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INTRODUCERE

Despre Proiectul TECH.LIBRARY
Proiectul are la bază atât identificarea obiectivelor principale cât și găsirea activităților și 
rezultatelor cele mai potrivite pentru abordarea acestor obiective și a principalei probleme 
comune: cum să ne comportăm cu persoanele cu deficiențe de vedere în biblioteci.

Activitățile proiectului sunt planificate, dat fiind faptul că noile tehnologii deschid noi opor-
tunități de lectură și posibilități de participare destinate persoanelor cu dizabilități, de fapt, 
persoanele nevăzătoare și cu deficiențe de vedere au astăzi acces la computer, la internet și 
resurse digitale folosind instrumente inovatoare.

Din păcate, personalul bibliotecilor nu are competențe omogene pentru gestionarea corectă 
a acestor instrumente și pentru a ajunge la grupurile țintă, de aceea proiectul se concentrează 
pe creșterea gradului de conștientizare a bibliotecarilor cu privire la instrumentele și servici-
ile TIC pentru a implica utilizatorii cu deficiențe de vedere și a avea parte de experiențe de 
succes și de cele mai bune practici în interacțiunea cu aceștia.

Acest lucru va conduce la o mai mare conștientizare a bunelor practici la nivel internațional 
cu privire la participarea cititorilor cu deficiențe de vedere prin folosirea instrumentelor TIC. 
Schimbul de bune practici între bibliotecari va permite tuturor să învețe despre strategiile 
adoptate de alte țări și de alte biblioteci în urma cărora utilizatorii cu deficiențe de vedere 
au devenit activi prin folosirea instrumentelor TIC. Bibliotecile partenere au analizat și s-au 
inspirat de la colegi pentru a dezvolta inițiative, proiecte, servicii și metodologii de succes; 
se așteaptă ca acest lucru să îmbunătățească competențele profesionale ale personalului bi-
bliotecilor, precum și să îi ajute să conștientizeze rolul pe care îl pot avea persoanele cu 
dizabilități în comunitate.

Tehnologiile digitale și instrumentele online reprezintă un factor-cheie în promovarea de 
servicii de bibliotecă performante pentru cititorii cu deficiențe de vedere.

Cu toate acestea, în majoritatea țărilor UE:

• personalul bibliotecilor nu este pe deplin conștient de amploarea și potențialul instru-
mentelor și serviciilor TIC pentru includerea utilizatorilor cu deficiențe de vedere și, 
de asemenea, are puține cunoștințe despre experiențele remarcabile și cele mai bune 
practici care pot fi replicate la nivel local, național și internațional;

• competențele digitale ale personalului bibliotecilor sunt adesea insuficiente pentru in-
tegrarea eficientă a instrumentelor digitale.

TECH.LIBRARY are în vedere 3 obiective principale:

1. încurajarea schimbului de bune practici între personalul diferitelor biblioteci privind 
serviciile și instrumentele TIC pentru integrarea utilizatorilor cu deficiențe de vedere

2. dezvoltarea competențelor digitale ale personalului bibliotecilor prin activități perso-
nalizate de instruire în utilizarea instrumentelor TIC
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3. crearea unei rețele de biblioteci colaborative ca răspuns la nevoile utilizatorilor cu 
deficiențe de vedere.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, se vor derula următoarele activități:

1. schimb de bune practici și vizite documentare pentru a permite fiecărui participant să 
învețe și să înțeleagă modul în care alte biblioteci din diferite țări utilizează TIC în 
interacțiunea cu utilizatorii cu deficiențe de vedere;

2. dezvoltarea unei platforme web care permite utilizatorilor să se formeze, să împăr-
tășească experiențe și opinii, să comunice, să se cunoască reciproc și să disemineze 
activități și inițiative ale proiectului;

3. instruire pe termen scurt a personalului cu privire la cele mai noi tehnologii TIC pentru 
a oferi servicii utilizatorilor cu deficiențe de vedere.

Parteneriatul include 6 biblioteci publice din 6 țări, susținute de un partener tehnic. Proiectul 
a presupus implicarea a 122 de participanți în activități de instruire și schimb de bune prac-
tici și a altor 260 de participanți în evenimente multiplicatoare de diseminare.

În plus, un număr semnificativ de biblioteci externe vor fi implicate în crearea de rețele și 
împărtășirea experiențelor prin intermediul platformei web, ceea ce le va oferi și informații 
utile, videoclipuri și materiale de instruire, demonstrații și mult mai mult conținut pentru a 
îmbunătăți competențele digitale ale angajaților lor.

Scopul principal al proiectului este de a promova dezvoltarea profesională a personalului 
din biblioteci în metodologiile TIC, îmbunătățindu-și, în același timp, competențele-cheie 
și promovând o incluziune mult mai mare în biblioteci prin îmbunătățirea serviciilor-cheie 
pentru utilizatorii nevăzători și cu deficiențe de vedere din întreaga Europă.

A deveni o bibliotecă cu adevărat incluzivă pentru cititorii cu deficiențe de vedere nu în-
seamnă doar capacitatea de a se adapta la tehnologiile digitale în continuă schimbare, ci și 
de a permite personalului bibliotecii să joace un rol complex.

Faceţi cunoştinţă cu partenerii

Bulgaria, Biblioteca Regională Petko R. Slaveykov
www.libraryvt.com

Biblioteca Regională Petko R. Slaveykov – Veliko Tarnovo a fost creată în 1889 ca “bi-
bliotecă publică cu statut și regulament propriu”. În noiembrie 1920, a fost recunoscută ca 
al treilea depozit național de carte prin Decretul nr.171/12.11.1920 și îndeplinește această 
funcție chiar şi în zilele noastre. În prezent este cea mai mare bibliotecă din partea de nord a 
centrului Bulgariei, care oferă servicii ce îmbină tradiţia cu tehnologiile moderne.

Biblioteca deține peste 610.000 de documente de literatură științifică și educațională, perio-
dice, documente electronice etc. Biblioteca Regională “P. R. Slaveykov” deține de asemenea 

http://www.libraryvt.com
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o colecție unică de 1.100 de publicații vechi tipărite, 29 de manuscrise, precum și o colecție 
bogată de fotografii, cărți poștale, timbre și insigne din Veliko Tarnovo și din regiune.

Funcțiile de bază ale Bibliotecii sunt colectarea, prelucrarea, prezervarea documentelor și 
punerea lor la dispoziția cititorilor, oferirea de sprijin metodologic bibliotecilor din regiune, 
instruirea bibliotecarilor, furnizarea de date despre activitățile bibliotecii și transmiterea lor 
către Ministerul Culturii și Biblioteca Națională “Sf. Chiril și Sf. Metodie”, Sofia.

Biblioteca regională “Petko R. Slaveykov” este centru metodologic pentru 153 de biblioteci 
publice și colaborează cu organizații sociale și sindicate în derularea de proiecte și programe. 
Oferta sa largă constă în informații bibliografice, formare și cursuri de limbi străine.

Biblioteca organizează seminarii de informatică și cursuri educaționale despre utilizarea sof-
tware-urilor specifice persoanelor cu probleme de vedere și despre scrierea în Braille, spec-
tacole de teatru și expoziții itinerante de fotografii și documente pentru persoanele cu nevoi 
speciale. Biblioteca Regională este co-organizator, împreună cu departamentul “Editură și 
activități de bibliotecă și informare” din cadrul Universității din Veliko Tarnovo, a confe-
rinței științifice anuale cu participare internațională “Biblioteci – lectură – comunicare”. La 
această conferință, participă profesori de biblioteconomie, specialiști în domeniu, studenți și 
bibliotecari din bibliotecile publice și universitare din țară și din alte state europene. Bibli-
oteca Regională “Petko R. Slaveykov” desfășoară activități de publicare și marketing prin 
editarea de monografii, albume, broșuri și indici bibliografici. Publică, periodic, materiale cu 
informații despre structura bibliotecii, activitățile desfășurate și cataloage.

Croaţia, Biblioteca Orăşenească din Rijeka
www.gkr.hr

Biblioteca Orășenească din Rijeka (Gradska knjižnica Rijeka – GKR) a fost înființată în 
1962 ca urmaș al două instituții mai vechi: Sala de lectură publică din Rijeka (creată în 1849) 
și Biblioteca Publică Sušak (înființată în 1930.). Biblioteca Orășenească din Rijeka este or-
ganizată ca o rețea de biblioteci alcătuită din departamente, filiale și biblioteca mobilă (bibli-
oteca pe roți). Biblioteca Orășenească din Rijeka oferă publicului o gamă largă de servicii și 
activități: servicii principale de bibliotecă, acces la Internet și computere, cercuri de lectură, 
povestiri pentru copii preșcolari, diverse ateliere pentru copii și adolescenți, prezentări de 
cărți și autori, expoziții, întâlniri etc.

În prezent, GKR are 60 de angajați, dintre care aproximativ 50 de bibliotecari și personal 
auxiliar. GKR are 21.734 de utilizatori, iar numărul lor este în continuă creștere. În 4 ani a 
crescut cu aproape 20%.

Biblioteca orașului Rijeka își propune să fie un centru cultural, educațional, social și de in-
formare al orașului, deschis tuturor. Ca bibliotecă publică, promovează valorile democratice 
și acționează ca reprezentant de bază al comunității. Având la bază principiul deschiderii, Bi-
blioteca este un punct de acces local la cunoaștere, informații, cultură și timp liber de calitate.

Există trei tipuri de activități principale ale Bibliotecii: activitatea curentă care vizează ser-
viciile și rolurile tradiționale și centrale ale bibliotecilor publice din Republica Croația, setul 
de practici inovatoare, uneori cu totul experimentale, în rândul bibliotecilor croate, menite 
să aducă în discuție rolul și limitele bibliotecii publice contemporane, schimbările de in-

http://www.gkr.hr
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frastructură viitoare (2020 – 2021), cu prima schimbare de acest fel din orașul Rijeka, clădi-
rea centrală a Bibliotecii Orășenești din Rijeka (clădirea T-object) și Casa Copiilor (clădirea 
Brick) din fostul complex Rikard Benčić.

Biblioteca Orășenească din Rijeka este una dintre instituțiile culturale cheie din oraș, care 
din 2018 până în 2022 a intrat în ciclul marilor procese de transformare care va avea ca rezul-
tat cele mai importante schimbări de dezvoltare din istoria Bibliotecii, precum și din cultura 
orașului Rijeka. Biblioteca a câștigat Premiul național Organizatorul voluntar din 2016 și 
Premiul internațional EIFL pentru utilizarea inovatoare a tehnologiei, în 2014.

Italia, ARGO

ARGO este o companie cu sediul în Faenza și specializată în dezvoltarea, implementarea 
și coordonarea de proiecte transnaționale, precum și de inițiative culturale și de dezvoltare 
a afacerilor. Misiunea sa este de a promova și genera procese de inovare printr-o abordare 
logică de implicare:

a. să lucreze în strânsă colaborare cu instituțiile private și publice pentru a promova prac-
ticile de inovare și punere în aplicare a rezultatelor cercetării;

b. să încurajeze inovarea și cooperarea ca un activ strategic pentru dezvoltare;

c. să susțină instituțiile în dezvoltarea de proiecte și soluții inovatoare;

d. să îmbunătățească competitivitatea teritoriilor locale;

e. să contacteze o rețea largă de posibile părți interesate (private, publice, tehnice și 
instituționale) pentru a colabora în proiecte de inovare.

Compania activează în mai multe sectoare (cultură, inovare socială, marketing teritorial, 
educație) oferind o gamă variată de competențe care acoperă atât domeniile tehnic, cât și 
cele manageriale: studiu și analiză, evaluare calitativă, elaborare de planuri, management 
al părților interesate, strângere de fonduri, planificare de afaceri, comunicare, exploatare 
rezultate, management de proiect. Compania se bazează pe o echipă cu înaltă calificare care 
acoperă diferite discipline și care are cel puțin 5 ani de experiență în proiecte de inovare și 
cooperare.

ARGO operează în următoarele domenii:

• Educație și formare: desfășoară cercetări și studii despre metodele și instrumentele 
inovatoare, ocupându-se și de materiale de instruire și creare de conținut în resurse 
umane, turism, dezvoltare de afaceri, internaționalizare. În plus, compania oferă cur-
suri de formare pentru tineri și adulți pe diferite subiecte.

• Diseminare și valorificare: elaborează strategii, planuri și campanii de comunicare, 
diseminare și exploatare. Personalul companiei posedă cunoștințe avansate în comu-
nicarea tradițională și marketing, combinată cu o înțelegere aprofundată a web-ului, a 
platformelor sociale și a celor mai inovatoare instrumente tehnologice dezvoltate pen-
tru a comunica valoarea proiectelor, acțiunilor și mărcilor. În plus, ARGO este speci-
alizată în planificarea, organizarea și coordonarea de conferințe, evenimente, întâlniri 
internaționale; în producerea de videoclipuri și filme documentare; în elaborarea de 
activități și instrumente de implicare a părților interesate,
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• Consultanță: Echipa ARGO constituită din experti calificati oferă servicii de înaltă 
specializare pentru a sprijini dezvoltarea diferitelor organisme din domeniul culturii și 
educației: studii de fezabilitate, analiză financiară și bugetară, elaborarea planului de 
afaceri, proiectarea sistemelor de control al managementului, managementul calității, 
evaluarea inițială și finală.

Italia, Unione della Romagna Faentina (URF)
www.romagnafaentina.it

Unione della Romagna Faentina (URF) este o Uniune a șase municipii învecinate, situate în 
zona de sud-est a regiunii Emilia-Romagna (Italia). Se întinde pe o suprafață de aproximativ 
600 de kilometri pătrați și are o populație de cca. 90.000 de locuitori.

Romagna Faentina a fost înființată în 2012 de către municipalitățile din Brisighella, Casola 
Valsenio, CastelBolognese, Faenza, Riolo Terme și Solarolo pentru a furniza servicii efici-
ente cetățenilor care locuiesc într-o zonă cu un teritoriu destul de eterogen (dealuri înalte 
și plane, zone urbane și rurale) printr-o structură organizatorică foarte calificată unică. Din 
ianuarie 2018, municipiile membre au transferat întreg personalul și competențele acestei 
Uniuni, formate din primarii respectivelor municipii.

Departamentul implicat în proiect se numește Cultură și Turism și include conducerea bibli-
otecilor municipale. Clădirea principală și organizarea sunt asigurate de Biblioteca istorică 
Manfrediana a Municipiului Faenza, coordonatorul întregii Unione della Romagna Faentina.

Serviciul Bibliotecă din Romagna Faentina include mici filiale în Faenza și bibliotecile mu-
nicipiilor din apropiere, care fac parte din structura generală.

Activitățile principale sunt: instruirea privind accesul și utilizarea materialelor bibliotecii, 
Serviciul de referință, Rezervarea online de cărți, Recomandarea de documente din bibliote-
că, Serviciul de împrumut, Fotocopiere, întâlniri și inițiative culturale, propuneri de activități 
pentru școli de diferite niveluri, promovarea literaturii.

Clădirea istorică a Bibliotecii Manfrediana găzduiește, de asemenea, importante seminarii 
culturale, întâlniri cu autori și diferite evenimente.

Personalul bibliotecii principale este alcătuit din 14 persoane, la care se adaugă alte 2 per-
soane provenite din două biblioteci mici. Pentru alte servicii au fost angajate, pe bază de 
contract, persoane noi.

În plus, personalul colaborează cu 12 voluntari prin intermediul serviciului național de vo-
luntariat.

Personalul implicat în proiect include atât grupul responsabil cu managementul bibliotecilor 
și al altor servicii (Cultură și Turism), cât și persoane cu experiență în planificarea și mana-
gementul proiectelor europene, evenimentelor și activităților locale și internaționale.

Informații referitoare la dimensiunea organizației, cu date despre utilizatori:

• utilizatori înregistrați în Faenza: 40.371, în toate bibliotecile din Romagna Faentina: 
60.798

http://www.romagnafaentina.it
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• utilizatori activi: 41.154

• împrumuturi de documente: 78.600

Bibliotecile ce fac parte din Unione della Romagna Faentina promovează utilizarea plat-
formelor online, a cărților electronice, a cărților audio și a altor servicii online. Principala 
platformă online utilizată în regiunea Emilia-Romagna este Media Library Online – MLOL. 
Resursele cu acces gratuit sunt în jur de 1.500.000, în timp ce resursele pentru care este ne-
voie de înregistrare la o bibliotecă sunt în jur de 400.000. MLOL conține cărți electronice, 
cărți audio, ziare, muzică, filme, cursuri, baze de date.

Unione della Romagna Faentina, alcătuită din Biblioteca istorică din Faenza și din filialele 
mici din celelalte municipii, are o experiență îndelungată în gestionarea activităților adresate 
cetățenilor de toate vârstele (de la copii la adulți și vârstnici). Biblioteca Manfrediana are 
deja 200 de ani de istorie și experiență; personalul său a gestionat, de asemenea, proiecte la 
nivel regional și național, menite să îmbunătățească serviciile bibliotecii, în special pentru 
persoanele în vârstă (de exemplu, prin activități culturale, întâlniri și prin punerea la dispo-
ziția acestora a ziarelor și revistelor din bibliotecă).

