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IEVADS

Par projektu TECH.LIBRARY
Darbs pie projekta ir balstīts uz galveno mērķu noteikšanu un kopīgu vispiemērotāko aktivi-
tāšu un rezultātu apspriešanu, lai sasniegtu šos mērķus un risinātu galveno kopējo problēmu: 
kā bibliotēkās strādāt ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Projekta aktivitātes plānotas, ņemot vērā to, ka jaunās tehnoloģijas paver jaunas lasīšanas un 
līdzdalības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti, jo neredzīgajiem un vājredzīgajiem cilvēkiem 
šodien ir pieejamas īpašas datorprogrammas, internets un digitālie resursi, izmantojot ino-
vatīvus rīkus.

Diemžēl bibliotēku darbiniekiem nav plašas zināšanas un profesionāla pieredze šo rīku 
pareizai pārvaldībai un mērķa grupu sasniegšanai, tāpēc projekts ir vērsts uz bibliotēku 
darbinieku informētības paaugstināšanu par IKT (informācijas komunikāciju tehnoloģiju) 
pakalpojumu rīkiem, lai iesaistītu lietotājus ar redzes traucējumiem, un uz dalīšanos ar veik-
smīgāko pieredzi un labāko praksi darbā ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Tas veicinās labāku informētību par starptautisko labo praksi lasītāju ar redzes traucējumiem 
līdzdalības jomā, izmantojot IKT. Labās prakses apmaiņa starp bibliotēku darbiniekiem ļaus 
ikvienam uzzināt par citu valstu un bibliotēku pieņemtajām stratēģijām, lai ar IKT starpnie-
cību iesaistītu lietotājus ar redzes traucējumiem. Partneru bibliotēkas analizēja un iedves-
mojās no kolēģu veiksmīgām iniciatīvām, projektiem, pakalpojumiem un metodoloģijām; 
prognozējam, ka tas uzlabos bibliotēku darbinieku profesionālo kompetenci, kā arī paplaši-
nās viņu personīgos uzskatus par invaliditāti un ar to saistītajiem pakalpojumiem.

Digitālās tehnoloģijas un tiešsaistes rīki ir galvenais virzītājspēks, lai veicinātu bibliotēku 
pakalpojumu uzlabošanu lasītājiem ar redzes traucējumiem.

Tomēr lielākajā daļā ES valstu:

• Bibliotēku darbinieki nav pilnībā informēti par IKT rīku un pakalpojumu apjomu un 
potenciālu lietotāju ar redzes traucējumiem iekļaušanai, un arī informētība par vērtīgo 
pieredzi un labāko praksi, ko var pārņemt vietējā un starptautiskā mērogā, ir zema;

• Bibliotēku darbinieku digitālās kompetences bieži vien ir nepietiekamas, lai efektīvi 
integrētu digitālos rīkus.

TECH.LIBRARY koncentrējas uz 3 galvenajiem mērķiem:

1. Veicina paraugprakses apmaiņu starp dažādu bibliotēku darbiniekiem par pakalpoju-
miem un IKT rīkiem lietotāju ar redzes traucējumiem iekļaušanai,

2. Paplašina bibliotēku darbinieku digitālās kompetences, izmantojot personalizētus pa-
sākumus IKT rīku apmācībai,

3. Izveido sadarbības bibliotēku tīklu, reaģējot uz lietotāju ar redzes traucējumiem 
vajadzībām.
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Lai sasniegtu paredzētos mērķus, tiek veiktas šādas darbības:

1. Apmaiņa ar labāko praksi un mācību vizītes, lai katrs dalībnieks varētu uzzināt un iz-
prast, kā citas bibliotēkas un valstis izmanto IKT redzes invalīdu lietotāju līdzdalībai,

2. Izveidota tīmekļa platforma, kas ļauj tās lietotājiem mācīties, dalīties pieredzē un 
viedokļos, sazināties, veidot sadarbības tīklus un izplatīt projekta aktivitātes un 
iniciatīvas,

3. Īstermiņa kopīgas darbinieku apmācības par jaunākajām IKT tehnoloģijām, lai piedā-
vātu pakalpojumus lietotājiem ar redzes traucējumiem.

Partnerību veido 6 publiskās bibliotēkas no 6 dažādām valstīm, kuras atbalsta viens teh-
niskais partneris. Projekta mācību pasākumos un paraugprakses apmaiņā tika iesaistīti 122 
dalībnieki, bet 260 piedalījās daudzkāršošanas pasākumos.

Turklāt ievērojams skaits ārējo bibliotēku tiks iesaistītas sadarbības tīklu veidošanā un pie-
redzes apmaiņā, izmantojot tīmekļa platformu, kurā tiks publicēta noderīga informācija, mā-
cību video un materiāli, demonstrējumi un cits saturs, lai uzlabotu savu darbinieku digitālās 
kompetences.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt bibliotēku darbinieku profesionālo pilnveidi IKT me-
todoloģijās, vienlaikus pilnveidojot viņu pamatkompetences un uzlabojot galvenos biblio-
tēku pakalpojumus, tā veicinot daudz lielāku neredzīgo un vājredzīgo lietotāju iekļaušanu 
bibliotēkās.

Lai kļūtu par patiesi iekļaujošu bibliotēku lasītājiem ar redzes traucējumiem, ir svarīgi ne 
tikai spēt pielāgoties pastāvīgi mainīgajām digitālajām tehnoloģijām, bet arī ļaut bibliotēku 
darbiniekiem spēlēt nozīmīgu visaptverošu lomu.

Ziņas par dalībniekiem

Bulgārija, Petko R. Slavejkova vārdā nosauktā reģionālā 
bibliotēka

www.libraryvt.com

Petko R. Slavejkova vārdā nosauktā reģionālā bibliotēka Veliko Tarnovo tika dibināta 1889. 
gadā kā “Publiskā bibliotēka ar saviem statūtiem un nolikumu”. 1920. gada novembrī ar lē-
mumu Nr. 171/12.11.1920. tā tika oficiāli atzīta kā trešā nacionālā grāmatu krātuve, kura de-
pozitārija funkcijas pilda vēl šodien. Mūsdienās tā ir lielākā bibliotēka Bulgārijas centrālās 
daļas ziemeļos, kas piedāvā pakalpojumus, apvienojot tradīcijas un modernās tehnoloģijas.

Bibliotēkas fondā ir vairāk nekā 610 000 vienību zinātniskās un mācību literatūras, perio-
disko izdevumu, elektroniskās informācijas vienību u. c. Petko R. Slavejkova vārdā nosauk-
tās reģionālās bibliotēkas īpašumā ir unikāla kolekcija, kurā ir 1100 seni iespieddarbi, 29 
manuskripti un bagātīga fotogrāfiju, pastkaršu, pastmarku un nozīmīšu kolekcija no Veliko 
Tarnovo pilsētas un reģiona.

http://www.libraryvt.com
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Bibliotēkas pamatfunkcijas ir apkopot, apstrādāt, saglabāt un piedāvāt lasītājiem bibliotēkas 
dokumentus, metodiski palīdzēt reģiona bibliotēkām, paaugstināt bibliotēku speciālistu kva-
lifikāciju, apkopot datus par bibliotēkas darbību un iesniegt tos Kultūras ministrijai un Sv. 
Kirila un sv. Metodija vārdā nosauktajai Nacionālajai bibliotēkai (Национална Библиотека 
“Св. св. Кирил и Методий”) – Sofijā.

Petko R. Slavejkova vārdā nosauktā reģionālā bibliotēka ir metodiskais centrs 153 publiska-
jām bibliotēkām un sadarbojas ar sabiedriskajām organizācijām un apvienībām projektu un 
programmu realizēšanā. Tās plašais piedāvājums ietver bibliogrāfisko informāciju, apmācī-
bas un valodu kursus.

Bibliotēka organizē IT seminārus un izglītojošus kursus cilvēkiem ar redzes traucējumiem 
par to, kā strādāt ar programmatūru un kā rakstīt Braila rakstā, un teātra izrādes un ceļojošās 
fotogrāfiju un dokumentu izstādes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Reģionālā bibliotēka 
kopā ar nodaļu “Izdevējdarbības un bibliotēku un informācijas darbība” no Veliko Tarnovo 
universitātes ir līdzorganizators ikgadējām zinātniskām konferencēm ar starptautisku dalību 
“Bibliotēkas – lasīšana – komunikācija”. Šajās konferencēs piedalās bibliotēku pasniedzēji, 
zinātniskie speciālisti, studenti un bibliotekāri no Bulgārijas un citu Eiropas valstu publis-
kajām un augstskolu bibliotēkām. Petko R. Slavejkova vārdā nosauktā reģionālā bibliotēka 
veic grāmatu, monogrāfiju, brošūru, bukletu un bibliogrāfisko rādītāju izdošanu un reklamē-
šanu. Tā izdod periodiskos katalogus ar informāciju par bibliotēkas struktūru un tās darbību, 
un bibliotēkas fondiem un katalogiem.

Horvātija, Rijekas publiskā bibliotēka
www.gkr.hr

Rijekas publiskā bibliotēka tika dibināta 1962. gadā, apvienojot divas vecākas iestādes: Ri-
jekas publisko lasītavu (dib. 1849. gadā) un Sušakas (Rijekas pilsētas daļa) publisko bib-
liotēku (dib. 1930. gadā). Rijekas publiskā bibliotēka ir organizēta kā bibliotēku tīkls ar 
nodaļām, filiālēm un grāmatmobiļiem. Rijekas publiskā bibliotēka piedāvā sabiedrībai plašu 
pakalpojumu un aktivitāšu klāstu: bibliotēkas pamata pakalpojumus, piekļuvi internetam, 
datoriem un izglītībai, lasīšanas grupas, stāstu stāstīšanu pirmsskolas vecuma bērniem, da-
žādas darbnīcas bērniem un pusaudžiem, grāmatu prezentācijas un tikšanos ar autoriem, 
izstādes, profesionālās tikšanās u. c.

Pašlaik šeit strādā 60 darbinieki, no kuriem aptuveni 50 ir bibliotekāri un bibliotēkas asisten-
ti. Bibliotēkā reģistrēti 21 734 bibliotēkas lietotāji, un to skaits pastāvīgi pieaug. Četru gadu 
laikā tas palielinājies par gandrīz 20 %.

Rijekas pilsētas bibliotēkas mērķis ir kļūt par ikvienam atvērtu pilsētas kultūras, izglītības, 
sociālo un informācijas centru. Kā publiskā bibliotēka tā popularizē demokrātiskās vērtības 
un darbojas kā kopienas sirds. Pamatojoties uz atvērtības principu, tā ir vietējais piekļuves 
punkts zināšanām, informācijai, kultūrai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai.

Bibliotēkas darbība notiek trīs galvenajos līmeņos: regulārs darbs, kas vērsts uz tradicionā-
lajiem un nozīmīgākajiem publisko bibliotēku pakalpojumiem un lomām Horvātijas Repub-
likā; inovatīvu, dažkārt pilnīgi eksperimentālu prakšu kopums starp Horvātijas bibliotēkām, 
kuru mērķis ir mainīt mūsdienu publiskās bibliotēkas lomu un paplašināt tās robežas; gaidā-
mās infrastruktūras pārmaiņas (2020 – 2021) ar jaunu un pirmo reizi vēsturē Rijekas pilsē-

http://www.gkr.hr
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tas bibliotēkas centrālo ēku (T-objekta ēka) un Bērnu māju (Ķieģeļu ēka) bijušajā Rikarda 
Benčića kompleksā.

Rijekas pilsētas bibliotēka ir viena no galvenajām Rijekas pilsētas kultūras iestādēm, ku-
rai laika posmā no 2018. līdz 2022. gadam ir paredzēts uzsākt vērienīgu pārmaiņu procesa 
ciklu, kura rezultātā notiks sarežģītākās attīstības pārmaiņas bibliotēkas un Rijekas kultūras 
vēsturē kopumā. Bibliotēka ieguva nacionālo Brīvprātīgā Darba Organizatoru balvu 2016. 
gadā un starptautisko EIFL Balvu Par Inovatīvu Tehnoloģiju Izmantošanu 2014. gadā.

Itālija, ARGO

ARGO ir uzņēmums, kas atrodas Faencā un specializējas starptautisku projektu izstrādē, īs-
tenošanā un koordinēšanā, kā arī kultūras un uzņēmējdarbības attīstības iniciatīvu īstenoša-
nā. Tā misija ir veicināt un radīt inovācijas procesus, izmantojot loģisku intervences pieeju:

a. strādāt ciešā sadarbībā gan ar privātajām, gan valsts iestādēm, lai veicinātu inovācijas 
praksi un pētniecības rezultātu ieviešanu;

b. veicināt inovāciju un sadarbību kā stratēģisku attīstības vērtību;

c. atbalstīt iestādes inovatīvu projektu un risinājumu izstrādē;

d. uzlabot vietējo teritoriju konkurētspēju;

e. sasniegt plašu potenciālo ieinteresēto personu (privātā, publiskā, tehniskā un institu-
cionālā sektora) tīklu, lai strādātu pie kopīgiem inovācijas projektiem.

Uzņēmums darbojas vairākās nozarēs (kultūrā, sociālās inovācijās, teritoriālajā mārketingā, 
izglītībā), piedāvājot plašas un daudzveidīgas kompetences, kas aptver gan tehniskās, gan 
vadības jomas: izpēti un analīzi, kvalitatīvu novērtējumu, plānu izstrādi, ieinteresēto pušu 
vadību, finansējuma piesaisti, biznesa plānošanu, komunikāciju, rezultātu izmantošanu, pro-
jektu vadību. Uzņēmums var paļauties uz augsti kvalificētu komandu, kas aptver dažādas 
disciplīnas un kam ir vismaz 5 gadu pieredze inovāciju un sadarbības projektu īstenošanā.

ARGO darbojas šādās jomās:

• Izglītība un apmācības: Tas veic pētījumus un studijas par inovatīvām metodēm un 
rīkiem, kā arī nodarbojas ar mācību materiālu un satura izstrādi personāla, tūrisma, uz-
ņēmējdarbības attīstības un internacionalizācijas jomā. Turklāt uzņēmums nodrošina 
apmācības kursus jauniešiem un pieaugušajiem par dažādām tēmām.

• Izplatīšana un izmantošana: uzņēmums izstrādā komunikācijas, izplatīšanas un iz-
mantošanas stratēģijas, plānus un kampaņas. Uzņēmuma darbiniekiem ir labas zinā-
šanas tradicionālajā komunikācijā un mārketingā apvienojumā ar dziļu izpratni par 
tīmekli, sociālajām platformām un inovatīvākajiem tehnoloģiskajiem rīkiem, kas iz-
strādāti, lai informētu par projektu, pasākumu un zīmolu vērtību. Turklāt ARGO spe-
cializējas starptautisku konferenču, pasākumu, sanāksmju plānošanā, organizēšanā un 
koordinēšanā, video un dokumentālo filmu veidošanā, ieinteresēto pušu iesaistīšanas 
pasākumu un rīku izstrādē.

• Konsultācijas un ieteikumi: ARGO kvalificētu ekspertu komanda piedāvā augsti spe-
cializētus pakalpojumus, lai atbalstītu dažādu struktūru attīstību kultūras un izglītības 
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jomā: priekšizpēti, finanšu un budžeta analīzi, biznesa plāna izstrādi, vadības kontroles 
sistēmu izstrādi, kvalitātes pārvaldību, ex-ante (pirms notikušā) un ex-post (pēc noti-
kušā) novērtēšanu.

 Itālija, Romagna Faentina savienība
www.romagnafaentina.it

Romagna Faentina savienība ir sešu kaimiņu pašvaldību apvienība, kas atrodas Emīlijas - 
Romanjas (Emilia-Romagnas) Itālijas reģiona dienvidaustrumu daļā. Tās platība ir aptuveni 
600 kvadrātkilometri, un tajā dzīvo aptuveni 90 000 iedzīvotāju.

Romagna Faentina 2012. gadā izveidoja Brisighella, Casola Valsenio, CastelBolognese, Fa-
enca, Riolo Terme un Solarolo pašvaldības, lai, izmantojot unikālu kvalificētu organizatoris-
ko struktūru, sniegtu efektīvākus pakalpojumus iedzīvotājiem, kas dzīvo teritorijā ar diezgan 
neviendabīgu teritoriju (augsti kalni un līdzenumi, pilsētas un lauku teritorijas). Faktiski 
kopš 2018. gada janvāra iesaistītās pašvaldības ir nodevušas visu personālu un kompetenci 
savienībai, kuras sastāvā ir sešu pašvaldību mēri.

Projektā iesaistītais departaments ir Kultūras un tūrisma departaments, kas ietver arī pašval-
dību bibliotēku pārvaldību. Galvenā ēka un organizācija ir Faencas pašvaldības vēsturiskā 
bibliotēka Manfrediana (Manfrediana Biblioteca Comunale di Faenza), kas koordinē visu 
Romagna Faentina savienību.

Romagna Faentina bibliotēku pakalpojumi ietver nelielas filiāles Faencas teritorijā un tuvā-
ko pašvaldību bibliotēkas, kas ir daļa no kopējās struktūras.

Galvenie darbības virzieni ir: apmācības par to, kā piekļūt un izmantot bibliotēkas mate-
riālus, uzziņu dienests, grāmatu rezervēšana tiešsaistē, bibliotēkas materiālu ieteikšana, bib-
liotēkas abonementa pakalpojumi, fotokopēšana, kultūras tikšanās un iniciatīvas, dažādu 
līmeņu skolu pasākumu piedāvājumi, literatūras popularizēšana.

Manfredianas vēsturiskajā ēkā notiek arī nozīmīgi kultūras semināri, tikšanās ar autoriem un 
dažāda veida pasākumi.

Galvenajā bibliotēkā ir 14 darbinieki, divās mazākajās bibliotēkās ir vēl 2 darbinieki, bet 
pārējie ir ārštata darbinieki, ar kuriem tiek noslēgts pakalpojumu līgums.

Personāls, izmantojot valsts brīvprātīgā darba dienestu, sadarbojas arī ar 12 brīvprātīgajiem.

Projektā iesaistītais personāls ietver gan grupu, kas atbild par bibliotēku un citu pakalpoju-
mu (kultūras un tūrisma) pārvaldību, gan cilvēkus ar pieredzi Eiropas projektu, vietējo un 
starptautisko pasākumu un aktivitāšu plānošanā un vadībā.

Attiecībā uz organizācijas lielumu lietotāju skaita ziņā:

• Reģistrētie lietotāji Faencā: 40 371 – visās Romagna Faentina reģiona bibliotēkās: 60 798.

• Lasītavās/studiju telpās: 41 154.

• Izsniegums: 78 600

http://www.romagnafaentina.it
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Romagna Faentina savienības bibliotēku sistēma veicina tiešsaistes platformu, e-grāmatu, 
audiogrāmatu un citu tiešsaistes pakalpojumu izmantošanu. Galvenā tiešsaistes platforma, 
ko izmanto Emīlijas-Romanjas reģionā, ir Media Library Online – MLOL. Brīvas piekļu-
ves resursu skaits ir aptuveni 1 500 000, bet to, kuriem nepieciešama reģistrēšanās kādā no 
bibliotēkām, ir aptuveni 400 000. MLOL ir e-grāmatas, audiogrāmatas, laikraksti, mūzika, 
filmas, kursi, dati.

Romagna Faentina savienība gan ar galveno vēsturisko bibliotēku Faencā, gan ar nelielām 
filiālēm citās pašvaldībās ir uzkrāta ilga pieredze visu vecumu iedzīvotājiem (no bērniem 
līdz pieaugušajiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem) paredzētu pasākumu vadīšanā. Man-
frediānas bibliotēkai ir jau 200 gadu ilga vēsture un pieredze; tās darbinieki vadījuši arī 
dažus reģionāla un valsts līmeņa projektus, kuru mērķis bija uzlabot bibliotēkas pakalpoju-
mus, jo īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem (piemēram, ar kultūras pasākumu un tikšanos 
palīdzību, kā arī ar laikrakstu un periodikas bibliotēkas pakalpojumu palīdzību).

 Latvija, Mazsalacas pilsētas bibliotēka
www.mazsalaca.lv

Mazsalacas pilsētas bibliotēka dibināta 1886. gadā un ir viena no vecākajām Ziemeļvidze-
mes bibliotēkām. No 2021. gada 1. septembra Mazsalacas pilsētas bibliotēka ir Valmieras 
bibliotēkas struktūrvienība un darbojas kā patstāvīga filiālbibliotēka.

Mazsalacas pilsētas bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas nodrošina 
vietējās kopienas vajadzībām atbilstošus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informācijas pa-
kalpojumus. Bibliotēka regulāri organizē foto un gleznu izstādes, kā arī dažādus pasākumus 
pieaugušajiem un bērniem, piemēram, ekskursijas, velobraucienus, tikšanās ar rakstniekiem, 
radošās darbnīcas, pirmo tikšanos ar bibliotēku u.c.

Bibliotēka piedalās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīklā “Stāstu bibliotēkas” un 
lasīšanas projektā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Bibliotēkas sadarbības partneri ir da-
žādas iestādes un organizācijas, piemēram, Mazsalacas vidusskola un pirmsskolas izglītī-
bas iestāde “Dārziņš”, Mazsalacas novada muzejs un Valmieras muzejs, Mazsalacas senioru 
biedrība “Atbalss”, Valmieras reģiona bibliotēkas, kā arī citas nevalstiskās organizācijas un 
biedrības.

2021. gadā bibliotēkā reģistrēti 585 apmeklētāji, to skaitā 170 bērni un jaunieši līdz 18 gadu 
vecumam. Bibliotēka apmeklēta 9758 reizes, izsniegumu skaits – 20 289 eksemplāri.

Kontakti:
Mazsalacas pilsētas bibliotēka

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

Informācija tīmeklī: ŠEIT

http://www.mazsalaca.lv
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
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 Rumānija, Rumānijas Nacionālā bibliotēka
www.bibnat.ro

Rumānijas Nacionālās bibliotēkas uzdevums ir apzināt, vākt, organizēt, pētīt, attīstīt, sagla-
bāt un popularizēt nacionālo mantojumu un Românica kolekciju – drukātos un cita veida 
ārzemēs publicētos dokumentus, kas attiecas uz Rumāniju, rumāņu tautu un rumāņu kultūru, 
rumāņu autoru darbus, kas publicēti jebkurā valodā, ārzemēs publicētos ārzemju autoru iz-
devumus rumāņu valodā. Tā veido Obligāto eksemplāru krājumu, kas ir galvenais dokumen-
tārais avots, kurā apkopotas zināšanas par Rumānijas kultūru un civilizāciju; tā nodrošina 
kvalitatīvu piekļuvi savām kolekcijām pētniecības, studiju vai informatīviem mērķiem. Paš-
laik bibliotēkas krājums aptver aptuveni 12,5 miljonus enciklopēdisko bibliogrāfisko vie-
nību, kas sakārtotas aktuālajos fondos un speciālo kolekciju fondos. Rumānijas Nacionālās 
bibliotēkas krājumu nozīmīga iezīme ir tās glabājamo vienību daudzveidība. Papildus tra-
dicionālajiem informācijas nesējiem ir arī plakāti, grafikas arhīvi, atlanti, kartes, zīmējumi, 
skaņu dokumenti, iespieddarbi, audiovizuālie materiāli, manuskripti un fotogrāfijas no XIX 
un XX gadsimta. Digitālās kolekcijas ir digitalizācijas projektu, kuros ir iesaistījusies Ru-
mānijas Nacionālā bibliotēka, rezultāts. Līdz ar virtuālās bibliotēkas izveidi kolekcijas tiek 
papildinātas, veidojot elektroniskos resursus, kas iegūti digitalizējot esošās kolekcijas. 2011. 
gada beigās bibliotēka ir pārcēlusies uz jaunu ēku, kas ir pilnībā pielāgota jaunajām informā-
cijas un dokumentācijas prasībām. Bibliotēkas jaunā galvenā mītne, kuras kopējā platība ir 
112 000 kvadrātmetru, paredzēta ne tikai nacionālās bibliotēkas specifisko funkciju, bet arī 
kultūras un izklaides funkciju nodrošināšanai. Tādējādi Rumānijas Nacionālā bibliotēka, lī-
dzīgi kā daudzas Eiropas nacionālās bibliotēkas, papildus tradicionālajām bibliotēkas telpām 
piedāvā arī konferenču un izstāžu telpas, antikvariātu un grāmatu veikalus, multimediju un 
izklaides zonas u. c. Pēc pārcelšanās uz jauno mītni Rumānijas Nacionālā bibliotēka turpina 
arī uzsāktos projektus gan ar nacionālajiem, gan starptautiskajiem partneriem. Kā piemēru 
var minēt projektu “Balkānu maršruti”, kura mērķis ir veicināt izpratni par mūsdienu Balkā-
nu reģiona kultūras īpatnībām, kas atspoguļotas no frankofonās perspektīvas.

