданите.

Видео презентация: https://www.youtube.com/watch?v=2ok_-6qA8KA&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=2ok_-6qA8KA&feature=emb_logo
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След внимателно разглеждане на идентифицираните цели на проекта и поставените целе-
ви интелектуални резултати, заключението е, че има още какво да се постигне в областта 
на услугите на обществените библиотеки за потребители с увредено зрение чрез ИКТ ин-
струменти и обучение на персонала. Въпреки че резултатите са изпълнени, може да се на-
прави повече, за да стане библиотеката по-достъпна за слепи и хора с увредено зрение. За 
да се постигнат хомогенни компетенции в библиотечния персонал, проектът се фокусира 
върху повишаване на осведомеността на библиотечния персонал относно нови или вече 
използвани ИКТ услуги/инструменти и това как да се прилагат, така че хората със зрител-
ни увреждания да могат да използват по-пълноценно услугите на обществените библиоте-
ки. Пандемията Covid-19 не беше нещо очаквано, но определено не разби решимостта за 
развитие на проекта и резултатите от него по отношение на посетителите със зрителни ув-
реждания. Едно от нещата, които пандемията направи, беше да ограничи международните 
дейности и планираните международни срещи, но обменът на най-добри практики между 
партньорите определено не спря, а точно обратното – процъфтя. Този обмен на практики 
и знания за персонала се използва в международен план. Включването на ИКТ инстру-
менти за посетители с увредено зрение е задължително, но преди това е необходимо да се 
разширят цифровите компетенции на библиотечния персонал чрез обучение. Успешното 
сътрудничество между партньорите по време на проекта позволява да се създаде съвмест-
на мрежа от библиотеки, които споделят един и същи интерес в развитието на техните по-
знания на персонала и услугите им за посетители с увреждания като цяло. Знанията и уме-
нията, получени чрез проекта и международните срещи, са изключително практически 
насочени и ползотворни. Благодарение на международните дейности бяха създадени нови 
контакти, които ще подпомогнат развитието на бъдещото сътрудничество между институ-
циите на международно ниво. Вече работещи институции като включените в проекта са 
точен пример за най-добри практики по отношение на планираните дейности. Въпреки 
че заради пандемията единствената проведена на място работна среща беше в Хърватия, 
партньорите по проекта все пак успяха да общуват и обменят информация електронно 
чрез използване на ИКТ инструменти – виртуални пътувания. Виртуалното пътуване не 
може да се сравни с реалното. Партньорството се състоеше от 6 обществени библиотеки 
от 6 различни държави и един технически партньор. Проектът включваше също обмен 
на най-добри практики и 122 участници в неговите обучителни дейности. Допълнително 
260 души участваха в мултиплициращите събития, провеждани от партньорите. Създаде 
се повече съдържание с цел подобряване на дигиталните компетенции на служителите на 
международно ниво. Постигна се основната цел на проекта – да насърчи професионално-
то развитие на библиотечния персонал в ИКТ методологиите, като същевременно се подо-
брят ключовите им компетенции и се насърчи много по-голямо включване в библиотеки-
те чрез подобряване на ключови услуги за потребители със зрителни увреждания в цяла 
Европа. Най-важната част обаче е обменът на добри практики и по-нататъшното развитие 
на уменията на библиотечния персонал, което се случи по време на проекта посредством 
международното сътрудничество между обществените библиотеки и добрата комуника-
ция. Участниците успешно разшириха уменията и знанията си за използване и използване 
на ИКТ инструменти, за да постигнат подобрение в услугите, предоставяни за слепи и 
слабозрящи посетители. За да може една библиотека да стане наистина приобщаваща за 
читателите с увредено зрение, тя трябва да адаптира своите услуги към тези специфични 
нужди и да внедри необходимите цифрови технологии.
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ДРУГИ РЕСУРСИ