Letonia, Biblioteca Orăşenească din Mazsalaca
www.mazsalaca.lv

Biblioteca Orășenească din Mazsalaca a fost înființată în 1886 și este una dintre cele mai 
vechi biblioteci din Vidzeme de Nord. De la 1 septembrie 2021, Biblioteca Orășenească 
Mazsalaca este o unitate structurală a Bibliotecii Valmiera și funcționează ca o filială inde-
pendentă.

Biblioteca Orășenească din Mazsalaca este o instituție culturală, educativă și de informare 
care oferă servicii de bibliotecă, bibliografice și de informare care răspund nevoilor comuni-
tății locale. Biblioteca organizează în mod regulat expoziții de fotografie și pictură, precum 
și diverse activități pentru adulți și copii, precum excursii, plimbări cu bicicleta, întâlniri cu 
scriitori, ateliere de creație, prima întâlnire cu biblioteca etc.

Biblioteca participă la proiectul “Biblioteca de povești” al Comisiei Naționale Letone pentru 
UNESCO și la proiectul de lectură “Juriul pentru copii, tineri și părinți”. Partenerii noștri de 
cooperare sunt diverse instituții și organizații, cum ar fi Școala Gimnazială și Instituția de În-
vățământ Preșcolar “Dārziņš” Mazsalaca, Muzeul Regional Mazsalaca și Muzeul Valmiera, 
Asociația Seniori Mazsalaca “Atbalss”, bibliotecile regionale din Valmiera, precum și alte 
organizații și asociații neguvernamentale .

În 2021, au fost înregistrați în bibliotecă 585 de vizitatori, inclusiv copii și tineri sub 18 ani. 
Biblioteca a fost vizitată de 9.758 de ori; documente consultate – 20.289.

Date de contact:
Biblioteca Orășenească din Mazsalaca

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

Mai multe informații pot fi consultate pe website-ul: Aici

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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România, Biblioteca Naţională a României
www.bibnat.ro

Biblioteca Națională a României are misiunea de a identifica, colecta, organiza, cerceta, dez-
volta, conserva si promova patrimoniul național și colecția Românica de documente tipărite 
și alte tipuri de materiale publicate în străinătate, referitoare la România, poporul român și 
cultura română, la operele autorilor români publicate în orice limbă și la publicațiile în limba 
română ale autorilor străini apărute peste hotare. Organizează Depozitul Legal, principala 
sursă documentară privind cunoașterea culturii și civilizației românești; oferă acces de cali-
tate la colecțiile sale, în scopul cercetării, studiului sau informării. În prezent, colecțiile bi-
bliotecii conțin aproximativ 12,5 milioane de unități bibliografice enciclopedice, organizate 
în fonduri curente și fonduri ale colecțiilor speciale. Varietatea tipurilor de suport păstrate 
de Biblioteca Națională a României este o caracteristică importantă a colecțiilor sale. Pe 
lângă suporturile tradiționale, există și afișe, arhive grafice, atlase, hărți, desene, documente 
sonore, tipărituri, materiale audiovizuale, manuscrise și fotografii din secolele al XIX-lea și 
al XX-lea. Colecțiile digitale sunt rezultatul proiectelor de digitizare în care este implicată 
BNaR. Odată cu înființarea bibliotecii digitale, colecțiile se îmbogățesc prin crearea de re-
surse electronice obținute prin digitizarea colecțiilor existente.

De la sfârșitul anului 2011, BNaR funcționează într-o clădire nouă, perfect adaptată noilor 
cerințe de informare și documentare. Cu o suprafață totală de 112.000 mp, noul sediu al 
BNaR a fost conceput în vederea asigurării nu doar a funcțiilor specifice unei biblioteci na-
ționale, ci și a funcțiilor culturale și de recreere. Astfel, la fel ca multe biblioteci naționale 
europene, Biblioteca Națională a României pune la dispoziție, pe lângă spațiul tradițional de 
bibliotecă, săli de conferințe și expoziții, librării, spații multimedia și de divertisment etc. 
Odată mutată în noul sediu, Biblioteca Națională a României a desfășurat și a inițiat proiec-
te atât cu parteneri naționali, cât și internaționali. Un exemplu în acest sens este proiectul 
“Itinerare balcanice”, care și-a propus să conștientizeze particularitățile culturale ale zonei 
balcanice moderne, reflectate din perspectiva francofonă.

Biblioteca Națională a României se implică și în organizarea diferitelor tipuri de evenimente 
culturale și profesionale adresate tuturor categoriilor de utilizatori, precum Noaptea Bibli-
otecilor și Noaptea Cercetătorilor, spectacole de teatru, muzică și dans, expoziții, lansări de 
cărți sau conferințe cu privire la diverse domenii de cunoaștere, sau proiectul Dream (Digital 
Resourcess – easy to access and manage), adresat persoanelor cu deficiențe de vedere.

În decembrie 2012, Fundația Motivation a acordat clădirii Bibliotecii Naționale a României 
Marca de Accesibilitate cu privire la accesibilitatea în scaunul rulant.

În plus, BNaR a găzduit proiecții de filme accesibile pentru persoanele cu deficiențe de ve-
dere și pentru alte tipuri de public.

Biblioteca Națională a României își propune, într-adevăr, să ofere acces la colecțiile sale 
valoroase pentru toate persoanele, indiferent de vârstă, sex, naționalitate sau dizabilitate. Ro-
lul BNaR este de a crea, rezerva, gestiona și valorifica patrimoniul cultural scris românesc. 
Utilizatorii săi sunt diferiți și complexi. Întrucât rolul bibliotecii este de a fi în folosul întregii 
societăți, se pot identifica o serie de utilizatori specifici:

• persoane cu interese, ocupații și nevoi de informare diferite. Există utilizatori care au 
același profil informațional ca utilizatorii bibliotecilor publice, utilizatori interesați de 

http://www.bibnat.ro
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documente care se află doar în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale, utilizatori 
interesați de documente care nu se află în colecțiile bibliotecii și biblioteca trebuie să 
le solicite prin împrumut interbibliotecar internațional.

• bibliotecile publice și bibliotecarii din Sistemul Național de Biblioteci (biblioteci jude-
țene și alte biblioteci publice) cărora BNaR le oferă asistență metodologică și sprijin în 
restaurare, prin Centrul Național de Restaurare a Documentelor. Biblioteca Națională 
a României administrează o bază de date a bibliotecilor românești și editează publicații 
de specialitate.

• editurile românești care beneficiază de serviciile de atribuire a ISBN, ISSN și CIP 
(Catalogarea Înaintea Publicării).

• alți beneficiari ai BNaR sunt institutele culturale românești din străinătate, care sunt 
sprijinite de Biblioteca Națională a României în a-și dezvolta propriile colecții, fiind 
susținute, în acest sens, de Rezerva Națională de Publicații; alte instituții ce apelează 
la Bibliotecă pentru produse și servicii de informare specifice.

Slovenia, Biblioteca Orăşenească din Ljubljana
www.mklj.si

Biblioteca Orășenească din Ljubljana (LCL) este cea mai mare bibliotecă publică din Slo-
venia. Reprezintă locul de întâlnire culturală, informațională, socială și comunicațională al 
indivizilor, grupurilor, comunităților locale, instituțiilor și organizațiilor culturale. LCL, bi-
bliotecă aflată în capitala slovenă (290.000 de locuitori), se adresează atât locuitorilor din 
Ljubljana, cât și celor care o vizitează. Biblioteca are 36 de filiale, o bibliotecă mobilă cu 47 
de stații (printre care cele de la închisoarea pentru femei, închisoarea pentru bărbați, azilul 
de bătrâni), 76.000 de membri și 220 de angajați.

În 2019, înainte de apariția pandemiei de Covid-19, LCL a organizat 2.400 de evenimente 
și 1.250 de diferite activități de învățare (cursuri sau ateliere) gratuite pentru utilizatorii săi. 
De asemenea, LCL organizează diverse activități de învățare pentru utilizatorii cu nevoi 
speciale, pentru imigranți, șomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă etc. Activitățile 
de învățare sunt organizate și coordonate de Centrul de coordonare de Servicii, care este 
responsabil de formarea utilizatorilor din toate grupele de vârstă, și de Centrul de Învățare 
(un centru de competențe pentru bibliotecile publice la nivel național) care este responsabil 
de formarea personalului și a altor profesioniști.

În ultimii ani, LCL s-a confruntat cu o cerere crescută de servicii pentru utilizatorii cu 
șanse scăzute de integrare în societate – migranți, persoane fără/ sau cu studii medii și uti-
lizatorii cu un nivel scăzut de competențe de bază, cu deficiențe de vedere/auz/mobilitate 
– cum ar fi ateliere, servicii de informare, coaching dar s-a confruntat totodată și cu lipsa 
personalului cu competențe pentru astfel de activități care să atragă aceste grupuri-țintă să 
viziteze bibliotecile.

http://www.mklj.si
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Scopul Manualului
Schimbul de bune practici între angajații bibliotecilor va oferi fiecăruia dintre ei posibilitatea 
de a învăța și de a înțelege modul în care alte țări și alte biblioteci folosesc TIC în activitățile 
cu utilizatorii cu deficiențe de vedere. Bibliotecarii se vor baza pe proiecte, inițiative, servi-
cii și metodologii realizate și implementate de alți parteneri. Partenerii au făcut schimb de 
experiențe în timpul întâlnirilor transnaționale în persoană, dar și prin colaborări virtuale și 
utilizarea platformei.

La nivelul UE au avut loc multe schimburi de experiență între biblioteci cu privire la oferi-
rea celor mai bune servicii pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere și la modul de formare 
a acestor utilizatori. În schimb, nu sunt înregistrate experiențe semnificative cu accent pe 
competențele personalului bibliotecilor. Din acest motiv, colectarea de date și realizarea de 
ghiduri și recomandări privind schimbul de bune practici din timpul proiectului ar putea fi 
foarte inovatoare și extrem de utile.

În acest Manual se regăsesc cele mai bune practici și rezultatele principale din cadrul 
instruirii, fiind inclusă o secțiune practică considerată un ghid metodologic care ar putea 
fi folosit de colegi pentru cursuri de formare în viitor. Manualul va sprijini personalul 
bibliotecilor să facă față provocărilor zilnice în gestionarea și implicarea utilizatorilor cu 
deficiențe de vedere.



13

DATE STATISTICE ŞI POLITICI

Date statistice

Bulgaria

Statisticile proiectului “Vision for eyesight” al organizației Retina Bulgaria arată că, pentru 
anul 2020, numărul persoanelor cu deficiențe de vedere în Bulgaria este de 45.777, al celor 
cu deficiență vizuală de la moderat la grav – 155.775, iar a celor cu deficiență vizuală ușoa-
ră – 149.847. Conform statisticilor realizate de “VisionAtlas” 19,2% (1.325.129 persoane) 
din populația Republicii Bulgaria au anumite deficiențe de vedere. În orașul Veliko Tarnovo, 
sunt peste 100 de persoane cu probleme de vedere. Biblioteca Regională “P. R. Slaveykov” 
își propune să îmbunătățească condițiile pentru cititorii cu deficiențe de vedere. Vederea este 
foarte importantă, joacă un rol major în oricare aspect al vieții noastre. Cu ajutorul ei, avem 
posibilitatea de a experimenta vizual tot ce este în jur. Cu toate acestea, astfel de probleme 
de sănătate pot limita capacitatea umană de a participa la diferite tipuri de activități.

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

Numărul persoanelor nevăzătoare în Bulgaria în ultimii 30 de ani. Sursa: www.atlas.iapb.org

Numărul persoanelor cu deficiențe de vedere de la moderat la grav în ultimii 30 de ani.
Sursa: 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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Numărul persoanelor cu deficiențe ușoare de vedere în Bulgaria în ultimii 30 de ani.
Sursa: www.atlas.iapb.org

Croaţia

Conform Registrului croat al persoanelor cu dizabilități al Institutului Croat de Sănătate 
Publică1 , în 2019 au fost înregistrate 27.092 de persoane cu deficiențe de vedere, ceea ce re-
prezintă 5,3% din numărul total de persoane cu dizabilități, cu o prevalență de 7%. În Zagreb 
sunt înregistrate 3.509 persoane cu deficiențe de vedere, cu o prevalență de 4% din 4,1% în 
numărul total de persoane cu dizabilități. Potrivit diagnosticelor de handicap total sau ma-
joritar, în Croația sunt înregistrate 14.321 de persoane cu deficiențe de vedere și nevăzători 
și 1.508 în Zagreb. În județul Primorje-Gorski Kotar sunt înregistrate 1.882 de persoane cu 
deficiențe de vedere, 9,3% din numărul total al persoanelor cu dizabilități.

Italia

În Italia, Legea nr. 138/2001 privind clasificarea și totalizarea deficiențelor de vedere și 
regulile privind examenele oftalmologice au determinat cinci clase de deficiențe de vedere. 
Această clasificare cuprinde toate dizabilitățile vizuale de la orbire totală, cu un reziduu de 
perimetru binocular mai mic de 3%, până la vedere parțială, care include persoanele care au 
o vedere reziduală de cel mult 3/10 la ambii ochi sau la cel mai bun ochi chiar și cu cea mai 
bună corecție și un reziduu de perimetru binocular mai mic de 60%.

În 2019, pentru ISTAT, Institutul Național de Statistică, Italia număra o populație de apro-
ximativ 60 de milioane de locuitori. Potrivit DescriVendo, un proiect promovat de ANS, o 
asociație italiană specializată în persoanele cu deficiențe de vedere, în Italia există aproape 
două milioane de persoane care prezintă diferite tipuri de dizabilități de vedere, reprezentând 
aproximativ 3% din totalul populației. Asociația respectivă afirmă, de asemenea, că 0,3% 
dintre ei sunt total nevăzători.

În Emilia-Romagna, conform INPS, Instituția Națională de Asistență Socială, în 2016 erau 
aproximativ 6.055 de locuitori nevăzători.

În niciunul dintre aceste cazuri nu este specificată vârsta sau sexul persoanelor cu deficiențe 
de vedere. Din păcate, se subînțelege că toate aceste date sunt aproximative și sub nivelul 
celor reale, deoarece doar o mică parte din persoanele cu deficiențe de vedere, în special cele 
în vârstă, apelează spontan la structuri capabile să le evalueze deficiența vizuală pe care o au.
1 https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2019/05/Osobe_s_invaliditetom_2019.pdf

http://www.atlas.iapb.org
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Letonia

În Letonia, informații despre persoanele cu deficiențe de vedere pot fi găsite în bazele de date 
ale Biroului Central de Statistică din Letonia.

În Letonia, examinarea dizabilităților este efectuată de o instituție profesională independen-
tă – Comisia Medicală de Stat pentru Evaluarea Stării de Sănătate și a Capacității de Muncă, 
care înregistrează și furnizează informații cu privire la persoanele cu dizabilități, inclusiv cu 
dizabilități de vedere.

În Letonia, categoriile incluse în Clasificarea Internațională a Funcționării, Dizabilității și 
Sănătății a Organizației Mondiale a Sănătății sunt utilizate pentru determinarea dizabilității. 
Acest lucru înseamnă că nu numai dizabilitatea este diagnosticată, ci și capacitatea funcțio-
nală a persoanei este evaluată.

Copiii cu dizabilități sub 18 ani nu sunt clasificați în grupuri. Dizabilitatea adultului este 
identificată și împărțită în mai multe grupe:

• grupa I – handicap foarte grav (persoane cu incapacitate de muncă de 80% – 100%)

• grupa II – handicap grav (persoane cu incapacitate de muncă de 60% – 79%)

• grupa III – handicap moderat (persoane cu incapacitate de muncă de 20% – 59%)

În 2020, Comisia Medicală de Stat pentru Evaluarea Stării de Sănătate și a Capacității de 
Muncă a înregistrat 201.549 de persoane cu dizabilități, dintre care 5% au dizabilități vizu-
ale.

Date din anul 2020 Letonia Municipiul Mazsalaca
Persoane cu dizabilități 201.549 Nu există date
Dizabilități de vedere 10.003 13
Adulți 9.656 12
Copii 347 1
Grupa 1 2.833 2
Grupa 2 2.547 4
Grupa 3 4.338 7

SURSA

Letonia are o populație de aproximativ 2 milioane, dintre care peste 12.000 de persoane și-
au pierdut parțial sau complet vederea și au devenit persoane cu dizabilități. Drept urmare, 
aceștia și-au pierdut și 70-80% din capacitatea de a primi informații și au pierdut în mare 
măsură capacitatea de a acționa independent. Orbirea este una dintre cele mai severe forme 
de dizabilitate – acest fapt este confirmat de cercetările științifice mondiale.

SURSA

România

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, furnizează statistici tri-
mestriale despre persoanele cu dizabilităţi din România, segmentate pe diverse categorii. 
Cele mai recente date au fost publicate la 30 iunie 2020.

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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Datele oficiale la nivel național, în România, înregistrează un număr de 93.133 de persoane 
cu deficiențe de vedere, cu diferite grade de handicap:

Grad Categorie Numărul persoanelor
sever (I) copii 2.108
sever (I) adulți 78.796
accentuat (II) copii 488
accentuat (II) adulți 102.566
mediu (III) copii 1.417
mediu (III) adulți 25.635
Ușor (IV) copii 58
Ușor (IV) adulți 1.501
TOTAL copii 4.672
TOTAL adulți 208.498
TOTAL copii & adulți 213.170

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

Persoanele cu deficiențe de vedere reprezintă 10,91% din numărul total al persoanelor cu 
dizabilități.