Rumānijas Nacionālā bibliotēka ir iesaistījusies arī dažādu kultūras un profesionālu pasā-
kumu organizēšanā, kas paredzēti visām lietotāju kategorijām, piemēram, Bibliotēku nakts 
un Zinātnieku nakts, teātra, mūzikas un dejas izrādes, izstādes, grāmatu prezentācijas vai 
konferences par dažādām zināšanu jomām, kā arī projekts Dream (Digitālie resursi – viegli 
pieejami un pārvaldāmi), kas paredzēts cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

2012. gada decembrī Rumānijas Nacionālās bibliotēkas ēkai Motivācijas fonds piešķīra pie-
ejamības zīmi, kas attiecas uz ratiņkrēslu pieejamību.

Turklāt bibliotēka ir rīkojusi īpašus filmu seansus dažādām auditorijām, to skaitā cilvēkiem 
ar redzes traucējumiem.

Rumānijas Nacionālās bibliotēkas mērķis ir nodrošināt piekļuvi tās vērtīgajām kolekcijām 
visiem cilvēkiem neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības vai invaliditātes. Bibliotēkas uz-
devums ir radīt, saglabāt, pārvaldīt un uzkrāt Rumānijas rakstīto kultūras mantojumu. 

Tās lietotāji ir dažādi un ļoti atšķirīgi. Tā kā bibliotēkas uzdevums ir kalpot visai sabiedrībai, 
var īpaši identificēt dažādu mērķauditoriju lietotājus:

• Individuālie lietotāji ar dažādām interesēm, profesijām un informācijas vajadzībām. 
Ir lietotāji, kuriem ir tāds pats informatīvais profils kā publisko bibliotēku lietotājiem, 

http://www.bibnat.ro
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lietotāji, kurus interesē dokumenti, kas atrodas tikai Nacionālās bibliotēkas speciālajās 
kolekcijās, lietotāji, kurus interesē dokumenti, kas nav iekļauti bibliotēkas krājumā, un 
bibliotēkai ir jāpiesakās starptautiskajam bibliotēkas abonementam.

• Nacionālās bibliotēku sistēmas publiskās bibliotēkas un bibliotekāri (novadu bibliotē-
kas un citas publiskās bibliotēkas), kuriem bibliotēka sniedz metodisko palīdzību un 
atbalstu restaurācijā, ko nodrošina Nacionālais restaurācijas centrs, izstrādā nacionālo 
dokumentu datubāzi bibliotēkzinātnes jomā un izdod nozarei raksturīgas publikācijas 
u.c.

• Rumānijas izdevēji, kas izmanto ISBN, ISSN un CBP (kataloģizēšana un publicēšana) 
piešķiršanas pakalpojumus.

• Citi bibliotēkas pakalpojumu saņēmēji ir Rumānijas kultūras institūti ārzemēs, kuri sa-
ņem bibliotēkas atbalstu, lai attīstītu savas kolekcijas ar Nacionālo Izdevumu rezerves 
fonda palīdzību; arī citas juridiskas iestādes, kas izmanto bibliotēkas pakalpojumus 
specifisku produktu un informācijas pakalpojumu saņemšanai.

Slovēnija, Ļubļanas pilsētas bibliotēka
www.mklj.si

Ļubļanas pilsētas bibliotēka ir lielākā publiskā bibliotēka Slovēnijā. Tā ir kultūras, infor-
mācijas, sociālā un komunikācijas satikšanās vieta indivīdiem, grupām, vietējām kopienām, 
kultūras iestādēm un organizācijām. Ļubļanas pilsētas bibliotēka (akronīms LPB) ir Slovē-
nijas galvaspilsētas (290 000 iedzīvotāju) bibliotēka, kuras mērķauditorija ir gan Ļubļanas 
iedzīvotāji, gan viesi. Bibliotēkai ir 36 filiāles, Mobilā bibliotēka ar 47 autobusu pietur-
vietām (sieviešu cietumā, vīriešu cietumā, veco ļaužu namā u.c.), 76 000 lietotāju un 220 
darbinieku.

2019. gadā, pirms Covid-19 pandēmijas, Ļubļanas pilsētas bibliotēka sagatavoja un orga-
nizēja 2 400 pasākumus un 1 250 dažādas bezmaksas mācību aktivitātes (kursus vai semi-
nārus) galalietotājiem. LPB organizē arī dažādus mācību pasākumus lietotājiem ar īpašām 
vajadzībām, imigrantiem, bezdarbniekiem, darba meklētājiem utt. Mācību pasākumi tiek 
organizēti un koordinēti Pakalpojumu koordinācijas centrā, kas ir atbildīgs par visu vecuma 
grupu lietotāju apmācību, un Mācību centrā (valsts līmeņa publisko bibliotēku kompetences 
centrs), kas ir atbildīgs par personāla apmācību un plašāku profesionāļu sabiedrību.

Pēdējos gados Ļubļanas pilsētas bibliotēka ir izjutusi pieaugošu pieprasījumu pēc pakal-
pojumiem no lietotājiem ar ierobežotām iespējām – migrantiem, mazizglītotām personām 
un lietotājiem ar zemu pamatprasmju/ pamatkompetenču līmeni, redzes/dzirdes/kustību in-
valīdiem- , piemēram, semināriem, informācijas pakalpojumiem, konsultatīva atbalsta, un 
trūkst personāla ar kompetenci šādam darbam un šo mērķgrupu piesaistīšanai bibliotēkas 
pakalpojumu izmantošanai.

http://www.mklj.si
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Rokasgrāmatas mērķis
Labākās prakses apmaiņa starp bibliotēku darbiniekiem dos iespēju katram darbiniekam uz-
zināt un saprast, kā citas valstis un citas bibliotēkas saskaras ar IKT izmantošanu vājredzīgo 
lietotāju iesaistīšanai. Viņi ņems piemēru no citu partneru īstenotajiem un ieviestajiem pro-
jektiem, iniciatīvām, pakalpojumiem un metodoloģijām. Partneri apmainījās ar pieredzi ne 
tikai starpvalstu sanāksmēs, bet arī virtuāli sadarbojoties un izmantojot platformu.

ES līmenī ir īstenota daudzu bibliotēku pieredzes apmaiņa par to, kā piedāvāt labākos pakal-
pojumus lietotājiem ar redzes traucējumiem un kā apmācīt šos lietotājus. Taču nav pievērsta 
pietiekama uzmanība pieredzei, kas būtu vērsta uz bibliotēku darbinieku zināšanu un pras-
mju attīstību. Šī iemesla dēļ projekta laikā apkopotais ieguldījums un izstrādātās vadlīnijas 
un ieteikumi par paraugprakses apmaiņu varētu būt ļoti inovatīvi un izmantojami.

Šajā rokasgrāmatā ir apkopota labākā prakse un galvenie mācību laikā gūtie rezultāti, kā arī 
piedāvāta praktiskā sadaļa, kas domāta kā metodiskais ceļvedis, ko kolēģi varētu izmantot 
turpmākajās mācībās. Rokasgrāmata palīdzēs bibliotēku darbiniekiem risināt ikdienas prob-
lēmas, kas saistītas ar vājredzīgo lietotāju vadību un iesaisti.
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STATISTIKAS DATI UN POLITIKA

Statistikas dati

Bulgārija

Organizācijas “Retina Bulgaria” projekta “Vīzija par redzi” (Vision for eyesight) statistika 
liecina, ka 2020. gadā Bulgārijā ir 45 777 cilvēki ar redzes traucējumiem, no kuriem cilvēki 
ar vidēji smagiem līdz smagiem redzes traucējumiem ir 155 775, bet ar viegliem redzes trau-
cējumiem – 149 847. Saskaņā ar “VisionAtlas” statistikas datiem 19,2 % (1 325 129 cilvēki) 
no Bulgārijas Republikas iedzīvotājiem ir redzes traucējumi. Veliko Tarnovo pilsētā ir vairāk 
nekā 100 cilvēku ar redzes problēmām. Petko R. Slavejkova vārdā nosauktās reģionālās bib-
liotēkas mērķis ir uzlabot apstākļus lasītājiem ar redzes traucējumiem. Redze ir dominējošā 
no maņām, kam ir liela nozīme visās mūsu dzīves jomās. Pateicoties tai, mums ir iespēja 
vizuāli izjust visu, kas mums apkārt. Tomēr šādas veselības problēmas var ierobežot cilvēka 
spēju piedalīties dažāda veida aktivitātēs.

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

Neredzīgo cilvēku skaits Bulgārijā pēdējo 30 gadu laikā. Avots: www.atlas.iapb.org

Cilvēku skaits ar vidēji smagiem vai smagiem redzes traucējumiem Bulgārijā pēdējo 30 gadu laikā.
Avots: 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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Cilvēku ar viegliem redzes traucējumiem skaits Bulgārijā pēdējo 30 gadu laikā.
Avots: www.atlas.iapb.org

Horvātija

Saskaņā ar Horvātijas Sabiedrības veselības institūta Personu ar invaliditāti reģistra datiem1, 
2019. gadā reģistrētas 27 092 personas ar redzes traucējumiem, kas ir 5,3 % no kopējā per-
sonu ar invaliditāti skaita, un to izplatība ir 7 %. Galvaspilsētā Zagrebā ir reģistrētas 3 509 
personas ar redzes traucējumiem, un to izplatība ir 4 % no kopējā personu ar invaliditāti 
skaita, kas ir 4,1 %. Saskaņā ar diagnozēm, kas nosaka pilnīgu vai lielu invaliditāti, Hor-
vātijā ir reģistrēts 14 321 cilvēks ar redzes traucējumiem un aklumu, no kuriem 1 508 ir 
reģistrēti Zagrebā. Primorje – Gorski Kotaras (Primorje -Gorski Kotar) apriņķī ir reģistrētas 
1882 personas ar redzes traucējumiem, kas ir 9,3 % no kopējā personu ar invaliditāti skaita. 

Itālija

Itālijā ar likumu Nr. 138/2001 par redzes traucējumu klasifikāciju un kvantifikāciju, kā arī 
noteikumiem par acu pārbaudēm ir noteiktas piecas redzes traucējumu klases. Šī klasifikā-
cija aptver visus redzes traucējumus, sākot no pilnīgas akluma pakāpes ar binokulāro peri-
metru, kas ir mazāks par 3 %, līdz daļējas redzes pakāpei, kas ietver cilvēkus, kuru redzes 
atlikums abās acīs nepārsniedz 3/10 vai labākajā acī pat ar vislabāko korekciju binokulārā 
perimetra atlikums ir mazāks par 60 %.

2019. gadā ISTAT, Valsts statistikas institūta, uzskaitē Itālijā bija aptuveni 60 miljoni iedzī-
votāju. Saskaņā ar DescriVendo, projektu, ko veicinājusi Itālijas asociācija ANS, kas specia-
lizējas cilvēku ar redzes traucējumiem jomā, Itālijā ir gandrīz divi miljoni cilvēku, kuriem 
ir jebkāda veida redzes invaliditāte, kas veido aptuveni 3 % no kopējā iedzīvotāju skaita. Šī 
asociācija arī apgalvo, ka 0,3 % no viņiem ir pilnīgi neredzīgi. 

Emilias -Romagnas reģionā, saskaņā ar INPS, Valsts sociālās labklājības iestādes, datiem, 
2016. gadā bija aptuveni 6055 neredzīgi iedzīvotāji. 

Nevienā no šiem gadījumiem nav norādīts redzes invalīdu vecums vai dzimums. Diemžēl 
ir ļoti iespējams, ka visi šie dati ir aptuveni un nepietiekami izvērtēti, jo tikai neliela daļa 
vājredzīgo cilvēku, īpaši vecāka gadagājuma, aktīvi apmeklē iestādes, kas spēj novērtēt viņu 
reālo redzes invaliditāti.
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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Latvija

Latvijā informācija par cilvēkiem ar redzes traucējumiem ir atrodama Latvijas Centrālās 
statistikas pārvaldes datubāzēs.

Invaliditātes ekspertīzi Latvijā veic neatkarīga, profesionāla institūcija – Veselības un darb-
spēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, kas reģistrē un sniedz informāciju par personām ar 
invaliditāti, tai skaitā ar redzes invaliditāti.

Latvijā invaliditātes noteikšanai izmanto Pasaules Veselības organizācijas Starptautiskajā 
funkcionēšanas, invaliditātes un veselības klasifikācijā iekļautās kategorijas. Tas nozīmē, ka 
tiek ne tikai diagnosticēta invaliditāte, bet arī novērtētas personas funkcionālās spējas. 

Bērni ar invaliditāti, kas jaunāki par 18 gadiem, netiek iedalīti grupās. Pieaugušo invaliditāte 
ir noteikta un iedalīta vairākās grupās:

• I grupa – ļoti smaga invaliditāte (personas ar 80-100 % darbnespēju).

• II grupa – smaga invaliditāte (personas ar 60-79 % darbnespēju).

• III grupa – vidēji smaga invaliditāte (personas ar 20-59 % darbnespēju).

2020. gadā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir reģistrējusi 201 549 
invalīdus, no kuriem 5% ir redzes invalīdi.

2020. gada dati Latvija Mazsalacas novads
Cilvēki ar invaliditāti 201 549 Nav datu
Redzes invalīdi 10 003 13
Pieaugušie 9 656 12
Bērni 347 1
1. grupa 2 833 2
2. grupa 2 547 4
3. grupa 4 338 7

SAITE

Latvijā ir aptuveni 2 miljoni iedzīvotāju, no kuriem vairāk nekā 12 000 cilvēku ir daļēji vai 
pilnībā zaudējuši redzi un kļuvuši par invalīdiem. Rezultātā šie cilvēki ir zaudējuši arī 70-80 
% informācijas saņemšanas spēju un lielā mērā zaudējuši iespēju rīkoties patstāvīgi. Aklums 
ir viens no smagākajiem invaliditātes veidiem – to apstiprina pasaules zinātnes pētījumi.

SAITE

Rumānija

Personu ar invaliditāti, bērnu un adopcijas tiesību valsts iestāde reizi ceturksnī sniedz sta-
tistiku par cilvēkiem ar invaliditāti Rumānijā, iedalot tos dažādās kategorijās. Jaunākajos 
publicētajos datos reģistrēti skaitļi 2020. gada 30. jūnijā.

Rumānijā saskaņā ar oficiāliem valsts līmeņa datiem ir reģistrēti 93 133 cilvēki ar redzes 
traucējumiem, kuriem ir dažādas invaliditātes pakāpes:

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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Pakāpe	 Kategorija Cilvēku	skaits
smaga (I) bērni 2108
smaga (I) pieaugušie 78796
izteikta (II) bērni 488
izteikta (II) pieaugušie 102566
vidēja (III) bērni 1417
vidēja (III) pieaugušie 25635
neliela (IV) bērni 58

neliela (IV) pieaugušie 1501

KOPĀ bērni 4672
KOPĀ pieaugušie 208498
KOPĀ bērni	&	pieaugušie 213170

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

Cilvēki ar redzes traucējumiem veido 10,91% no kopējā cilvēku ar invaliditāti skaita.

REĢIONS KATEGORIJA SKAITS
ILFOV KOPĀ nav institucionalizēti, no tiem: 888
ILFOV bērni 27
ILFOV pieaugušie 861
ILFOV KOPĀ institucionalizēti, no tiem: 1
ILFOV bērni 0
ILFOV pieaugušie 1
ILFOV KOPĀ,	no	tiem: 889
ILFOV bērni 27
ILFOV pieaugušie 862
BUCHAREST KOPĀ nav institucionalizēti, no tiem: 5 441
BUCHAREST bērni 138
BUCHAREST pieaugušie 5 303
BUCHAREST KOPĀ institucionalizēti, no tiem: 8
BUCHAREST bērni 0
BUCHAREST pieaugušie 8
BUCHAREST KOPĀ,	no	tiem: 5	449
BUCHAREST bērni 138
BUCHAREST pieaugušie 5 311

REĢIONĀ	KOPĀ 6	338

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

Slovēnija

Tiek pieņemts, ka Slovēnijā ir 8000 līdz 10 000 neredzīgu un vājredzīgu cilvēku. Slovēnijas 
Neredzīgo un vājredzīgo savienībā ir aptuveni 4000 biedru, dalība tajā ir brīvprātīga. Saska-
ņā ar šīm aplēsēm Slovēnijas iedzīvotāju vidū ir 0,2 – 0,5 % neredzīgo un vājredzīgo cilvēku.

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

Bulgārija

Darba un sociālās politikas ministrijas redzējums par cilvēku ar invaliditāti integrācijas po-
litikas attīstību pēdējos gados ir cieši saistīts ar integrētas pieejas piemērošanu politikas 
pārvaldībā. Cilvēku ar invaliditāti integrācijas politika ir saistīta ar visu cilvēktiesību un 
pamatbrīvību universālumu, nedalāmību un savstarpējo saistību, kā arī ar nepieciešamību 
cilvēkiem ar invaliditāti nodrošināt pilnvērtīgu viņu tiesību ievērošanu bez jebkādas diskri-
minācijas. Šajā politikā tiek piemērota uz personu vērsta pieeja, kas balstīta uz cilvēktiesī-
bām un kuras mērķis ir nodrošināt cilvēku ar invaliditāti integrāciju un pilnīgu līdzdalību 
sabiedriskajā dzīvē.

Horvātija

Horvātijas Darba, pensiju sistēmas, ģimenes un sociālās politikas ministrija ir galvenā ie-
interesētā puse šajā jomā valsts līmenī, un tās tīmekļa vietnē ir atrodams saraksts ar visiem 
tiesību aktiem attiecībā uz personām ar invaliditāti, kas atbilst arī redzes invalīdiem2. Pašlaik 
vissvarīgākais dokuments no 2017. līdz 2020. gadam ir Valsts stratēģija personu ar invalidi-
tāti iespēju izlīdzināšanai.3

Taču attiecībā uz bibliotēkām nozīmīgām politikas jomām mēs uzsveram, cik svarīgs ir Mar-
rākešas līgums – WIPO (Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija) administrētais Mar-
rākešas līgums atvieglo īpaši pielāgotu grāmatu, kas domātas neredzīgiem cilvēkiem vai 
cilvēkiem ar redzes traucējumiem, ražošanu un starptautisku nosūtīšanu. Tas tiek panākts, 
nosakot virkni ierobežojumu un izņēmumu atcelšanu, kas ir spēkā tradicionālajām autor-
tiesībām. Marrākešas līgums ir nozīmīgs solis uz priekšu neredzīgo un vājredzīgo cilvēku 
tiesību jomā, un tas ietver trīs galvenās lietas:

1. atbilstoša formāta darbus var pavairot vai izdot bez autora piekrišanas,

2. to var darīt publiskas iestādes, piemēram, bibliotēkas un bezpeļņas organizācijas,

3. ir iespējama ar autortiesībām aizsargātu darbu publiska izpilde (izņēmums autor-
tiesībās).

Eiropas Savienība 2018. gada 1. oktobrī ratificēja līgumu visām 28 dalībvalstīm. Līguma 
noteikumi visā ES (tostarp Apvienotajā Karalistē) stājās spēkā 2019. gada 1. janvārī.4

Citi būtiski politiski lēmumi, kas var attiekties uz bibliotēku iekšējās kārtības noteikumiem:

• Neredzīga cilvēka pārvietošanās ar suņa-pavadoņa palīdzību likums5

• Noteikumi par ortopēdiskajiem un citiem palīglīdzekļiem6

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
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://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
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


18

Itālija

Itālijā bibliotēkas ievēro IFLA (Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija) 
sniegtās vadlīnijas un 1995. gadā UNESCO (Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kul-
tūras organizācija) manifestā ierosināto labāko praksi. Nav valsts tiesību aktu, kuros būtu 
iekļauta visa politika par bibliotēku pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem, tāpēc 
mēs sazinājāmies ar Dr. Torrentes un Ciani kungiem no Frančesko Kavazza vārdā nosauktā 
neredzīgo institūta. Viņi mums sniedza labākos padomus, kā padarīt bibliotēku draudzīgu un 
pieejamu neredzīgiem un/vai vājredzīgiem cilvēkiem. Pirmkārt, bibliotēkām vajadzētu būt 
aprīkotām ar automātiskām ieejas durvīm, un, ja nepieciešams, tām jābūt arī citās bibliotēkas 
vietās. Tas ir būtiski, lai nodrošinātu vieglu piekļuvi bibliotēkas informācijai, īpaši cilvēkiem 
ar redzes traucējumiem. Norādījumiem par bibliotēku lietošanas noteikumiem un krājumiem 
jābūt arī Braila rakstā un lielos drukātos burtos, pie katra bibliotēkas apmeklētāju un infor-
mācijas centra. Pirmais informācijas punkts varētu būt pie ieejas, lai sagaidītu lietotāju un 
sniegtu informāciju. Ceļu marķējums varētu būt efektīvs veids, kā atvieglot cilvēkiem ar 
redzes traucējumiem nokļūšanu telpās. 2020. gadā informācija izplatās arī internetā, tāpēc 
ikvienam vajadzētu pārbaudīt bibliotēkas tīmekļa vietnes un kataloga pieejamību. Gan bēr-
nu, gan pieaugušo nodaļā vajadzētu būt dažām grāmatām Braila rakstā un palielinātā drukā, 
kā arī audiogrāmatām.

Digitālie resursi mūsdienās ir svarīga bibliotēkas krājuma daļa, tāpēc tiem jābūt pieejamiem 
lietotājiem ar redzes traucējumiem: tie aptver audiogrāmatas, e-grāmatas, laikrakstus un ci-
tus brīvpieejas resursus. Itālijā MLOL (Mediju bibliotēka tiešsaistē) garantē pieejamību, iz-
mantojot balss pārraides iespēju un LIA sertifikāciju.

Bibliotēkās jābūt arī dažiem IKT rīkiem, kas palīdz cilvēkiem ar redzes traucējumiem lasīt: 
t. i., datoriem ar aktivizētu balss pārraidi, ekrāna lasītājiem ar iespēju palielināt fontu, Braila 
raksta tastatūrām, stacionārai video lupai un pārnēsājamai video lupai. 

Visus darbiniekus varētu apmācīt, lai viņi labāk spētu sazināties un uzņemt visus lietotājus 
ar redzes traucējumiem. Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, bibliotēkām būtu jāorganizē pasā-
kumi un aktivitātes bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar redzes traucējumiem, lai visi 
šie potenciālie lietotāji varētu iepazīties ar bibliotēkas dzīvi.

Latvija

2010. gada 1. martā Latvijas Republikas Saeima ratificēja ANO Konvenciju par personu ar 
invaliditāti tiesībām. Ratificējot Konvenciju, Latvija ir apņēmusies veicināt, aizsargāt un 
nodrošināt pilnīgu un vienlīdzīgu cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu visām personām 
ar invaliditāti.

Labklājības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde darba, sociālās aizsardzības, bēr-
nu un ģimenes tiesību, kā arī personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju un dzimumu līdz-
tiesības jomā.

Galvenais politikas mērķis atbilst ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 
mērķim – veicināt, aizsargāt un nodrošināt, lai visas personas ar invaliditāti pilnībā un vien-
līdzīgi izmantotu visas cilvēktiesības un pamatbrīvības.



19

Citi politikas mērķi:

• Nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu pamatizglītību un vidējo izglītību bērniem 
ar invaliditāti, veicinot bērnu ar invaliditāti iekļaušanu visos izglītības līmeņos un for-
mās atbilstoši viņu spējām.

• Veikt pasākumus personu ar invaliditāti iekļaušanai darba tirgū, sniedzot atbilstošu 
atbalstu, ņemot vērā personas ar invaliditāti funkcionālo problēmu raksturu.

• Veikt pasākumus personu ar invaliditāti labklājības līmeņa paaugstināšanai, lai sama-
zinātu nabadzības riskam pakļauto personu skaitu un nodrošinātu, ka visas personas ar 
invaliditāti saņem mērķtiecīgu un efektīvu valsts atbalstu atbilstoši viņu funkcionālo 
traucējumu raksturam.

• Veicināt cilvēku ar invaliditāti spējas īstenot cilvēktiesības un brīvības un dzīvot piln-
vērtīgu, cilvēka cienīgu dzīvi, nodrošinot kvalitatīvu informāciju un demokrātisko tel-
pu, tādējādi stiprinot saziņu un izpratni sabiedrībā.

SAITE

2002. gada 11. maijā, tāpat kā citās Eiropas valstīs, arī Latvijā tika nodibināta vairāk nekā 20 
nevalstisko organizāciju apvienība “SUSTENTO”, kas spēj pārstāvēt visu cilvēku ar invali-
ditāti intereses vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, ņemot vērā katras grupas intereses.