Онлайн ресурси за хора с увредено зрение

Италия
1. https://www.manfrediana.it/
2. https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/.do
3. https://bibliotecheromagna.medialibrary.it/home/index.aspx
4. https://www.cavazza.it/drupal/it/biblioteca
5. https://www.bibliotecaciechi.it/
6. https://www.bibliotecaciechi.it/Servizi/documentazione-tiflologica/centro-di-documentazi-

one-tiflologica
7. https://catalogo.fondazionelia.org/
8. http://cdhs.racine.ra.it/
9. http://www.uic.ravenna.it/

10. www.biionlus.it
11. www.facebook.com/biionlus/

Латвия
1. Препоръки за комуникация с хора с увреждания Виж тук
2. Професии, подходящи за хора с увредено зрение Виж тук
3. Адаптирана работна среда за служители с увреждания Виж тук
4. Различни помощни и справочни материали за хора с увредено зрение Виж тук
5. Какво да направите, ако близък човек започне да губи зрението си? Виж тук
6. Наръчник за педагози, работещи с хора с обучителни увреждания и зрителни увреждания 

Виж тук

Romania
1. Access to libraries for persons with disabilities. Достъпно на:

www.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-89e.pdf
2. Access for library users with disabilities. Достъпно на:

www.sconul.ac.uk/.../pubs/access_disabilities.pdf
3. American Council of the Blind. Достъпно на: http://www.acb.org/
4. DERSON-INMAN, L.; HORNEY, M. Supported e-text: assistive technology through text 

transformations. In: Reading Research Quarterly, 42(1)/2007, 153 – 160. Достъпно на:
<http://ncset.uoregon.edu/files/pdf/Supported_eText.pdf>.]

https://www.manfrediana.it/
https://scoprirete.bibliotecheromagna.it/opac/.do
https://bibliotecheromagna.medialibrary.it/home/index.aspx
https://www.cavazza.it/drupal/it/biblioteca 
https://www.bibliotecaciechi.it/
https://www.bibliotecaciechi.it/Servizi/documentazione-tiflologica/centro-di-documentazione-tiflologica
https://www.bibliotecaciechi.it/Servizi/documentazione-tiflologica/centro-di-documentazione-tiflologica
https://catalogo.fondazionelia.org/
http://cdhs.racine.ra.it/
http://www.uic.ravenna.it/
http://www.biionlus.it
http://www.facebook.com/biionlus/
https://www.lm.gov.lv/lv/metodiskie-materiali/komunikacija_celvedis.pdf
https://www.nva.gov.lv/lv/ja-darbiniekam-ir-redzes-traucejumi?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://stradavesels.lv/Uploads/2018/01/02/Vadlinijas_GALA_21122017.pdf
https://strazduskola.lv/atbalsts/
https://www.santa.lv/raksts/ieva/ko-darit-ja-tuvinieks-sak-zaudet-redzi-28233/
https://registri.visc.gov.lv/specizglitiba/dokumenti/metmat/esfpr/VISC 3.2 - metod mater pedagogiem - macisanas un redzes trau.pdf
http://www.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-89e.pdf
http://www.sconul.ac.uk/.../pubs/access_disabilities.pdf
http://www.acb.org/
http://ncset.uoregon.edu/files/pdf/Supported_eText.pdf
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5. APA (Audio Publishers Association). Americans are tuning in to audio: audiobook sales on the 
rise nationally. 2008. Достъпно на:
<http://www.audiopub.org/PDFs/2007SalesSurveyrelease.pdf>.

6. Audio Publishers Association. “Americans are tuning in to audixo: audiobook sales on the rise 
nationally”. Достъпно на: http://www.audiopub.org/PDFs/2007Sales

7. Blindness Resource Center. Available at: http://www.nyise.org/blind.htm)
8. CHENG, M. Accessible textbook provision in the California State University system. 2006. 

Достъпно на: <http://www.publishers.org/main/HigherEducation/attachments/AAP.ppt>.]
9. Commission of the European Communities. Green paper. Copyright in the knowledge econo-

my. Bruxelles: Commission of the European Communities, 2008. Достъпно на: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0466:FIN:EN:PDF>.]