REGIUNE CATEGORIE NUMĂR
ILFOV TOTAL neinstituționalizați, din care: 888
ILFOV copii neinstituționalizați 27
ILFOV adulți neinstituționalizați 861
ILFOV TOTAL instituționalizaț, din care: 1
ILFOV copii instituționalizaț 0
ILFOV adulți instituționalizaț 1
ILFOV TOTAL, din care: 889
ILFOV copii 27
ILFOV adulți 862
BUCHAREST TOTAL neinstituționalizați, din care: 5.441
BUCHAREST copii neinstituționalizați 138
BUCHAREST adulți neinstituționalizați 5.303
BUCHAREST TOTAL instituționalizați, din care: 8
BUCHAREST copii instituționalizați 0
BUCHAREST adulți instituționalizați 8
BUCHAREST TOTAL, din care: 5.449
BUCHAREST children 138
BUCHAREST adults 5.311

TOTAL REGIUNE 6.338

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

Slovenia

În Slovenia, se estimează că există între 8.000 și 10.000 de persoane nevăzătoare și cu deficien-
țe de vedere. Există aproximativ 4.000 de membri ai Uniunii Nevăzătorilor și cu deficiențe de 

http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/ 
http://anpd.gov.ro/web/transparenta/statistici/trimestriale/ 
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vedere din Slovenia, calitatea de membru este voluntară. Conform acestor estimări, la nivelul 
populației slovene există între 0,2 și 0,5% nevăzători și persoane cu deficiențe de vedere.

Politici

Bulgaria

Viziunea Ministerului Muncii și Politicii Sociale asupra dezvoltării politicii de integrare a 
persoanelor cu dizabilități din ultimii ani este strâns legată de aplicarea unei abordări inte-
grate a managementului politicilor. Politica de integrare a persoanelor cu dizabilități este 
legată de universalitatea, caracterul indivizibil și interdependența tuturor drepturilor și liber-
tăților fundamentale ale omului și de nevoia persoanelor cu dizabilități de a asigura exerci-
tarea deplină a propriilor drepturi fără nicio discriminare. Această politică aplică o abordare 
centrată pe persoană și are la bază drepturile omului, menirea sa este asigurarea integrării și 
participării depline a persoanelor cu dizabilități la viața publică.

Croaţia

Ministerul Muncii, Sistemului de Pensii, Familiei și Politicii Sociale din Croația este prin-
cipala parte interesată în acest domeniu la nivel național, iar pe website-ul instituției există 
o listă a tuturor legilor cu privire la persoanele cu dizabilități, care corespunde și celor care 
au deficiențe de vedere2. Cel mai relevant document este, în prezent, Strategia Națională de 
Egalizare a Șanselor pentru Persoanele cu Dizabilități din 2017 până în 2020.3

Dar în ceea ce privește politicile relevante pentru biblioteci, subliniem importanța Tratatu-
lui de la Marrakesh – Tratatul de la Marrakesh, administrat de WIPO, facilitează producția 
și transferul internațional de cărți special adaptate pentru persoanele nevăzătoare sau cu 
deficiențe de vedere. A fost stabilit un set de limitări și excepții de la legea tradițională a 
drepturilor de autor. Tratatul de la Marrakesh este un pas înainte, de importanță majoră, în 
ceea ce privește drepturile nevăzătorilor și persoanelor cu deficiențe de vedere și include trei 
lucruri-cheie:

1. lucrările care pot fi accesate în diferite formate pot fi reproduse fără aprobarea auto-
rului,

2. instituțiile publice precum bibliotecile și organizațiile non-profit pot face acest lucru,

3. este posibilă consultarea publică a lucrărilor protejate prin drepturi de autor (excepție a 
dreptului de autor). Uniunea Europeană a ratificat tratatul pentru toți cei 28 de membri 
la 1 octombrie 2018. Prevederile tratatului au intrat în vigoare în întreaga UE (inclusiv 
în Regatul Unit) la 1 ianuarie 2019.4

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

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
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Alte politici relevante care pot fi esențiale pentru regulile interne de procedură ale bibliotecii:

• legea deplasării unui nevăzător cu ajutorul unui câine-ghid5

• reguli privind suporturile ortopedice și alte tipuri de suporturi6

Italia

În Italia, bibliotecile respectă instrucțiunile oferite de IFLA și bunele practici propuse în 
Manifestul UNESCO, în 1995. Nu există o legislație națională care să conțină toate poli-
ticile privind accesibilitatea bibliotecilor pentru persoanele cu deficiențe de vedere, așa că 
l-am contactat pe dr. Torrente și domnul Ciani de la Institutul Cavazza. Ne-au dat cele mai 
bune sfaturi prin care biblioteca să devină prietenoasă și accesibilă persoanelor nevăzătoare 
și/sau cu alte tipuri de dizabilități. În primul rând, bibliotecile ar trebui să aibă uși automate 
la intrare și, dacă este necesar, în alte locuri ale bibliotecii. Este fundamental ca accesul să 
fie unul facil în consultarea informațiilor deținute de bibliotecă, în special pentru persoanele 
cu deficiențe de vedere. Instrucțiunile despre regulile și colecțiile bibliotecii ar trebui să fie, 
de asemenea, în Braille și tipărite mari, lângă fiecare punct tactil al bibliotecii. Primul punct 
de informare ar putea fi lângă intrare pentru a-i întâmpina pe utilizatori și pentru a le oferi 
informații. Marcajul de deplasare ar putea fi o modalitate eficientă de a facilita accesul per-
soanelor cu deficiențe de vedere în săli. Din 2020, informațiile se regăsesc și pe internet, așa 
că oricine ar putea testa accesibilitatea website-ului și catalogului bibliotecii. În biblioteci, 
Ar trebui să existe cărți tipărite în system Braille, precum și cărți cu litere mari, cărți audio, 
atât în secțiunea pentru copii, cât și în cea pentru adulți.

Resursele digitale reprezintă, în prezent, o parte importantă a colecției bibliotecii, așa că 
trebuie să fie accesibile utilizatorilor cu deficiențe de vedere: ele cuprind cărți audio, cărți 
electronice, ziare și alte resurse în acces deschis. În Italia, MLOL (Media Library Online) 
garantează accesibilitatea prin opțiunea voice over și certificarea LIA.

Bibliotecile ar trebui să aibă, de asemenea, unele instrumente TIC pentru a ajuta persoanele 
cu deficiențe de vedere să citească: de exemplu, computere cu vocea sintetică activată, ci-
titoare și magnificatoare de ecran cu posibilitatea de a mări fontul, tastaturi în Braille, lupă 
video și lupă video portabilă.

Întregul personal ar putea fi instruit pentru a comunica mai bine și pentru a primi cum se 
cuvine toți utilizatorii cu deficiențe de vedere. Nu în ultimul rând, bibliotecile ar trebui să or-
ganizeze activități și evenimente pentru copii, tineri și adulți cu deficiențe de vedere, pentru 
a-i aduce pe toți acești potențiali utilizatori în contact cu biblioteca.

Letonia

La 1 martie 2010, Saeima (Parlamentul) Republicii Letonia a ratificat Convenția ONU pri-
vind drepturile persoanelor cu dizabilități. Prin ratificarea Convenției, Letonia s-a angajat să 
promoveze, să protejeze și să asigure respectarea deplină și egală a drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale pentru toate persoanele cu dizabilități.
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://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_10_131_1591.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_62_1224.html
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Ministerul Protecției Sociale este instituția de conducere a administrației de stat în domeniile 
muncii, asigurărilor sociale, drepturilor copilului și familiei, precum și egalității de drepturi 
pentru persoanele cu dizabilități și egalității de gen.

Scopul principal al politicii este în conformitate cu obiectivele Convenției ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități – de a promova, proteja și asigura exercitarea deplină și 
egală a tuturor drepturilor omului și a libertăților fundamentale de către toate persoanele cu 
dizabilități și de a promova respectul pentru demnitatea lor inerentă.

Alte obiective ale Politicii:

• asigurarea unui învățământ de bază și secundar de calitate și competitiv pentru copiii 
cu dizabilități, prin promovarea includerii acestora la toate nivelurile și formele de 
educație, în concordanță cu capacitatea lor.

• luarea de măsuri pentru includerea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități, ofe-
rind sprijin adecvat, ținând cont de natura problemelor funcționale ale persoanei cu 
dizabilități.

• luarea de măsuri pentru creșterea nivelului de bunăstare a persoanelor cu dizabilități, 
pentru reducerea numărului persoanelor expuse riscului de sărăcie și pentru garantarea 
sprijinului de stat pentru toate persoanele cu dizabilități, orientat și eficient, în funcție 
de natura dizabilității lor.

• promovarea capacității persoanelor cu dizabilități în vederea îndeplinirii drepturilor 
și libertăților omului și de a trăi o viață demnă, oferind informații de înaltă calitate și 
spațiu democratic, întărind astfel comunicarea și înțelegerea societății.

SURSA

La 11 mai 2002, ca și în alte țări europene, în Letonia au fost înființate peste 20 de asociații 
ale unor organizații neguvernamentale “SUSTENTO”, cu rolul de a reprezinta interesele 
tuturor persoanelor cu dizabilități la nivel local, național și internațional, ținând cont de in-
teresele fiecărui grup.

În prezent, Organizația Letonă pentru Cooperarea Persoanelor cu Nevoi Speciale (organis-
mul umbrelă leton pentru organizațiile dedicate persoanelor cu dizabilități) “SUSTENTO” 
reunește 54 de organizații ai căror membri includ peste 50.000 de persoane cu dizabilități 
sau boli cronice.

„SUSTENTO” se asigură că guvernul dezvoltă politici care garantează drepturile omului 
și nediscriminarea persoanelor cu dizabilități și boli cronice prin promovarea incluziunii 
depline în societate.

SURSA

Legea Bibliotecilor, art. 15 (8) (în vigoare din 23.06.1998) definește responsabilitățile bi-
bliotecii – să ofere posibilitatea utilizatorilor bibliotecii de a accesa serviciile bibliotecii, 
indiferent de sex, vârstă, rasă, naționalitate, statut fizic, locul de reședință, zonă, alți factori, 
precum și să creeze condiții și să asigure echipamente adecvate pentru ca serviciile bibliote-
cii să fie accesibile persoanelor cu mobilitate redusă.

SURSA

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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România

Drepturile persoanelor cu dizabilități din România sunt reglementate de Legea 448/2006 
cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 221/2010 pentru ratifi-
carea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de 
Adunarea Generală a Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, semnată de România la 26 
septembrie 2007. Cea din urmă constituie cadrul pentru implementarea acestui standard 
de drept internațional.

Convenția marchează trecerea de la un model medical al dizabilității la un model social, ba-
zat pe drepturile omului. Prin acest model se înțelege dizabilitatea nu ca o caracteristică sau 
defect al persoanei care trebuie tratată cu milă și protecție, ci ca o interacțiune între particula-
ritățile unei persoane și modul în care societatea răspunde la acele particularități, evidențiind 
barierele societale care împiedică persoanele cu dizabilități să participe și să trăiască în mod 
activ, în societate.

Nu există alte politici publice de reglementare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, sin-
gura strategie în vigoare fiind Strategia Națională privind Drepturile Persoanelor cu Dizabi-
lități 2016-2020. Proiectul Strategia Națională privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 
2021-2027 se află acum în dezbatere preliminară.

Slovenia

Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități

Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități obligă statele semnatare, inclu-
siv Slovenia, să asigure exercitarea deplină și egală a tuturor drepturilor omului și a libertă-
ților fundamentale de către persoanele cu dizabilități.

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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Legea privind exercitarea interesului public în cultură

Legea prevede în mod explicit că statul finanțează instituțiile publice și programele culturale 
destinate nevoilor nevăzătorilor și altor grupuri ale populației cu nevoi speciale.

Legea Bibliotecilor

Legea pune accent pe obligația bibliotecilor publice de a oferi servicii pentru grupuri de 
utilizatori cu nevoi speciale.

Reguli privind condițiile de oferire a serviciilor de bibliotecă ca serviciu public

Regulile prevăd ca bibliotecile să furnizeze materiale adecvate utilizatorilor cu nevoi speci-
ale, menționând în mod explicit utilizatorii nevăzători și cu deficiențe de vedere.

Legea mass-media

Republica Slovenia sprijină, în mod deosebit, crearea și diseminarea de conținut destinat 
persoanelor nevăzătoare folosind tehnici adaptate și dezvoltarea infrastructurii tehnice 
adecvate.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?d-49688-s=3&id=ZAKO3370&d-49688-o=2
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2442
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5163
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1608
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PRACTICI ÎN BIBLIOTECILE PARTENERE 
PRIVIND SERVICIILE OFERITE 
PERSOANELOR CU DEFICIENŢE DE 
VEDERE

România

DReam (Digital Resourcess – easy to access and manage) sponsorizat de Fundația 
Orange

Proiectul își propune să permită persoanelor cu deficiențe de vedere accesul la informații, la 
bazele de date și la cataloagele bibliotecii, la resursele disponibile pe internet și să le informeze 
despre evenimente culturale și educative actuale, desfășurate în sediul bibliotecii, implicân-
du-le într-un mediu cultural și, facilitându-le intrarea pe piața muncii.

Prin implementarea proiectului, în 2013, biblioteca a fost 
dotată cu tehnologii de asistență pentru persoanele cu defi-
ciențe de vedere:

• cititoare de ecran

• magnificatoare de ecran

• Televizor cu circuit închis

• dispozitive de scanare și redare audio sau cu posibi-
litatea măririi pe ecran a conținutului documentelor;

• Imprimantă Braille
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• cititoare de cărți DAISY

• o colecție considerabilă de cărți electronice și audio

• hărți tactile pentru clădirea bibliotecii.

Folosind aceste dispozitive și făcând accesibile documentele ti-
părite, sprijinim accesul la informații, utilizatorii cu deficiențe de 
vedere putând consulta orice material din majoritatea sălilor de 
lectură, folosind calculatoarele din bibliotecă.

În plus, ajutăm bibliotecile interesate care doresc să ofere acces la 
serviciile și colecțiile proprii persoanelor cu deficiențe de vede-
re, viitorilor angajatori și tuturor celor interesați să afle mai multe 
despre accesibilitate și beneficiile acesteia.

Finanțare:

• 85% din bugetul total – Fundația Orange

• 15% din bugetul total – Biblioteca Națională a României

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

Sunetul paginilor

Proiectul a fost implementat în 2015 și a avut ca scop crearea și dezvoltarea unei biblioteci 
digitale accesibile persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de vedere. Scopul nostru a fost 
să scanăm documente, să le punem într-un format accesibil și să le încărcăm pe o platformă 
digitală comună dedicat nevăzătorilor sau persoanelor cu deficiențe de vedere din întreaga 
țară. Astfel, utilizatorii cu deficiențe de vedere au acces la această bibliotecă digitală offli-
ne – în clădirea bibliotecii – și online, pe bază de ID și parolă – accesând catalogul nostru 
disponibil pe site-ul bibliotecii.

Proiectele noastre sunt destinate persoanelor nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere al 
căror număr este în creștere, conform statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății. În 
România, aceste persoane au acces limitat la educație și, ulterior, la piața muncii, din cau-
za numărului redus de documente adaptate nevoilor lor de lectură. Acest lucru se datorează 
nivelului de informare în scădere a profesorilor și angajatorilor cu privire la noile posi-
bilități de accesibilitate și la avantajele pe care persoanele cu dizabilități, odată integrate, 
le-ar putea aduce societății.

Persoanele cu dizabilități pot fi implicate activ în comunitate și depinde de noi, Biblioteca 
Națională, să facilităm accesul atât la spațiul bibliotecii, cât și la informațiile disponibile 
în bazele noastre de date și pe website. Având în vedere că societatea pune etichete diferite 
persoanelor cu dizabilități, indivizii sunt limitați din punct de vedere social și psihologic și 
blocați să își îndeplinească în mod corespunzător îndatoririle și responsabilitățile în comu-
nitate. Biblioteca Națională a României sprijină incluziunea acestora în societate, oferind 
cea mai recentă tehnologie de acces, precum și posibilitatea participării și implicării lor la 
evenimente educaționale și culturale. Prin urmare, invităm toți vizitatorii noștri, indiferent 
de vârstă, sex, naționalitate sau dizabilitate să participe la evenimentele pe care le organizăm 
la bibliotecă – dezbateri, conferințe, sesiuni de lectură etc., pentru a-i implica și a se conecta 
la aceleași resurse – cărți și tehnologie – într-un singur loc, biblioteca, în aceeași societate.

https://www.facebook.com/DReamSunetulPaginilor/
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Accesibilitatea mediului

Bulgaria

Președintele Comisiei de Protecție împotriva Discriminării (CPD), Ana Dzhumalieva, a oferit 
conf. univ. Prof. Dr. Kalina Ivanova, Director al Bibliotecii Regionale “Petko R Slaveykov” un 
certificat care atestă mediul accesibil al clădirii bibliotecii.