Šobrīd Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija (Latvijas invalīdu or-
ganizāciju jumta organizācija) “SUSTENTO” apvieno 55 dažādas organizācijas, kuru biedri 
ir vairāk nekā 50 000 cilvēku ar invaliditāti vai hroniskām slimībām.

“SUSTENTO” darbojas, lai nodrošinātu, ka valdība izstrādā politiku, kas garantē cilvēk-
tiesības un nediskrimināciju cilvēkiem ar invaliditāti un hroniskām slimībām, veicinot viņu 
pilnīgu iekļaušanos sabiedrībā.

SAITE

Bibliotēku likuma 15. panta 8. punkts (spēkā no 23.06.1998.) nosaka bibliotēku pienāku-
mus – nodrošināt bibliotēkas klientiem iespēju piekļūt bibliotēkas pakalpojumiem neatkarīgi 
no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīvesvietas un atrašanās vietas 
un citiem faktoriem, kā arī radīt atbilstošus apstākļus un aprīkojumu, lai bibliotēkas pakal-
pojumi būtu pieejami arī personām ar kustību traucējumiem.

SAITE

Rumānija

Personu ar invaliditāti tiesības Rumānijā reglamentē Likums Nr. 448/2006 ar turpmākiem 
grozījumiem un papildinājumiem, kā arī Likums Nr. 221/2010 par Konvencijas par personu 
ar invaliditāti tiesībām ratifikāciju, ko ANO Ģenerālā asambleja pieņēma Ņujorkā 2006. gada 
13. decembrī, kas tika atvērta parakstīšanai 2007. gada 30. martā un ko Rumānija parakstīja 
2007. gada 26. septembrī, un kas ir pamats šīs starptautisko tiesību normas īstenošanai.

Konvencija iezīmē pāreju no medicīniskā invaliditātes modeļa uz sociālo modeli, kura pa-
matā ir cilvēktiesības. Šajā modelī invaliditāte tiek uztverta nevis kā personas īpašība vai 

https://www.lm.gov.lv/lv/invaliditate-1
https://www.sustento.lv/par-sustento/
https://likumi.lv/ta/id/48567-biblioteku-likums
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defekts, pret kuru jāizturas ar žēlsirdību un piesardzību, bet gan kā mijiedarbība starp perso-
nas īpatnībām un to, kā sabiedrība reaģē uz šīm īpatnībām, uzsverot šķēršļus sabiedrībā, kas 
traucē cilvēkiem ar invaliditāti aktīvi piedalīties un dzīvot sabiedrībā.

Nav citas valsts politikas, kas regulētu personu ar invaliditāti tiesības, vienīgā spēkā 
esošā stratēģija ir Valsts stratēģija Par personu ar invaliditāti tiesībām 2016 – 2020. 
Patlaban notiek debates par Valsts stratēģijas Par personu ar invaliditāti tiesībām 2021 – 
2027 projektu.

Slovēnija

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām uzliek par pienākumu tās parakstošajām val-
stīm, tostarp Slovēnijai, nodrošināt personām ar invaliditāti iespēju pilnībā un vienlīdzīgi 
izmantot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības.

Likuma par sabiedrības interešu aizsardzību kultūrā īstenošana

Likumā ir skaidri noteikts, ka valsts finansē valsts iestādes un kultūras programmas, kas pa-
redzētas neredzīgajiem un citām iedzīvotāju grupām ar īpašām vajadzībām.

Bibliotēku likums

Likumā īpaši uzsvērts publisko bibliotēku pienākums nodrošināt pakalpojumus lietotāju 
grupām ar īpašām vajadzībām.

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
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Noteikumi par bibliotekāro pakalpojumu kā sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nosacīju-
miem

Noteikumos noteikts, ka bibliotēkai jānodrošina piemēroti materiāli lietotājiem ar īpašām 
vajadzībām, īpaši akcentējot neredzīgos un vājredzīgos lietotājus.

Likums par plašsaziņas līdzekļiem

Slovēnijas Republika īpaši atbalsta neredzīgajiem paredzēta satura radīšanu un izplatīšanu 
pielāgotās tehnikās, kā arī atbilstošas tehniskās infrastruktūras attīstību.

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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PARTNERU BIBLIOTĒKU PRAKSE 
DARBĀ AR REDZES INVALĪDIEM

Rumānija

DReam (Digitālie resursi – viegli pieejami un pārvaldāmi / Digital Resources-easy to 
access and manage), ko sponsorē fonds Orange

Projekta mērķis ir ļaut cilvēkiem ar redzes traucējumiem piekļūt informācijai, bibliotēkas da-
tubāzēm un katalogiem, internetā pieejamajiem resursiem, informēt viņus par aktuālajiem kul-
tūras un izglītojošiem pasākumiem bibliotēkas telpās un iesaistīt viņus dzīvā kultūras vidē, 
tādējādi atvieglojot viņu iekļaušanos darba tirgū.

Īstenojot projektu, 2013. gadā bibliotēka ir aprīkota ar palīgtehnoloģijām cilvēkiem ar re-
dzes traucējumiem:

• ekrāna lasītājiem;

• ekrāna palielinātājiem;

• slēgtas ķēdes televīziju (CCTV)

• skenēšanas ierīcēm ar audio nolasīšanas iespējām vai 
ar palielinātiem drukāto dokumentu displejiem;

• Braila raksta printeri;

• DAISY grāmatu lasītājiem;

• ievērojamu elektronisko un audio grāmatu kolekciju;

• bibliotēkas ēkas taktilajām kartēm.
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Izmantojot šīs ierīces un padarot pieejamus drukātos dokumentus, 
mēs atbalstām piekļuvi informācijai un nodrošinām, lai viņi tai 
varētu piekļūt lielākajā daļā bibliotēkas lasītavu un datoru zonu.

Turklāt mēs palīdzam arī ieinteresētajām bibliotēkām, kas vē-
las nodrošināt piekļuvi saviem pakalpojumiem un krājumiem 
cilvēkiem ar redzes traucējumiem, topošajiem darba devē-
jiem un visiem, kas vēlas uzzināt vairāk par pieejamību un tās 
priekšrocībām.

Finansējums:

• 85% no kopējā budžeta – fonds Orange

• 15% no kopējā budžeta – Rumānijas Nacionālā bibliotēka

• Tīmekļa vietne:
https://www.facebook.com/DReamSunetulPaginilor/

Lappušu skaņa (The sound of pages)

Projekts tika īstenots 2015. gadā, un tā mērķis bija izveidot un attīstīt neredzīgajiem un 
vājredzīgajiem pieejamu digitālo bibliotēku. Mūsu mērķis bija ieskenēt dokumentus, ievie-
tot tos pieejamā formātā un augšupielādēt tos vienotā digitālajā platformā, kas paredzēta 
neredzīgajiem un vājredzīgajiem visā valstī. Tādējādi lietotājiem ar redzes traucējumiem šī 
digitālā bibliotēka ir pieejama bezsaistē – bibliotēkas ēkā – un tiešsaistē – piekļūstot mūsu 
katalogam, kas pieejams bibliotēkas tīmekļa vietnē. 

Mūsu projekti ir paredzēti neredzīgajiem un vājredzīgajiem cilvēkiem, kuru skaits saska-
ņā ar Pasaules Veselības organizācijas statistiku arvien pieaug. Rumānijā šiem cilvēkiem ir 
ierobežota piekļuve izglītībai un vēlāk arī informācijai drukātā veidā, jo ir maz dokumen-
tu, kas pielāgoti viņu lasīšanas vajadzībām. Tas notiek tāpēc, ka skolotāju un darba devēju 
informētības līmenis par jaunajām pieejamības iespējām un priekšrocībām, ko cilvēki ar 
invaliditāti pēc integrācijas varētu sniegt sabiedrībai, ir zems. 

Cilvēki ar invaliditāti var aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē, un mūsu, Nacionālās bibliotē-
kas, uzdevums ir atvieglot piekļuvi gan bibliotēkas telpām, gan mūsu datubāzēs un tīmeklī 
pieejamai informācijai. Ņemot vērā, ka sabiedrībā valda dažādi stereotipi par cilvēkiem ar 
invaliditāti, šie cilvēki tiek sociāli un psiholoģiski ierobežoti, kas neļauj viņiem pienācīgi 
realizēt savas spējas un pildīt savus pienākumus sabiedrībā. Rumānijas Nacionālā bibliotēka 
atbalsta viņu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot piekļuvi jaunākajām tehnoloģijām, kā arī 
viņu līdzdalību un iesaistīšanos izglītības un kultūras pasākumos. Tāpēc mēs aicinām visus 
mūsu apmeklētājus (neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības vai invaliditātes) piedalīties 
bibliotēkā organizētajos pasākumos – diskusijās, konferencēs, lasīšanas sesijās u. c., lai ie-
saistītu viņus un savestu kopā ar resursiem – grāmatām un tehnoloģijām – vienuviet, biblio-
tēkā, ņemot vērā to, ka tas nāks par labu visai sabiedrībai.

https://www.facebook.com/DReamSunetulPaginilor/
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Vides pieejamība

Bulgārija

Diskriminācijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Ana Džumalijeva (Ana Dzhumalieva) 
pasniedza Petko R. Slavejkova vārdā nosauktās reģionālās bibliotēkas direktorei asoc. prof. 
Dr. Kalinai Ivanovai (Kalina Ivanova) sertifikātu, kas apliecina bibliotēkas ēkas vides pie-
ejamību.

Valsts iniciatīvas “Pieejama Bulgārija” ietvaros komisija pārbaudīja pilsētu infrastruktūru un 
arhitektūru, kā arī valsts iestāžu ēku pieejamību. Papildus ieteikumiem attiecībā uz objek-
tiem, kas neatbilst prasībām, komisijas mērķis bija izcelt labo praksi un sociālās atbildības 
izpausmes.

Petko R. Slavejkova vārdā nosauktā reģionālā bibliotēka kopš 2007. gada nodrošina pakal-
pojumus saviem apmeklētājiem ar kustību traucējumiem, izmantojot izbūvēto ārējo panorā-
mas liftu. Projektu finansēja Cilvēku ar invaliditāti aģentūra, un tas bija pirmais šāda veida 
projekts Bulgārijas centrālās daļas ziemeļu reģionā.

Itālija

Manfredianas bibliotēkā ir lifts un automātiskās durvis pie ieejas vestibila. Gan bērnu, gan 
pieaugušo nodaļās ir īpaši plaukti audiogrāmatām un lieldrukas izdevumiem.

Šīs īpašās kolekcijas katru gadu palielinās gan no regulārajiem iepirkumiem, ko pilnībā fi-
nansē no Manfredianas bibliotēkas budžeta, gan no ziedojumiem. Šos resursus atzinīgi no-
vērtē gan vecāka gadagājuma lietotāji, gan visu vecumu cilvēki ar redzes traucējumiem. 
Lielformāta drukātās grāmatas ir daļa no projekta “Leggere facile, leggere tutti” / ”Lasīt 
viegli, lasiet visu”, ko atbalsta Itālijas Neredzīgo bibliotēka.

Audiogrāmatas
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Latvija

Mazsalacas pilsētas bibliotēkā pēc individuāla pieprasījuma tiek sniegta palīdzība apmeklē-
tājiem ar redzes traucējumiem. Pašlaik bibliotēkas telpas nav speciāli aprīkotas, lai tās būtu 
pilnībā piemērotas cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Tomēr bibliotēkas telpas ir plašas un 
ērtas, un cilvēki ar dažādām vajadzībām var saņemt nepieciešamo atbalstu. Bibliotēka ir 
pieejama cilvēkiem ratiņkrēslos un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

 Mazsalacas pilsētas bibliotēkas telpas

Rumānija

Pie bibliotēkas galvenās ieejas Rumānijas Nacionālajā bibliotēkā ir izvietota taustāma bib-
liotēkas ēkas karte.

Slovēnija

Ļubļanas pilsētas bibliotēkā ir lifts un automātiskās durvis pie ieejas vestibilā. Pirmais info-
punkts atrodas netālu no ieejas.

Bibliotēkā bērnu un pieaugušo nodaļās ir pieejams lieldrukas grāmatu un audiogrāmatu 
krājums.
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Grāmatu kolekcija cilvēkiem ar redzes traucējumiem ir pieejama publiskajā tiešsaistes katalogā: 
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3Dknjige+za+slepe+in+slabo-
vidne&db=mkl&mat=allmaterials.

Personāla palīdzība

Bulgārija

Petko R. Slavejkova vārdā nosauktās reģionālās bibliotēkas komanda kā pakalpojumu pie-
dāvā asistēto apkalpošanu neredzīgajiem lietotājiem.

Lasītāji ar šāda veida invaliditāti var iepriekš konsultēties par sev nepieciešamo literatūru, 
pieprasīt lietošanai digitālo kopiju un rezervēt datumu un laiku, kad apmeklēt bibliotēku.

Tikmēr grāmata vai periodiskais izdevums tiek digitalizēts un pārvērsts teksta formātā, lai 
to varētu klausīties, izmantojot balss sintezatoru, kas ir speciāli uzstādīts noteiktos datoros.

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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Ir specializēta darba vieta, kurā lietotāji var klausīties vajadzīgo literatūru. Kā izvēles iespēja 
lasītājiem, ja viņiem ir atbilstošs klausīšanās aprīkojums, tiek piedāvāts saņemt pieprasītās 
digitālās kopijas pa e-pastu automātiski ģenerēta audioieraksta veidā, ko veic audio sinteza-
tora programmatūra, kas darbojas kā balss sintezators.

Turklāt šāda veida asistēto pakalpojumu var izmantot viegli un bez nopietnām grūtībām per-
sonāls vai apmeklētāji ar redzes traucējumiem. To ir viegli izmantot, un, ievērojot noteiktas 
darbības, ir iespējams izmantot asistēto pakalpojumu. Piemēram, pirmā darbība ir sazināties 
ar klientu. Otrā darbība ir sagatavot grāmatu vai periodikas izdevumu, ko viņš vēlas dzirdēt, 
tāda faila formātā (piemēram, .txt), ko var atpazīt balss sintezatora programmatūra. Trešā 
darbība ir radīt audio failu ar sintezatora programmatūru, un pēdējā darbība ir ierakstīt audio 
ierakstu klientam ar redzes traucējumiem. Ja grāmatu/periodikas izdevumu nevar atrast faila 
formātā, ko atpazīst balss sintezators, tad jums vienkārši jāizmanto OCR programma, lai 
izveidotu audio sintezatora programmatūrai atpazīstamu tekstu.

Itālija

Izmantojot liftu, ir iespējams nokļūt līdz ekrāna palielinātājam, kas pieejams cilvēkiem ar 
redzes traucējumiem. Tāpat bibliotēkas darbinieki var iepazīstināt un nodrošināt piekļuvi 
MLOL tiešsaistē pieejamajiem resursiem, piemēram, audiogrāmatām un žurnāliem, ko skaļi 
nolasa ar īpašu programmatūru.

Latvija

Ikvienam Mazsalacas pilsētas bibliotēkas apmeklētājam ir pieejami datori un planšetdators ar in-
terneta pieslēgumu, kā arī skaņu ieraksti un audiogrāmatas. Pašlaik bibliotēkā trūkst specializēta 
aprīkojuma un īpaši pielāgota vide, kas atbilstu cilvēkiem ar redzes traucējumiem nepieciešama-
jiem standartiem. Tomēr bibliotēkas telpas ir plašas un ērtas, un cilvēki ar dažādām vajadzībām 
var saņemt nepieciešamo atbalstu. Bibliotēka ir pieejama cilvēkiem ratiņkrēslos un apmeklē-
tājiem ar bērnu ratiņiem. Ar apmeklētājiem, kuriem ir redzes traucējumi, strādājam individuāli 
vai pēc pieprasījuma, izmantojot bibliotēkā pieejamos resursus – palīdzam atlasīt nepiecieša-
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mo informāciju internetā vai drukātajos izdevumos, izdrukājam nepieciešamo tekstu, palielinot 
(pielāgojot) burtu izmēru. Iesakām audio grāmatas, skaņu ierakstus, raidierakstus un grāmatas 
palielinātā drukā no mūsu bibliotēkas krājuma, kā arī organizējam pasākumus visām paaudzēm.

Mazsalacas pilsētas bibliotēkas telpas

Rumānija

  

Ņemot vērā Nacionālās bibliotēkas kā publisko bibliotēku sistēmas metodiskā koordinatora 
lomu, mūsu institūcija sniedz specializētu palīdzību bibliotēkām, kas vēlas padarīt savus 
krājumus un pakalpojumus pieejamus cilvēkiem ar invaliditāti, izglītības iestādēm, kas ir 
integrējušas vai plāno integrēt savā teritorijā šo lietotāju kategoriju, potenciālajiem darba 
devējiem un visiem neredzīgajiem un vājredzīgajiem, kas lūdz palīdzību.
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Iekārtas

Itālija

Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Manfredianas bibliotēkas augšējā stāva lasītavā ir pie-
ejams elektroniskais ekrāna palielinātājs. Bibliotēkas darba laikā uz šo telpu var nokļūt ar 
liftu. Ierīci Manfredianas bibliotēkai 1990. gadā dāvināja kāda vietējā organizācija, kas no-
darbojas ar sociālo aprūpi, un to reizēm izmanto cilvēki ar redzes traucējumiem.

  

Ekrāna palielinātājs Manfredianas bibliotēkā

Rumānija

Rumānijas Nacionālā bibliotēka ir aprīkota ar:

• Skenēšanas ierīcēm ar audio nolasīšanas iespējām vai ar drukāto dokumentus palieli-
nošiem displejiem;
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• Slēgtas shēmas televīziju (CCTV) – neatkarīgu ierīci, kas uz ekrāna attēlo jebkuru 
dokumentu, mainot teksta lielumu vai izmantojot dažādas krāsas;

• Lasīšanas iekārtu – neatkarīgu ierīci, kas nolasa iespiestos dokumentus;

• Braila printeri;

• Ierīci, kas atvieglo piekļuvi kartēm, grafikām utt.

• DAISY grāmatu lasītāju.

Slovēnija

Pebble lasītājs ir ērta elektroniskā lupa, kas palīdz apmeklētājiem lasīt tekstus, etiķetes un 
zīmes. Elektroniskās lupas ir pieejamas izmantošanai Otona Župančica un Slovanskas bib-
liotēkās. Lupu var turēt rokās ar rokturi vai novietot uz galda, rokturi izmantojot kā statīvu. 
To var novietot arī tieši uz grāmatas. Nospiežot pogu -/+, tekstu var palielināt trīs reizes. Kad 
ir izvēlēts ideālais lielums lasīšanai, lietotājs novieto lupu uz grāmatas, lai lasītu. Var izvēlē-
ties sešus krāsu režīmus. Palielinātājs ļauj arī nofiksēt fotoattēlu vai tekstu.

Dažās Slovēnijas reģiona bibliotēkās klienti var aizņemties (un ņemt līdzi uz mājām) ink-
BOOK Prime e-lasītāju. Ar lasītāju var palielināt tekstu, izvēlni un izvēlnes ikonas. Lai teksts 
būtu vieglāk lasāms, noklusējuma skatu var mainīt uz ainavas režīmu. Tas ir īpaši noderīgi 
lielāka izmēra fontu gadījumā. Regulējot papīra apgaismojumu, var pielāgot fona spilgtumu. 
Lasītājam ir arī augsta kontrasta režīms – balts teksts uz melna fona.
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E-lasītājus var aizņemties uz 21 dienu bez iespējas pagarināt aizdošanas termiņu. Aizdo-
tās e-grāmatas, kas tiek ielādētas aizdotajā e-lasītājā, nevar ielādēt citā ierīcē, jo to neļauj 
AdobeID aizsardzība. E-lasītāju pieejamību var pārbaudīt katalogā: https://plus.si.cobiss.
net/opac7/bib/mkl/253241.

Programmatūra

Bulgārija

Jaws programmatūra operētājsistēmai Windows un Speech Lab

Buzlūdžas (Buzludzha) bibliotēkas filiālē ir izveidota specializēta vieta cilvēkiem ar redzes 
traucējumiem, kas ļauj viņiem brīvi strādāt ar datoru un sērfot internetā. Tā ir pilnībā pie-
lāgota cilvēku ar redzes traucējumiem vajadzībām, un šim nolūkam ir uzstādīta specializē-
ta programmatūra – “Jaws for Windows” un “Speech Lab 2.0”, ar kuru palīdzību cilvēki 
ar redzes traucējumiem var strādāt ar datoru. Šo programmatūru laikposmā no 2005. gada 
septembra līdz 2006. gada martam nodrošināja fonda Horizons projekta “Elektroniskās in-
formācijas pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti” ietvaros, ko finansēja Britu padome un Bib-
liotekāru un informācijas speciālistu savienība.
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Digitālā bibliotēka “North+”

Digitālā bibliotēka “North+” iepazīstina ar plašu Bulgārijas Republikas teritorijas reģiona 
kultūrvēsturisko mantojumu. Digitālā bibliotēka tika izstrādāta projekta ietvaros, kurā pie-
dalījās partneri no 4 Bulgārijas reģioniem – Veliko Tarnovo, Slivenas, Plevenas un Ruses. 
Digitālajā bibliotēkā tika iestrādāta daudzkārtējas palielināšanas iespēja, lai to varētu izman-
tot cilvēki ar redzes traucējumiem.

http://sever.libraryvt.com/

Itālija

Pašlaik netiek izmantota īpaša programmatūra, bet Manfredianas bibliotēkas mērķis ir 
uzlabot šāda veida resursus, ņemot vērā arī pieredzi, kas gūta, īstenojot projektu TECH.
LIBRARY.

Rumānija
• Ekrāna nolasītāji – datorprogrammas, kas dažādās valodās skaļi nolasa datora monito-

rā redzamo informāciju.

• Ekrāna palielinātāji – datorprogrammas, kas maina ekrānā redzamā teksta fonta lielu-
mu atbilstoši lietotāja iestatījumiem, izmantojot dažādas kontrasta krāsas.
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Elektroniskās bibliotēkas

Bulgārija

Arch. Donka Koleva (Donka Koleva) no Lauvu kluba “Arbanassi” un vēsturniece Pavlina 
Vladeva (Pavlina Vladeva) dāvināja 2 eksemplārus savas vēsturiskās un kulinārijas audio 
grāmatas “Laika garša” Neredzīgo savienības teritoriālajai organizācijai – Veliko Tarnovo 
un Petko R. Slovejkova vārdā nosauktās reģionālās bibliotēkas lasītājiem. Pirms dažiem 
gadiem Pavlina Vladeva arī dāvināja audio formātā savu grāmatu par vecās galvaspilsētas 
vēsturi – “Veliko Tarnovo laika kaleidoskopā”.

“Laika garša”                     “Veliko Tarnovo laika kaleidoskopā”
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Itālija

Manfredianas bibliotēka piedāvā virkni digitālo pakalpojumu, kas pielāgoti cilvēkiem ar 
redzes traucējumiem. Daži no tiem ir pieejami tikai bibliotēkā, daži ir daļa no pakalpoju-
miem, ko sniedz visa Romānijas (Romanja) bibliotēku sistēma savās tīmekļa platformās.

Pārlūkojot katalogu Scoprirete (“Meklēt tīklā”), kas attiecas uz visu Romānijas biblio-
tēku sistēmu, ir iespējams precizēt izpēti, izmantojot atslēgas vārdus “leggochiaro” (“Es 
lasu skaidri”): katalogs sniegs mums sarakstu ar vienībām, kas piemērotas cilvēkiem ar 
redzes traucējumiem. Pētījumu ir iespējams vēl vairāk precizēt, izmantojot atslēgas vār-
dus “leggochiaro ragazzi” (“Es lasu skaidri – jaunieši”), lai iegūtu sarakstu ar resursiem, 
kas pielāgoti bērniem ar redzes traucējumiem.

Scoprirete katalogs    Precizējot izpēti ar atslēgas vārdu “leggochiaro”

Ir iespējams izmantot arī pakalpojumus, kas pieejami tīmekļa platformā Mediju Bibliotē-
ka Tiešsaistē (MLOL), kur reģistrēti lietotāji var atrast laikrakstus un žurnālus, kurus var 
lasīt skaļi, izmantojot balss lasītāju, kā arī e-grāmatas un audiogrāmatas, kuras var brīvi le-
jupielādēt. Daudzām e-grāmatām ir īpašs sertifikāts, ko piešķīris Fondazione Libri Italiani 
Accessibili (“Itāļu valodā pieejamo grāmatu fonds”) jeb LIA – Itālijas institūts, kas specia-
lizējas Itālijā izdoto resursu pieejamības verifikācijā cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Šis 
pakalpojums attiecas arī uz visu Romānijas bibliotēku sistēmu.