10. Consortium for Children and Youth with Disabilities and Special Health Care Needs. Promot-
ing Assistive Technology in an Outcome Driven Model of Service Delivery. Достъпно на: 
http://www.familyvoices.org/projects/past?id=0010

11. CONWAY, P.; HODDER, C.; TAYLOR, G. Guide to obtaining textbooks in alternative for-
mats. jisc TechDis/The Publishers Association, 2008. Достъпно на:
<http://techdis.ac.uk/index.php?p=9_12_2>.]

12. COONIN, B. Enabling scientists: serving sci-tech library users with disabilities. In: Issues In 
Science & Technology Librarianship, 32, 2001. Достъпно на:
<http://www.library.ucsb.edu/istl/01-fall/article1.htmll>.]

13. CROMBIE, D. ; LENOIR, R. ; McKENZIE, N. Communication from scratch: towards acces-
sible open source information systems. In: M. Scotto; G. Succi (ed.), Proceedings of the First 
International Conference on Open Source Systems, Genova, 11th – 15th July 2005, pp. 179 – 
186. Достъпно на: <http://oss2005.case.unibz.it/Papers/19.pdf.>]

14. DAISY Consortium. Достъпно на: www.daisy.org.
15. Design for all/design for every body/universal design. Достъпно на:

http://www.scritube.com/stiinta/arhitectura-constructii/Design-for-alldesign-for-every1052222317.php
16. EBU (European Blind Union). Making your information accessible for customers with sight 

problems. París: European Blind Union, 2003. Достъпно на:
<http://www.euroblind.org/fichiersGB/policy.htm>.]

17. European Blind Union. Достъпно на: http://www.euroblind.org/
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Film”, 2009.

2. Mans draugs – nenopietns cilvēks [videoieraksts] : komēdija / rež. Jānis Streičs ; lomās: Jānis 
Paukštello, Lilita Bērziņa, Dzidra Ritenberga. Rīga : Latvijas Filma, 2016. Filmā iekļautas arī 
īpašas versijas vājredzīgajiem un vājdzirdīgajiem.

Статии в серийни публикации, онлайн достъп
1. “Aklā redze” – unikāls neiroloģiskais stāvoklis, kas palīdz izskaidrot apziņu/ ScienceAlert.

com ; tulkojusi Veronika Derbeņeva. Rosme, Nr. 7 (2020, jūlijs), 14. – 16. lpp. Tas pats 
tiešsaistes žurnālā “Rosme” Nr. 7 (2020, jūlijs), 14. – 16. lpp. Tas pats audio žurnālā “Rosme” 
Nr. 7 (2020, jūlijs). https://dom.lndb.lv/data/obj/855132.html

https://dom.lndb.lv/data/obj/855132.html
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2. Dzīvi un nedzīvi pavadoņi : [par neredzīgu cilvēku piedalīšanos maratonskrējienos] / Mārtiņš 
Allis. Rosme, Nr.1 (2018, janv.), 25. – 26.lpp. http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html

3. Servisa suņi turpina savu darbu : [par servisa suņu biedrības “Teodors” suņu-pavadoņu 
iespējām uzlabot redzes invalīdu dzīves kvalitāti] / Gunta Bite. Rosme, Nr.2 (2018, febr.), 
10. – 12.lpp. http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html

4. Ārpus komforta zonas: intervija ar Vladu Hmeļevsku : [saruna ar redzes invalīdi] / Vlada 
Hmeļevska ; pierakstīja Līga Švarca. Rosme, Nr. 4 (2020, aprīlis), 9. – 12. lpp. Tas pats 
tiešsaistes žurnālā “Rosme” Nr. 4 (2020, aprīlis), 9. – 12. lp. Tas pats audio žurnālā “Rosme” 
Nr. 4 (2020, aprīlis). https://dom.lndb.lv/data/obj/841509.html