În cadrul inițiativei naționale “Bulgaria accesibilă”, Comisia a examinat accesibilitatea infras-
tructurii și arhitecturii urbane și a clădirilor instituțiilor publice. Pe lângă recomandările pentru 
website-urile neconforme, Comisia și-a propus să evidențieze bunele practici și acțiuni de res-
ponsabilitate socială.

Din 2007, Biblioteca regională întâmpină utilizatorii cu dificultăți de mobilitate, punându-le 
la dispoziție liftul panoramic exterior. Proiectul a fost finanțat de Agenția pentru Persoane cu 
Dizabilități și a fost primul de acest gen din regiunea central-nordică a Bulgariei.

Italia

Biblioteca Manfrediana dispune de lift și ușă automată în holul de la intrare.

Atât la secțiunea dedicată copiilor cât și la cea dedicată adulților există rafturi specifice pen-
tru cărți audio și cărți cu litere mari.

Aceste colecții speciale se îmbogățesc în fiecare an atât prin achiziții periodice, finanțate 
integral din bugetul Bibliotecii Manfrediana, cât și prin donații. Aceste resurse sunt foarte 
apreciate atât de utilizatorii în vârstă, cât și de persoanele cu deficiențe de vedere de toate 
vârstele. Cărțile tipărite cu litere mari fac parte din proiectul “Leggere facile, leggere tutti”, 
promovat de Biblioteca Italiană pentru Nevăzători.

Audiobooks
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Letonia

La Biblioteca Orășenească din Mazsalaca, se acordă asistență vizitatorilor cu deficiențe de 
vedere la cerere. În prezent, clădirea bibliotecii nu este special echipată pentru a fi complet 
potrivită pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Cu toate acestea, biblioteca este spațioa-
să și confortabilă, iar persoanele cu nevoi diferite pot primi sprijinul de care au nevoie. Bibli-
oteca este accesibilă utilizatorilor în scaune rulante și vizitatorilor cu cărucior pentru copii.

Clădirea Bibliotecii Orășenești din Mazsalaca

România

La intrarea principală în Biblioteca Națională a României, se găsește o hartă tactilă a întregii 
clădiri.

Slovenia

Biblioteca Orășenească din Ljubljana are un lift și o ușă automată în holul de la intrare. Pri-
mul punct de informare este situat lângă intrare.

În bibliotecă, există o colecție considerabilă de cărți tipărite și audio, disponibile pentru îm-
prumut, în secțiunile pentru copii și adulți.
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Colecția de cărți pentru nevăzători și cei cu deficiențe de vedere se regăsește în catalogul 
public online: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search/expert?c=su%3Dknjige+za+sle-
pe+in+slabovidne&db=mkl&mat=allmaterials.

Asistenţă personală

Bulgaria

Echipa bibliotecii regionale oferă, printre altele, serviciul asistat pentru utilizatorii nevăzători.

Cititorii cu acest tip de dizabilitate pot consulta literatura pe care o doresc, pot solicita utili-
zarea unei copii digitale și pot rezerva o dată și o oră pentru a vizita biblioteca.

Între timp, cartea sau publicația periodică este digitizată și convertită într-un format 
text pentru ascultare, folosindu-se un sintetizator de voce, care este instalat special pe 
anumite computere.

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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Există un loc special unde utilizatorii pot asculta literatura dorită. Opțional, cititorului i se 
oferă, dacă dispune de echipamentul de ascultare corespunzător, să primească prin e-mail 
copiile digitale solicitate de acesta sub forma unei înregistrări audio generate automat, reali-
zată de un software care acționează ca un sintetizator de voce.

În plus, acest tip de serviciu asistat poate fi utilizat cu ușurință și fără prea multe probleme 
de către personalul sau utilizatorul cu deficiențe de vedere. Urmând anumiți pași, devine 
ușor de utilizat. De exemplu, primul pas este comunicarea cu utilizatorul. Al doilea este 
pregătirea cărții/publicației periodice pe care doresc să o audă într-un format de fișier (de ex. 
.txt) care poate fi recunoscut de software-ul sintetizatorului de voce. Al treilea pas este ge-
nerarea fișierului audio cu software-ul sintetizator, iar ultimul pas este pornirea înregistrării 
audio pentru utilizatorul cu deficiențe de vedere. Dacă o carte/publicație periodică nu poate 
fi găsită într-un format de fișier recunoscut de sintetizatorul de voce, atunci trebuie utilizat 
programul OCR pentru a crea un text recunoscut de către software-ul sintetizatorului audio.

Italia

Este posibil să fii însoțit către locul unde este disponibil magnificatorul de ecran pentru 
persoane cu deficiențe de vedere, folosind liftul. De asemenea, personalul bibliotecii poate 
acorda acces la resursele disponibile online în MLOL, precum cărți audio și reviste citite cu 
voce tare de un software special.

Letonia

Fiecare persoană care vizitează Biblioteca Orășenească din Mazsalaca are acces la compute-
rele și tabletele cu conexiune la internet, precum și la înregistrări audio și cărți audio. În pre-
zent, Bibliotecii îi lipsesc echipamente specializate și un mediu care să îndeplinească toate 
standardele necesare persoanelor cu deficiențe de vedere. Cu toate acestea, incinta Bibliote-
cii este spațioasă și confortabilă, iar persoanele cu nevoi speciale pot primi sprijinul de care 
au nevoie. Biblioteca este accesibilă utilizatorilor de scaun rulant și vizitatorilor cu cărucior 
pentru copii. Lucrăm cu utilizatorii cu deficiențe de vedere individual și la cerere, folosind 
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resursele disponibile în biblioteca noastră – ajutăm la selectarea informațiilor necesare pe 
internet sau din publicații tipărite; tipărim textul necesar mărind (ajustând) dimensiunea fon-
tului. Recomandăm cărți audio, înregistrări audio și cărți tipărite scrise cu litere mărite din 
colecția bibliotecii noastre. De asemenea, recomandăm cele mai potrivite podcasturi și orga-
nizăm evenimente pentru toate generațiile.

Sediul Bibliotecii Orășenești din Mazsalaca

România

  

Având în vedere rolul Bibliotecii Naționale de coordonator metodologic al bibliotecilor pu-
blice din sistem, instituția noastră oferă asistență de specialitate bibliotecilor care doresc să 
își pună colecțiile și serviciile la dispoziția persoanelor cu dizabilități, instituțiilor de învă-
țământ de masă care au integrat sau planifică să integreze în zonele lor această categorie de 
utilizatori, potențialilor angajatori și tuturor persoanelor nevăzătoare sau cu deficiențe de 
vedere care solicită asistență.
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Instrumente de hardware

Italia

O lupă electronică este disponibilă persoanelor cu deficiențe de vedere într-o sală de lectură 
de la etajul superior al Bibliotecii Manfrediana. La această sală se poate ajunge cu liftul, în 
timpul programului de funcționare a Bibliotecii. Aparatul a fost donat în 1990 Bibliotecii 
Manfrediana de către o organizație locală implicată în asistență socială și este folosit, ocazi-
onal, de persoanele cu deficiențe de vedere.

  

Lupa electronică la Biblioteca Manfrediana

România

Biblioteca noastră deține următoarele echipamente:

• dispozitive de scanare cu facilități de citire audio sau cu afișare mărită a documentelor 
tipărite
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• televizor cu circuit închis (CCTV) – un dispozitiv independent care afișează orice do-
cument pe ecran, redimensionând textul sau folosind culori diferite

• aparat de citit – un dispozitiv independent care citește documentele tipărite;

• imprimantă Braille

• un dispozitiv care facilitează accesul la hărți, grafice etc.

• cititoare de cărți DAISY

Slovenia

Cititorul Pebble este o lupă electronică la îndemână, care ajută utilizatorii să citească texte, 
etichete și semne. Lupele sunt disponibile pentru utilizare în bibliotecile Otona Župančiča și 
Slovanska. Lupa poate fi ținută de mâner sau așezată pe masă în timp ce se folosește mânerul 
ca suport. De asemenea, poate fi plasată direct pe carte. Prin apăsarea butonului -/+ textul 
poate fi mărit de trei ori. Odată ce s-a ales dimensiunea perfectă pentru lectură, utilizatorul 
trece cu lupa prin carte pentru a o citi. Există șase moduri de culoare care trebuie selectate. 
Lupa permite, de asemenea, blocarea fotografiei sau a textului.

Utilizatorii noștri pot împrumuta (și pot lua acasă) cititorul electronic inkBOOK Prime din 
bibliotecile noastre regionale. Cititorul le permite să mărească textul, meniul și pictogramele 
de meniu. Pentru a face textul mai lizibil, vizualizarea implicită poate fi schimbată în modul 
peisaj. Acest lucru este util, în special, dacă se folosește o dimensiune mai mare a fontului. Prin 
ajustarea luminii care cade pe hârtie, luminozitatea fundalului poate fi reglată. Cititorul are, de 
asemenea, un contrast ridicat de text în alb pe un fundal negru.
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Cititoarele electronice pot fi împrumutate pentru 21 de zile, fără posibilitatea prelungirii pe-
rioadei de împrumut. Cărțile electronice împrumutate care vor fi încărcate pe un e-reader îm-
prumutat nu pot fi încărcate pe alt dispozitiv, datorită protecției AdobeID. Disponibilitatea 
e-readerelor poate fi verificată în catalog: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/mkl/253241.

Instrumente de software

Bulgaria

Jaws pentru Windows și Speech Lab

A fost creat un loc special pentru persoanele cu deficiențe de vedere, într-o filială a bibliotecii 
Buzludzha, care le permite să lucreze cu un computer special și să navigheze pe internet. 
Este complet adaptat nevoilor persoanelor cu deficiențe de vedere și, în acest scop, au fost 
instalate software-urile specializate – “Jaws for Windows” și “Speech Lab 2.0”, cu care 
persoanele cu deficiențe de vedere pot lucra pe computer. Software-urile au fost furnizate de 
Fundația Horizons în cadrul proiectului Acces la informații electronice pentru persoanele cu 
dizabilități, finanțat de British Council și Union of Librarians and Information Workers, în 
perioada septembrie 2005 și martie 2006.
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Biblioteca digitală “North+”

Biblioteca digitală “North+” prezintă moștenirea culturală și istorică a unei regiuni ex-
tinse a teritoriului Republicii Bulgaria. Biblioteca digitală a luat naștere dintr-un proiect 
din care au făcut parte 4 regiuni bulgare – Veliko Tarnovo, Sliven, Pleven și Ruse. A fost 
dezvoltată special cu posibilitatea de mărire multiplă pentru a fi utilizată de persoanele cu 
deficiențe de vedere.

http://sever.libraryvt.com/

Italia

Nu există software-uri specifice care să fie utilizate în prezent, dar scopul Bibliotecii Man-
frediana este de a îmbunătăți acest tip de resurse, ținând cont de experiența acumulată prin 
Proiectul TECH.LIBRARY.

România
• Cititoare de ecran – programe software care citesc cu voce tare, în diferite limbi, infor-

mațiile care sunt afișate pe monitorul unui computer

• Magnificatoare de ecran – programe software care redimensionează fontul textului de 
pe ecran în funcție de nevoile utilizatorului, folosind diferite culori de contrast.
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Biblioteci electronice

Bulgaria

Arhitectul Donka Koleva de la Lions Club “Arbanassi” și istoricul Pavlina Vladeva au donat 
2 exemplare din cartea lor istorică și culinară “Gustul timpului”, transformată într-o carte 
audio în fața Organizației Teritoriale a Uniunii Nevăzătorilor – Veliko Tarnovo, și în fața 
cititorilor Bibliotecii Regionale “Petko R. Slaveykov”.

În urmă cu câțiva ani, Pavlina Vladeva a donat și formatul audio al cărții sale despre istoria 
vechii capitale – “Veliko Tarnovo în caleidoscopul timpului”.

“Gustul timpului”                     “Veliko Tarnovo în caleidoscopul timpului”
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Italia

Biblioteca Manfrediana oferă o serie de servicii digitale adaptate persoanelor cu deficiențe 
de vedere. Unele sunt disponibile doar la bibliotecă, altele fac parte din serviciile oferite de 
întregul sistem de biblioteci Romagna pe platformele sale web.

Navigând prin catalogul Scoprirete („Căutați pe net”) care cuprinde întregul sistem de bibli-
oteci Romagna, este posibil să rafinați căutarea folosind cuvintele-cheie “leggochiaro” („am 
citit clar”): catalogul ne va oferi o listă de articole potrivite pentru persoanele cu deficiențe 
de vedere. Este posibil să rafinați și mai mult căutarea prin intermediul cuvintelor-cheie “le-
ggochiaro ragazzi” („Am citit clar – tânăr”) pentru a avea o listă de resurse adaptată copiilor 
cu deficiențe de vedere.

Catalogul Scoprirete
   

Rafinarea căutării cu ajutorul cuvântului-cheie 
“leggochiaro”

De asemenea, este posibil să regăsiți serviciile disponibile pe platforma web Media Library 
Online (MLOL) unde utilizatorii înregistrați pot găsi ziare și reviste care pot fi citite cu voce 
tare de o sinteză vocală, pe lângă cărți electronice și audio, care pot fi descărcate gratuit. 
Multe cărți electronice au marcaj special acordat de Fondazione Libri Italiani Accessibili 
(„Fundația Cărților Italiane Accesibile”) sau LIA, un institut italian specializat în verificarea 
accesibilității pentru persoanele cu deficiențe de vedere a resurselor publicate în Italia. Acest 
serviciu există și în sistemul de biblioteci Romagna.

Pagina de start MLOL     Catalogul MLOL
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O carte audio cu marcajul LIA            LIA website

Pentru a verifica accesibilitatea informațiilor bibliotecii pentru persoanele cu deficiențe de vede-
re, în 2020 Biblioteca Manfrediana a verificat accesibilitatea propriului website prin intermediul 
experților de la Istituto Cavazza din Bologna. Este important să se verifice accesibilitatea comple-
tă a serviciilor online ale Bibliotecii, în special pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

România

Biblioteca Națională a României a creat și dezvoltat o bibliotecă digitală pentru nevăzători 
prin proiectul Sunetul paginilor. Scopul nostru este să scanăm documente din colecțiile Bi-
bliotecii, să le convertim într-un format accesibil și să le încărcăm pe o platformă digitală 
comună dedicată nevăzătorilor sau persoanelor cu deficiențe de vedere din toată țara. Astfel, 
utilizatorii cu deficiențe de vedere vor avea acces la această bibliotecă digitală offline – în 
clădirea bibliotecii – și online – accesând catalogul nostru disponibil pe site-ul bibliotecii. 
Colecția de text integral va fi accesibilă online cu ajutorul unei parole creată pentru fiecare 
utilizator. Utilizatorii cu deficiențe de vedere au acces la documente scanate sau documente 
digitale existente, documente create în Biblioteca Națională a României. Folosind un scaner 
performant, ne propunem să facem accesibile documentele existente în colecțiile Bibliotecii 
Naționale care nu au fost încă puse la dispoziție pentru nevăzători de către alte instituții.

În același timp, acest scanner performant ne ajută să răspundem rapid la solicitările utilizato-
rilor noștri, copii nevăzători, studenți sau chiar adulți care și-au pierdut vederea la maturitate, 
lectura fiind singura lor modalitate de a petrece timpul liber.



36

Letonia
Pentru persoanele cu deficiențe de vedere, Biblioteca Orășenească din Mazsalaca oferă cărți 
audio, cărți în format mărit, biblioteca de cărți audio 3td www.3td.lv, emisiuni și evenimente 
pentru toate generațiile.

Cărțile electronice sunt potrivite în special pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Din 
2019, în toate bibliotecile publice municipale din Letonia, inclusiv în Biblioteca Orășenească 
din Mazsalaca, cititorii au acces la un nou serviciu inovator – “3td e-BOOK Library” pe si-
te-ul www.3td.lv. Proiectul este implementat de Centrul de Sisteme Informaționale Culturale 
în colaborare cu compania IT “TietoEVRY Latvia” și editurile “Zvaigzne ABC”, “Mansards”, 
“Prometejs”, “Latvijas Mediji” și “Jumava”, precum și bibliotecile publice din Letonia. Toți 
cei interesați au ocazia să citească autorii letoni și operele traduse, online, 24/7, gratuit pe un 
dispozitiv inteligent (tabletă, telefon mobil) sau computer. Cartea poate fi selectată din mai 
multe categorii: romane pentru femei, biografii, psihologie, romane polițiste, stil de viață să-
nătos, cele mai populare cărți etc. Trei titluri noi sunt adăugate aproape în fiecare săptămână.

http://www.3td.lv
http://www.3td.lv
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În “3td e-BOOK Library”, cititorului i se oferă posibilitatea de a alege cea mai convenabilă 
dimensiune a fontului pentru citire (de până la 5 ori) și de a ajusta culoarea de fundal a textu-
lui – deschis, sepia sau întunecat. Dacă este necesar, se poate regla și luminozitatea ecranului 
dispozitivului folosit. Pentru a putea citi aceste documente, este nevoie să devii utilizator al 
uneia din bibliotecile publice din Letonia. În plus, nici nu este nevoie să ieși din casă pentru 
a obține o carte nouă – este așa de comod!