MLOL mājaslapa     MLOL Katalogs
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E-grāmata ar LIA sertifikātu            LIA tīmekļa vietne

Lai pārliecinātos par bibliotēkas informācijas pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem, Man-
fredianas bibliotēka 2020. gadā ar Boloņas (Bologna) Francesko Cavazza vārdā nosauktā neredzīgo 
institūta ekspertu palīdzību pārbaudīja savas tīmekļa vietnes pieejamību. Ir svarīgi pilnībā pārbaudīt 
bibliotēkas tiešsaistes pakalpojumu pieejamību tieši cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Rumānija
Rumānijas Nacionālā bibliotēka izveidoja un attīstīja digitālo bibliotēku neredzīgajiem, īstenojot 
projektu “Lappušu skaņa”. Mūsu mērķis ir ieskenēt dokumentus no mūsu kolekcijām, ievietot 
tos pieejamā formātā un augšupielādēt tos kopīgā digitālā platformā, kas paredzēta neredzīgajiem 
vai vājredzīgajiem visā valstī. Tādējādi lietotājiem ar redzes traucējumiem šī digitālā bibliotēka 
būs pieejama bezsaistē – bibliotēkas ēkā – un tiešsaistē – piekļūstot mūsu katalogam, kas pie-
ejams bibliotēkas tīmekļa vietnē. Pilntekstu kolekcija būs pieejama tiešsaistē, izmantojot katram 
lietotājam piešķirtu paroli. Lietotājiem ar redzes traucējumiem būs pieejami skenēti dokumenti 
vai esošie digitālie dokumenti un Rumānijas Nacionālajā bibliotēkā izveidotie dokumenti. Iz-
mantojot efektīvu skeneri, mēs padarām pieejamus Nacionālās bibliotēkas krājumā esošos doku-
mentus, kurus citas iestādes vēl nav padarījušas sasniedzamus neredzīgiem cilvēkiem.

Tajā pašā laikā šis jaudīgais skeneris palīdz mums ātri reaģēt uz lietotāju – neredzīgu bērnu, 
studentu vai pieaugušo, kuri brieduma gados ir zaudējuši redzi un kuriem lasīšana ir viņu 
vienīgais laika pavadīšanas veids – lūgumiem.
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Latvija

Cilvēkiem ar redzes traucējumiem Mazsalacas pilsētas bibliotēka piedāvā audiogrāmatas, 
grāmatas palielinātā drukā, 3td e-grāmatu bibliotēku www.3td.lv, raidierakstus un pasāku-
mus visām paaudzēm.

E-grāmatas ir īpaši piemērotas cilvēkiem ar redzes traucējumiem. No 2019. gada visās Latvi-
jas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, to skaitā arī Mazsalacas pilsētas bibliotēkā, lasītājiem ir 
pieejams jauns inovatīvs pakalpojums – “3td e-GRĀMATU bibliotēka” mājaslapā www.3td.lv. 
Projektu īsteno Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar IT uzņēmumu “TietoEVRY 
Latvia” un izdevniecībām “Zvaigzne ABC”, “Mansards”, “Prometejs”, “Latvijas Mediji” un “Ju-
mava”, kā arī Latvijas publiskajām bibliotēkām. Ikvienam ir iespēja lasīt latviešu autoru un tul-
kotos darbus tiešsaistē 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā bez maksas viedierīcē (planšetdatorā, 
mobilajā tālrunī) vai datorā. Grāmatas var izvēlēties no vairākām kategorijām: dāmu romāni, bio-
grāfijas, psiholoģija, kriminālromāni, veselīgs dzīvesveids, populārākās grāmatas u. c. Gandrīz 
katru nedēļu tiek pievienotas 3 jaunas grāmatas.

http://www.3td.lv
http://www.3td.lv
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“3td e-GRĀMATU bibliotēkā” lasītājam tiek piedāvāts izvēlēties lasīšanai ērtāko fonta lie-
lumu (līdz 5 reizēm) un pielāgot teksta fona krāsu – gaišu, sēpijas vai tumšu. Vajadzības ga-
dījumā var arī pielāgot izmantotās ierīces ekrāna spilgtumu. Lai sāktu lasīt, jums tikai jābūt 
kādas no Latvijas publisko bibliotēku klientiem. Turklāt, lai iegādātos jaunu grāmatu, jums 
pat nav jāiziet no mājas – tas ir tik ērti!

Slovēnija

Bibliotēkas tīmekļa vietne https://www.mklj.si (slovēņu valodā), https://eng.mklj.si (angļu 
valodā) ir viegli pieejama lietotājiem ar redzes traucējumiem un nodrošina piekļuvi ārējiem 
elektroniskajiem resursiem: Kamra, Digital library of Slovenia, EBSCOhost, Official Ga-
zette of the Republic of Slovenia, WorldCat, Europeana, Electronic sources, PressReader, 
E-books Biblos). PressReader ir pasaulē lielākais tiešsaistes laikrakstu un žurnālu kiosks, 
kas nodrošina pilna satura digitālās kopijas vairāk nekā 2500 izdevumiem no 100 valstīm 60 
valodās. Uzlabotās digitālās funkcijas ietver arī teksta pārvēršanas balsī pakalpojumu.

2015. gadā bibliotēka sadarbībā ar Biblos, https://www.biblos.si/, sāka e-grāmatu izsniegšanu 
mobilajās ierīcēs. E-grāmatas var aizņemties ar portatīvajām ierīcēm (e-lasītājiem, viedtālru-
ņiem, planšetdatoriem un datoriem) vai Ļubļanas pilsētas bibliotēkā pieejamajiem e-lasītā-
jiem. Klienti var aizņemties e-grāmatas patstāvīgi vai ar bibliotekāra palīdzību. Vienlaikus var 
aizņemties līdz četrām grāmatām. E-grāmatu patapinājuma termiņš ir 14 dienas bez iespējas 
pagarināt patapinājuma termiņu. Kavējuma nauda netiek iekasēta, jo pēc 14 dienām e-grāmatu 
lasīšanas iespēja ierīcē beidzas. Aizdoto materiālu rezervēšana nav iespējama.

Sadarbībā ar Audibook, https://audibook.app, bibliotēka 2020. gadā sāka izsniegt audiogrā-
matas mobilajās ierīcēs. Vienlaikus apmeklētāji var aizņemties līdz piecām audiogrāmatām. 
Citi audiogrāmatu izsniegšanas noteikumi ir līdzīgi e-grāmatu izsniegšanas noteikumiem.

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.uradni-list.si/
http://www.worldcat.org/
http://www.europeana.eu/portal
https://eng.mklj.si/index.php/digital-library/e-sources
https://www.pressreader.com/
http://www.biblos.si/lib/
https://www.biblos.si/
https://audibook.app
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Izdevumi Braila rakstā

Bulgārija

Petko R. Slavejkova vārdā nosauktajā reģionālajā bibliotēkā ir tikai dažas grāmatas Braila 
rakstā, galvenokārt žurnāli un Bībele – Jaunā Derība.

Itālija

Manfredianas bibliotēkā tikai bērnu nodaļā ir dažas grāmatas Braila rakstā.

Slovēnija

Ļubļanas pilsētas bibliotēkā Braila rakstā ir neliela bilžu grāmatu un stāstu kolekcija bēr-
niem. Tā ir pieejama publiskajā tiešsaistes katalogā:

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

Bulgārija

Stiliana Čilingirova vārdā nosauktā reģionālā bibliotēka
Kontakti:

Shumen, 9700, 19 Slavyanski Blvd.
e-pasts: libshumen@abv.bg

Stiliana Čilingirova vārdā nosauktā reģionālā bibliotēka ir pirmā bibliotēka Bulgārijā, 
kas piedāvā augsto tehnoloģiju ierīci, kas sniedz vizuālo informāciju dzirdami, reālajā 
laikā un bezsaistē. Šī ierīce tika iegādāta Cilvēku ar invaliditāti aģentūras īstenotā pro-
jekta ietvaros.

Mākslīgā palīgierīce “OrCamMyEye” ir revolucionāra balss aktivizēšanas ierīce, kas 
piestiprināma praktiski jebkurām brillēm, un palīdz neredzīgajiem lasītājiem iegūt in-
formāciju, kas atrodas viņu priekšā, to dzirdot. No 2020. gada 15. oktobra reģionālā 
bibliotēka piedāvā neredzīgiem vai vājredzīgiem lasītājiem vienlīdzīgu piekļuvi tās grā-
matu krājumam un informācijas plūsmai internetā.

Bibliotēkas vispārējā lasītavā ir specializēta lasītava cilvēkiem ar ierīcēm, kas neļauj 
“lasīt” grāmatas, laikrakstus, žurnālus un elektroniskos tekstus – tos nodrošina e-grā-
matu bibliotēka, informācija internetā. Unikālu iespēju sniedz Šumenas bibliotēkā no-
drošinātā mākslīgās redzes ierīce – miniatūra kamera, kas piestiprināta pie briļļu rāmja, 
un kas var nolasīt drukāto vai digitālu tekstu bulgāru, angļu un krievu valodā. Ierīce 
piedāvā iespēju apturēt vai pārtraukt lasīšanu, kā arī izlaist kādu tekstu. To ir arī viegli 
lietot – tā tiek vadīta, intuitīvi reaģējot uz standarta roku žestiem.

Projekts “Elektroniskās informācijas pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti Bulgārijas 
bibliotēkās”

Bibliotekāru un informācijas darbinieku savienības projekts “Elektroniskās informācijas 
pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti Bulgārijas bibliotēkās” tiek īstenots ar Britu padomes 
Sofijā finansiālu un konsultatīvu atbalstu. Projekta mērķis ir Bulgārijas bibliotēkās izveidot 
informācijas pakalpojumu modeli cilvēkiem ar invaliditāti, kas balstīts uz jauno informā-
cijas tehnoloģiju, interneta un elektronisko resursu izmantošanu. Projekts tika īstenots no 
2005. gada jūnija līdz 2006. gada martam. Projekta uzdevums bija izveidot informācijas 
pakalpojumu modeli cilvēkiem ar invaliditāti Bulgārijas bibliotēkās, kas balstīts uz elektro-
nisko informāciju un mūsdienu informācijas tehnoloģijām un atbilst bibliotēku tradicionā-
lajiem pakalpojumiem, Bulgārijas bibliotēku pašreizējam stāvoklim un vadošajai Lielbritā-
nijas pieredzei. Projekts ir veiksmīgs, un tā rezultāts ir šī vietne http://www.libsu.uni-sofia.
bg/project_access/index_text.html#news, kas nodrošina neredzīgiem lietotājiem piekļuvi 
digitālajiem resursiem.

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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Horvātija

Horvātijas bibliotēka neredzīgajiem un vājredzīgajiem
Kontakti:

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

e-pasts: hkzasl@hkzasl.hr

Horvātijas Neredzīgo un vājredzīgo bibliotēka ir publiska kultūras iestāde, kas jau vairāk 
nekā piecdesmit gadus izdod īpaši pielāgota formāta izdevumus un sniedz pakalpojumus 
cilvēkiem ar redzes un lasīšanas grūtībām.

Bibliotēka sadarbojas ar dažādām publiskajām un skolu bibliotēkām, citām saistītām institū-
cijām, kā arī valsts un starptautiskām organizācijām.

Horvātijas Neredzīgo bibliotēka nodrošina bibliotēkas materiālu un informācijas pieejamību 
lietotājiem ar lasīšanas grūtībām atbilstoši viņu vajadzībām un prasībām. Tā pati veido savu 
bibliotēkas fondu, tajā ir studijas audiogrāmatu ierakstīšanai un Braila raksta printeris. Šeit 
tiek drukātas, uzglabātas, apstrādātas un pieejamas grāmatas, žurnāli un citi materiāli īpaši 
pielāgotos formātos. Bibliotēka organizē pasākumus, dažādas nodarbības, izstādes, kursus 
(rakstīšanas un lasīšanas Braila rakstā), viktorīnas, koncertus un daudz citu saturiski noderī-
gu pasākumu. Bibliotēkai ir pat savs podkāsts, kas ir skaņas ieraksts radio raidījuma formā. 
Ieraksti tiek publicēti reizi mēnesī, un tie vienmēr ir pieejami internetā. 2018. gadā Horvā-
tijas Neredzīgo bibliotēka iedibināja Antuna Lastriča (Antun Lastrić) balvu kā pateicību 
personām, asociācijām, projektiem un iestādēm, kuru darbs ir veicinājis neredzīgo cilvēku 
kultūras dzīvi, izglītību un lasīt un rakstītprasmi. Antuns Lastričs bija neredzīgs cilvēks, viņš 
bija daudzu kultūras pasākumu organizators un Horvātijas Neredzīgo asociācijas republikas 
bibliotēkas vadītājs, kura 2000. gadā kļuva par neatkarīgu valsts kultūras iestādi.

Franka Galovica vārdā nosauktā publiskā bibliotēka Koprivnicā
Kontakti:

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

e-pasts: info@knjiznica-koprivnica.hr

Bibliotēkas pakalpojumi neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem Franka Galovica vārdā no-
sauktajā publiskajā bibliotēkā Koprivnicā ir izstrādāti Eiropas Savienības finansētā projekta 
CARDS 2002 ietvaros un ieviesti bibliotēkas darbībā 2006. gadā. Tie veidoja īpašu 365 
bibliotēkas materiālu kolekciju – skaņu grāmatas kompaktdiskos un kasetēs, taktilās bilžu 
grāmatas, taktilās rotaļlietas, grāmatas Braila rakstā, grāmatas par cilvēkiem ar redzes trau-
cējumiem un grāmatas ar lieliem burtiem. Bibliotēka iegādājās arī dažādus palīglīdzekļus 
neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem – speciālus datorus, Braila raksta printeri, elektro-
nisko lupu vājredzīgiem lietotājiem, MP3 atskaņotājus skaņu grāmatu lietošanai un kāpņu 
pacēlāju cilvēkiem ar vairākiem traucējumiem. Šo pakalpojumu mērķis ir nodrošināt nere-
dzīgo un vājredzīgo cilvēku vienlīdzīgu iekļaušanos vietējā kopienā un sabiedrībā kopumā, 
kā arī veidot partnerības modeli starp vietējo neredzīgo biedrību un vietējo bibliotēku.

mailto:hkzasl@hkzasl.hr
mailto:info@knjiznica-koprivnica.hr 
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Šo pakalpojumu mērķis ir cilvēkiem ar redzes traucējumiem nodrošināt labāku piekļuvi iz-
glītībai un informācijai, iegūt formālo izglītību, iegūt profesionālo kvalifikāciju, atrast darbu 
un sniegt vērtīgāku ieguldījumu kopienas un sabiedrības dzīvē kopumā.

Ivana Gorana Kovačica vārdā nosauktā publiskā bibliotēka
Kontakti:

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

e-pasts: info@gkka.hr

2003. gadā Ivana Gorana Kovačica vārdā nosauktā publiskā bibliotēka bija pirmā bibliotēka 
Horvātijā, kas iegādājās datoru ar Jaws datora ekrāna lasītāja programmu, kas neredzīgiem 
cilvēkiem ļauj meklēt informācijas avotus internetā. Bibliotēka 2012. gadā Audiovizuālo 
materiālu nodaļā atvēra stūrīti neredzīgajiem un vājredzīgajiem lietotājiem ar īpaši viņiem 
paredzētu datortehniku un elektroniskajiem palīglīdzekļiem.

Šim stūrītim bibliotēka iegādājās arī ierīci Poet Compact un ekrāna lasītāju SuperNova. Poet 
Compact ir galddatora elektroniskais teksta lasītājs ar programmatūru, kas tekstu pārvērš 
skaņā. Ierīce skenē materiālus, pārvērš tos skaņā un ļauj saglabāt skenētos tekstus. Biblio-
tēkā ir pieejamas dažāda veida grāmatas un citi materiāli – bilžu grāmatas, grāmatas Brai-
la rakstā, mūzikas kolekcija un taktilās rotaļlietas. Audiovizuālo materiālu nodaļā lasītāji 
var izmantot aptuveni 300 audiogrāmatas un visu mūzikas CD fondu. Galvenais mērķis ir 
informēt Karlovacas vietējo sabiedrību par neredzīgo cilvēku vajadzībām un aktivitātēm, 
un bibliotēka to panāk, organizējot izstādes un grāmatu, žurnālu, bilžu un skaņu grāmatu 
prezentācijas. Tāpat 2015. gadā tika izveidots lasīšanas klubs neredzīgajiem “Baltā pūce”, 
kura dalībnieki tiekas katra mēneša pirmajā pirmdienā. Bibliotēka sadarbojas arī ar daudzām 
biedrībām, bet visvairāk ar Horvātijas neredzīgo un vājredzīgo bibliotēku Zagrebā.

Itālija

Frančesko Kavazzas vārdā nosauktā neredzīgo institūta bibliotēka
Kontakti:

Castiglione Street, 71
40124 Bologna Italy

Telefons: +39 051 332090
Fax: +39 051 332609

e-pasts: istituto@cavazza.it

Pirmdiena – Piektdiena: no 9:00 līdz 17:00
Sestdiena: no 8:00 – 13:00

Institūtu 1881. gadā Boloņā nodibināja grupa jauniešu no pilsētas muižnieku vidus, tostarp 
grāfs Frančesko Kavazza. Institūts nodarbojas ar neredzīgo un vājredzīgo cilvēku integrāci-
ju, apmācību, rehabilitāciju un patstāvības veicināšanu. Frančesko Kavazza vārdā nosauk-
tajā institūtā ir bezmaksas publiskā bibliotēka, kas paredzēta vājredzīgiem un neredzīgiem 
cilvēkiem. Pakalpojums nodrošina, ka gan Itālijā, gan ārzemēs cilvēki ar redzes invaliditāti 

mailto:info@gkka.hr 
mailto:istituto@cavazza.it
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var saņemt grāmatas un periodiskos izdevumus: audio kasetes, audio failus, Braila raksta 
sējumus, digitālos failus, saskaņā ar Institūta vadības noteiktām programmām, metodēm un 
laikiem. Katalogs, kā arī tā atjauninājumi tiek nosūtīti Venēcijas pašvaldības Vienkāršotas 
lasīšanas projektam, kur izdevumi Braila rakstā, skaņas un digitālā formātā tiek iekļauti 
valsts katalogā, kas pieejams tīmeklī. Institūtā var pieprasīt audiogrāmatas C90 kasetēs.

Frančesko Kavazza neredzīgo institūta bibliotēka nodrošina daudzus pakalpojumus, projek-
tus un aktivitātes vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, un turpinājumā mēs esam apko-
pojuši dažus piemērus:

• “TeleBook”: projekts, kas, ievērojot Autortiesību likumu, piedāvā digitālās grāmatas, 
kuras var lasīt, izmantojot Braila raksta displeju, runas sintēzes vai rakstzīmju palieli-
nāšanas programmatūru.

• “PC ciechi”: tehniskās informācijas periodisks izdevums elektroniskā veidā, kas vel-
tīts sociālajiem pakalpojumiem personām ar invaliditāti vietējās pašvaldībās.

• “Limitless”: projektu atbalsta Fondazione del Monte un Invat (Nacionālais palīglī-
dzekļu un tehnoloģiju novērtēšanas institūts), kā arī Boloņas pašvaldība. Tā uzdevums 
ir atrast inovatīvu ceļu, kas ļautu izmantot digitālos resursus, lai uzlabotu redzes inva-
līdu un neredzīgo, kas vecāki par 65 gadiem, patstāvību.

• “Vedere oltre”: pusgada izdevums 13 000 eksemplāru tirāžā, kas tulkots arī angļu valodā.

Saite uz foto:
Istituto dei ciechi Francesco Cavazza – Home | Facebook

Regīnas Margeritas vārdā nosauktā neredzīgo bibliotēka
Kontakti:

G. Ferrari street, 5/A
20900 Monza Italy

Telefons: +39 039 283271
Fax: +39 039 833264

e-pasts: presidentebiblioteca@pec.it
Pirmdiena – Ceturtdiena : no 8:00 līdz 17:00;

Piektdiena: no 8:00 līdz 14:00

Regīnas Margeritas vārdā nosauktā neredzīgo bibliotēka, kas tika uzcelta 1928. gadā Dže-
novā un tagad atrodas Moncā, vienmēr ir bijusi galvenā Neredzīgo bibliotēka Itālijā. Līdz ar 
papildu pakalpojumu radīšanu, šobrīd tā sniedz daudzveidīgas iespējas kultūras izplatīšanā 
Itālijā cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

https://www.facebook.com/istitutocavazza/
mailto:presidentebiblioteca@pec.it
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Bibliotēka ir galvenais Braila raksta izdevumu centrs Itālijā. Grāmatu mantojums, kurā ir 
vairāk nekā piecdesmit tūkstoši nosaukumu, tostarp darbi Braila rakstā, audiokasetēs, darbi 
palielinātajā drukā, kas aptver visdažādākās disciplīnas un ir paredzēti dažādām lasītāju gru-
pām. Bibliotēkas izdotie darbi aptver gan literatūru, gan zinātniskus vai informatīvus darbus, 
piemēram, periodiskos izdevumus un žurnālus, gan mūzikas partitūras un mācību rokas-
grāmatas. Bibliotēkas īpašumā esošie sējumi ir kļuvuši pieejami lasītājiem gan Itālijā, gan 
ārzemēs. Visu pakalpojumu vadmotīvs ir, lai tie būtu lejuplielādējami DOC un PDF formātā. 

Bibliotēka 2001. gada 21. oktobrī parakstīja un 2012. gadā atjaunoja līgumu ar Itālijas Iz-
devēju asociāciju (AIE), kas reglamentē izdevējdarbības nozares publikāciju sagatavošanu 
un izplatīšanu formātos, kas ir vispiemērotākie, lai tos, saskaņā ar Autortiesību direktīvām, 
varētu izmantot cilvēki ar redzes traucējumiem.

Saite uz foto: https://www.facebook.com/BibliotecaCiechi/

Itālijas neredzīgo bibliotēka – tifloloģiskās dokumentācijas centrs
Kontakti:

della Fontanella di Borghese Street, 23
00186 Roma Italy

Telefons: +39 06 68809210/68219820
Fax: +39 06 68136227

e-pasts: cdtinfo@bibciechi.it
Pirmdiena – Ceturtdiena: no 8:30 līdz 14:00; no 15:00 līdz 17:00;

Piektdiena: no 8.30 līdz 14:00

Tifloloģiskās dokumentācijas centrs vēlas kļūt par atbalsta punktu redzes traucējumu 
problēmu izpētei. Tas apkopo un nodrošina piekļuvi plašai tifloloģiskajai dokumentāci-
jai. Centrs piedāvā daudz pakalpojumu, publicējot darbus tifloloģijas jomā, tas ir orien-
tēts uz zinātniekiem, ģimenes locekļiem, pētniekiem un visiem nozarē iesaistītajiem. 
Tajā ir divas lasītavas, un brīva piekļuve plauktiem. Lietotāji var brīvi piekļūt darba vie-
tai – datoram, lai veiktu meklēšanu katalogā. Lietotājiem ir pieejams krāsu televizors, 
lai noskatītos centra īpašumā esošās video kasetes. Izdevumus uz mājām neizsniedz. Ir 
iespējams izgatavot rakstu kopijas, ievērojot Autortiesību likumos noteiktos ierobežoju-
mus, un par to ir jāmaksā. Bibliogrāfiskās izpētes dienests aktīvi darbojas ar tifloloģiju 
saistītos jautājumos. Pētījumus var pieprasīt arī pa e-pastu.

https://www.facebook.com/BibliotecaCiechi/
mailto:cdtinfo@bibciechi.it 
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Tifloloģiskās dokumentācijas centrs koordinē arī 17 Tiflodidaktikas konsultāciju centrus, 
kurus valsts teritorijā ir izveidojusi Itālijas Neredzīgo bibliotēka un Nacionālā Neredzīgo 
iestāžu federācija.

Latvija

Latvijas Neredzīgo bibliotēka

Latvijas Neredzīgo bibliotēka dibināta 1962. gadā un ir Latvijas Kultūras ministrijas pārzi-
ņā. Tā ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras darbības mērķis ir redzes invalīdu 
bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana. 