5. Neredzīgo cilvēku sasniegumi vēsturē: sievietes mākslā : [par virtuālo izstādi “Neredzīgu 
cilvēku sasniegumi – 2. Sievietes mākslā” Latvijas Neredzīgo bibliotēkā] / Dzintra Isajeva. 
Rosme, Nr.3 (2019, marts), 20. – 23.lpp. Tas pats tiešsaistes žurn. “Rosme” Nr.3 (2019, marts), 
20. – 23.lp. https://dom.lndb.lv/data/obj/809346.html

6. Neredzīgu un vājredzīgu personību sasniegumi jauniešu gados : [par pasaulē slaveniem 
cilvēkiem ar redzes traucējumiem] / Dzintra Isajeva. Rosme, Nr.8 (2018, aug.), 9. – 10.lpp. 
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html

7. Izaicinājums būt sievietei : [par biedrības “Redzi mani” vadītāju, redzes invalīdi Līgu Ķikuti] 
/ Aiva Kanepone. Ieva, Nr.39 (2019, 25.sept.), 30. – [33.]lpp.
https://dom.lndb.lv/data/obj/771005.html

8. Līvas mācības vispārizglītojošā skolā : [par Babītes vidusskolas audzēkni, redzes invalīdi Līvu 
Paleju] / tekstā stāsta L.Paleja, māte Baiba Paleja. Rosme, Nr.1 (2018, janv.), 16. – 17.lpp.
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html

9. Mobilais telefons un teksta lasītājs, kas darbojas ar balss sintezatoru “Oskars” : [par 
neredzīgajiem un vājredzīgajiem pielāgoto mobilo telefonu “SmartVision2”, sinhronizētu ar 
latviešu valodas balss sintezatoru “Oskars”] / materiālu sagatavoja tehnisko palīglīdzekļu vei-
kals “Exceed”. Rosme, Nr. 8 (2020, augusts), 8. – 9. lpp. Tas pats tiešsaistes žurnālā “Rosme” 
Nr. 8 (2020, augusts), 8. – 9. lp. Tas pats audio žurnālā “Rosme” Nr. 8 (2020, augusts). https://
dom.lndb.lv/data/obj/858429.html

10. Amandas ikdiena un iedvesma : [par redzes invalīdi, Latvijas Universitātes Filoloģijas 
fakultātes studenti Amandu Nicmani] / Inita Ozoliņa. Rosme, Nr.1 (2018, janv.), 12. – 14.lpp.
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html

11. Darbs priekam un iztikai : [par redzes invalīdi Anitu Gabrāni] / Inita Ozoliņa. Rosme, Nr. 4 
(2020, aprīlis), 13. – 16. lpp. Tas pats tiešsaistes žurnālā “Rosme” Nr. 4 (2020, aprīlis), 13. – 
16. lp. Tas pats audio žurnālā “Rosme” Nr. 4 (2020, aprīlis).
https://dom.lndb.lv/data/obj/841509.html

12. Tamāras pērlīšu eņģeļu spīdums : [par rokdarbnieci, redzes invalīdi Tamāru Dorofejevu 
Ezernieku pagastā (Dagdas novads)] / Aija Sabale. Rosme, Nr.11 (2018, nov.), 12. – 14.lpp.
http://dom.lndb.lv/data/obj/654339.html

13. Datorspēles neredzīgajiem un vājredzīgajiem / Līga Švarca, Santa Galiņa. Rosme, Nr. 4 (2020, 
aprīlis), 20. – 21. lpp. Tas pats tiešsaistes žurnālā “Rosme” Nr. 4 (2020, aprīlis), 20. – 21. lp. 
Tas pats audio žurnālā “Rosme” Nr. 4 (2020, aprīlis).
https://dom.lndb.lv/data/obj/841509.html