Slovenia

Site-ul web al bibliotecii https://www.mklj.si (slovenă), https://eng.mklj.si (engleză) este foarte 
accesibil utilizatorilor cu deficiențe de vedere și oferă acces la surse electronice externe: Kamra, 
Biblioteca digitală din Slovenia, EBSCOhost, Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, World-
Cat, Europeana, Surse electronice, PressReader, E-books Biblos). PressReader este cel mai mare 
chioșc online de ziare și reviste din lume, care oferă replici digitale cu conținut complet a peste 
2.500 de titluri din 100 de țări în 60 de limbi. Caracteristicile digitale avansate includ, de aseme-
nea, serviciul text-to-voice.

În 2015, biblioteca a început să împrumute cărți electronice pe dispozitive mobile în parteneriat 
cu Biblos, https://www.biblos.si/. Cărțile electronice pot fi împrumutate cu dispozitive portabile 
(cititoare electronice, telefoane inteligente, tablete și computere) sau cititoare electronice dispo-
nibile în Biblioteca orașului Ljubljana. Utilizatorii permanenți pot împrumuta cărți electronice 
singuri sau cu ajutorul unui bibliotecar. Se pot împrumuta până la patru cărți simultan. Perioada 
de împrumut a cărților electronice este de 14 zile, fără posibilitatea prelungirii perioadei de îm-
prumut. Penalizările pentru restanțe nu sunt percepute, deoarece după 14 zile posibilitatea de a 
citi cărți electronice pe dispozitiv expiră. Rezervările de materiale împrumutate nu sunt posibile.

https://www.mklj.si
https://eng.mklj.si
https://www.kamra.si/en/
http://www.dlib.si/?&language=eng
http://eviri.ook.sik.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ehost
http://www.uradni-list.si/
http://www.worldcat.org/
http://www.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/
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În parteneriat cu Audibook, https://audibook.app, biblioteca a început să împrumute cărți audio pe 
dispozitive mobile în 2020. Utilizatorii permanenți pot împrumuta până la cinci cărți audio simul-
tan. Alți termeni de împrumut de cărți audio sunt similari cu cei de împrumut de cărți electronice.

Colecţia Braille

Bulgaria

La Biblioteca Regională Petko R. Slaveykov există doar câteva cărți Braille, majoritatea 
reviste și Biblia – Noul Testament.

Italia

La Biblioteca Manfrediana sunt doar câteva cărți Braille, la secțiunea copii.

Slovenia

Biblioteca orașului Ljubljana are o mică colecție de cărți ilustrate și povestiri pentru copii în 
Braille. Colecția apare într-un catalog public online:

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

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

Bulgaria

Biblioteca Regională Stilian Chilingirov
Contact:

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

Biblioteca Regională Stilian Chilingirov este prima bibliotecă din Bulgaria care oferă un 
dispozitiv de înaltă tehnologie pentru vederea artificială, furnizat în cadrul unui proiect al 
Agenției pentru Persoane cu Dizabilități.

Dispozitivul cu tehnologie de asistare a vederii cu inteligență artificială “OrCamMyEye” 
ajută cititorii nevăzători să obțină informațiile din fața lor auzindu-le. Din 15 octombrie 
2020, Biblioteca Regională Stilian Chilingirov oferă cititorilor cu deficiență totală sau parți-
ală acces egal la o mulțime de cărți și la fluxul de informații de pe Internet.

În cadrul spațiilor de lectură generale ale bibliotecii există un loc special de citit destinat 
persoanelor cu dificultăți de acces la textul imprimat, spațiu dotat cu dispozitive assistive. 
Unica oportunitate este rezultatul dispozitivului de vedere artificială furnizat în Biblioteca 
Shumen – o cameră miniaturală care se atașează la o ramă de ochelari și care permite utili-
zatorilor ascultarea conținutului unui document în timp real, în limbile bulgară, engleză și 
rusă. Dispozitivul oferă posibilitatea de a opri sau întrerupe citirea, precum și de a sări peste 
text. De asemenea, este ușor de utilizat – este controlat prin răspunsul intuitiv la gesturile 
standard ale mâinii.

Proiectul “Accesul la informații electronice pentru persoanele cu dizabilități în biblio-
tecile bulgare”

Proiectul “Accesul la informații electronice pentru persoanele cu dizabilități în bibliotecile 
bulgare” al Uniunii Bibliotecarilor și Lucrătorilor în Informații este implementat cu sprijinul 
financiar și consultativ al British Council din Sofia. Proiectul vizează crearea unui model 
de servicii de informare pentru persoanele cu dizabilități din bibliotecile bulgare, bazat pe 
utilizarea noilor tehnologii informaționale, a internetului și a resurselor electronice. Acesta 
a fost implementat în perioada iunie 2005–martie 2006. Misiunea proiectului este de a crea 
un model de servicii de informare pentru persoanele cu dizabilități din bibliotecile bulga-
re, bazat pe informația electronică și tehnologia informației moderne și în concordanță cu 
specificul tradițiilor, starea actuală a bibliotecilor bulgare și cea mai importantă experiență 
britanică. Proiectul este un succes și rezultatul proiectului este acest site http://www.libsu.
uni-sofia.bg/project_access/index_text.html#news, care oferă acces utilizatorilor nevăzători 
la resurse digitale.

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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Croaţia

Biblioteca croată pentru nevăzători și persoane cu deficiențe de vedere
Contact:

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

e-mail: hkzasl@hkzasl.hr

Biblioteca croată pentru nevăzători și persoane cu deficiențe de vedere este o instituție pu-
blică de cultură care produce titluri în formate accesibile de peste cincizeci de ani și oferă 
servicii persoanelor cu dificultăți de citire.

Biblioteca cooperează cu diferite biblioteci publice și școlare, alte instituții similare și orga-
nizații naționale și internaționale.

Biblioteca Croată pentru Nevăzători permite accesul la materialele și informațiile bibliotecii 
pentru utilizatorii cu dificultăți de citire, în funcție de nevoile și cerințele acestora. Întrucât 
produce fondul în sine, acesta include studiouri pentru înregistrarea cărților audio și o ti-
pografie braille. Cărțile, revistele și alte materiale în formate accesibile sunt produse aici, 
stocate, procesate și puse la dispoziție. Biblioteca organizează evenimente, diverse cursuri, 
expoziții, cursuri (scriere și citire în system Braille), chestionare, concerte și multe alte con-
ținuturi utile. Au chiar și propriul lor podcast, care este o înregistrare audio sub formă de 
emisiune radio. Episoadele sunt publicate o dată pe lună și sunt întotdeauna disponibile pe 
internet. În 2018, Biblioteca Croată pentru Nevăzători a instituit Premiul Antun Lastrić drept 
recunoștință față de indivizi, asociații, proiecte și instituții a căror activitate a contribuit la 
viața culturală, educația și alfabetizarea persoanelor cu dizabilități de vedere. Antun Lastrić 
a fost orb și a fost organizatorul a numeroase activități culturale și șeful Bibliotecii Repu-
blicii a Asociației Nevăzătorilor din Croația, care în 2000 s-a separat și a devenit o instituție 
publică de cultură independentă.

Biblioteca publică Fran Galović din Koprivnica
Contact:

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

e-mail: info@knjiznica-koprivnica.hr

Serviciul de bibliotecă pentru nevăzători și persoane cu deficiențe de vedere din Biblioteca Publică 
Fran Galović din Koprivnica a fost dezvoltat în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană din 
Programul CARDS 2002 și implementat în activitatea Bibliotecii în cursul anului 2006. Au format o 
colecție specială din 365 de materiale de bibliotecă – cărți sonore pe CD-uri și casete, cărți cu imagini 
tactile, jucării tactile, cărți braille, cărți despre persoane cu deficiențe de vedere și cărți scrise cu alpha-
bet mărit. Biblioteca a achiziționat, de asemenea, diverse instrumente pentru nevăzători și persoane cu 
deficiențe de vedere – calculatoare speciale, imprimantă braille, lupă electronică pentru utilizatorii cu 
deficiențe de vedere, playere MP3 pentru utilizarea cărților sonore și scări de transport pentru persoa-
nele cu dizabilități multiple. Obiectivul acestor servicii este de a permite includerea egală a nevăzăto-
rilor și a persoanelor cu deficiențe de vedere în comunitatea locală și societate în general, precum și 
construirea unui model de parteneriat între o asociație locală a nevăzătorilor și biblioteca locală.

mailto:hkzasl@hkzasl.hr
mailto:info@knjiznica-koprivnica.hr 
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Scopul acestor servicii este de a avea un acces mai bun la educație și informație, finalizarea 
educației lor formale, obținerea calificărilor profesionale, găsirea unui loc de muncă și con-
tribuția la viața comunității și a societății în general într-un mod mai valoros.

Biblioteca Publică Ivan Goran Kovačić
Contact:

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

e-mail: info@gkka.hr

În 2003, Biblioteca Publică Ivan Goran Kovačić a fost prima bibliotecă din Croația care a 
achiziționat un computer dotat cu un cititor de ecran Jaws care permite persoanelor nevă-
zătoare să caute surse de informații pe internet. În 2012, Biblioteca a deschis un colț pentru 
utilizatorii nevăzători și cu deficiențe de vedere la Direcția Materiale Audiovizuale cu echi-
pamente informatice și ajutoare electronice destinate acestora.

Pentru acest colț, Biblioteca a achiziționat și un dispozitiv Poet Compact și un cititor de 
ecran SuperNova. Poet Compact este un cititor electronic de text de pe desktop care conver-
tește textul în sunet. Dispozitivul scanează materialul, îl transformă în sunet și permite salva-
rea textelor scanate. Biblioteca oferă cărți și alte materiale de tot felul – cărți ilustrate, cărți 
în Braille, o colecție de muzică și jucării tactile. La Departamentul Materiale Audiovizuale, 
cititorii pot folosi aproximativ 300 de cărți audio și întregul fond de CD-uri muzicale. Scopul 
principal este de a sensibiliza comunitatea locală Karlovac cu privire la nevoile și activită-
țile persoanelor nevăzătoare și reușesc acest lucru prin organizarea de expoziții și prin cărți, 
reviste, prezentări de cărți ilustrate și sonore. De asemenea, în 2015, a fost înființat clubul 
de lectură pentru nevăzători Bufnița Albă ai cărui membri se întâlnesc în fiecare prima zi de 
luni a lunii. Biblioteca cooperează și cu multe asociații, dar cel mai mult cu biblioteca croată 
pentru nevăzători și persoane cu deficiențe de vedere din Zagreb.

Italia

Biblioteca institutul orbilor “Francesco Cavazza”
Contact:

Castiglione Street, 71
40124 Bologna Italy

Telephone: +39 051 332090
Fax: +39 051 332609

e-mail: istituto@cavazza.it
Luni – Vineri: 9.00 – 19.00

Sâmbătă: 8.00 – 13.00

Institutul a fost fondat la Bologna în 1881 de un grup de tineri aparținând nobilimii orașului, 
printre care și contele Francesco Cavazza. Se ocupa de integrarea, formarea, reabilitarea si 
autonomia persoanelor nevazatoare si cu deficiente de vedere. Institutul Francesco Cavazza 
are o bibliotecă publică gratuită, rezervată persoanelor cu deficiențe de vedere și nevăzători. 

mailto:info@gkka.hr 
mailto:istituto@cavazza.it
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Serviciul garantează, în Italia și în străinătate, împrumutul de cărți și periodice pentru per-
soanele cu dizabilități de vedere: casete audio, fișiere audio, volume Braille, fișiere digita-
le, conform programelor, metodelor și perioadelor de timp diverse, definite de Conducerea 
Institutului. Catalogul, precum și actualizările acestuia, sunt transmise și către Proiectul de 
Favorizare a Lecturii al Municipalității orașului Veneția, unde titlurile sunt incluse în catalo-
gul național de texte accesibile în format Braille, audio și digital, disponibil pe web. Cărțile 
audio pe casete C90 pot fi solicitate la Institut.

Biblioteca Institutului Cavazza garantează o mulțime de servicii, proiecte și activități pentru 
persoanele cu deficiențe de vedere și nevăzători, în continuare am adunat câteva exemple:

• “TeleBook”: un proiect care oferă cărți digitale care pot fi citite prin intermediul unui 
afișaj braille, software cititor de ecran sau de mărire a caracterelor, în conformitate cu 
legea drepturilor de autor.

• “PC ciechi”: un periodic electronic de informații tehnice dedicat serviciilor sociale 
pentru persoanele cu dizabilități din autoritățile locale.

• “Limitless”: proiectul este susținut de Fondazione del Monte și Invat (Institutul Na-
țional pentru Evaluarea Ajutoarelor și Tehnologiilor) sub patronajul municipalității 
orașului Bologna. Misiunea este de a găsi o cale inovatoare care să permită utilizarea 
resurselor digitale pentru a îmbunătăți autonomia persoanelor cu deficiențe de vedere 
și a nevăzătorilor de peste 65 de ani.

• “Vedere oltre”: o publicație semestrială cu un tiraj de 13.000 de exemplare, tradusă și 
în limba engleză.

Sursa fotografii:
Istituto dei ciechi Francesco Cavazza – Home | Facebook

Biblioteca pentru orbi “Regina Margherita”
Contact:

G. Ferrari street, 5/A
20900 Monza Italy

Telephone: +39 039 283271
Fax: +39 039 833264

e-mail: presidentebiblioteca@pec.it
Luni – Joi: 8.00 – 17.00

Vineri: 8.00 – 14.00

Biblioteca italiană pentru nevăzători “Regina Margherita”, construită în 1928 în Genova 
și aflată acum în Monza, a fost întotdeauna principala bibliotecă ce deservește nevăzătorii. 

https://www.facebook.com/istitutocavazza/
mailto:presidentebiblioteca@pec.it
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Odată cu crearea de servicii suplimentare, este în prezent una dintre cele mai complexe rea-
lități italiene pentru diseminarea culturii către persoanele cu deficiențe de vedere.

Biblioteca este principalul centru de producție al publicațiilor Braille din Italia. Patrimoniul 
cărții – care este format din peste cincizeci de mii de titluri, inclusiv lucrări în Braille, pe 
casetă audio, pe suport informatic și lucrări cu caractere mărite – acoperă cele mai diverse 
sectoare disciplinare și se adresează diferitelor grupuri de cititori. Producția sa merge de 
la lucrări de literatură, la lucrări științifice sau informative, precum periodice și reviste, la 
partituri și manuale educaționale pentru muzică. Un serviciu de împrumut pe scară largă 
pune volumele deținute la dispoziția cititorilor care le solicită, atât la nivel național, cât și în 
străinătate. Vademecum-ul tuturor serviciilor este disponibil pentru a fi descărcat în format 
DOC și PDF.

La 21 octombrie 2001, Biblioteca a semnat un acord inițial cu Asociația Editorilor Italieni 
(AIE), care reglementează crearea și difuzarea, în formatele cele mai potrivite pentru utili-
zarea lor de către persoanele cu deficiențe de vedere, a produselor din industria editorială, în 
conformitate cu directivele drepturilor de autor. Acest acord a fost reînnoit în 2012.

Sursa foto: https://www.facebook.com/BibliotecaCiechi/

Biblioteca italiană pentru nevăzători – centrul de documentare tiflologica
Contact:

della Fontanella di Borghese Street, 23
00186 Roma Italy

Telephone.: +39 06 68809210/68219820
Fax: +39 06 68136227

e-mail: cdtinfo@bibciechi.it
Luni – Joi: 8.30 – 14.00; 15.00 – 17.00;

Vineri: 8.30 – 14.00

Centrul de Documentare Tiflologică se dorește a fi un punct de referință pentru cercetarea 
problemelor deficienței de vedere. Culege și dă acces la o vastă documentație tipologică, pe 
multe suporturi pe care le prezintă. Centrul oferă o mulțime de servicii, este dedicat savan-
ților, membrilor familiei, cercetătorilor și tuturor operatorilor din sector, cu publicarea unor 
lucrări tipologice. Are două săli de lectură, iar accesul la rafturi este liber. Utilizatorii pot 
accesa liber stația de lucru pentru a căuta în catalog. Un televizor color este disponibil utili-
zatorilor pentru a vizualiza casetele video deținute de Centru. Nu există serviciu de împru-
mut. Este posibil să se facă fotocopii, cu respectarea restricțiilor impuse de legile dreptului 

https://www.facebook.com/BibliotecaCiechi/
mailto:cdtinfo@bibciechi.it 
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de autor și sunt supuse taxelor. Serviciul de cercetare bibliografică este activ pe probleme 
legate de tipologie. Cercetarea poate fi solicitată și prin e-mail.

Centrul de Documentare Tiflologică coordonează și cele 17 Centre de Consultanță Tiflodi-
dactică pe care Biblioteca Italiană pentru Nevăzători și Federația Națională a Instituțiilor 
Pro-Nevăzători le-au înființat pe teritoriul național.

Letonia

Biblioteca letonă pentru nevăzători

Biblioteca Letonă pentru Nevăzători este o bibliotecă publică al cărei scop principal este de 
a oferi o bibliotecă, servicii bibliografice și informative pentru nevăzători și persoanele cu 
deficiențe de vedere, precum și pentru persoanele cu dificultăți de citire sau dizabilități fizi-
ce. Biblioteca reproduce cărți în formate precum cărți audio, cărți în Braille și cărți tipărite 
cu caractere mărite.