Bibliotēkas pamatuzdevums ir nodrošināt pieeju grāmatām un informācijai cilvēkiem, kuri 
nevar lasīt parasto iespiedrakstu, viņiem pieejamā formātā – grāmatas neredzīgo jeb Braila 
rakstā un klausāmgrāmatas. Tās neredzīgie un vājredzīgie lasītāji bez maksas var saņemt 
bibliotēkas 7 filiālēs, kas atrodas Latvijas lielākajās pilsētās (Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Jel-
gavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī) un centrā Rīgā. Katrai filiālei un centram Rīgā ir noteikti 
apkalpošanas rajoni, tādējādi visā Latvijas teritorijā ir nodrošināta bibliotekārā apkalpošana 
cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

SAITE

Latvijas Neredzīgo bibliotēka – tās filiāles un apkalpojamie reģioni. SAITE

Bibliotēkas krājumu veido izdevumi parastajā iespieddrukā un pielāgotā formātā: audiofor-
mātā, palielinātā drukā un Braila rakstā. Audiogrāmatas pieejamas MP3 formātā kompakt-
diskos un zibatmiņās. Kolekcijā ir arī mūzikas kompaktdiski un filmu DVD. Literatūras 
krājums pastāvīgi pieaug, jo bibliotēkas Braila nodaļā un ierakstu studijā tiek drukātas un 
ieskaņotas jaunas grāmatas.

Papildus literatūrai latviešu valodā bibliotēkā ir pieejams ievērojams skaits darbu krievu 
valodā, kā arī neliels skaits darbu vācu un angļu valodā. Bibliotēka izdod divus audiožur-
nālus: “Doma” (ikmēneša, latviešu valodā) un “Калейдоскоп” (ceturkšņa, krievu valodā). 
Citi pakalpojumi: literatūras piegāde pa pastu lasītājiem Latvijā un ārvalstīs, starpbiblio-

https://neredzigobiblioteka.lv/
https://neredzigobiblioteka.lv/filiales/
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tēku abonementi, starptautiskie starpbibliotēku abonementi, izmantojot ABC Global Book 
Service (bibliotēku saraksts), konsultācijas par latviešu Braila rakstu. Bibliotēka piedāvā 
aprīkojumu teksta un attēlu palielināšanai, Braila printeri un speciālas programmas ekrānu 
un teksta lasīšanai.

SAITE

Sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku katrai Latvijas publiskajai bibliotēkai ir iespēja sa-
ņemt audiogrāmatas un grāmatas palielinātajā drukā. Lai klausītos audiogrāmatas, nepieciešams 
dators vai atskaņotājs ar iespēju ievietot kompaktdisku; grāmatas tiek piedāvātas arī zibatmiņas 
formātā. Pielāgotās lieldrukas grāmatas ir pieejamas A4 formātā ar palielinātu fonta izmēru.

Klausītājiem pieejamas audiogrāmatas un citi ieraksti Latvijas Neredzīgo bibliotēkas mājas-
lapas sadaļā “Digitālā bibliotēka”. Audiogrāmatas iespējams klausīties arī Latvijas Neredzī-
go bibliotēkas YouTube kanālā.

Ieteikums lasīšanai: Novadpētniecības grāmata “Klusie vēstures veidotāji” (2019). Grāmatā 
apkopoti 30 stāsti par cilvēkiem, kuri ar savu darbu un talantu atstājuši “pēdas” Latvijas 
valsts un redzes invalīdu kopienas attīstībā. 

Piedāvājums senioriem! Latvijas Neredzīgo bibliotēkas audiogrāmatas. SAITE

Informācija tīmeklī: https://neredzigobiblioteka.lv

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās telpas apmeklētājiem tika atvērtas 2014. gadā. Biblio-
tēka piedāvā pakalpojumus arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas ēka – visas lasītavas, pasākumu telpas un pakalpojumi ir pieejami ikvienam apmeklētā-
jam, arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Bibliotēkā vājredzīgos un neredzīgos apmeklētājus 
var pavadīt viņu suņi-pavadoņi.

Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītavā ir četras īpaši izveidotas individuālās 
un grupu darba telpas neredzīgajiem un vājredzīgajiem. Bibliotēka piedāvā aprīkojumu tek-
sta un attēlu palielināšanai, Braila rakstāmmašīnu-printeri un speciālas programmas ekrānu 

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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un teksta lasīšanai. Bibliotēkas darbinieki tiek apmācīti, kā lietot speciālo aprīkojumu un 
apkalpot lasītājus ar īpašām vajadzībām.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā un digitālajās kolekcijās ir iekļauti audio tiešsais-
tes rīki, kas ļauj noklausīties vietnēs esošos tekstus. Tas padara digitālo kultūras mantojumu 
plašāk pieejamu un ir ļoti vērtīgs ieguvums ne tikai cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bet 
arī senioriem un cilvēkiem ar lasīšanas grūtībām.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centrs jau vairākus gadus nodarbojas ar 
redzes invalīdu vajadzību izpēti un aktīvi meklē veidus, kā uzlabot bibliotēkas pakalpojumus, lai 
padarītu tos pieejamākus cilvēkiem ar redzes un lasīšanas traucējumiem. Centram ir izveidoju-
sies laba sadarbība ar Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrību “Redzi mani”, Latvijas Neredzīgo 
bibliotēku, Latvijas Neredzīgo biedrību un Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociāciju “Sadzirdi.lv”. 
Tiek organizēti pasākumi, radošās darbnīcas, izstādes un citas aktivitātes.

Centra telpās sadarbībā ar Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrību “Redzi mani” notiek 
lasīšanas nodarbības, kurās tiek lasītas grāmatas vai apspriestas dažādas aktuālas tēmas. 
Bibliotēkas darbinieki sagatavo literatūru un arī organizē ekskursijas pa bibliotēkas ēku un 
izstādēm, kā arī piedāvā lekcijas par interesantām tēmām.

Centrā pieejamas četras speciāli iekārtotas individuālā un grupu darba telpas neredzīgiem un 
vājredzīgiem cilvēkiem, kā arī piemērots aprīkojums un pakalpojumi.

Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītava. SAITE

Informācija tīmeklī: https://www.lnb.lv
Video: Aprīkojums vājredzīgiem cilvēkiem

Valmieras integrētā bibliotēka

Reģiona bibliotēkās, piemēram, Valmieras integrētajā bibliotēkā, cilvēkiem ar redzes traucē-
jumiem ir pieejami dažādi pakalpojumi.

Specializētā aprīkojuma komplekts – dators un lupa. Valmieras integrētā bibliotēka piedāvā 
specializētu datortehnikas komplektu cilvēkiem ar redzes traucējumiem – telelupu Topaz. 
Ierīce atvieglo drukātā teksta un rokraksta lasīšanu, kā arī palīdz aplūkot attēlus un ma-
zus priekšmetus. Novietojot tekstu vai attēlu uz kustīgā lasīšanas galda var izvēlieties 
piemērotāko palielinājuma, spilgtuma un krāsu režīmu. Attēls, teksts vai priekšmets tiek 
palielināts un parādīts ekrānā izvēlētajā palielinājumā. Savukārt īpaši pielāgotais dators 

https://lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/lasisanas-paligierices-cilvekiem-ar-redzes-traucejumiem
https://lnb.lv/lv/krajumi-lasitavas/uzzinu-un-informacijas-centra-jana-pavila-ii-lasitava
https://www.lnb.lv
https://www.youtube.com/watch?v=0WWo23IibSI&t
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ļauj lietot datorprogrammas un tīmekļa resursus ievērojamā vizuālā palielinājumā. Pēc 
lietotāju pieprasījuma dators tiek aprīkots ar teksta-runas lasītāja programmu.

Telelupa Topaz pieejama Valmieras integrētajā bibliotēkā

E-grāmatas. “3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir valstiski nozīmīgs projekts, aktuāla iespēja 
tradicionālajām bibliotēkām piedāvāt mūsdienīgu pakalpojumu. Valmieras bibliotēkas ko-
manda kopā ar sadarbības partneriem neatlaidīgi izrādīja iniciatīvu, strādājot pie projekta 
vairāku gadu garumā. Pakalpojums bibliotēkās ieviests no 2019. gada. Bibliotēkām ir īpaši 
nozīmīgi, ka pakalpojumu pilnībā finansē valsts.

Tas nodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīvesvietas 
un pašvaldības finansiālajām iespējām un ļauj katrai Latvijas publiskajai bibliotēkai piedāvāt 
saviem lietotājiem jaunu pakalpojumu un lasīšanas formātu, saglabājot publisko bibliotēku 
pakalpojuma bezmaksas principu. E-grāmatu bibliotēka ir pieejama 24 stundas 7 dienas ne-
dēļā tiešsaistē tīmekļa vietnē www.3td.lv.

“3td E-GRĀMATU bibliotēka” ir risinājums arī senioriem un cilvēkiem ar redzes problē-
mām. Izvēlētajā ierīcē (datorā, planšetdatorā, tālrunī) var palielināt burtus, kā arī pielāgot 
teksta fona krāsu un izmantotās ierīces ekrāna spilgtumu.

Valmieras integrētās bibliotēkas speciāliste Olga Kronberga ieguldījusi lielu darbu “3td E-GRĀMATU biblio-
tēkas” popularizēšanā. Foto: Ārija Romanovska. SAITE

http://www.3td.lv
https://news.lv/Liesma/2021/05/21/gada-bibliotekare
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Lieldrukas grāmatas un audiogrāmatas. Valmieras bibliotēkai ir izveidojusies laba sadarbība 
ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku – šādā veidā bibliotēka var piedāvāt saviem klientiem ie-
spēju saņemt audiogrāmatas (CD un USB formātā) un grāmatas palielinātā drukā; kolekcija 
atbilstoši pieprasījumam regulāri tiek mainīta. Interesentiem pieejama latviešu oriģinālli-
teratūra un tulkotās grāmatas latviešu un krievu valodās, žanri – visdažādākie: detektīvi, 
romantika, vēstures romāni, biogrāfijas, piedzīvojumu grāmatas u.c.

Lai klausītos audiogrāmatas, ir nepieciešama iekārta (dators, atskaņotājs) ar iespēju ievietot 
CD. Tā kā tehnoloģijas mūsdienās strauji attīstītās un daļā ierīču tas vairs nav iespējams, tad 
kā alternatīvs risinājums Latvijas Neredzīgo bibliotēkas ieskaņotās grāmatas tiek piedāvātas 
arī zibatmiņas datu nesēja formātā. Savukārt pielāgotās lieldrukas grāmatas pieejamas A4 
formātā ar palielinātu burtu izmēru.

Lieldrukas grāmatas un klausāmgrāmatas no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas krājuma

Informācija tīmeklī: www.biblioteka.valmiera.lv

Rīgas Centrālā bibliotēka

Bibliotēkas īsteno dažādas aktivitātes, kuru mērķis ir uzlabot cilvēku ar invaliditāti dzī-
vi. Dažkārt šādas iniciatīvas neprasa lielus naudas ieguldījumus, bet gan skaidru ideju 
un vēlmi darboties. Lielisks piemērs – “Ābolu plaukti”, kas izveidoti visās Rīgas Cen-
trālās bibliotēkas nodaļās un filiālbibliotēkās. Tajos ir pieejami izdevumi, kas varētu uz-
labot cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitāti un atvieglot informācijas meklēšanu 
par specifiskām problēmām arī viņu tuviniekiem, draugiem, sociālajiem darbiniekiem, 
t.i., visiem, kas vēlas palīdzēt. “Ābolu plauktos” ir izvietoti izdevumi par aprūpi, tera-
pijas un ārstniecības metodēm cilvēkiem ar kustību traucējumiem, redzes problēmām, 
garīgās attīstības traucējumiem, grāmatas par cilvēku ar īpašām vajadzībām ikdienu, 
dzīvesstāsti, audiogrāmatas, grāmatas vieglā valodā u.c. Pieejama arī invalīdu biedrību, 
sociālo iestāžu un valsts iestāžu kontaktinformācija.

SAITE

http://www.biblioteka.valmiera.lv
https://www.rcb.lv/lietotajiem/pieejamiba-visiem/abolu-plaukti-2/
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Rumānija

Rumānijas publisko bibliotēku līmenī ir bijušas vairākas iniciatīvas ar mērķi nodrošināt 
piekļuvi pakalpojumiem un dokumentiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Diemžēl 
nepietiekama finansējuma dēļ nav iespējams iegādāties atbilstošas tehnoloģijas, ar kuru 
palīdzību šī lietotāju grupa ar tādiem pašiem nosacījumiem kā parastie lietotāji varētu 
iepazīties ar kolekcijās esošajiem dokumentiem.

Neskatoties uz šķēršļiem, 25 no 40 apgabalu bibliotēkām visā valstī piedāvā piekļuvi 
DAISY grāmatām. Jāpiemin, ka šobrīd Rumānijā pieejami tikai apmēram 500 izdevu-
mi DAISY formātā, tātad niecīga procentuālā daļa, ja runājam par izdevējdarbību kādā 
valstī kopumā.

Slovēnija

Minkes Skabernes vārdā nosauktā neredzīgo un vājredzīgo bibliotēka
Kontakti:

Kotnikova ulica 32, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel.: + 386 (0)1 470 0260

e-pasts: knjiznica@zveza-slepih.si
Tīmekļa vietne: http://www.kss-ess.si/knjiznica

Minkes Skabernes vārdā nosauktā neredzīgo un vājredzīgo bibliotēka darbojas Slovēnijas 
Neredzīgo un vājredzīgo savienības ietvaros un ir paredzēta neredzīgajiem, vājredzīgajiem 
un cilvēkiem ar traucētu lasītprasmi.

Bibliotēka ir vienīgā Braila raksta bibliotēka Slovēnijā. Tā dibināta 1918. gadā un tās pirms-
sākumi meklējami 1. pasaules kara laikā, kad daudzi karavīri atgriezās mājās no kaujas lauka 
ar redzes traucējumiem. Minke Skaberne (1882–1965) bija apguvusi neredzīgo mācīšanu 
Vīnē un Grācā un sāka lasīt lekcijas, kas lika pamatus Slovēnijas Neredzīgo bibliotēkai.

2014. gadā bibliotēka pārcēlās uz jaunām telpām Ļubļanas centrā. Papildus grāmatu un citu 
materiālu glabāšanai un izsniegšanai bibliotēkā atrodas moderna skaņu studija, galerija, te-
ātra zāle un lasītava. Tādējādi bibliotēka kļūst par jaunu kultūras centru.

Šobrīd bibliotēkā ir vairāk nekā 2400 reģistrētu lietotāju.

Grāmatas var saņemt audio un Braila rakstā. Braila rakstā pielāgotas 1545 grāmatas, audio-
kasetēs ierakstīti 2548 darbi, digitālā mp3 formātā pieejami 5936 slovēņu un ārvalstu autoru 
darbi. Bibliotēkai paplašinoties, ikdienu palielinās arī pielāgoto darbu skaits.

Neredzīgo un vājredzīgo bibliotēkas projekta ietvaros tika izstrādāts jauns slovēņu valodas 
sintezators eBralec. Tas ļauj automātiski nolasīt visus elektroniski saglabātos tekstus, kas 
rakstīti slovēņu valodā. Lai gan teksti tiek pārvērsti runā pilnībā automātiski, jaunās runas 
sintēzes kvalitāte ir ļoti augstā līmenī – līdzīga dabiskajai runai. E-lasītājs valsts sektora 
iestādēs personālajos datoros personīgai nekomerciālai lietošanai, kā arī neredzīgajiem un 
vājredzīgajiem un cilvēkiem ar lasīšanas traucējumiem, ir bez maksas.

mailto:knjiznica@zveza-slepih.si 
http://www.kss-ess.si/knjiznica 
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Bibliotēka ir iesaistījusies projektā “Mobilā aplikācija audiogrāmatu lietošanai neredzīga-
jiem un vājredzīgajiem”, kas norisinājās no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. 
decembrim. Projektā plānots iekļaut vismaz 3000 audiogrāmatu no katra projekta partne-
ra – Slovēnijas, Vācijas un Horvātijas. Kopumā vismaz 9000 audiogrāmatu būs pieejamas 
neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem projekta partnervalstīs. Aplikācijas izmantošanu 
un piekļuvi audiogrāmatām plānots paplašināt arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Braila grāmatu video: https://www.youtube.com/watch?v=fgFeuX7se2A

Audio grāmatu video: 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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Mirana Jarka vārdā nosauktā bibliotēka Novo mesto

Kontakti:

Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto, Slovenia

Tel.: + 386 (0) 7 393 4600

e-pasts: knjiznicanm@nm.sik.si

web: https://www.nm.sik.si/si/

Mirana Jarka vārdā nosauktajā bibliotēkā ir izveidots stūrītis lietotājiem ar disleksi-
ju – tajā ir atrodamas vieglāk lasāmas grāmatas, kas paredzēts lietotājiem, kuriem ir 
lasīšanas grūtības. Krājums katru gadu tiek papildināts ar jaunu grāmatu izlasi, tiek 
sagatavotas informatīvās lapiņas par disleksiju un citi piemērotu materiālu saraksti. Grā-
matas ir īpaši apzīmētas ar zilu punktu; kopā ar grāmatām lasītājiem izdod arī lasīšanas 
lineālus. Īpašo funkciju ietvaros, ko Mirana Jarka vārdā nosauktā bibliotēka veic kā 
reģiona centrālā bibliotēka, veiksmīgi tiek paplašināta darbība arī rajona bibliotēkās. 
Programma “Suņi – palīgi lasīšanas izglītībā” uzlabo bērnu lasīšanas un komunikācijas 
prasmes. Suņi ir reģistrēti kanisterapijas dzīvnieki, kuri kopā ar saimnieku vai kopēju 
kā komanda brīvprātīgi dodas uz bibliotēkām un daudzām citām vietām un darbojas kā 
lasīšanas asistenti bērniem.

2012. gadā bibliotēkā tika izveidota audiogrāmatu ierakstu studija neredzīgo un vājredzīgo 
lietotāju vajadzībām. Projekta mērķis bija uzlabot dažādu materiālu pieejamību neredzī-
giem un vājredzīgiem cilvēkiem bibliotēkā, kā arī veicināt atšķirību pieņemšanu sabiedrī-
bā. Ierakstu studijas izveidošana bibliotēkā kļuva iespējama, pateicoties Novo mesto Lau-
vu kluba apvienībai, kas organizēja labdarības akciju. Bibliotēka sadarbojas ar reģionālo 
Novo mesto Neredzīgo un vājredzīgo biedrību un ieraksta grāmatas saviem biedriem pēc 
pieprasījuma. Biedrības telpās bibliotekāres regulāri vada lasīšanas nodarbības neredzīga-
jiem un vājredzīgajiem lietotājiem, kurās tiek pārrunātas izlasītās grāmatas.

 

mailto:knjiznicanm@nm.sik.si 
https://www.nm.sik.si/si/ 
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Antona Tomaža Linharta vārdā nosauktā bibliotēka, Radovljica
Kontakti:

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

e-pasts: info@rad.sik.si
Tīmekļa vietne: https://www.rad.sik.si/

2014.-2015.gadā bibliotēka pievienojās projektam “Bibliotēkas apvienojas – Publisko bib-
liotēku loma sociālās iekļaušanas jomā”. Projekta ietvaros tika organizēta darbnīca “Mēs to 
varam – pāri šķēršļiem pie mazaizsargātajām sabiedrības grupām” pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniem.

Viens no projekta mērķiem ir nodrošināt bērniem pieeju grāmatām par neredzīgo un vājre-
dzīgo problēmām. Tas viņus iedvesmo lasīt citas grāmatas un apmeklēt bibliotēku, kas arī ir 
svarīga bērnu izglītošanas sastāvdaļa.

Darbnīca paredzēta bērnudārzu vecāko bērnu grupām un skolēniem no 1. līdz 5. klasei. Se-
mināra tēma ir neaizsargātāko sociālo grupu atstumšana (un iekļaušana). Darbnīcā īpaša uz-
manība tiek pievērsta neredzīgo un vājredzīgo cilvēku vajadzību iepazīšanai. Tiek izmantoti 
daudzi didaktiskie līdzekļi, kas palīdz bērniem izjust, kā ir būt neredzīgam vai vājredzīgam 
un kādi šķēršļi viņiem jāpārvar. Dažus no šiem rīkiem dāvināja centrs IRIS – Neredzīgo un 
vājredzīgo izglītības, rehabilitācijas, integrācijas un konsultāciju centrs. Bibliotekāre bēr-
niem dāvina arī grāmatas par šo tēmu, lai viņi varētu papildināt savu pieredzi darbnīcā, lasot.

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

Video prezentācija: 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 


53

PIEREDZE UN PRAKSE 
ORGANIZĀCIJĀS, KAS 
SPECIALIZĒJAS DARBAM AR REDZES 
INVALĪDIEM

Bulgārija

Bulgārijas Neredzīgo savienība
Kontakti:

1309 Sofia, 172, Naicho Tzanov Str.
Tel.: +359 02 812 70 50(30)

e-pasts: info@ssb-bg.net
Tīmekļa vietne: http://ssb-bg.net/

Bulgārijas Neredzīgo savienība ir galvenā nevalstiskā organizācija Bulgārijā, kas aizsargā 
neredzīgo tiesības. Tā dibināta 1921. gadā un ir viena no vecākajām neredzīgo organizācijām 
Eiropā. Bulgārijas Neredzīgo savienība īsteno daudzveidīgas aktivitātes sabiedrības labā. 
Organizācijas misija ir aizsargāt cilvēku ar redzes traucējumiem cilvēktiesības, pilsoniskās, 
sociālās, ekonomiskās un citas tiesības un viņu integrāciju sabiedrībā. Redzes invalīdu in-
tegrācijas klubos biedriem pieejami dažādi publiskie pakalpojumi un iespējas komunicēt ar 
savu kopienu. Savienības galvenie mērķi un uzdevumi ir: atbalsts izglītībā un profesionālajā 
apmācībā; palīdzība nodarbinātībai specializētā un normālā ekonomiskā vidē; informācijas 
pieejamības nodrošināšana, izdodot grāmatas un žurnālus Braila rakstā un audio formātā un 
izstrādājot specializētu programmatūru mūsdienu datortehnoloģiju izmantošanai; adminis-
tratīvo un juridisko pakalpojumu sniegšana; mākslas, radošo, sporta un tūrisma pasākumu 
organizēšana.

“Luija Braila – 1928” vārdā nosauktā Nacionālā Neredzīgo bibliotēka
Kontakti:

1 B Slaveykov sqr.1000 Sofia P.B 265, Bulgaria
tel: (+359 2) 988 32 69; 980 32 50

e-pasts: nllb@abv.bg
Tīmekļa vietne: nllb.bg/index.htm

Nacionālā Neredzīgo bibliotēka tika dibināta 1928. gada aprīlī. Viena no tās pirmajām akti-
vitātēm kā kultūras iestādei bija uzsākt Braila grāmatu iespiešanu un kolekcijas veidošanu. 
Līdz 1994. gadam grāmatas tika izgatavotas ar rokām tikai vienā eksemplārā. Tādā veidā 
bibliotēkas speciālisti ir izveidojuši vairāk nekā 1800 dažādu izdevumu, kas kopumā veido 
vairāk nekā 12 000 eksemplāru. 1960. gadu sākumā bibliotēka ierakstīja pirmās audiogrā-
matu lentes.
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Laika gaitā nelielā neredzīgo organizācija kļuva par Nacionālo Braila bibliotēku. Kopš 1994. 
gada bibliotēka datorizējusi drukāšanas procesu. Pateicoties dalībai vairāk nekā 20 dažādos 
projektos, ko organizējuši fonds “Atvērtā sabiedrība”, Eiropas Komisija, Apvienotais Nī-
derlandes fonds, ANO, Kultūras ministrija un Bulgārijas Cilvēku ar invaliditāti aģentūra, 
bibliotēkā tagad ir pieejami datori un Braila displeji pirmsdrukas sagatavošanai un trīs Braila 
printeri (reljefi). Bibliotēkas poligrāfijas centrā notiek pilns grāmatu izgatavošanas process – 
no pirmsdrukas līdz grāmatu iesiešanai.

Bibliotēkā labi darbojas grāmatu izplatīšanas tīkls – trīs filiāles valstī un divas filiāles ne-
redzīgo bērnu skolās Sofijā un Varnā. Grāmatas tiek nosūtītas arī pa pastu lasītājiem visā 
Bulgārijā.

Bibliotēkas krājumā šobrīd ir vairāk nekā 2500 nosaukumu izdevumu, un tas ir vienīgais 
daiļliteratūras un uzziņu literatūras avots Braila rakstā valstī. Neredzīgajiem lasītājiem, kuru 
rīcībā ir dators, tiek piedāvātas elektroniskās grāmatas.

Diemžēl bibliotēkas Braila raksta fonds nebūt nav pietiekams jauno Braila lasītāju arvien 
pieaugošajām vajadzībām. Bibliotēka sniedz pakalpojumus visai valstij, bet to finansē pil-
sētas pašvaldība, kas ir vietējā organizācija, tāpēc pietrūkst līdzekļu grāmatu izdošanai un 
nemitīgi tiek meklēti sponsori.