14. Par podziņtelefoniem un latviešu valodas balsi : [par cilvēkiem ar redzes traucējumiem 
piemērotiem viedtālruņiem] / Mārtiņš Zvaigzne ; pēc tehnoloģiju eksperta Kristapa Skuteļa 
inform.. Rosme, Nr.3 (2019, marts), 15. – 17.lpp. Tas pats tiešsaistes žurn. “Rosme” Nr.3 
(2019, marts), 15. – 17.lp. https://dom.lndb.lv/data/obj/809346.html
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Монографии:
1. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением\ зрения : [учебное посо-

бие] / Л.А. Дружинина. Москва : Экзамен, 2006.
2. Специальная физическая культура для слабовидящих школьников / Г.Г. Демирчоглян, 

А.Г. Демирчоглян. Москва : Советский спорт, 2000.
3. Психолого-педагогические и медицинские вопросы реабилитации слепых и слабови-

дящих : межвузовский сборник научных трудов / ответственный редактор А.Г. Литвак. 
Ленинград : Ленинградский государственный педагогический институт, 1984.

4. Психологические особенности слепых и слабовидящих школьников : сборник научных 
трудов / ответственный редактор Нарышкина Е.С. Ленинград : Ленинградский государ-
ственный педагогический институт, 1981.

5. Слишком темно и невыносимо тихо : воспоминания слепоглухонемой : как я воспри-
нимаю, представляю и понимаю окружающий мир / Ольга Скороходова. Москва : Ро-
дина, 2019.

6. Адаптивная физическая культура и реабилитация слепых и слабовидящих / Р.А. Толма-
чев. Москва : Советский спорт, 2004.

На английски език

Монографии:
1. Baggett, L. (2012). In the Dark on the Sunny Side : A Memoir of an Out-of-sight Mathemati-

cian. Mathematical Association of America.
2. Crandell, J., & Robinson, L. (2007). Living with low vision and blindness : Guidelines that 

help professionals and individuals understand vision impairments. Ill.: Charles C. Thomas 
Publisher.

3. Dale, S. (2011). Songs at Twilight : A Narrative Exploration of Living with a Visual Impair-
ment and the Effect This Has on Claims to Identity. Cambridge Scholars Publishing.

4. Estrada, J. (2016). Visually Impaired : Assistive Technologies, Challenges and Coping Strate-
gies. Nova Science Publishers.

5. Ferreira, R. (2020). Understanding Education for the Visually Impaired. AOSIS.
6. French, S., Swain, J., & Royal National Institute for the Blind. (1997). From a different view-

point : The lives and experiences of visually impaired people. London: Jessica Kingsley Pub-
lishers.

7. Gudauskis, M., & Kauno technologijos universitetas. (2014). Development and research of 
tactile device for graphic information transmission to blind and visually impaired : Summary 
of doctoral dissertation. Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija.

8. Harley, R., & Lawrence, G. (2000). Visual Impairment in the Schools. Springfield: Charles C 
Thomas Publisher.

9. Harrison, F., & Crow, M. (1993). Living and Learning with Blind Children: A Guide for Par-
ents and Teachers of Visually Impaired Children. University of Toronto Press.

10. Liede, Ivars (2006). The visually impaired in Latvia as learners of English. Humanities and 
Social Sciences. Latvia. Latvia: Literary and Linguistic Studies, Vol.1 (2006), 66. – 72. pp. 
ISSN 1022-4483.

11. Mehta, P. K., & Shenoy, S. (2011). Infinite Vision : How Aravind Became the World’s Greatest 
Business Case for Compassion: Vol. 1st ed. Berrett-Koehler Publishers.

12. Mobility of visually impaired people : fundamentals and ICT assistive technologies. Springer 
International Publishing, 2018.
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13. McDiarmid, Dolores Hanley (2017). Moved by the Spirit : A Call to Work with People Living 
with Blindness and Visual Impairments. Outskirts Press.

14. Macnaughton, J. (2018). The Practical management of visual impairment : A proactive ap-
proach to light & magnification. Melton Mowbray : Clearview Training.

15. Manduchi, R., & Kurniawan, S. (2013). Assistive technology for blindness and low vision. 
Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group.