Biblioteca letonă pentru nevăzători a fost fondată în 1962 și funcționează în subordinea 
Ministerului Culturii din Letonia. Biblioteca are 7 filiale cu sediul în cele mai mari orașe 
ale Letoniei (Balvi, Cesis, Daugavpils, Jelgava, Liepaja, Rezekne, Ventspils și în capitala 
Letoniei – Riga).

Biblioteca letonă pentru nevăzători – ramurile și regiunile sale deservite. SURSA

Colecția bibliotecii este formată din publicații tipărite și reproduse în următoarele formate: 
cărți audio (format mp3); Cărți Braille; cărți tactile; cărți tipărite mari; cărți mixte. Colecția 
include și CD-uri cu muzică și DVD-uri cu filme. Colecția de literatură crește constant pe 
măsură ce noi cărți sunt produse în departamentul nostru Braille și studioul de înregistrare.

Pe lângă literatura în limba letonă, este disponibil un număr semnificativ de lucrări în limba 
rusă, precum și un număr mic de lucrări în germană și engleză. Biblioteca publică două reviste 
audio: “Doma” (lunar, în letonă); “Калейдоскоп” (trimestrial, rusă). Alte servicii: împrumut 
obiecte de colecție; livrarea de literatură prin poștă cititorilor noștri din Letonia și din străi-
nătate; împrumuturi interbibliotecare; împrumuturi internaționale interbibliotecare prin ABC 
Global Book Service (lista bibliotecilor disponibile VEZI AICI); consultări despre Braille le-

https://neredzigobiblioteka.lv/filiales/
https://www.accessiblebooksconsortium.org/globalbooks/en
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ton. Biblioteca oferă echipamente pentru mărirea textului și imaginilor, o imprimantă Braille și 
programe speciale pentru citirea informațiile afișate pe monitorul computerelor.

SURSA

În cooperare cu Biblioteca Letonă pentru Nevăzători (LNerB), fiecare bibliotecă publică 
letonă are șansa de a primi cărți audio și cărți tipărite cu caractere mărite. Ascultarea cărților 
audio necesită un computer sau un player cu opțiunea de a introduce un CD, sau există cărți 
care sunt oferite în format flash media. Cărțile personalizate cu fonturi mari sunt disponibile 
în format A4 cu dimensiunea fontului mărită.

Cărți audio și alte înregistrări sunt disponibile ascultătorilor pe site-ul Bibliotecii pentru 
nevăzători din Letonia în secțiunea “Biblioteca digitală”. VEZI AICI De asemenea, puteți as-
culta cărți audio pe canalul YouTube al Bibliotecii pentru nevăzători din Letonia. VEZI AICI

Recomandare de lectură: Cartea de istorie locală “Creatori tăcuți de istorie” (2019). Cartea 
conține 30 de povești despre oameni care, cu munca și talentul lor, au lăsat “urme” în dezvol-
tarea statului leton și a comunității persoanelor cu deficiențe de vedere. VEZI AICI

Oferta pentru seniori! Ascultați cărți audio de la Biblioteca pentru nevăzători din Letonia. SURSA

Informații pe site: https://neredzigobiblioteka.lv

Biblioteca Națională a Letoniei

În 2014, a fost deschis noul sediu al Bibliotecii Naționale a Letoniei. Biblioteca oferă ser-
vicii și pentru persoanele cu dizabilități de vedere. Clădirea Bibliotecii Naționale a Letoniei 
– toate sălile de lectură, sălile de evenimente și serviciile sunt accesibile fiecărui vizitator, 
inclusiv persoanelor cu nevoi speciale. În bibliotecă, persoanele cu deficiențe de vedere și 
nevăzători pot fi însoțite de câinii ghid.

Sala de lectură a Centrului de referințe și informare “Ioan Paul al II-lea” are patru spații de 
lucru individual și în grup, special concepute pentru nevăzători și persoane cu deficiențe 
de vedere. Biblioteca oferă echipamente pentru mărirea textului și imaginilor, o mașină de 
scris-imprimantă Braille și programe speciale pentru citirea ecranelor și a textului. Perso-
nalul bibliotecii este instruit cu privire la modul de utilizare a echipamentelor speciale și la 
modul de servire a cititorilor cu nevoi speciale.

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


46

Site-urile web ale Bibliotecii Naționale a Letoniei și colecțiile digitale includ instrumente 
audio online care permit ascultarea textelor de pe site. Acest lucru face ca moștenirea cultu-
rală digitală să fie disponibilă și oferă un beneficiu foarte valoros nu numai pentru persoanele 
cu deficiențe de vedere, ci și pentru persoanele în vârstă și persoanele cu dificultăți de citire.

Centrul de Referințe și Informare al Bibliotecii Naționale din Letonia a studiat nevoile per-
soanelor cu deficiențe de vedere de câțiva ani și caută în mod activ modalități de a îmbunătăți 
serviciile bibliotecii, pentru a le face mai accesibile persoanelor cu deficiențe de vedere și 
dificultăți de citire. Centrul a dezvoltat o bună cooperare cu Asociația Nevăzătorilor și per-
soanelor cu deficiențe de vedere din Riga “Redzi mani”, Biblioteca Letonă pentru Nevăză-
tori, Asociația Letonă a Nevăzătorilor și Surzilor din Letonia “Sadzirdi.lv”. Sunt organizate 
evenimente, ateliere, expoziții și alte activități.

În mod regulat, se organizează un atelier de lectură în incinta Centrului o dată pe săptămâ-
nă, în cooperare cu Asociația Nevăzătorilor și persoanelor cu deficiențe de vedere din Riga 
“Redzi mani”. De obicei, cercul de lectură citește cărți noi sau discută subiecte curente. Per-
sonalul bibliotecii pregătește cărțile conținând opere literare, organizează excursii în jurul 
clădirii bibliotecii și expoziții, precum și prelegeri pe teme interesante.

Lista echipamentelor de lectură disponibile pentru persoanele cu deficiențe de vedere VEZI AICI 
și URMĂRIȚI VIDEO

Sala de lectură a Centrului de referințe și informare “Ioan Paul al II-lea”. SURSA

Informații pe web: https://www.lnb.lv

Biblioteca Publică Valmiera

În bibliotecile din regiune, cum ar fi Biblioteca mixtă Valmiera, persoanele cu dizabilități de 
vedere au acces la o varietate de servicii. Repere principale:

Set de echipamente specializate: calculator și lupă. Biblioteca Publică Valmiera oferă un set 
specializat de echipamente informatice pentru persoanele cu deficiențe de vedere – lupă video 
desktop Topaz. Dispozitivul facilitează citirea textului și a scrisului de mână și ajută la observa-
rea imaginilor și a obiectelor mici. Plasați textul sau imaginea pe o masă de lectură în mișcare, 
apoi selectați modul de mărire, luminozitate și culoare. Imaginea, textul sau elementul vor fi 
mărite și afișate pe ecran la dimensiunea selectată. Un alt dispozitiv – calculator special adaptat 
– permite utilizarea programelor de calculator și a resurselor web cu o dimensiune semnificati-
vă. La cerere, computerul este echipat cu un program de citire text to speech.

https://lnb.lv/lv/pamatpakalpojumi/lasisanas-paligierices-cilvekiem-ar-redzes-traucejumiem
https://www.youtube.com/watch?v=0WWo23IibSI&t=2s
https://lnb.lv/lv/krajumi-lasitavas/uzzinu-un-informacijas-centra-jana-pavila-ii-lasitava
https://www.lnb.lv
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Lupa video desktop Topaz este disponibilă la Biblioteca Publică Valmiera

Cărți electronice. “Biblioteca 3td e-BOOK” este un proiect excelent, important la nivel na-
țional – este o oportunitate pentru bibliotecile tradiționale de a oferi un serviciu modern uti-
lizatorilor lor. Biblioteca Valmiera împreună cu partenerii săi au investit cantități însemnate 
de muncă și inițiativă în crearea “Bibliotecii a treia e-BOOK”. Serviciul a fost introdus în 
biblioteci începând cu anul 2019. Serviciul este finanțat integral de stat.

Oferă șanse egale pentru toți rezidenții din Letonia, indiferent de locul de reședință și de ca-
pacitățile financiare ale municipalității, și permite fiecărei biblioteci publice letone să ofere 
utilizatorilor săi un serviciu suplimentar gratuit. Serviciul este disponibil 24 de ore, 7 zile pe 
săptămână. Citirea are loc online la www.3td.lv

“3td e-BOOK Library” este, de asemenea, o soluție pentru vârstnici și persoanele cu proble-
me de vedere. Pe dispozitivul selectat (computer, tabletă, telefon) puteți mări literele cât de 
mult aveți nevoie și le puteți citi cu ușurință. De asemenea, puteți regla culoarea de fundal a 
textului și luminozitatea ecranului dispozitivului pe care îl utilizați.

Olga Kronberga, specialistul în biblioteca publică Valmiera, prezintă “Biblioteca 3td e-BOOK”.
Foto: Ārija Romanovska. SURSA

Cărți tipărite cu caractere mărite și cărți audio. Biblioteca Valmiera a stabilit o bună coope-
rare cu Biblioteca Letonă pentru Nevăzători – în acest fel putem oferi utilizatorilor noștri 
oportunitatea de a primi cărți audio (CD-uri și USB-uri) și cărți tipărite cu caractere mărite. 
Colecția este schimbată/actualizată în mod regulat în funcție de solicitările utilizatorilor. 

http://www.3td.lv
https://news.lv/Liesma/2021/05/21/gada-bibliotekare
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Oferim literatură letonă originală și cărți traduse în letonă și rusă; genuri – diverse: detectivi, 
romane de dragoste, romane istorice, biografii, cărți de aventură etc.

Materiale primite de la Biblioteca Letonă pentru Nevăzători

Informații pe site: www.biblioteka.valmiera.lv

Biblioteca Centrală din Riga

Bibliotecile implementează diverse inițiative care vizează îmbunătățirea vieții persoanelor 
cu dizabilități. Uneori, astfel de inițiative nu necesită investiții mari de bani, ci mai degrabă 
bunăvoință și organizare practică. De exemplu, așa-numitele “Rafturi Apple” sunt situate în 
toate departamentele și filialele Bibliotecii Centrale din Riga. “Rafturile Apple” sunt rafturi 
speciale cu cărți și materiale informative care ar putea îmbunătăți calitatea vieții persoane-
lor cu dizabilități și le-ar putea facilita rudelor, prietenilor și asistenților sociali să găsească 
informații despre probleme specifice. Aici pot fi găsite publicații despre îngrijire, terapii și 
tratamente pentru persoanele cu deficiențe de mobilitate, probleme de vedere, dizabilități 
mintale, cărți despre viața de zi cu zi a persoanelor cu nevoi speciale, povești de viață, cărți 
audio, cărți în limbaj ușor inteligibil. Sunt disponibile și informații de contact pentru asocia-
țiile persoanelor cu dizabilități, instituțiile sociale și autoritățile publice.

România

La nivelul bibliotecilor publice din România, au existat mai multe inițiative discrete de 
a oferi acces la servicii și documente persoanelor cu deficiențe de vedere. Din păcate, 
finanțarea insuficientă a făcut imposibilă achiziționarea de tehnologii adecvate prin care 
această categorie de utilizatori să poată consulta, în aceleași condiții ca utilizatorii tipici, 
documentele din colecțiile lor.

Cu toate acestea, 25 din cele 40 de biblioteci județene existente la nivel național oferă 
acces la cărți în format DAISY. De menționat că, în momentul de față, în România există 
doar cca. 500 de titluri în format DAISY, deci un procent infim dacă ne referim la pro-
ducția editorială dintr-o țară.

http://www.biblioteka.valmiera.lv
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Slovenia

Biblioteca pentru nevăzători și persoane cu deficiențe de vedere Minka Skaberne
Contact:

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

e-mail: knjiznica@zveza-slepih.si
web: http://www.kss-ess.si/knjiznica

Biblioteca pentru nevăzători și persoane cu deficiențe de vedere Minka Skaberne funcționea-
ză în cadrul Asociației Nevăzătorilor și Deficienților de vedere din Slovenia și este destinată 
persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere și persoanelor cu dificultăți de acces a tex-
tului imprimat.

Aceasta este singura bibliotecă Braille din Slovenia. A fost înființată în 1918. Rădăcinile sale da-
tează din Primul Război Mondial, când mulți soldați s-au întors acasă de pe câmpurile de luptă cu 
vedere afectată, iar Minka Skaberne (1882–1965), care învățase să predea nevăzătorilor la Viena 
și Graz, a început să țină prelegeri și a pus bazele unei biblioteci slovene a nevăzătorilor.

În 2014, biblioteca s-a mutat într-un nou loc în centrul orașului Ljubljana. Pe lângă depo-
zitarea și împrumutul de cărți și alte materiale, biblioteca găzduiește un studio modern de 
înregistrare a cărților, o galerie, o sală de teatru și o sală de lectură, devenind astfel un nou 
centru cultural. 

În prezent, peste 2.400 de persoane sunt membri ai bibliotecii.

Cărțile pot fi împrumutate în format audio și în Braille. 1.545 de cărți au fost transpuse în 
Braille, 2.548 de lucrări au fost înregistrate pe casete audio și 5.936 de lucrări ale autorilor 
sloveni și străini sunt disponibile în format digital mp3. Odată cu extinderea bibliotecii, și 
numărul de lucrări convertite în formate accesibile crește zilnic.

Ca parte a proiectului Biblioteca pentru nevăzători și persoane cu deficiențe de vedere, a fost 
dezvoltat un nou sintetizator al limbii slovene, eBralec. Permite citirea automată a oricăror 
texte stocate electronic scrise în limba slovenă. Calitatea noii sinteze vocale este la un nivel 
de invidiat, deoarece este similară vorbirii naturale, chiar dacă textele sunt convertite în 
vorbire complet automat. eReader-ul pentru utilizare personală necomercială pe compute-
rele personale este gratuit în instituțiile din sectorul public pentru nevăzători, persoanele cu 
deficiențe de vedere și persoanele cu dizabilități de citire.

Biblioteca este implicată în proiectul “Aplicație mobilă pentru utilizarea cărților audio pentru 
nevăzători și persoane cu deficiențe de vedere”, care se desfășoară în perioada 1 septembrie 
2019 – 31 decembrie 2021. Proiectul intenționează să includă cel puțin 3.000 de cărți audio 
de la fiecare dintre parteneri din Slovenia, Germania și Croația; un total de cel puțin 9.000 
de cărți audio care urmează să fie puse la dispoziția statelor partenere ale proiectului pentru 
nevăzători și persoane cu deficiențe de vedere, în ideea de a extinde utilizarea aplicației și de 
a accesa cărțile audio în alte state membre ale UE.

Video cu cărți Braille: https://www.youtube.com/watch?v=fgFeuX7se2A

Video cărți audio: https://www.youtube.com/watch?v=vlEZd-jh8vg&t=4s

mailto:knjiznica@zveza-slepih.si 
http://www.kss-ess.si/knjiznica 
https://www.youtube.com/watch?v=fgFeuX7se2A 
https://www.youtube.com/watch?v=vlEZd-jh8vg&t=4s
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Biblioteca Miran Jarc, Novo mesto
Contact:

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

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

Biblioteca Miran Jarc a înființat un colț pentru utilizatorii cu dislexie, conținând cărți mai 
ușor de citit, care este destinat utilizatorilor care au dificultăți de citit. În fiecare an, ei com-
pletează în mod regulat colțul cu o selecție adecvată de cărți noi, pregătesc pliante informa-
tive despre dislexie și liste cu materiale adecvate. Cărțile sunt marcate special cu un punct 
albastru și, pe lângă cărți, împrumută și rigle de lectură. În cadrul sarcinilor speciale pe care 

mailto:knjiznicanm@nm.sik.si 
https://www.nm.sik.si/si/ 
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le îndeplinesc ca bibliotecă centrală regională, au extins cu succes această activitate în bibli-
otecile din zonă. Programul Reading Education Assistance Dogs (R.E.A.D.) îmbunătățește 
abilitățile de citire și comunicare ale copiilor, citind câinilor care sunt animale de terapie 
înregistrate, care fac voluntariat împreună cu stăpânii/dresorii lor în echipă, mergând la bi-
blioteci și în multe alte locuri ca însoțitori de lectură pentru copii.

În 2012, biblioteca a înființat un studio de înregistrare a cărților audio pentru nevoile uti-
lizatorilor nevăzători și cu deficiențe de vedere. Prin proiect, au dorit să îmbunătățească 
accesibilitatea și utilizarea diferitelor materiale pentru persoanele nevăzătoare și cu defici-
ențe de vedere din bibliotecă și să reducă neînțelegerea, încurajând acceptarea diferențelor. 
Înființarea studioului de înregistrări în bibliotecă a fost posibilă de către Lions Club Novo 
mesto prin organizarea unui eveniment caritabil. Biblioteca cooperează cu Asociația regio-
nală a Nevăzătorilor și Persoanelor cu deficiențe de Vedere Novo mesto, înregistrează cărți 
pentru membrii lor la cerere. Bibliotecarii conduc în mod regulat cercuri de lectură pentru 
utilizatori nevăzători și cu deficiențe de vedere în sediul asociației, unde membrii discută 
despre cărțile citite.