Braila drukāšana un grāmatu izplatīšana ir bibliotēkas pamatdarbība, taču biedriem tiek or-
ganizētas arī tikšanās ar populārām personībām – mūziķiem, dziedātājiem, māksliniekiem 
utt. Ar bibliotēku ir saistītas daudzas neredzīgo amatieru vokālās un instrumentālās grupas. 
Dalībnieki ir atraduši savu mākslinieciskās izpausmes veidu un bieži saņem balvas dziesmu 
konkursos, kas ir ļoti motivējoši.

Jau tradicionāli bibliotēkā tiek rīkotas biedru Ziemassvētku svinības; īpaši populārs ir pa-
vāru konkurss neredzīgām dāmām, kas notiek martā. 2003. gadā bibliotēka svinēja savu 75. 
gadadienu ar Bulgārijas Republikas prezidentu kā pasākuma aizbildni. 

Neskatoties uz mūsdienu tehnoloģiju iespējām, Braila grāmatām joprojām ir svarīga vieta ne-
redzīgo un jo īpaši bērnu dzīvē. Kā pagājušajā UNESCO konferencē izteicās Eiropas Nere-
dzīgo savienības prezidents Kolins Lovs (Colin Lowe): “Ceļš uz neredzīgo izglītību iet caur 
Braila rakstu”. Bibliotēkas mērķis ir nodrošināt neredzīgajiem un īpaši bērniem pēc iespējas 
vairāk grāmatu Braila rakstā, lai viņi varētu justies vienlīdzīgi grāmatu pieejamības ziņā.

Luija Braila vārdā nosauktā skola bērniem ar redzes traucējumiem, Sofija
Kontakti:

Sofia 1229, Lomsko shose Str. 177
Phone: 02/898 12 64

e-pasts: udnzsofia@yahoo.com
Tīmekļa vietne: http://udnz-old.cc.bas.bg/

Skola bērniem ar redzes traucējumiem Sofijā ir specializēta valsts internātskola. Skolā 
dzīvo un mācās neredzīgi un vājredzīgi bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem no Sofijas un 
visas valsts.

Luija Braila vārdā nosauktā skola bērniem ar redzes traucējumiem nodrošina plašu iespēju 
klāstu. Tā sastāv no vairākām kopā savienotām ēkām, lai bērni ar redzes traucējumiem va-
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rētu ērti piekļūt katrai no tām. Āra un iekštelpu teritorijas ir marķētas atbilstoši pie ejamas 
vides prasībām – ar taustāmiem pastaigu celiņiem un krāsu marķējumu. Skolas ēkā ir mo-
dernas klases ar mūsdienīgu aprīkojumu. Katrā klasē ir dators ar runas programmatūru 
un palielināšanas palīglīdzekļiem izglītības procesa atbalstam. Tuvu klašu telpām atrodas 
bibliotēka, ēdamzāle un ģimnāzija sākumskolām. Ir arī datorklase, valodu laboratorija, bio-
loģijas kabinets un fizikas un ķīmijas laboratorija; visas telpas atbilst mūsdienu izglītības 
prasībām. Sākumskolas klases atrodas pirmajā stāvā. Kopmītņu ēka nodrošina pietiekamu 
skaitu guļamistabu un istabu atpūtai un rotaļām, kurā ir moderns aprīkojums, drošas rotaļ-
lietas un bērnu attīstību veicinošas spēles. Pirmajā stāvā atrodas mācību telpas un guļam-
istabas skolēniem ar vairākām invaliditātēm, masāžas centrs, sensori-motorās stimulācijas 
telpa un rotaļu terapijas telpa. Visos trīs stāvos ir ar sadzīves tehniku aprīkotas telpas, kuras 
skolēni mācās lietot paši. Skolas sporta daļā ir sporta zāle ar vannas istabām un ģērbtuvēm, 
tatami džudo, trenažieru zāle, spēļu galds, tāllēkšanas bedres, handbola, basketbola, futbola 
laukumi u.c. Koncertzāle sastāv no profesionālas skatuves un 200 sēdvietām auditorijai. 
Skolas pagalmā ir sajūtu dārzs ar drošām alejām, kur pastaigāties, un rotaļu laukums.

Skolā izveidota Braila tipogrāfija. Tipogrāfijā ir moderns aprīkojums Braila raksta dru-
kāšanai un mācību materiālu izgatavošanai palielinātā fontā. Tajā tiek izdotas mācību 
grāmatas, mācību līdzekļi un reljefa attēli skolas audzēkņu un vispārizglītojošās skolās 
integrēto skolēnu vajadzībām. Tipogrāfija printē arī materiālus skolu eksāmeniem un citus 
dokumentus visai valstij.

Horvātija

Varaždinas apgabala Neredzīgo savienība
Kontakti:

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

President of the Association: Davor Janjušević
e-pasts: udruga.slijepih.varazdin@vz.t-com.hr

Tīmekļa vietne: http://usvz.hr/

Savienība īsteno projektu “Redzes asistenti – no izolācijas uz profilaksi”/”Seeing assistance – 
from the isolation of prevention”. Redzes asistenti sniedz palīdzību neredzīgajiem – pavada, do-
doties uz iestādēm, kurās neredzīgie nevar patstāvīgi pārvietoties (pasts, banka, slimnīca, veikali 
u.c.), sniedz atbalstu administratīvo problēmu risināšanā (dokumentu lasīšana, naudas pārskai-
tījumi, medicīniskie atzinumi, receptes, nosūtījumi, maksājumi, pasts u.c.), atbalsta dažādu kul-
tūras, izklaides, sporta u.c. pasākumu apmeklējuma laikā. Tāpat redzes asistents māca zināšanas 
un prasmes, kas neredzīgam cilvēkam atvieglo patstāvīgu darbību (priekšmetu, tehnikas, palīglī-
dzekļu lietošana, apģērbu marķēšana u.c.) veikšanu. Varaždinskas apgabala Neredzīgo savienība 
arī īsteno projektu “Dzīvo dzīvi kā sapni”/ “Live Life as a Dream”. Programma piedāvā atbal-
stu neredzīgajiem un vājredzīgajiem – organizē kursus inovatīvas cilvēku eholokācijas metodes 
apguvei, balss klikšķu ģenerēšanas metodes un to atbalsu izmantošanai apkārtnes un kustības 
apzināšanā, kā arī sniedz atbalstu dalībai sabiedriskajā dzīvē un sabiedriskajos pasākumos – lite-
rārajos vakaros, teātra un koncertu apmeklējumos.
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Zagrebas Neredzīgo savienība
Kontakti:

Heinzelova 66, Zagreb
Telefons: + 385 1 20 61 360

Fax: + 385 1 2305 241
e-pasts: info@sferavisia.hr ; proizvodnja@sferavisia.hr

Tīmekļa vietne: https://sapunistockicama.com/

Savienība nodrošina sertificētu izglītības programmu, psiholoģisko konsultāciju, Braila 
rakstpratības kursu, orientēšanās un kustības ar garo balto spieķi apmācību, kursus nere-
dzīgajiem (ekrāna lasītāja un runas pārveidotāja programmatūras) un vājredzīgajiem (teksta 
palielināšanas ierīces).

“Ziepes ar punktiem” / “Soaps with dots” ir Zagrebas Neredzīgo biedrības projekts, ko iniciēja 
Sociālo pakalpojumu kooperatīvs “Martinov plašt” / “Socijalno-uslužna zadruga Martinov Plašt”. 
Projekta mērķis ir ar videi draudzīgas uzņēmējdarbības palīdzību uzlabot neredzīgo un vājredzīgo 
cilvēku dzīves kvalitāti un nodarbinātības iespējas, stiprināt sociālās uzņēmējdarbības konkurētspē-
ju un radīt labākus apstākļus neredzīgo un vājredzīgo cilvēku nodarbinātībai. “Ziepes ar punktiem” 
ir neredzīgu un vājredzīgu cilvēku roku darbs. Atpazīstamākais produkts ir ziepes ar reljefiem punk-
tiem, kas padara tās atšķirīgas no citām un vienlaikus simbolizē neredzīgos un vājredzīgos. Ziepju 
īpatnība ir punktiņi, kas atgādina neredzīgo cilvēku lietoto Braila rakstu.

Luija Braila vārdā nosauktais radio klubs neredzīgajiem, (9A1CBT)
Kontakti:

Draskoviceva 80 / III, 10000 Zagreb
Telefons / Fakss: + 385 1 48 11 124

Direktors: Mihael Đurašin
e-pasts: rks.9a1cbt@inet.hr

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

Radio klubs ir unikāla Zagrebas tehniskās kultūras asociācija. Klubs veiksmīgi popularizē 
neredzīgo radioamatieru darbību, organizē izglītojošus kursus, konkursus un savu biedru 
salidojumus.

Neredzīgo un vājredzīgo teātris “Novi Život”
Kontakti:

Šenoina 32, 10000 Zagreb, Croatia
Telefons: +385 1 4812 066; +385 1 4812 502

Galvenais menedžeris un mākslinieciskais vadītājs: Vojin Perić
e-pasts: kazaliste@novizivot.hr

Tīmekļa vietne: https://www.novizivot.hr/

Teātris “Novi Život” / “Jaunā dzīve” atrodas Zagrebā, un tas ir vecākais neredzīgo teātris 
pasaulē, kas izveidots 1948. gada pavasara pirmajā dienā, kad tā aktieri uzstājās ar savu pir-
mo izrādi. Kopš tā laika neredzīgi un vājredzīgi aktieri ir sagatavojuši un nospēlējuši vairāk 
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nekā 3550 izrādes un aptuveni 110 pirmizrādes. Viņi arī organizē vienīgo Starptautisko ne-
redzīgo un vājredzīgo teātra festivālu BIT (Blind in Theatre / Slijepi u kazalištu), kas katru 
otro gadu notiek Zagrebā. Tas ir unikāls šāda veida festivāls pasaulē.

Itālija

Frančesko Kavazza vārdā nosauktais neredzīgo institūts

Vairāk informācijas iepriekšējā nodaļā. 

Kopš 1977. gada institūts ir reģionālais centrs neredzīgiem cilvēkiem paredzētu didaktis-
ko materiālu izgatavošanai un izplatīšanai. No 1982. gada sadarbībā ar Itālijas Neredzīgo 
savienību (Unione italiana Ciechi) tika izveidots Informācijas centrs IKT (informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju) rīku ražošanai un izplatīšanai.

Mūsdienās institūts veic daudzas funkcijas, dažas no tām:

• didaktiskais un tehnoloģiskais atbalsts neredzīgo bērnu integrācijai skolā;

• Anteros taktilais senās un mūsdienu glezniecības muzejs (Museo Tattile Anteros) un 
Ptolemaja muzejs (Museo Tolomeo);

• augsto tehnoloģiju pakalpojumi, konsultācijas par datora un IT produktu lietošanu;

• ikgadējā periodiskā izdevuma izdošana, Braila grāmatu, audio grāmatu un digitālo 
grāmatu ražošana un izplatīšana;

• Braila termināļu, runas sintezatoru un personālo datoru programmatūras ražošana un 
izplatīšana.

Pieejamo itāļu grāmatu fonds (LIA) 
Kontakti:

Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
Telefons: +390289280808

Fakss: +390289280868
e-pasts: segreteria@fondazionelia.org

PEC: fondazionelia@pec.fondazionelia.org

LIA fonds ir 2011. gadā dibināta bezpeļņas organizācija, kas veicina pieejamības kultūru izde-
vējdarbības jomā. LIA galvenais mērķis ir ļaut vājredzīgiem cilvēkiem piekļūt grāmatām un 
lasīšanai, lai veicinātu cilvēku ar redzes traucējumiem sociālo integrāciju un aktīvu līdzdalību 
kultūras dzīvē, darbā un skolā, tā mazinot digitālo plaisu starp sabiedrību un šiem cilvēkiem. 
LIA sadarbojas ar Itālijas neredzīgo un vājredzīgo savienību (Unione Italiana dei Ciechi e 
degli Ipovedenti: UICI) un Itālijas Regīnas Margeritas vārdā nosaukto neredzīgo bibliotēku 
(Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita”). Pieejamo grāmatu LIA katalogs tiek 
veidots sadarbībā ar Itālijas Izdevēju asociāciju (Associazione Italiana Editori: AIE) un Itālijas 
Kultūras mantojuma ministriju (Ministero per i Beni e le Attività Culturali: MiBAC). Fondā ir 
iesaistīti 47 izdevējdarbības zīmoli un vadošā digitālā grāmatu izsniegšanas platforma MLOL.
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2020. gadā LIA ieguva ABC starptautisko izcilības balvu par pieejamu grāmatniecību. Sva-
rīgākās no LIA iegūtajām balvām ir : nominācija e-Iekļautības balvai 2012.gadā; ieteikums 
par LIA kā labāko prakses piemēru no “Globālās Iniciatīvas iekļaujošām IKT” (Global Ini-
tiative for Inclusive ICTs) puses; rekomendēts kā paraugs savas darbības jomā Francijas 
Kultūras ministrijas ziņojumā “Pieejamas grāmatu izdošanas ekonomiskie modeļi” (“Les 
modèles économiques de l’édition de livres accessibles”).

LIA īsteno daudzas aktivitātes un projektus cilvēkiem ar redzes traucējumiem, piemēram:

• lasīšana tumsā: bez gaismas dažādi cilvēki lasa vienu un to pašu grāmatu – ar rokām, 
acīm vai ausīm;

• projekti: Aldus Up, MiCA, BiCA;

• pētniecība un tehnoloģiju attīstība;

• konsultācijas un apmācība (arī tiešsaistē);

• pieejamības pārbaude;

• audits;

• pārveidošana.

Invalīdu Resursu un atbalsta centrs
Kontakti:

Kontaktpersona: Silvana Scaffidi
Addrese: Via Manzoni, 6 48018 – Faenza (Ra)

Tel. +39 0546/667622 – 0546/21290
e-pasts: cdhs@racine.ra.it

“Invalīdu Resursu un atbalsta centrs” ir pakalpojums, kas paredzēts studentiem ar dažā-
da veida invaliditāti, tostarp redzes invaliditāti. Tas darbojas Faencā (Faenza) kopš 1996. 
gada. “Invalīdu resursu un atbalsta centrs” vienlaikus kalpo arī kā “Invalīdu Dokumentācijas 
centrs” un ir viens no pieciem reģionālajiem “Teritoriālā atbalsta centriem” Itālijas Izglītī-
bas, universitāšu un pētniecības ministrijas (Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca: MIUR) atbalstītā projekta “Jaunās tehnoloģijas un invaliditāte” īstenošanai.

Centrs atrodas Alfredo Oriani vārdā nosauktā tehniskā institūta telpās Faencā. Papildus 
apstāklim, ka tas pilda “Teritoriālā atbalsta centra” funkcijas, “Invalīdu Resursu un atbalsta 
centrs” ir arī Itālijas apgabalu Ravenna un Romagnas Faentinas (Romagna Faentina) savie-
nības deleģēta organizatoriskā struktūra, kas nodrošina vienotu atbalstu studentiem invalī-
diem konkrētajā teritorijā. Tā veic šādus uzdevumus:

• aprīkojuma datorizēta kataloģizācija;

• skolu vajadzību analīze un saņemto pieprasījumu apstiprināšana;

• tādu preču iegāde, kuru mērķis ir veicināt skolēnu ar invaliditāti integrāciju un iekļaušanu;
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• lietošanai pieprasīto bezmaksas palīglīdzekļu izsniegšana;

• tehniskās konsultācijas, kas nepieciešamas palīglīdzekļu atbilstošai uzstādīšanai un 
lietošanai.

Studentiem ar redzes traucējumiem centrs nodrošina digitālu darba vidi ar īpašu ekrāna la-
sītāja programmatūru, taustes materiāliem (kartes, mākslā un dabā esošo formu reproduk-
cijas), Braila reljefu aparātu, video lupu un pielāgotu grāmatu kolekciju, kas nepieciešamas 
mācībām, vai sniedz uzziņas par invaliditāti.

 Taktilie materiāli neredzīgiem cilvēkiem       JAWS– ekrāna lasītāja programmatūra

Kolonnas taktīilā 
reprodukcija                Braila reljefa mašīna

Itālijas Neredzīgo un vājredzīgo savienība, Ravennas apgabala nodaļa
Kontakti:

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

e-pasts: uicra@uiciechi.it

1920. gadā dibinātā nevalstiskā organizācija Itālijas Neredzīgo un vājredzīgo savienība ir 
organizācija ar juridiskas personas statusu, kas saskaņā ar likumu ir atbildīga par vienlīdzīgu 
tiesību un neredzīgo personu materiālo interešu pārstāvību un aizsardzību.

Itālijas Neredzīgo un vājredzīgo savienība veicina neredzīgo personu cilvēktiesību, pilsonis-
ko un sociālo tiesību pilnīgu īstenošanu, sociālo vienlīdzību un integrāciju visās pilsoniskās 
dzīves jomās, jo īpaši attiecībā uz integrāciju skolā, kultūras apmācību, arodizglītību, nodar-
binātību, brīvā laika pavadīšanu, sporta aktivitātēm, palīdzību personām ar invaliditāti, ve-
cāka gadagājuma cilvēkiem un personām, kas atrodas īpašas sociālās atstumtības situācijās. 
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Itālijas Neredzīgo un vājredzīgo savienība darbojas kopā ar Starptautisko Neredzības novēr-
šanas aģentūras Itālijas nodaļu (IAPB Italia ONLUS – Agenzia internazionale per la preven-
zione della cecità), kuru tā palīdzēja izveidot.

Lai kompensētu valsts un citu valsts iestāžu atbilstošu sociālo pakalpojumu trūkumu, Itālijas 
Neredzīgo un vājredzīgo savienība ir izveidojusi vairākus atbalsta instrumentus: Nacionā-
lais Audiogrāmatu centrs, Nacionālais tiflotehniskais (Typlotechnical) centrs, Pētniecības, 
apmācības un rehabilitācijas institūts, Itālijas Nacionālā neredzīgo atbalsta brīvprātīgo sa-
vienība, Studiju un rehabilitācijas centrs. 

Ravennā ir vietējā Itālijas Neredzīgo un vājredzīgo savienības nodaļa, kas darbojas Raven-
nas apgabalā.

Daži no pakalpojumiem neredzīgajiem:

• pensiju konsultācijas un nodokļu atvieglojumi, veselības aprūpe un klīnika redzes invalīdiem;

• apmācība un iekārtošana darbā, izglītība un skola;

• IT un atbalsta tehnoloģiju konsultācijas, virtuālās sanāksmes;

• kustību un sporta aktivitātes;

• audiogrāmatas un Braila bibliotēka;

• atpūtas, kultūras un socializācijas aktivitātes, kursi.

Itālijas Neredzīgo un vājredzīgo savienība

Itālijas Vājredzīgo bibliotēka
Kontakti:

Kontaktpersona: Giuseppe Marinò (President)
Adrese: Via Isonzo, 10 – 31100 Treviso

Tel./Fakss +39 0422.411.106 – Cell. 347.890.6600
e-pasts: info@biionius.it

Itālijas Vājredzīgo bibliotēka organizē apmācības, veicina dažādas kultūras un mākslas iz-
pausmes, kā arī īsteno izglītojošas un informatīvas aktivitātes, popularizē un padara inte-
resentiem pieejamu savu grāmatu kolekciju (piemēram, izvēloties īpašus burtu veidus, lai 

mailto:info@biionius.it 
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atvieglotu lasīšanu cilvēkiem, kuri cieš no vidēji vieglas disleksijas, un audio formātu nere-
dzīgiem cilvēkiem). Itālijas Vājredzīgo bibliotēka veicina arī attiecības ar vietējām, reģio-
nālajām un valsts institūcijām, personībām, māksliniekiem un kultūras institūcijām, kas var 
sniegt ieguldījumu bibliotēkas aktivitāšu īstenošanā un grāmatniecības kultūras attīstībā.

Lai nodrošinātu kultūras un literatūras pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem, Itā-
lijas Vājredzīgo bibliotēka piedāvā Itālijas publiskajām bibliotēkām iespēju bez maksas 
saņemt īpašu lielapjoma grāmatu kolekciju, dodot iespēju pievienoties projektam “Lasiet 
viegli, lasiet visu” (“Leggere Facile, Leggere Tutti”). Šī projekta mērķis ir palīdzēt vietē-
jām bibliotēkām piedāvāt pakalpojumus, kas pielāgoti cilvēkiem ar redzes traucējumiem.

Manfredianas bibliotēka pievienojās projektam “Lasiet viegli, lasiet visu”, un tagad, daļēji 
šīs sadarbības dēļ, institūta krājumā ir aptuveni 80 lieldrukas grāmatu. Kopš 2020. gada 
visa Romagnas Faentinas (Romagna Faentina) apgabala savienības bibliotēku sistēma ir 
pievienojusies projektam “Lasiet viegli, lasiet visu”.

  

Lieldrukas grāmatas Manfredianas bibliotēkā, ko dāvinājusi Itālijas Vājredzīgo bibliotēka

Latvija

Latvijas Neredzīgo biedrība

Latvijā 1., 2. un 3. grupas redzes invalīdu intereses pārstāv Latvijas Neredzīgo biedrība. Lat-
vijas Neredzīgo biedrība ir lielākā nevalstiskā bezpeļņas organizācija Latvijā, kas apvieno 
cilvēkus ar redzes invaliditāti, juridiskos biedrus un atbalstītājus.

Latvijas Neredzīgo biedrība dibināta 1926. gada 16. jūnijā un sastāv no 13 struktūrvienī-
bām – teritoriālajām organizācijām, kas aptver visus valsts reģionus. Struktūrvienības ir ie-
dalītas vietējās organizācijās. Šobrīd biedrībā ir vairāk nekā 4300 biedru.

Latvijas Neredzīgo biedrības darbības jomas: sadarboties ar Saeimu, valdību, vietējām in-
stitūcijām un nevalstiskajām organizācijām, lai veicinātu tādu problēmu risināšanu, kas skar 
cilvēkus ar redzes traucējumiem; veicināt sabiedrības informētību par akluma cēloņiem un 
sekām, akcentējot iespējas un veidus, kā pārvarēt grūtības un gūt panākumus izglītībā, profe-
sionālajā karjerā, sociālajā un privātajā dzīvē; veicināt profesionālo apmācību, rehabilitāciju 
un integrāciju saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas noteikumiem par iespēju vienlī-
dzību cilvēkiem ar invaliditāti; nodrošināt palīglīdzekļus, piemēram, baltos spieķus, lupas, 
runājošos pulksteņus, audiokasešu atskaņotājus u.c. (pamata rehabilitāciju, arodapmācību 
un palīdzības līdzekļu nodrošināšanu cilvēkiem ar redzes traucējumiem finansē valdība); 
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sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, fondiem un labdarības organizācijām Latvijā 
un ārvalstīs.

Latvijas Neredzīgo biedrības projekti ir tematisku ideju kopums, kas veicina cilvēku ar re-
dzes invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu un integrāciju sabiedrībā. Projektos aktualizē-
tās tēmas skar tādas jomas kā izglītība un nodarbinātība, kultūra un sports, izklaide un atpūta.

SAITE

Informācija tīmeklī: https://www.lnbiedriba.lv

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”

“Apeirons” ir nevalstiska organizācija, kas atbalsta cilvēkus ar invaliditāti. Tās darbība ir 
vērsta uz cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Tā ir sabiedriska or-
ganizācija, kas apvieno gan cilvēkus ar invaliditāti, gan viņu draugus. Biedrība “Apeirons” 
darbojas kopš 1994. gada, formāli dibināta un reģistrēta kā sabiedriska organizācija 1997. 
gadā. Biedrības aktivitātes ir vērstas uz sabiedrību kopumā, īpašu uzmanību pievēršot cilvē-
kiem ar invaliditāti, tostarp jauniešiem.

SAITE

Aktivitātes: cilvēku ar invaliditāti informēšana un izglītošana, tajā skaitā praktiskie kursi ik-
dienas uzdevumu veikšanai nepieciešamo iemaņu apguvē, IT kursi un pieredzes apmaiņa; ko-
munikācija ar darba devējiem un sabiedrību kopumā, lai palielinātu izpratni par personu ar 
invaliditāti tiesībām un vajadzībām un mazinātu sociālo atstumtību; vides pieejamības izvērtē-
šana un veicināšana; personu ar invaliditāti cilvēktiesību uzraudzība un aizstāvība; sadarbība 
ar valsts un nevalstiskajām institūcijām, lai izstrādātu invalīdu vajadzībām atbilstošu politiku; 
cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesību aizstāvība ar sociālo kampaņu, informatīvo materiālu, ne-
formālās izglītības pasākumu un konsultāciju palīdzību situācijās, kad pārkāpums jau noticis.