16. McLinden, M. (2020). Learning through touch : Supporting learners with multiple disabilities 
and vision impairment through a bioecological systems perspective. Abingdon, Oxon ; New 
York : Routledge.

17. Pissaloux, Edwige (2018). Mobility of visually impaired people : Fundamentals and ICT as-
sistive technologies / edited by Edwige Pissaloux, Ramiro Velazquez. Springer International 
Publishing.

18. Presley, I., & D'Andrea, F. (2008). Assistive technology for students who are blind or visually 
impaired : A guide to assessment. New York, NY : AFB Press.

19. Ravenscroft, J. (2019). The Routledge handbook of visual impairment. Routledge interna-
tional handbooks.

20. Scheiman, M. (2011). Understanding and managing vision deficits : A guide for occupational 
therapists. Thorofare, NJ: SLACK.

21. Sefotho, M. (2020). Teaching Learners with Visual Impairment. AOSIS.
22. Siu, Y., & Presley, I. (2020). Access technology for blind and low vision accessibility. Louis-

ville, KY : APH Press, American Printing House for the Blind
23. Trief, E. (1998). Working with Visually Impaired Young Students : A Curriculum Guide for 3 

to 5 Year Olds. Springfield: Charles C Thomas Publisher.
24. Visual diagnosis and care of the patient with special needs / editors: Marc B.Taub, Mary Bar-

tuccio, Dominick M.Maino. Philadelphia : Wolters Kluwer.
25. Waller, L. (2017). Envisioning Democracy : The Role and Potential of Information Technolo-

gies for the Visually Impaired. Ian Randle Publishers.
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1. BECKER, Howard. Outsiders: études de sociologie de la déviance. Paris: A.-M. Métailié, 
1985.

2. The Chicago manual of style (2010). 16.ª edición. Chicago: University of Chicago Press.
3. DEIBEL, K. Adoption of assistive technologies for reading disabilities: cultural, literacy, and 

technological aspects. Teză de doctorat. Available at: <http://www.cs.washington.edu/homes/
deibel/papers/generals-exam/deibel-generals-exam.pdf>.]

4. DILLON, A. Designing usable electronic text, 2.ª ed. Boca Raton: crc Press, 2004.
5. DIX, A.; FINLAY, J. E.; ABOWD, G. D.; BEALE, R. Human-computer interaction, 3.ª ed. 

Harlow (Regatul Unit): Pearson Education, 2004.
6. IOANNIDIS, G.; CROMBIE, D.; MARTINEZ, F.; GERAMANI, K. N. Document process-

ing for accessibility: standards and initiatives. In K. Miesenberger; J. Klaus; W. Zagler; A. 
Karshmer (ed.), Computers helping people with special needs. 10th International Conference, 
icchp 2006. Linz, Austria, July 11 – 13, 2006. Proceedings, pp. 16 – 23. Berlín/Heidelberg: 
Springer-Verlag.

7. MORGAN, J. P. . European Equity Research. Scientific and Medical Publishing. London: J. 
P. Morgan, 2003.

http://www.cs.washington.edu/homes/deibel/papers/generals-exam/deibel-generals-exam.pdf
http://www.cs.washington.edu/homes/deibel/papers/generals-exam/deibel-generals-exam.pdf
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Books, 2000.

15. PAEPEN, B.; ENGELEN, J. J. Using XML as a reading enabler for visually impaired persons. 
In: K. MIESENBERGER; J. KLAUS; W. ZAGLER (ed.), Computers helping people with 
special needs. 8th International Conference, ICCHP 2002. Linz, Austria, July 15 – 20, 2002. 
Proceedings, pp. 382 – 389. Berlín/Heidelberg: Springer-Verlag.

16. PETRIE, H.; WEBER, G. Reading multimedia documents. In: K. MIESENBERGER; J. 
KLAUS; W. ZAGLER (ed.), Computers helping people with special needs. 8th International 
Conference, ICCHP 2002. Linz, Austria, July 15 – 20, 2002. Proceedings, pp. 413 – 420. Ber-
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