 

Biblioteca Anton Tomaž Linhart, Radovljica
Contact:

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

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

În 2014 – 2015, biblioteca a aderat la proiectul “Bibliotecile se conectează – Rolul bibliote-
cilor publice în domeniul incluziunii sociale”. Ei au dezvoltat atelierul pentru preșcolari și 
școlari “O putem face – peste obstacolele din calea grupurilor vulnerabile”.

Unul dintre scopurile proiectului este acela de a oferi copiilor acces la cărți despre proble-
mele nevăzătorilor și persoanelor cu deficiențe de vedere. Acest lucru îi inspiră să citească 
alte cărți și să viziteze biblioteca, care este, de asemenea, o parte importantă a educației lor.

mailto:info@rad.sik.si 
https://www.rad.sik.si/ 
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Atelierul este destinat grupelor de copii mai mari de la grădinițe și elevilor din clasele I-V. 
Tema atelierului este excluderea (și includerea) a unor grupuri sociale mai vulnerabile. În 
acest atelier, se acordă o atenție deosebită înțelegerii nevăzătorilor și persoanelor cu defici-
ențe de vedere. Sunt folosite multe instrumente didactice, care îi ajută pe copii să experimen-
teze cum este să fie nevăzători sau cu deficiențe de vedere și ce obstacole trebuie să depă-
șească. Unele dintre instrumente au fost donate de Centrul IRIS – Centrul pentru Educație, 
Reabilitare, Incluziune și Consiliere pentru Nevăzători și Deficienți de Vedere. Bibliotecarul 
le prezintă copiilor cărți pe această temă, astfel încât aceștia să își poată îmbunătăți experi-
ența atelierului prin lectură.

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

Prezentare video: https://youtu.be/1SQP7WDofoY

https://www.rad.sik.si/zmoremo-cez-ovire-do-oviranih/
https://youtu.be/1SQP7WDofoY 
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PRACTICI ÎN ORGANIZAŢIILE 
SPECIALIZATE PENTRU LUCRUL CU 
PERSOANE CU DEFICIENŢE DE VEDERE

Bulgaria

Asociația Nevăzătorilor din Bulgaria
Contact:

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

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

Asociația Nevăzătorilor din Bulgaria este principala organizație neguvernamentală care prote-
jează drepturile nevăzătorilor. A fost fondată în 1921 și este una dintre cele mai vechi organiza-
ții pentru nevăzători din Europa. Asociația Nevăzătorilor din Bulgaria își desfășoară diversele 
activități în folosul public. Misiunea organizației este de a proteja drepturile umane, civile, 
sociale, economice și de altă natură ale persoanelor cu deficiențe de vedere și integrarea aces-
tora în societate. În cluburile înființate pentru integrarea persoanelor cu deficiențe de vedere, 
membrii primesc o varietate de servicii publice și mențin contacte fructuoase în comunitate. 
Principalele obiective și sarcini ale Asociației sunt: Sprijin în educație și formare profesională; 
Asistență pentru angajare într-un mediu economic specializat și normal; Furnizarea accesului 
la informații prin publicarea de cărți și reviste în system Braille și audio și dezvoltarea de sof-
tware specializat pentru utilizarea tehnologiei moderne de calcul; Furnizare de servicii admi-
nistrative si juridice; Organizare de evenimente artistice, creative si sportiv-turistice.

Biblioteca Națională pentru Nevăzători “Louis Braille – 1928”
Contact:

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

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

Biblioteca Națională pentru Nevăzători a fost înființată în aprilie 1928. Una dintre primele 
sale activități ca uniune culturală a fost începerea tipăririi și acumulării de cărți braille. Până 
în 1994 cărțile erau realizate manual într-un singur exemplar. În acest fel au produs peste 
1800 de titluri, adică peste 12 000 de volume. La începutul anilor ‚60 au înregistrat primele 
casete de cărți audio.

Cu timpul, organizarea unui mic grup de nevăzători a devenit o bibliotecă națională braille. 
Din 1994 au informatizat procesul de tipărire. Datorită participării la peste 20 de proiecte 
a Fundației “Open Society”, a Comisiei Europene, a United Dutch Foundations, a ONU, a 
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Ministerului Culturii și a Agenției pentru Persoane cu Dizabilități din Bulgaria, Biblioteca 
are acum computere și afișaje braille pentru pregătirea pre-tipăririi publicațiilor și trei impri-
mante braille (embosare).

Procesul de producere a cărților este complet: de la pretipărire până la legarea cărților, totul 
se face în centrul de tipărire al Bibliotecii.

Biblioteca Națională are o rețea de distribuție a cărților care funcționează bine. Avem trei 
filiale în țară și două filiale în școlile pentru copii nevăzători din Sofia și Varna. De aseme-
nea,biblioteca trimite cărți prin poștă cititorilor din toată Bulgaria.

Biblioteca are acum peste 2500 de titluri și este singura sursă de ficțiune în braille și literatură de 
referință din țară. Pentru cititorii nevăzători care dețin computere, biblioteca oferă cărți electronice.

Din păcate, fondul nostru braille este departe de a fi suficient pentru nevoile tot mai mari ale 
tinerilor cititori de braille. Oferim servicii întregii țări, dar suntem finanțați ca organizație 
locală de către consiliul orășenesc. De aceea, fondurile bibliotecii sunt insuficiente pentru 
publicarea de cărți și, căutând constant sponsori.

Tipărirea în braille și distribuția de cărți este activitatea principală a bibliotecii, dar organi-
zează și întâlniri cu personalități populare (muzicieni, cântăreți, artiști etc.) pentru membrii 
lor. Multe grupuri vocale și instrumentale de amatori nevăzători sunt asociate cu această 
Bibliotecă. Au găsit o modalitate de exprimare artistică și primesc adesea premii la concur-
surile musicale, ceea ce este foarte stimulant.

În mod tradițional, organizăm o sărbătoare de Crăciun pentru membrii noștri și un concurs 
de gătit deosebit de popular pentru doamnele nevăzătoare, în martie.

În 2003, biblioteca a sărbătorit cea de-a 75-a aniversare sub patronajul președintelui Repu-
blicii Bulgaria.

În ciuda tehnologiilor moderne, cărțile braille au încă un loc important în viața nevăzătorilor 
și în special a copiilor. După cum a spus președintele Uniunii Europene a Nevăzătorilor, Colin 
Lowe la ultima conferință UNESCO: “Drumul către educația nevăzătorilor trece prin braille”.

Scopul bibliotecii este de a oferi nevăzătorilor și în special copiilor cât mai multe cărți brai-
lle, astfel încât aceștia să se simtă egali în accesul la cărți.

Școala Louis Braille pentru copii cu deficiențe de vedere – Sofia
Contact:

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

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

Școala pentru copii cu deficiențe de vedere din Sofia este un internat de stat specializat. Co-
pii nevăzători și cu deficiențe de vedere, cu vârste între 6 și 18 ani, din Sofia și din toată țara 
locuiesc și învață la școală.

Școala Louis Braille pentru copii cu deficiențe de vedere oferă o gamă largă de facilități. Este al-
cătuită din mai multe clădiri, unite între ele, astfel încât copiii cu deficiențe de vedere să aibă acces 
ușor la fiecare dintre ele. Zonele exterioare și interioare sunt marcate conform cerințelor pentru 
mediu accesibil, prin covoare tactile și marcaj color. Clădirea școlii dispune de săli de clasă mo-
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derne cu echipamente de ultimă generație. În fiecare sală de clasă există un computer cu software 
cititoare de ecran și magnificatoare de ecran pentru susținerea procesului educațional. Confortabil, 
aproape de sălile de clasă se află biblioteca, sala de mese și sala de sport pentru clasele primare. 
Există, de asemenea, o sală de calculatoare, un laborator de limbi străine, o clasă de biologie și 
un laborator de fizică și chimie; toate acestea au dotările necesare pentru a satisface cerințele edu-
caționale contemporane. Sălile de clasă din școala primară sunt situate la primul etaj. Căminul 
școlii oferă un număr suficient de dormitoare și camere pentru relaxare și joacă, cu echipamente 
moderne, precum și jucării pentru joaca în siguranță și jocuri care stimulează dezvoltarea copiilor. 
La primul etaj sunt situate sălile de clasă și dormitoarele elevilor cu dizabilități multiple, centrul 
de masaj, sala de stimulare senzorio-motrică și sala de terapie prin joc. Toate cele trei etaje au 
camere dotate cu aparate electrocasnice, pe care elevii învață să le folosească singuri. Secția de 
sport a școlii include o sală de sport cu băi și vestiare, tatami pentru judo, sală de fitness, masă de 
confruntare, groapă pentru sărituri în lungime, handbal, baschet, terenuri de joacă pentru fotbal etc. 
Sala de concert este formată dintr-o scenă profesională și spațiu pentru public, cuprinzând 200 de 
locuri. În curtea școlii există o grădină senzorială cu alei sigure pentru plimbare și un loc de joacă.

La școală a fost înființată tipografia Braille. Tipografia dispune de echipamente moderne 
pentru tipărirea Braille și pentru producerea de materiale educaționale cu caractere mărite. 
Ea publică manuale, materiale didactice și imagini în relief pentru nevoile elevilor din școală 
și ale celor care sunt integrați în școlile de învățământ general. În paralel cu această activi-
tate, tipografia este un participant activ la elaborarea materialelor pentru examenele de stat 
pentru maturitate și Evaluarea națională externă pentru întreaga țară.

Croaţia

Uniunea nevăzătorilor din județul Varaždin
Contact:

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

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

web: http://usvz.hr/

Asociația implementează proiectul “Asistentul virtual – din izolarea prevenției”.

Asistentul virtual oferă ajutor nevăzătorilor însoțindu-i atunci când merg la instituția în care nevă-
zătorii nu se pot deplasa independent (oficiu poștal, bancă, spital, magazine etc.), oferă sprijin în 
rezolvarea problemelor administrative (citire documente, remitențe, constatări medicale, rețete, 
recomandări, bonuri de plată, poștă etc.), îi însoțesc în timpul vizitelor la diverse evenimente 
culturale și de divertisment, evenimente sportive, concerte, spectacole de teatru, cinema, compe-
tiții sportive, etc. De asemenea, asistentul virtual ajută la transferul de cunoștințe și abilități care 
vor face mai ușor pentru o persoană nevăzătoare să acționeze independent (marcarea obiectelor, 
aparatelor, hainelor, folosirea ajutoarelor etc.). Uniunea nevăzătorilor din județul Varaždin im-
plementează și proiectul “Traiește viața ca un vis”. Programul oferă suport pentru nevăzători și 
persoane cu deficiențe de vedere prin organizarea de cursuri de învățare a metodei inovatoare de 
ecolocație umană, metoda de generare a clicurilor vocale și utilizarea ecourilor acestora pentru a 
identifica împrejurimile și a se deplasa, de asemenea, participarea la viața socială și evenimente 
publice, seri literare, teatru și vizite la concerte.

mailto:udruga.slijepih.varazdin@vz.t-com.hr 
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Asociația Nevăzătorilor din Zagreb

Contact:
Heinzelova 66, Zagreb

Telephone: + 385 1 20 61 360
Fax: + 385 1 2305 241

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

Asociația asigură implementarea programelor de educație certificate, consiliere psihologică, 
cursuri de alfabetizare Braille, cursuri de pregătire în orientare și mobilitate cu ajutorul basto-
nului alb, cursuri de informatică cu software pentru nevăzători (cititor de ecran și sinteză vo-
cală) și pentru persoane cu deficiențe de vedere (magnificator de ecran). “Săpunuri cu puncte” 
este un proiect al Asociației Nevăzătorilor din Zagreb, care a fost recunoscut și inițiat de Co-
operativa de Servicii Sociale Martinov plast. Scopul proiectului este de a îmbunătăți calitatea 
vieții și capacitatea de angajare a persoanelor nevăzătoare și cu vedere slabă printr-un proiect 
antreprenorial, cu scopul de a consolida competitivitatea antreprenoriatului social și de a crea 
condiții mai bune pentru angajarea persoanelor nevăzătoare și cu vedere slabă. 

“Săpunul cu puncte” este un produs realizat manual de persoanele nevăzătoare și cu defici-
ențe de vedere. Cel mai recunoscut produs, al cărui nume îl poartă și proiectul, este săpunul 
cu puncte în relief, care îl fac distinctiv și, în același timp, este un symbol al nevăzătorilor și 
al persoanelor cu deficiențe de vedere. Caracteristica specială a săpunului sunt tocmai aceste 
puncte, sesizabile la atingere, care amintesc de Braille, un system folosit de nevăzători.

Clubul radio Louis Braille pentru nevăzători (9A1CBT)
Contact:

Draskoviceva 80 / III, 10000 Zagreb
Telephone / Fax: + 385 1 48 11 124

Director: Mihael Đurašin
e-mail: rks.9a1cbt@inet.hr

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

Aceasta este o asociație unică a culturii tehnice a Zagrebului. Clubul popularizează cu succes 
activitățile de radioamatori ale nevăzătorilor, organizează numeroase cursuri educaționale, 
concursuri și adunări ale membrilor săi.

Teatrul pentru nevăzători și persoane cu deficiențe de vedere “New Life” (Viața nouă)
Contact:

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

Manager General și Director Artistic: Vojin Perić
e-mail: kazaliste@novizivot.hr
web: https://www.novizivot.hr/

Acesta este un teatru din Zagreb și este cel mai vechi teatru pentru nevăzători din lume, creat în 
prima zi a primăverii anului 1948, când actorii săi au interpretat prima piesă. De atunci, actorii 
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nevăzători și cu deficiențe de vedere au pregătit și interpretat peste 3.550 de piese și aproximativ 
110 premiere. Ei organizează, de asemenea, singurul Festival Internațional de Teatru al Nevăză-
torilor și persoanelor cu Deficiențe de Vedere BIT (Blind in Theatre), care are loc o dată la doi ani 
la Zagreb. Acesta este un festival unic de acest fel în lume.

Italia

Institutul Nevăzătorilor “Francesco Cavazza”

Mai multe informații în capitolul anterior

Din 1977 Institutul este centrul regional pentru producerea și distribuirea de materiale didactice 
pentru nevăzători. Din 1982, cu o convenție cu Unione italiana Ciechi (Uniunea Italiană a Ne-
văzătorilor) a luat naștere Centrul Informatic pentru producția și distribuția de instrumente TIC.

Astăzi Institutul promovează o mulțime de activități, dintre care enumerăm doar o parte:

• suport didactic și tehnologic pentru integrarea copiilor nevăzători în școală;

• Muzeul tactil Anteros de pictură antică și modernă și Muzeul Ptolemeu;

• servicii de înaltă tehnologie, consultanță pentru utilizarea calculatoarelor și a produ-
selor IT;

• publicarea unui periodic anual, producerea și distribuția de cărți Braille, cărți audio și 
cărți digitale;

• producție și distribuție de dispozitive Braille, sintetizatoare de vorbire și software de 
acces la computere personale, servicii de consultanță pentru utilizarea calculatoarelor 
și a produselor IT.

Fundația LIA (Fundația Cărților Italiane accesibile)
Contact:

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

Fax: +390289280868
e-mail: segreteria@fondazionelia.org

PEC: fondazionelia@pec.fondazionelia.org

Fundația LIA este o organizație non-profit înființată în 2011 care promovează cultura acce-
sibilității în domeniul editorial. Obiectivul principal al LIA este de a permite persoanelor cu 
deficiențe de vedere accesul la cărți și lectură pentru a ajunge la integrarea socială și partici-
parea activă a persoanelor cu deficiențe de vedere la viața culturală, la muncă și la școală. Se 
ocupă, de asemenea, de decalajul digital al persoanelor nevăzătoare și cu vedere slabă. LIA 
lucrează în asociere cu UICI (Uniunea Italiană a Nevăzătorilor) și Biblioteca Regina Mar-
gherita. Catalogul LIA de cărți accesibile este creat în colaborare cu AIE (Asociația Italiană 
a Editorilor) și MIBAC (Ministerul Italian al Patrimoniului Cultural). Patruzeci și șapte de 
edituri și principala platformă digitală de creditare MLOL sunt implicate în Fundație. 
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În 2020, LIA a câștigat ABC International Excellence Award pentru publicare accesibilă. 
Unele dintre premiile importante pe care le-a obținut LIA sunt nominalizarea la premiile 
e-Inclusion în 2012, recomandarea ca cea mai bună practică a Inițiativei Globale pentru 
TIC, recomandarea ca model în raportul ministrului culturii franceze “Modele economice de 
editare de carte accesibilă”.

LIA promovează o mulțime de activități și proiecte pentru persoanele cu deficiențe de vede-
re, cum ar fi:

• Citirea în întuneric: fără lumină unii citesc aceeași carte, cu mâinile, cu ochii sau cu 
urechile;

• Proiecte: Aldus Up, MiCA, BiCA;

• Cercetare și dezvoltare tehnologică;

• Consultanta si training (online);

• Verificarea accesibilității;

• Audit;

• Conversie.