SAITE

Informācija tīmeklī: https://www.apeirons.lv

Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība “Redzi mani”

Laikā, kad arvien vairāk tiek runāts par cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem iekļauša-
nos sabiedrībā, publisku vietu un pakalpojumu pieejamību, mainās arī pakalpojumu snie-
dzēju piedāvājums – palielinās piemērotu pakalpojumu klāsts un to sniegšanā tiek izman-
toti arvien daudzveidīgāki resursi.

SAITE

Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrība “Redzi mani” aicina pulcēties aktīvus cilvēkus 
ar redzes traucējumiem un viņu atbalstītājus, tādējādi apvienojot domubiedrus. Mērķis: 
palīdzēt cilvēkiem ar redzes traucējumiem Rīgā integrēties sabiedrībā un uzlabot viņu 
ikdienas kvalitāti. Misija: motivēt cilvēkus ar redzes traucējumiem un viņu atbalstītājus 
līdzdarboties pilsoniskas sabiedrības veidošanā, veicināt redzes invalīdu dzīves kvalitātes 
uzlabošanos un iekļaušanos sabiedrībā, pārstāvēt viņu intereses valsts, pašvaldību un citās 
institūcijās, un veicināt piekļuvi izglītībai, nodarbinātībai un videi.

Informācija tīmeklī: https://redzimani.mozello.lv

https://www.lnbiedriba.lv/lv/par-biedribu/
https://www.lnbiedriba.lv
https://www.apeirons.lv/par-mums/
https://www.cilvektiesibugids.lv/lv/temas/organizacijas/nevalstiskas-organizacijas/apeirons
https://www.apeirons.lv
https://www.biblioteka.lv/ne-tikai-pec-gramatam-jeb-kapec-cilveks-ar-redzes-traucejumiem-dodas-uz-biblioteku/
https://redzimani.mozello.lv
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Nevalstiskā organizācija “Socintegra”

“Socintegra” ir nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2010. gadā. Darbības joma – cilvēku ar 
redzes traucējumiem sociālā integrācija: ierosināt un uzsākt projektus, kuru mērķis – iekļaut 
cilvēkus aktīvā sociālā dzīvē. Palīdzība vides pieejamības nodrošināšanā pēc universāla dizai-
na principiem, pielāgojot vidi neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem. Sadarbība ar Rīgas un 
Liepājas neredzīgo biedrībām.

“Socintegra” piedāvā palīdzību vides pielāgošanā neredzīgajiem un vājredzīgiem cilvēkiem. Taktilie objeki 
(uzlīmes, kartes, norādes u.c.) palīdz orientēties apkārtnē. SAITE

Informācija tīmeklī: https://www.socintegra.lv/en/home

Sociālais uzņēmums “BlindArt”

Sociālā biznesa uzņēmums “BlindArt” atrodas Rīgā, tas tika izveidots 2007. gadā ar 
mērķi pievērst uzmanību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jo īpaši neredzīgiem un vāj-
redzīgiem cilvēkiem. Īstenojot projektus, uzņēmums vēlas iedvesmot viņus atklāt savus 
talantus un radīt vērtīgus mākslas darbus. Rīkojot radošās darbnīcas, izstādes un citas 
aktivitātes, “BlindArt” mērķis ir parādīt sabiedrībai, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām 
bieži tiek ignorēti viņu veselības problēmu dēļ, lai gan patiesībā viņi ir ļoti talantīgi 
un spējīgi savā unikālā veidā. Sniedzot sabiedrībai iespēju ziedot vai iegādāties radītos 
mākslas darbus, “BlindArt” veicina sociālo atbildību. Saviem potenciālajiem partneriem 
uzņēmums sniedz iespēju paplašināt viņu redzesloku, palūkojoties uz lietām no citas 
perspektīvas. Uzņēmums aicina: “Sniedziet atbalstu tiem, kam tas ir nepieciešams, un 
veiciniet toleranci sabiedrībā!”

https://www.socintegra.lv/brails/
https://www.socintegra.lv/en/home
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Viens no projektiem: “BlindArt” organizēja radošās darbnīcas, kurās četri talantīgi Lat-
vijas Neredzīgo biedrības biedri veidoja četru unikālu bērnu grāmatu sēriju “Zeķu zagļa 
medības!”. Grāmatu ilustrācijas zīmējuši vājredzīgi un neredzīgi bērni no Strazdumui-
žas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem. Ilustrā-
cijas veidotas, izmantojot sarežģītu un unikālu taustes mākslas tehniku – ar speciāliem 
trafaretiem tiek veidoti punktiņi kā koordinācijas apmales, lai pēc tam, orientējoties ar 
pirkstu pieskārienu, bērni varētu formas izkrāsot. Grāmatas pieejamas gan latviešu, gan 
angļu valodā.

SAITE

Pasaku grāmatu sērija “Zeķu zagļa medības”. SAITE

Dizaina izstrādājumi, kas izgatavoti japāņu šiborī tehnikā. SAITE

Informācija tīmeklī: https://blindart.lv/lv

https://blindart.lv/lv/
https://blindart.lv/lv/project/44
https://www.lnbiedriba.lv/lv/aktualitates/socialais-uznemums-blindart-laiz-klaja-jaunu-dizaina-produktu-kolekciju/
https://blindart.lv/lv
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Valmieras Invalīdu biedrība “Atspēriens”

Valmieras Invalīdu biedrība “Atspēriens” ir sabiedriskā labuma organizācija. Tās misija ir 
palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti būt radošiem un integrēties sabiedrībā. Biedrība piedāvā 
tikšanās un nodarbības par aktuālām tēmām, pieredzes un informācijas apmaiņu, dalību da-
žādos semināros, praktiskās darbnīcas sevis pilnveidošanai un nodarbinātībai, dažādas akti-
vitātes – ekskursijas, sporta sacensības, kopīgu valsts svētku svinēšanu u.c.

Biedrību bieži apmeklē cilvēki ar redzes traucējumiem un arī neredzīgie asistentu pavadībā. 
Viņiem ir iespēja izmantot ierīci teksta un attēlu palielināšanai; biedrības darbinieki izdrukā 
nepieciešamo informāciju un dažādus mācību materiālus, kā arī māca cilvēkiem ar redzes 
traucējumiem lasīt tekstus internetā – kā palielināt dokumentu burtu izmēru un citas node-
rīgas prasmes.

Informācija tīmeklī: http://vibatsperiens.mozello.lv

Iespējas vājredzīgajiem vietējā sabiedrībā

Latvijā uzlabojas kultūras un izglītības iestāžu pieejamība vājredzīgajiem, īpaši jaunbūvēja-
mās un rekonstruējamās ēkās. Vairāku lielu Latvijas muzeju telpas ir ērti pieejamas invalī-
diem, piemēram:

• Mākslas muzejs “Rīgas Birža” www.lnmm.lv/en/art-museum-riga-bourse;

• Rīgas Motormuzejs http://motormuseum.com;

• Latvijas Nacionālais dabas muzejs https://www.dabasmuzejs.gov.lv/en.

Mākslas muzejs “Rīgas Birža” sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo biedrību ir izstrādājis ap-
mācības gidiem un darbiniekiem, kā vadīt ekskursijas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 
Redzes invalīdiem tiek piedāvātas taktilās ekskursijas – apmeklētājiem tiek izdalīti speciāli 
cimdi, lai viņi varētu iepazīties ar muzeja eksponātiem – materiāliem, izliekumiem, formām, 
akcentiem u.tml. Tiek piedāvāts arī īpašs audiogids. Muzeja telpās izvietotas marķētas norā-
des, lai atvieglotu orientēšanos neredzīgajiem un vājredzīgajiem.

SAITE

Latvijas Nacionālais dabas muzejs atrodas vēsturiskā ēkā, taču iespēju robežās ir pārvei-
dots, lai tas būtu pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu 
ratiņiem. Tiek veikti uzlabojumi, lai muzejs un tā ekspozīcijas būtu pieejamas cilvēkiem ar 
redzes invaliditāti, piemēram, tiek nodrošināta informācija Braila rakstā un eksponēti taus-
tāmi priekšmeti.

SAITE

Labklājības ministrijas kampaņa “Dara citādi – izdara tāpat!”

Tūkstošiem cilvēku ar invaliditāti veiksmīgi strādā dažādās jomās, aizspriedumi par 
viņu nodarbinātību mazinās. Lai gan cilvēku ar invaliditāti īpatsvars nodarbinātībā ar 
katru gadu palielinās, tas tomēr atpaliek no citu sabiedrības grupu nodarbinātības līme-
ņa, un cilvēki ar invaliditāti joprojām ir viena no bezdarba riska grupām, kam nepiecie-
šams papildu atbalsts, lai veicinātu viņu veiksmīgu integrāciju darba tirgū.

http://vibatsperiens.mozello.lv
http://www.lnmm.lv/en/art-museum-riga-bourse
http://motormuseum.com
https://www.dabasmuzejs.gov.lv/en
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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Kā tiek popularizēts Labklājības ministrijas kampaņā “Dara citādi – izdara tāpat!”, cil-
vēkiem ar invaliditāti ir savas vērtīgās spējas un prasmes – viņi dara lietas savādāk, taču 
viņi tās izdara tik un tā. Ir zinātniski pierādīts, ka lielāko daļu garīgo traucējumu un fi-
ziskās invaliditātes kompensē dažādas alternatīvas spējas. Vairāku Latvijas darba devēju 
pieredze apliecina, ka šiem darbiniekiem ir ne tikai īpašas spējas, bet viņi ir arī atbildīgi, 
rūpīgi, prasmīgi un ļoti ieinteresēti rezultāta sasniegšanā.

Labklājības ministrijas kampaņa “Dara citādi – izdara tāpat!”

Mājaslapā www.cilveksnevisdiagnoze.lv apkopoti gan darba pieredzes stāsti, gan noderīgas 
saites un padomi strādāt gribošiem cilvēkiem ar invaliditāti, gan arī padomi darba devējiem, 
kuri vēlas šos cilvēkus nodarbināt.

SAITE

Interaktīva taktilā / taustāmā karte, kas ir izveidota Latvijā

Risinājumu izstrādājusi biedrība “Socintegra”. Biedrība palīdz dažādām organizācijām pa-
darīt vidi pieejamu cilvēkiem ar redzes traucējumiem, veidojot taustāmus uzrakstus, stendus 
un uzlīmes Braila rakstā.

Rīgas taktilā karte ir pirmā interaktīvā karte Latvijā, kurā apkopoti 170 galvaspilsētā izvie-
toti objekti, piemēram, ielas, ēkas, parki, ūdenstilpes. Noklikšķinot uz tiem, sistēma pasaka 
objekta nosaukumu. Karte būtībā ir paredzēta ikvienam, neatkarīgi no viņa redzes stāvokļa, 
jo to var izmantot gan vizuāli, gan taustes veidā.

Rīgas taktilā karte ir unikāls sociāls jauninājums, lai palīdzētu neredzīgiem cilvēkiem veik-
smīgāk integrēties sabiedrībā. Tās galvenā funkcija ir rehabilitācija, kas palīdz neredzīga-
jiem orientēties telpā un socializēties.

http://www.cilveksnevisdiagnoze.lv
https://cilveksnevisdiagnoze.lv/cilveki-ar-invaliditati-dara-citadi-izdara-tapat/
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Biedrības “Socintegra” veidota interaktīva taktilā karte. SAITE

Rumānija

1. Rumānijas Neredzīgo asociācija (https://www.anvr.ro/) ir galvenā organizācija, kas 
valstī atbalsta cilvēkus ar redzes traucējumiem. Diemžēl šī organizācija pēdējos gados 
nav īstenojusi un tai nav pastāvīgu valsts mēroga projektu cilvēku ar redzes traucē-
jumiem kopienai. Vietējo filiāļu līmenī tiek īstenotas dažādas uz socializāciju vērstas 
kultūras iniciatīvas, piemēram, šaha čempionāti, izrādes, kurās spēlē neredzīgi aktieri, 
vai lasīšanas konkursi.

2. Ceļojošo grāmatu fonds (http://www.fcc.ro/) – vietējā organizācija, kas īsteno pro-
jektus ar valstisku ietekmi, piemēram, grāmatu pārveidošanu DAISY formātā, filmu ar 
audio aprakstu un tādas sistēmas ieviešana, lai cilvēki ar redzes traucējumiem varētu 
lasīt nošu partitūras.

3. Piekļuves tehnoloģiju palīdzības centrs cilvēkiem ar redzes traucējumiem (http://
psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/index.php/centrul-cata) darbojas Babes – Boljai Univer-
sitātes Speciālās Psihopedagoģijas katedrā Klužā (Cluj) un vada kursus studentiem 
pieejamos formātos.

4. Pilsētu attīstības asociācija (https://www.procivic.ro/en/project/thats-2/) īstenoja 
projektu, kura mērķis bija taktilā formātā pārnest Rumānijas valsts vēstures, arhi-
tektūras un kultūras attēlus. Taustes zīmējumam ir pievienots QR kods, kuram var 
piekļūt ar jebkuru viedtālruni un kas ved uz tīmekļa vietni, kurā cilvēks uzzina papil-
du informāciju par šo zīmējumu (apģērbs, krāsas, kā taktilā veidā attēlotas dažādas 
zīmējuma sastāvdaļas).

http://bismart.lv/blogs/vieda-valsts/latvija-radita-interaktiva-taktila-karte-kas-rigu-lauj-iepazit-ari-neredzigajiem-1707
https://www.anvr.ro/
http://www.fcc.ro/
http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/index.php/centrul-cata
http://psihoped.psiedu.ubbcluj.ro/index.php/centrul-cata
https://www.procivic.ro/en/project/thats-2/
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Slovēnija

Slovēnijas Neredzīgo un vājredzīgo savienība
Kontakti:

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

e-pasts: info@zveza-slepih.si
Tīmekļa vietne: www.zveza-slepih.si

1920. gadā dibinātā Neredzīgo atbalsta asociācija tiek uzskatīta par vecāko invalīdu orga-
nizāciju Slovēnijā un ir Slovēnijas Neredzīgo un vājredzīgo savienības priekštece. Šīs or-
ganzācijas dibināšanas laiku var uzskatīt par organizētas institucionālās aprūpes sākumu 
neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem Slovēnijā.

Slovēnijas Neredzīgo un vājredzīgo savienība ir reprezentatīva valsts invalīdu organizā-
cija Slovēnijas Republikā, kas izveidota, lai īstenotu īpašas sociālās programmas un pa-
kalpojumus, kas īpaši pielāgoti un izstrādāti neredzīgo un vājredzīgo savienības biedru 
vajadzībām. Organizācija ir izstrādājusi vairākas sociālās programmas un īpašus pakal-
pojumus, ko tā īsteno papildus valsts iestāžu aktivitātēm, to vietā vai arī pilnīgi no jauna. 
Visas programmas tiek īstenotas, lai neredzīgie un vājredzīgie varētu būt pēc iespējas 
patstāvīgāki un vienlīdzīgāk iekļauties sociālajā vidē.

Nacionālā Neredzīgo un vājredzīgo savienība apvieno 9 reģionālās neredzīgo un vājre-
dzīgo cilvēku asociācijas. Biedrības nodrošina pielāgotas sociālās programmas, kas ļauj 
atjaunot un apgūt dažādas prasmes, pielāgoties un pārorganizēties pēc redzes zaudēša-
nas, apmācīt tuviniekus un draugus saprotošai attieksmei un pareizai pieejai, veicināt 
sabiedrības izpratni par aklumu un vāju redzi mājas vidē un piedalīties dažādās kultūras, 
sporta un atpūtas aktivitātēs.

mailto:info@zveza-slepih.si 
http://www.zveza-slepih.si
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Centrs IRIS – Neredzīgo un vājredzīgo izglītības, rehabilitācijas, iekļaušanas un 
konsultāciju centrs

Kontakti:
Langusova 8, 1000 Ljubljana, Slovenia

Tel.: (01) 2442-750
e-pasts: info@center-iris.si

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

Centrs IRIS (bijušais Ļubļanas Neredzīgo un vājredzīgo bērnu institūts) ir vienīgā valsts 
nozīmes iestāde Slovēnijā, kas darbojas bērnu un jauniešu ar redzes traucējumiem vai citiem 
traucējumiem izglītības jomā no pirmsskolas līdz pat vidējās izglītības pakāpes beigām.

Tā sniedz arī konsultācijas, apmācību un atbalstu mērķa grupai savā tuvākajā un plašākā 
apkārtnē. Tās dibinātājs ir Slovēnijas Republikas valdība.

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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Izglītības programmas

Centrs piedāvā šādas pielāgotas izglītības programmas skolēniem un studentiem ar redzes 
traucējumiem:

• pirmsskolas izglītība
• obligātā pamatizglītība (6-15 gadi)
• vienāds izglītības standarts
• zemāks izglītības standarts
• speciālās programmas
• vidējā izglītība (15 +)
• īsās profesionālās izglītības programmas (aprūpes asistents, administratīvais asistents)
• arodskola (administratīvie pakalpojumi)
• profesionāli tehniskā vidusskola (ekonomika)
• internātskola skolēniem/studentiem ar īpašām vajadzībām

Ekspertīzes centrs

Ekspertīzes centra darba jomas un piedāvātie pakalpojumi:

• Problēmas rašanās novēršana

• Neredzīgo un vājredzīgo skolēnu un studentu speciālās izglītības nodarbību apmācība, 
proti, sevis un savas vides apzināšanās un mobilitāte, komunikācijas prasmes, ikdienas 
dzīves aktivitātes, sporta un brīvā laika aktivitātes, sociālās prasmes un socializācija.

• Atbalsts iekļaujošām izglītības formām un apmācības nodrošināšana vispārizglītojošo 
skolu speciālistiem, kuri māca skolēnus un studentus ar redzes traucējumiem.

• Palīdzība un atbalsts vecākiem, kas audzina bērnus un jauniešus ar redzes traucējumiem.

• Pielāgotu materiālu un citu mācību/izglītības līdzekļu nodrošināšana.

• Sabiedrības informēšana un izpratnes veicināšana par cilvēku ar redzes traucējumiem 
īpašajām vajadzībām.

• Nozares attīstība un sadarbība ar līdzīgām institūcijām valstī un ārvalstīs.

Video prezentācijas: https://center-iris.si/o-nas/center-iris-en/

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

https://center-iris.si/o-nas/center-iris-en/ 
http://centeriris3.splet.arnes.si/files/2018/02/Centre-IRIS-Brochure.pdf 
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Neredzīgo, vājredzīgo un vecāka gadagājuma cilvēku centrs Škofja Lokā
Kontakti:

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

e-pasts: info@css-sl.si
Tīmekļa vietne: https://www.css-sl.si/

Centra dzīves vide ir pielāgota neredzīgajiem un vājredzīgajiem iedzīvotājiem. Lifti ir 
aprīkoti ar skaļruņiem, kas paskaidro, kurā stāvā cilvēks atrodas. Arī kāpņu margas ir ap-
rīkotas ar taustāmiem stāvu numuriem. Centra telpās ir uzstādīti arī rokturi, kas atvieglo 
orientēšanos. Pirmajā stāvā ir izvietots ziņojumu dēlis, uz kura Braila rakstā ir uzrakstī-
ta iedzīvotājiem svarīga pamatinformācija. Cilvēki ar redzes traucējumiem var izmantot 
elektronisko palielināmo lupu un pielāgotu datortehniku.

Ierodoties centrā, ergoterapijas dienests māca neredzīgajiem un vājredzīgajiem iedzīvotā-
jiem orientēties un pārvietoties. Ja mainās apstākļi un vajadzības, tas piedāvā arī papildu 
individuālu palīdzību iedzīvotājiem.

Tā kā ikdienā nākas saskarties ar vājredzību un aklumu, centra darbinieki ir atbilstoši ap-
mācīti darbam ar neredzīgiem un vājredzīgiem iedzīvotājiem. Viņi piedāvā neredzīgajiem 
un vājredzīgajiem uzraudzību, palīdzību pasta sūtījumu rakstīšanā, lasīšanā, personīgo 
mantu sakārtošanā un dažādu ierīču un iekārtu iepazīšanā un iegādē.

Ergoterapeiti apmāca arī jaunos darbiniekus, kā pareizi rīkoties ar neredzīgiem un vājre-
dzīgiem cilvēkiem (orientēšanās vidē, barošana, staigāšana pa kāpnēm u. c.). Ir svarīgi 
apzināties, ka neredzīgajiem ir nedaudz atšķirīgas vajadzības, tāpēc mums ir viņiem jā-
pielāgojas un jārespektē viņu personība.

Neredzīgie un vājredzīgie iedzīvotāji apmeklē sanāksmes kopā ar vietējo Neredzīgo un vājre-
dzīgo apvienību un Slovēnijas Neredzīgo un vājredzīgo savienību, kā arī dodas ekskursijās.

Centrs darbojas kopš 1937. gada.

Centrā ir sensorais parks, kas paredzēts neredzīgajiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kur apmeklētāji var iepazīt dažādas maņas. Parks ir 
paredzēts arī paaudžu socializācijai un saskarsmei ar iedzīvotājiem.

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

mailto:info@css-sl.si 
https://www.css-sl.si/ 
https://www.youtube.com/watch?v=2ok_-6qA8KA&feature=emb_logo
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SECINĀJUMI
Rūpīgi izpētot noteiktos projekta mērķus un mērķa intelektuālos rezultātus, secinām, ka vēl ir 
daudz darāmā, apgūstot IKT rīkus un apmācot personālu, publisko bibliotēku pakalpojumu jomā, 
kas paredzēti lietotājiem ar redzes traucējumiem. Lai gan rezultāti ir sasniegti, ir iespējams pa-
veikt vēl vairāk, lai padarītu bibliotēku pieejamāku neredzīgajiem un cilvēkiem ar redzes traucē-
jumiem. Lai panāktu vienlīdzīgu bibliotēku darbinieku kompetenci, projektā galvenā uzmanība 
tiek pievērsta bibliotēku darbinieku informētības paaugstināšanai par jauniem vai jau izmanto-
tiem IKT pakalpojumiem/rīkiem un to, kā tos ieviest, lai cilvēki ar invaliditāti, piemēram, redzes 
traucējumiem, varētu vairāk iesaistīties publisko bibliotēku pakalpojumu izmantošanā.

Covid-19 pandēmija nebija kaut kas gaidīts, bet tā noteikti neaizkavēja apņēmību īstenot projektu 
un sasniegt tā rezultātus attiecībā uz apmeklētājiem ar redzes traucējumiem. Viena no lietām, ko 
pandēmija ierobežoja, bija starptautiskās aktivitātes un plānotās starptautiskās sanāksmes, taču 
paraugprakses apmaiņa starp partneriem neapstājās, bet tieši otrādi – tā attīstījās. Šī paraugprakses 
un darbinieku zināšanu apmaiņa tiek izmantota starptautiskā mērogā. IKT rīku iekļaušana biblio-
tēku pakalpojumos redzes invalīdiem ir obligāta, bet vispirms ir jāpaplašina bibliotēku darbinie-
ku digitālās kompetences, izmantojot apmācības, pēc kurām iekļaušana patiešām ir iespējama. 
Sadarbība starp partneriem projekta laikā ir veiksmīga, tās rezultātā ir izveidots sadarbības tīkls 
bibliotēkām, kurām ir kopīga interese attīstīt personāla zināšanas un pakalpojumus apmeklētā-
jiem ar invaliditāti kopumā. Projekta un starptautisko tikšanos laikā iegūtās zināšanas un prasmes 
ir lieliskas. Pateicoties starptautiskajām aktivitātēm, tika nodibināti jauni kontakti, un cerams, ka 
nākotnē sadarbība starp iestādēm starptautiskā līmenī turpinās attīstīties. Jau strādājošas iestādes, 
piemēram, projektā iekļautās, ir precīzs labās prakses parauga piemērs attiecībā uz plānotajām 
aktivitātēm. Lai gan bija iestājusies pandēmija un vienīgā reālā vizīte notika Horvātijā, projekta 
partneriem tomēr izdevās virtuālā veidā apmeklēt vienam otru, izmantojot IKT rīkus – virtuālos 
braucienus. Virtuālo braucienu nevar salīdzināt ar reālu braucienu.

Partnerību veidoja 6 publiskās bibliotēkas no 6 dažādām valstīm, kuras atbalstīja 1 tehniskais 
partneris. Tāpat projekta ietvaros notika paraugprakses apmaiņa un 122 dalībnieki piedalījās 
mācību pasākumos. Turklāt partneru rīkotajos daudzkāršošanas pasākumos piedalījās 260 
dalībnieki. Ir radīts arī papildus saturs, lai uzlabotu darbinieku digitālās kompetences starp-
tautiskā līmenī. Tika sasniegts projekta galvenais mērķis – veicināt bibliotēku darbinieku 
profesionālo pilnveidi IKT metodoloģijās, vienlaikus pilnveidojot viņu pamatkompetences 
un veicinot daudz lielāku cilvēku ar redzes traucējumiem iekļaušanu bibliotēkās, uzlabojot 
galvenos bibliotēku pakalpojumus neredzīgajiem un vājredzīgajiem lietotājiem visā Eiropā. 

Tomēr vissvarīgākā daļa ir labākās prakses apmaiņa un bibliotēku darbinieku prasmju tālāka 
pilnveidošana, kas notika projekta laikā. Attīstība, veicamās darbības un aktivitātes bija ļoti rū-
pīgi pārdomātas un pakāpeniski ieviestas visā projekta laikā, kas palīdzēja sasniegt projektā iz-
virzītos nākotnes mērķus, taču tas nebūtu bijis iespējams bez publisko bibliotēku starptautiskās 
sadarbības un labas komunikācijas. No vienas puses, bibliotēku darbinieki veiksmīgi paplašināja 
savas prasmes, no otras puses, viņi vēl vairāk papildināja savas zināšanas par IKT rīku lietošanu 
un izmantošanu, lai panāktu neredzīgajiem un vājredzīgajiem apmeklētājiem sniegto pakalpoju-
mu uzlabošanu. Lai bibliotēka kļūtu patiesi iekļaujoša lasītājiem ar redzes traucējumiem, biblio-
tēkai pašai ir jāpielāgo savi pakalpojumi šīm specifiskajām vajadzībām, un, lai to izdarītu, tai ir 
jāievieš nepieciešamās digitālās tehnoloģijas.
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CITI RESURSI

Tiešsaistes resursi cilvēkiem ar redzes traucēju-
miem

Itālija
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-documentazio-

ne-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/

Latvija
1. Ieteikumi saziņai ar cilvēkiem ar invaliditāti SAITE
2. Profesijas, kas piemērotas cilvēkiem ar redzes traucējumiem SAITE
3. Pielāgota darba vide darbiniekiem ar invaliditāti SAITE
4. Dažādi atbalsta un uzziņas materiāli cilvēkiem ar redzes traucējumiem SAITE
5. Ko darīt, ja tuvs cilvēks sāk zaudēt redzi? SAITE
6. Rokasgrāmata pedagogiem, kas strādā ar cilvēkiem ar mācīšanās traucējumiem un redzes trau-

cējumiem SAITE

Rumānija
1. Bibliotēku pieejamība personām ar invaliditāti. Pieejams tīmekļa vietnē:

www.ifla.org/VII/s9/nd1/iflapr-89e.pdf
2. Piekļuve bibliotēkas lietotājiem ar invaliditāti. Pieejams:

www.sconul.ac.uk/.../pubs/access_disabilities.pdf
3. Amerikas Neredzīgo padome. Pieejams: 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. Available at:
<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. Available at:
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nationally”. Available at: http://www.audiopub.org/PDFs/2007Sales

7. Blindness Resource Center. Available at: http://www.nyise.org/blind.htm)
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9. Commission of the European Communities. Green paper. Copyright in the knowledge eco-

nomy. Bruxelles: Commission of the European Communities, 2008. Available at: 
<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. Pro-
moting Assistive Technology in an Outcome Driven Model of Service Delivery. Available at: 
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. Available at:
<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 
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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. Available at: <http://oss2005.case.unibz.it/Papers/19.pdf.>]

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

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. Available at:
<http://www.euroblind.org/fichiersGB/policy.htm>.]

17. European Blind Union. Available at: http://www.euroblind.org/
18. Freedom Scientific Blind/Low Vision Group and Corporate Offices. Available at: www.hj.com.
19. IFLA/Unesco, Manifiesto de la IFLA/UNESCO sobre la biblioteca pública. (IFLA, 1994). 

Available at: <http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/span.htm>.
20. KASDORF, B. The new e-book standard: simple, consistent, accessible. In: Society for Scho-

larly Publishing/2007. Available at: <http://sspnet.org/News/The_New_E-Book_Standard__
Simple_/news.aspx>.]

21. KELLY, B. Accessibility and institutional repositories. uk Web Focus. 2006. Available at: 
<http://ukwebfocus.wordpress.com/2006/12/12/accessibility-and-institutional-reposi-
tories/>.]

22. KELLY, B.; SLOAN, D.; BROWN, S.; SEALE, J.; PETRIE, H.; LAUKE, P.; BALL, S. Ac-
cessibility 2.0: people, policies and processes. Lucrare prezentată In cadrul w4a2007, Banff, 
Canadá, 7 – 11 mai 2007. Available at: <http://www.w4a.info/2007/prog/15-kelly.pdf>.]

23. KERSCHER, G.; ZUCHER, A.; LAGACE, I.; CONBOY, G. Making digital publishing ac-
cessible to persons who are blind and print disabled. Lucrare prezentată In cadrul O’Reilly toc 
Conference – Tools of Change for Publishing, New York, 11 – 13 februarie 2008. Available at: 
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http://www.libraryvt.com/conference/xx-национална-научна-конференция-с-международно-
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“Pružanje usluga neprofitnoga sektora u socijalnoj skrbi, zaštiti zdravlja, izvaninstitucional-
nom odgoju i obrazovanju i zaštiti obitelji”; Udruga slijepih Koprivničko-križevačke župani-
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5. Lash, J. P. Helen i učiteljica : [priča o Helen Keller i Anne Sullivan Macy]. Zagreb : Savez 

slijepih Hrvatske, 1984.

https://hrcak.srce.hr/file/120444
https://hrcak.srce.hr/file/119092
https://hrcak.srce.hr/file/120446
https://hrcak.srce.hr/file/210090
https://hrcak.srce.hr/file/209995
https://hrcak.srce.hr/file/120450
https://hrcak.srce.hr/file/120448
https://hrcak.srce.hr/file/170460


78
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Supplement, 2017. https://hrcak.srce.hr/file/285828

Internet sources:
1. Croatian Blind Union https://savez-slijepih.hr/
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in South Africa
Kaunda, Neli; Chizwina, Sabelo
Journal of Access Services, v16 n1 p. 6 – 20, 2019
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ma De Gasperi e Valentino Callegari, Roma : AIB, 2003
10. Reading groups, libraries and social inclusion : experiences of blind and partially sighted peo-
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11. Handicap, lecture et bibliothèque : colloque organisé par la Bibliothèque Universitaire et la 
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Latvija
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1. Ieskats Braila rakstā ar roku pārrakstīto grāmatu vēsturē Latvijā 1889. – 1961. / sast. Irēna 

Gaile. – Rīga : Latvijas Neredzīgo bibliotēka, 1998.
2. Pielāgota darba vide darbiniekiem ar invaliditāti : informatīvais materiāls darba devējiem. 
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9. Mobilais telefons un teksta lasītājs, kas darbojas ar balss sintezatoru “Oskars” : [par neredzī-
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10. Amandas ikdiena un iedvesma : [par redzes invalīdi, Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultā-
tes 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 Ezer-
nieku 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 piemē-
rotiem 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

Krievu valodā

Monogrāfijas:
1. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением\ зрения : [учебное 

пособие] / Л.А. Дружинина. Москва : Экзамен, 2006.

https://dom.lndb.lv/data/obj/841509.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/809346.html
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/771005.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/858429.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/858429.html
http://dom.lndb.lv/data/obj/569322.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/841509.html
http://dom.lndb.lv/data/obj/654339.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/841509.html
https://dom.lndb.lv/data/obj/809346.html


82

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 
слабовидящих : 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 
государственный педагогический институт, 1981.

5. Слишком темно и невыносимо тихо : воспоминания слепоглухонемой : как я 
воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир / Ольга Скороходова. 
Москва : Родина, 2019.

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

Angļu valodā

Monogrāfijas:
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 

viewpoint : The lives and experiences of visually impaired people. London: Jessica Kingsley 
Publishers.

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 Pa-
rents 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.

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.



83

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 internatio-
nal 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.

Rumānija

Monogrāfijas:
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 proces-

sing 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.

8. KERSCHER, G. The essential role of libraries serving persons who are blind and print disab-
led In the information age. In: K. Miesenberger; J. Klaus; W. Zagler; A. Karshmer (ed.), Com-
puters helping people with special needs. 10th International Conference, icchp 2006. Linz, 
Austria, July 11 – 13, 2006. Proceedings, pp. 100 – 105. Berlín/Heidelberg: Springer-Verlag.

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


84

9. LEVENTHAL, A. Structure benefits all. Edimburg: acm,2006.
10. MAJESKA, M. L. Talking books: pioneering and beyond. Washington, d. c.: National Library 

Service for the Blind and Physically Handicapped, 1988.
11. MIRIAM, E.; STENBERG, N. Appraising and Evaluating the Use of Daisy, For Print Di-

sabled Students in Norwegian Primary – and Secondary Education. Oslo: Departament of 
Informatics, University of Oslo, 2007.

12. MORVILLE, P.; ROSENFELD, L. Information architecture for the World Wide Web. Sebas-
topol, CA: O'Reilly Media, 2006.

13. NEWELL, A. F. Extra-ordinary human computer operation. In: A. D. N. EDWARDS (ed.), 
Extra-ordinary human-computer interactions: Interfaces for users with disabilities. Cambri-
dge: Cambridge University Press, 1995. pp. 3 – 18.

14. PACIELLO, M. G. Web accessibility for people with disabilities. Lawrence, Kansas: CMP 
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-
lín/Heidelberg: Springer-Verlag.

17. SEALE, J. K. E-Learning and disability in higher education: accessibility research and practi-
ce. Oxford: Routledge, 2006.

18. SMITH, S. Dyslexia and virtual learning environment interfaces. In L. PHILIPS; L. SUTHER-
LAND; J. K. SEALE (ed.), Access all areas: disability, technology and learning, Oxford: 
Association for Learning Technology, JISC, 2002. pp. 50 – 53.

19. WELCH, P.; PALAMES, C. A brief history of disability rights legislation in the United States. 
In P. WELCH (ed.), Strategies for teaching universal design. Boston, MA: Adaptive Environ-
ments Center, 1995.

Raksti periodiskajos izdevumos
20. BAE, K.; JEONG, Y.; SHIM, W.; KWAK, S. The ubiquitous library for the blind and phy-

sically handicapped – a case study of the LG Sangnam Library, Korea. In: IFLA Journal, 
33(3)/2007, 210 – 219.

21. BARON, D. Digital talking books program at the Vancouver Public Library. In: Feliciter, 
53(1)/2007, 43 – 43.

22. BAUWENS, B.; ENGELEN, J. J.; EVENEPOEL, F.; TOBIN, C.; WESLEY, T. Increasing 
access to information for the print disabled through electronic documents In sgml. In: Pro-
ceedings of the first annual acm sigaccess Conference on Assistive technologies, 1994. pp. 
55 – 61. New York: acm.

23. BRADY, R. T.; LONG, T. M. Richards, J.; VALLIN, T. Assistive technology curriculum struc-
ture and content in professional preparation service. provider training programs. In: Journal of 
Allied Health, 36(4), 2008, 183 – 192.

24. BROWN, G. J. Beyond print: reading digitally. In: Library Hi Tech, 19(4)/2001, 390 – 399.
25. BRZOZA, P.; SKUROWSKI, P. Internet library accessible to visually impaired people. In: 

Studia Informatica, 24(3)/2003, 293 – 302.
26. BRZOZA, P.; SPINCZYK, D. Multimedia Browser for Internet Online Daisy Books. In: Com-

puters Helping People with Special Needs. Germany: Springer, 2006. pp. 1087 – 1093.



85

27. CAMPBEL, P.; MILBOURNE, S.; DUGAN, L.; WILCOX, M. A review of evidence on prac-
tices for teaching young children to use assistive technology devices. In: Early Childhood 
Special Education, 26(1), 2006. 3 – 13.

28. CAMPBELL, P.; MILBOURNE, S.; WILCOX, M. Adaptation interventions to promote parti-
cipation in natural settings. In: Infants and Young Children, 21(2), 2008. 94 – 106.

29. CHEVALIER, G. Future distribution and playback options for digital talking books. In: D. 
Hamlin; G. S. Rubin (ed.), Vision 2005 London – Proceedings of the Vision 2005 Conference 
4 – 7 April 2005, pp. 985 – 989. [S. l.]: Elsevier.

30. COOMBS, N. What's new in talking books? In: Library Hi Tech, 18(2)/2000, 191 – 194.
31. COONIN, B. Establishing accessibility for e-journals: a suggested approach. In: Library Hi 

Tech, 20/2002, 207 – 220.
32. DAVIDSEN, L. Digital books at the Danish Library for the Blind = Digitale bøger på Dan-

marks Blindebibliotek. In: Bibliotekspressen (19)/2005, 10 – 13.
33. DEIBEL, K. Understanding and supporting the use of accommodating technologies by adult lear-

ners with reading disabilities. In: acm sigaccess Accessibility and Computing, 86/2006, pp. 32 – 35.
34. DILLON, A. Reader's models of text structures: the case of academic articles. In: International 

Journal of Man-Machine Studies, 35(6)1991, 913 – 925.
35. DUGAN, L.; CAMPBELL, P.; WILCOX, M. Making decisions about assistive technology 

with infants and toddlers. In: Early Childhood Special Education, 26(1), 2006. 25 – 32.
36. HILLESUND, T. Reading books in the digital age subsequent to Amazon, Google and the long 

tail. In: First Monday, 12(9)2007.
37. HUTINGER, P. L.; BELL, C.; DAYTNER, G. Establishing and Maintaining an Early Chil-

dhood Emergent Literacy Technology Curriculum. In: Journal of Special Education Techno-
logy, 21(4), 2008, 39 – 54.

38. JUST, P. Electronic books in the usa – Their numbers and development and a comparison to 
Germany. In: Library Hi Tech, 25(1)/2007, 157 – 164.

39. JOHNSON, L.; GRAYDEN, S. Podcasts – an emerging form of digital publishing. In: Inter-
national Journal of Computerized Dentistry, 9(3)/2006, 205 – 218.

40. JUDGE, S. Constructing an Assistive Technology Toolkit for Young Children: Views from the 
Field. In: Journal of Special Education Technology, 21(4), 2006, 17 – 24.

41. KERSCHER, G. The Essential Role of Libraries Serving Persons Who Are Blind and Print Di-
sabled in The Information Age. In: Computers Helping People with Special Needs, Springer, 
Germany, 2006, pp. 100 – 105.

42. LESAR, S. Use of Assistive Technology with Young Children with Disabilities: Current Status 
and Training Needs. In: Journal of Early Intervention. v21, n2, 1998, 146 – 159.

43. LIU, Z. The evolution of documents and its impacts. In: Journal of Documentation, 60(3)/2004, 
279 – 288.

44. McFALL, R. Electronic textbooks that transform how textbooks are used. In: Electronic Lib-
rary, 23(1)/2005, 72 – 81.

45. McLOUGHLIN, C.; MORRIS, A. UK public libraries: roles in adult literacy provision. In: 
Journal of Librarianship and Information Science, 36(1)/2004, 37 – 46.

46. MORGAN, G. A world in your ear: library service for print disabled readers in the digital age. 
In: The Electronic Library, Academic Research Library, vol. 23, nr. 3/2003, pp. 234 – 239.

47. PETERS, Thomas A. “Digital audiobook services through libraries”. In: Library technology 
reports, ene-feb, 2007, v. 43, n. 1.

48. SAUMURE, K.; GIVEN, L. M. Digitally enhanced? An examination of the information beha-
viours of visually impaired post-secondary students. In: Canadian Journal of Information and 
Library Science, 28(2)/2004, 25 – 42.



86

49. TANK, E.; FREDERIKSEN, C. The DAISY standard: entering the global virtual library. In: 
Library Trends, 55(4)/2007, 932 – 949.

Slovēnija

Angļu valodā
1. Guidelines for easy-to-read materials. The Hague: IFLA, 2010. https://www.ifla.org/files/as-

sets/hq/publications/professional-report/120.pdf.
2. Guidelines for library service to braille users. The Hague: IFLA, 1998. https://www.ifla.org/

publications/guidelines-for-library-service-to-braille-users?og=8708
3. Irvall, B. and Skat Nielsen G. Access to libraries for persons with disabilities – CHECKLIST. 

The Hague: IFLA, 2005. https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-re-
port/89.pdf.

4. Kavanagh, R. and Christensen Sköld, B. (Ed.). Libraries for the Blind in the Information 
Age – Guidelines for development. The Hague: IFLA, 2005. http://archive.ifla.org/VII/s31/
pub/Profrep86.pdf.

5. Panella, N. M. Library Services to People with Special Needs Section – Glossary of Terms and 
Definitions. The Hague: IFLA, 2009. https://www.ifla.org/publications/ifla-professional-re-
ports-117.

6. Rathje, B. D., McGrory, M., Pollitt, C. and Voutilainen, P. Designing and building integrated 
digital library systems – guidelines. The Hague: IFLA, 2005. http://www.ifla.org/en/publica-
tions/ifla-professional-reports-90.

7. Skat Nielsen G. and Irvall, B. Guidelines for Library Services to Persons with Dyslexia. The 
Hague: IFLA, 2001. https://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-70.

8. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (online). https://www.w3.org/WAI/stan-
dards-guidelines/wcag/.

9. Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0 (online). ht-
tps://www.w3.org/TR/WCAG-EM/

Slovēņu valoda
1. Branje na stičišču: zbornik simpozija, Sežana, 26. november 2001. Sežana: Bralno društvo 

Primorske – Knjižnica Srečka Kosovela, 2001.
2. Dyck, H. van. Ne tako, ampak tako : knjižica nasvetov za prijaznejše druženje s slepimi in 

slabovidnimi. Ljubljana : SLS, 1992.
http://www.kss-ess.si/wp-content/uploads/2018/03/E-GRADIVA_KOT_BLIZNJICA_DO_
USPEHA_BDS2017.pdf

3. Kavanagh, R. in Christensen Sköld, B. (ur.). Knjižnice za slepe v informacijski dobi: smernice 
za razvoj. Ljubljana: ZBDS, 2010.

4. Knjižnice za slepe v informacijski dobi: razvojne smernice. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih 
društev Slovenije, 2010.

5. Kodrič Dačić, E. et al. Model Knjižnice za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja. 
Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2014. https://www.knjiznice.si/wp-content/
uploads/2020/06/NUK_Izdelava-modela-KSS_2014.pdf.

6. Kodrič Dačić, E. et al. Vzpostavitev ustreznega statusa knjižnice za slepe in slabovidne v sistemu 
knjižnice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2010. https://www.knjiznice.si/wp-con-
tent/uploads/2020/06/NUK_Vzpostavitev_knjiznica_za_slepe_in_slabovidne_2010.pdf

https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/120.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/120.pdf
https://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-service-to-braille-users?og=8708
https://www.ifla.org/publications/guidelines-for-library-service-to-braille-users?og=8708
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/89.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/89.pdf
http://archive.ifla.org/VII/s31/pub/Profrep86.pdf
http://archive.ifla.org/VII/s31/pub/Profrep86.pdf
https://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-117
https://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-117
http://www.ifla.org/en/publications/ifla-professional-reports-90
http://www.ifla.org/en/publications/ifla-professional-reports-90
https://www.ifla.org/publications/ifla-professional-reports-70
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/
https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/
https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/
http://www.kss-ess.si/wp-content/uploads/2018/03/E-GRADIVA_KOT_BLIZNJICA_DO_USPEHA_BDS2017.pdf
http://www.kss-ess.si/wp-content/uploads/2018/03/E-GRADIVA_KOT_BLIZNJICA_DO_USPEHA_BDS2017.pdf
https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2020/06/NUK_Izdelava-modela-KSS_2014.pdf
https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2020/06/NUK_Izdelava-modela-KSS_2014.pdf
https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2020/06/NUK_Vzpostavitev_knjiznica_za_slepe_in_slabovidne_2010.pdf
https://www.knjiznice.si/wp-content/uploads/2020/06/NUK_Vzpostavitev_knjiznica_za_slepe_in_slabovidne_2010.pdf


87

7. Kodrič-Dačić, E. et al. Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dosto-
pa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja. 2014 URN:NBN:SI:-
DOC-Y889O838 from http://www.dlib.si

8. Novljan, S. et al. Tiskani in elektronski viri med slepimi, slabovidnimi in osebami z motnjami 
vida (Elektronski vir) v E-gradiva kot bližnjica do uspeha? (Elektronski vir): e-zbornik Bral-
nega društva Slovenije ob 12. strokovnem posvetovanju 8. septembra 2017, str. 77 – 88.

9. Tudi mi beremo – različni bralci z različnimi potrebami: zbornik Bralnega društva Slovenije, 
strokovno posvetovanje, Ljubljana, oktober 2013. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo, 2013.

10. Zaviršek, D., Kačič, M., Krstulovič, G., Sobočan, A. M. Senzorno ovirani in osebe z ovirami 
na področju branja pri dostopanju do bralnega gradiva v specialni in splošnih knjižnicah v 
Sloveniji. Knjižnica, letnik 60. številka 4 (2016) str. 33 – 54.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-ZR1BQEHI

11. Žolgar, I., Kermauner, A.. 10 zmot in 10 resnic o slabovidnosti. Celje : Združenje prijateljev 
slepih Slovenije : Zavod Prava možnost ; Ljubljana : Zveza društev slepih in slabovidnih Slo-
venije, 2021.

Daiļliteratūra par aklumu un redzes traucējumiem:
1. Brvar, R. Dotik znanja: slepi in slabovidni učenci v inkluzivni šoli. Ljubljana: Modrijan, 2010.
2. Brvar, R. Kaj, kako? Zakaj, tako? : predstavitev inovacij, adaptacij in izboljšav pri pouku s 

slepimi in slabovidnimi učenci. Grosuplje: Mondena, 2005.
3. Brvar, R. Z igro do učenja. Ljubljana: Math, 2014.
4. Dietl, E. Lisjak luka potrebuje očala. Radovljica: Didakta, 2001.
5. Florescu, C. D. Slepi maser. Ljubljana: Modrijan, 2011.
6. Frey, J. Velike zelene oči. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2005.
7. Hull, J. M. Notes on the Blindness. London: Profile books, 2017.
8. Kermauner, A. Bela kot galeb: zgodba o deklici z albinizmom. Jezero: Morfem, 2014.
9. Kermauner, A. Berenikini kodri. Dob pri Domžalah: Miš založba, 2006.

10. Kermauner, A. In zmaj je pojedel sonce. Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG); Sodobnost 
International, 2011.

11. Kermauner, A. Kakšne barva je tema? Ljubljana: Zavod za slepo in slabovidno mladino, 1996.
12. Kermauner, A. Orionov meč. Dob pri Domžalah: Miš, 2008.
13. Kermauner, A. Tema ni en črn plašč. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2001.
14. Mozetič, B. Alja dobi zajčka. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2014.
15. Pregelj, S. Duh Babujan in prijatelji. Dob pri Domžalah: Miš, 2014.
16. Svetin, P. Mrožek dobi očala. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2003.
17. Tekavčič Pompe, M. Meta, očesna zdravnica. Radovljica: Didakta, 2014.

Taktilās grāmatas:
1. Jerina Gubanc, M. Pingvinčki in skrivnostni travnik. Ljubljana: Lekarna, 2019.
2. Kermauner, A. Žiga špaget gre v širni svet. Dob pri Domžalah: Miš, 2010.
3. Kermauner, A. Žiga špaget je za punce magnet. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih 

Slovenije, 2017.
4. Praprotnik-Zupančič, L. Zakaj so zebre progaste? Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010.

http://www.dlib.si
https://www.dlib.si/results/?&query='rele%253dKnji%25c5%25benica'
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-ZR1BQEHI


Tech.Library

Praktiskā rokasgrāmata

Autori un redaktori:
Petko R. Slavejkova vārdā nosauktā reģionālā bibliotēka, Bulgārija

Kalina Ivanova, Kaloyan Zdravkov, Marina Stoykova, Martina Yankova,  
Valentin Apostolov, Ivan Blazhev

Rijekas publiskā bibliotēka, Horvātija
Emily Ilic, Ivan Babic

Romagna Faentina savienība, Itālija
Chiara Cenni, Giorgia Plachesi, Daniele Scarazzati

Mazsalacas pilsētas bibliotēka, Latvija
Anete Beerzinja, Zane Berga

Rumānijas Nacionālā bibliotēka, Rumānija
Adriana Boruna, Roxana Dinu, Florin Nistor, Gabriel Ene, Ruxandra Miuti

Ļubļanas pilsētas bibliotēka, Slovēnija
Simona Shinko, Mateja Lesar, Andreja Vovk Iskric

Šīs rokasgrāmatas PDF un citu valodu  
versijas var atrast: www.tech-library.eu

http://www.tech-library.eu