Centrul de Resurse pentru Handicap și Sprijin (SRH-S)
Contact:

Persoană de contact: Silvana Scaffidi
Via Manzoni, 6 48018 – Faenza (Ra)
Tel. +39 0546/667622 – 0546/21290

e-mail: cdhs@racine.ra.it

“Centrul de Resurse Handicap și Sprijin” (CRH-S) este un serviciu dedicat studenților cu di-
ferite forme de dizabilități, inclusiv cu dizabilități vizuale. Este activ în Faenza din 1996. Este, 
de asemenea, “Centrul de documentare pentru handicap” (CDH). Este unul dintre cele cinci 
“Centre teritoriale de sprijin” (CTS) regionale pentru implementarea proiectului “Noi tehnolo-
gii și dizabilități” susținut de MIUR (ministrul italian al instrucțiunii, universității și cercetării).

Centrul este situat în incinta Institutului Tehnic “A. Oriani” din Faenza. Pe lângă faptul că 
este un Centru Teritorial de Sprijin, este și o structură organizatorică delegată de Districtul 
Ravenna și Uniunea Romagna Faentina pentru gestionarea integrată a suportului / sprijinului  
pentru studenții cu dizabilități din teritoriu. Îndeplinește următoarele sarcini:

• catalogarea informatizată ;

• analiza nevoilor școlilor individuale și validarea solicitărilor primite;

• achiziționarea de bunuri care vizează facilitarea integrării și incluziunii elevilor cu 
dizabilități;

• împrumut pentru utilizarea gratuită a instrumentelor / publicațiilor solicitate;

mailto:cdhs@racine.ra.it 
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• consultanță tehnică necesară pentru instalarea și utilizarea corespunzătoare a dispozi-
tivelor puse la dispoziție.

Pentru elevii cu deficiențe de vedere, Centrul pune la dispoziție o stație de lucru digitală cu 
software specific de citire a ecranului, unele materiale tactile precum hărți, reproduceri ale 
formelor care există în artă și natură, precum și o iprimantă Braille, lupe electronice și o 
colecție de cărți specifice care se referă la predare și dizabilități.

Materiale tactile pentru nevăzători      JAWs – software cititor de ecran

Reproducere tactilăî 
a unei coloane                imprimantă braille

Uniunea Italiană a Nevăzătorilor – districtul Ravenna
Contact:

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

e-mail: uicra@uiciechi.it

“Uniunea Italiană a Nevăzătorilor” ONLUS, înființată în 1920, este o entitate morală de 
natură asociativă cu personalitate juridică de drept privat, care este responsabilă prin lege de 
reprezentarea și protecția intereselor morale și materiale ale nevăzătorilor.

În special, Uniunea promovează punerea în aplicare deplină a drepturilor omului, civile și 
sociale ale nevăzătorilor, egalitatea lor socială și integrarea în toate domeniile vieții civile, cu 
referire în special la integrarea școlară, formarea culturală, educația profesională, ocuparea 
forței de muncă, asistența pentru persoanele cu dizabilități multiple, vârstnicii și cei aflați în 
situații de excluziune socială deosebită, timp liber și activitate fizică și sportivă.

De asemenea, se ocupă de prevenire prin centrul Italian al Agenției Internaționale pentru 
Prevenirea Orbirii, care a contribuit la înființarea sa. 

mailto:uicra@uiciechi.it 
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Pentru a suplini lipsa unor servicii sociale adecvate ale Statului și ale altor organisme publi-
ce, Uniunea a creat în mod responsabil instrumente operaționale adecvate: Centrul Național 
al Cărții audio, Centrul Național Tiflotehnic, Institutul de Cercetare, Formare și Reabilitare 
OMLUS. , Uniunea Națională Italiană a Voluntarilor Pro-Orbi ONLUS, Centrul de Studii și 
Reabilitare.

În Ravenna există o secție locală a “Uniunii Italiene a Nevăzătorilor” ONLUS care funcțio-
nează în districtul Ravenna.

Unele dintre serviciile pe care le oferă nevăzătorilor sunt:

• Consultanta in pensii, asistenta medicala, clinica pentru deficienti de vedere si scutiri 
fiscale;

• Formare și plasare în muncă, educație și școală;

• Consultanță IT și tehnologie de suport, birou de comunicare și ascultare și întâlniri în 
sălile virtuale;

• Mobilitate și activități sportive;

• Talking Book, Associative Press și Biblioteca Braille;

• Activități recreative, culturale și de socializare, cursuri și planificare.

Website-ul Uniunii Italiene a Nevăzătorilor

Biblioteca italiană pentru persoane cu deficiențe de vedere
Contact:

Persoană de contact: Giuseppe Marinò (Președinte)
Adresa: Via Isonzo, 10 – 31100 Treviso

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

Biblioteca Italiană pentru Persoane cu deficiențe de vedere („Biblioteca Italiana per Ipo-
vedenti”) BIIT ONLUS promovează, formează și diseminează expresii ale culturii și artei, 
urmărind, de asemenea, scopuri educaționale, informaționale și culturale prin realizarea și 
gestionarea colecției sale de cărți (concepute pentru a facilita lectura persoanelor care suferă 
de dislexie medie-uşoară, iar în format audio pentru nevăzători). Biblioteca Italiană pentru 
Deficienți de Vedere BIIT ONLUS promovează, de asemenea, cooperarea cu instituții loca-
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le, regionale și naționale, cu personalități, artiști și instituții culturale care pot contribui la 
realizarea activităților gestionate de BIIT ONLUS și la dezvoltarea culturii cărții.

Pentru a oferi acces la cultură și literatură persoanelor cu deficiențe de vedere, BIIT ONLUS 
oferă bibliotecilor publice italiene posibilitatea de a primi gratuit o colecție specială de cărți 
tipărite cu font mare, dând posibilitatea de a se alătura Proiectului numit “Leggere Facile, 
Leggere Tutti” („Citește ușor, citește tot”). Scopul acestui proiect este de a ajuta bibliotecile 
locale să ofere un serviciu de bibliotecă adaptat nevoilor persoanelor cu deficiențe de vedere.

Biblioteca Manfrediana s-a alăturat Proiectului “Leggere Facile, Leggere Tutti”, iar acum, 
parțial datorită acestei colaborări, Institutul nostru are o colecție de aproximativ 80 de cărți 
tipărite cu font mare. Din 2020, întregul sistem de biblioteci al Unione della Romagna Faen-
tina s-a alăturat Proiectului “Leggere Facile, Leggere Tutti”.

  

Cărți tipărite cu font mare la Biblioteca Manfrediana donate de BIIT ONLUS

Letonia

Societatea Letonă a Nevăzătorilor

În Letonia, interesele grupelor 1, 2 și 3 cu dizabilități vizuale sunt reprezentate de Societatea 
Letonă a Nevăzătorilor. Societatea Letonă a Nevăzătorilor este cea mai mare organizație 
non-guvernamentală, non-profit din Letonia, care reunește persoane cu dizabilități de vede-
re, membri legali și susținători.

Societatea Letonă a Nevăzătorilor a fost fondată la 16 iunie 1926 și este formată din 13 uni-
tăți structurale (ramuri) – organizații teritoriale care acoperă toate regiunile țării. Organizația 
are în prezent peste 4300 de membri.

Domeniul de activitate al Societății Nevăzătorilor din Letonia: cooperarea cu Saeima (Parla-
mentul), guvernul, instituțiile locale și organizațiile neguvernamentale pentru a promova moda-
lităților de rezolvare a problemelor care privesc persoanele cu deficiențe de vedere; încurajarea 
conștientizarea publicului cu privire la cauzele și consecințele orbirii, subliniind posibilitățile și 
modalitățile de depășire a dificultăților și de obținere a succesului în educație, cariera profesio-
nală, viața socială și privată; promovarea pregătirii profesionale, a reabilitării și a integrării pen-
tru a favoriza exercitarea drepturilor omului în conformitate cu Regulile standard ale Națiunilor 
Unite privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu dizabilități; furnizarea de dispozitive de 
asistență, cum ar fi bastoane albe, lupe, ceasuri vorbitoare, casetofone etc. (reabilitarea de bază, 
pregătirea profesională și furnizarea de dispozitive de asistență pentru persoanele cu deficiențe 
de vedere este finanțată de guvern); să coopereze cu organizații neguvernamentale, fundații și 
organizații caritabile din Letonia și din străinătate.

SURSA

http://www.pales.lv/english.htm
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Proiectele Societății Nevăzătorilor din Letonia reprezintă un set de idei tematice care contribuie 
la îmbunătățirea și integrarea calității vieții persoanelor cu dizabilități de vedere în societate. 
Proiectele actualizează teme privind dezvoltarea educației și a ocupării forței de muncă, înrădă-
cinarea activităților culturale și sportive și furnizarea de divertisment și petrecere a timpului liber.

SURSA

Informații pe site: https://www.lnbiedriba.lv

Asociația “Apeirons”

Apeirons este o organizație non-guvernamentală care sprijină persoanele cu dizabilități. Se 
concentrează pe integrarea persoanelor cu dizabilități în societate și pe piața muncii. Este o 
organizație publică care reunește atât persoanele cu dizabilități, cât și prietenii acestora. Aso-
ciația “Apeirons” activează din 1994 și a fost înființată și înregistrată oficial ca organizație 
publică din 1997. Asociația vizează societatea în ansamblu, cu un accent special pe persoa-
nele cu dizabilități, inclusiv pe tineri.

SURSA

Activități: Informare și educare pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv cursuri practice în 
abilitățile necesare îndeplinirii sarcinilor de zi cu zi, cursuri IT și schimb de experiență; Cola-
borează cu angajatorii și societatea în general pentru a crește gradul de conștientizare cu privire 
la drepturile și nevoile persoanelor cu dizabilități și pentru a reduce excluziunea socială; Eva-
luarea și promovarea accesibilității mediului; Monitorizarea și promovarea drepturilor persoa-
nelor cu dizabilități; Cooperarea cu instituții guvernamentale și neguvernamentale în vederea 
dezvoltării politicilor care să corespundă nevoilor persoanelor cu dizabilități; Advocacy pentru 
drepturile omului pentru persoanele cu dizabilități prin campanii sociale, materiale informati-
ve, activități de educație informală și consiliere în situațiile în care a avut loc deja o încălcare.

SURSA

Informații pe site: https://www.apeirons.lv

Asociația Persoanelor cu Deficiențe de Vedere și Nevăzătorilor din Riga “Redzi mani”

Acum, când societatea acordă din ce în ce mai multă atenție dezbaterilor despre integrarea 
persoanelor cu dizabilități în societate și disponibilitatea locurilor și serviciilor publice, ofer-
ta furnizorilor de servicii se schimbă și ea – gama de servicii crește și devine din ce în ce 
mai diversificată. Ca urmare a acestor schimbări, bibliotecile trec de la o poziție tradițională 
– citirea și schimbul de cărți – într-devenind un loc deschis, pentru o varietate de vizitatori, 
inclusiv pentru persoanele cu deficiențe de vedere și nevăzători – bibliotecile oferă eveni-
mente culturale prietenoase cu utilizatorii și spațiu pentru activitati educative, creative.

SURSA

Asociația Persoanelor cu Deficiențe de Vedere și Nevăzătorilor din Riga “Redzi mani” invită 
persoanele active cu deficiențe de vedere și susținătorii acestora să se reunească, unind astfel 
oameni cu idei similare. Scop: de a ajuta persoanele cu deficiențe de vedere din Riga să se 
integreze în societate și să își îmbunătățească viața de zi cu zi. Misiune: motivarea persoa-
nelor cu deficiențe de vedere și susținătorii acestora să participe la formarea societății civile, 
promovarea îmbunătățirii calității vieții și includerea persoanelor cu deficiențe de vedere în 

https://www.lnbiedriba.lv/
https://www.lnbiedriba.lv
https://www.apeirons.lv/par-mums/
https://www.cilvektiesibugids.lv/en/themes/organisations/non-govermental-organisations/apeirons
https://www.apeirons.lv
https://www.biblioteka.lv/ne-tikai-pec-gramatam-jeb-kapec-cilveks-ar-redzes-traucejumiem-dodas-uz-biblioteku/


63

societate, reprezentarea intereselor acestora în instituțiile de stat, municipale și alte instituții; 
și să promoveze accesul la educație, locuri de muncă și mediu.

Informații pe site: https://redzimani.mozello.lv

Asociația “Socintegra”

“Socintegra” este o organizație neguvernamentală înființată în 2010. Organizația se ocupă de 
integrarea socială a persoanelor cu deficiențe de vedere și inițiază proiecte care vizează integra-
rea acestor persoane în viața socială activă. Ajută la asigurarea accesibilității mediului conform 
principiilor designului universal, cooperează cu Societățile de nevăzători din Riga și Liepaja.

“Socintegra” ajută la adaptarea mediului pentru nevăzători și personae cu deficiențe de vedere 
și produce panouri informative în system Braille și alte informații tactile.

“Socintegra” oferă ajutor în amenajarea mediului din punctul de vedere al accesibilității pentru persoanele 
cu dizabilități de vedere. SURSA

Informații pe site: https://www.socintegra.lv/en/home

Platforma social business BlindArt

Ideea de afaceri sociale BlindArt are sediul în Riga, Letonia, și a început în 2007 cu scopul de 
a sensibiliza persoanele cu nevoi speciale, în special persoanele nevăzătoare și cu deficiențe de 
vedere. În cadrul proiectelor noastre, vrem să-i inspirăm să-și exploreze talentele și să creeze 
opere de artă valoroase. Prin organizarea de ateliere creative, expoziții și alte activități, sperăm 
să arătăm societății că persoanele cu nevoi speciale sunt adesea trecute cu vederea din cauza 

https://redzimani.mozello.lv
https://www.socintegra.lv/en/braille/
https://www.socintegra.lv/en/home
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problemelor lor de sănătate, când în realitate sunt foarte talentate și capabile. Oferind societății 
șansa de a dona sau de a cumpăra opere de artă create, BlindArt contribuie la responsabilitatea 
socială. Potențialilor noștri parteneri le oferim șansa de a-și lărgi orizonturile, văzând lucrurile 
dintr-o perspectivă diferită. Dăruiește celor care au nevoie și promovează toleranța în societate!

Unul dintre proiecte: BlindArt a organizat ateliere de creație în care patru membri talentați 
ai Societății Nevăzătorilor din Letonia au creat o serie de patru cărți inedite pentru copii 
“Vânătoarea unui hoț de șosete!”. Ilustrațiile cărților au fost desenate de copii cu deficiențe 
de vedere și nevăzători de la Școala Gimnazială și Centrul de Formare pentru Nevăzători și 
Persoane cu Deficiențe de Vedere Strazdumuiza (Riga, Letonia). Ilustrațiile au fost realizate 
folosind o tehnică de artă tactilă complexă și unică – șabloane speciale sunt folosite pentru 
a face puncte ca margini de coordonare, apoi orientând prin atingerea degetelor, copiii pot 
colora formele. Cărțile sunt disponibile atât în letonă, cât și în engleză.

SOURCE

Seria de cărți “Chasing the sock thief”. SURSA

Produse de design realizate în tehnica japoneză shibori. SURSA

Informații pe site: https://blindart.lv/lv

https://blindart.lv/en/
https://blindart.lv/en/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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Asociația Persoanelor cu Handicap din Valmiera “Atspēriens”

Asociația Persoanelor cu Handicap Valmiera “Atspēriens” este o organizație de interes public. 
Misiunea sa este de a încuraja și ajuta persoanele cu dizabilități să fie creative și să se integreze 
în societate. Asociația oferă întâlniri și cursuri pe teme de actualitate, schimb de experiență și 
informații, participare la diverse seminarii, ateliere practice de perfecționare și angajare, diver-
se activități: excursii, competiții sportive, marcarea Sărbătorilor Naționale etc.

Organizația este frecvent vizitată de persoane cu deficiențe de vedere și, de asemenea, ne-
văzători, însoțiți de asistenți. Au posibilitatea de a folosi lupe; angajații asociației imprimă 
informațiile necesare și diverse materiale de studiu, precum și învață persoanele cu defici-
ențe de vedere cum să citească texte pe Internet – cum să mărească dimensiunea fontului 
documentelor și alte abilități utile.

Informații pe site: http://vibatsperiens.mozello.lv

Oportunități pentru persoanele cu deficiențe de vedere în comunitatea locală

În Letonia, accesibilitatea instituțiilor culturale și educaționale pentru persoanele cu defici-
ențe de vedere se îmbunătățește, în special în clădirile nou construite și reconstruite. Spați-
ile mai multor muzee mari letone sunt ușor accesibile pentru persoanele cu dizabilități, de 
exemplu:

• Muzeul de Artă “Riga Bourse” www.lnmm.lv/en/art-museum-riga-bourse;

• Riga Motor Museum http://motormuseum.com;

• Muzeul Național de Istorie Naturală din Letonia https://www.dabasmuzejs.gov.lv/en.

În cooperare cu Asociația Nevăzătorilor din Letonia, Muzeul de Artă “Bursa Riga” a dezvol-
tat instruire pentru ghizi și angajați despre cum să organizeze excursii pentru persoanele cu 
dizabilități. Tururi tactile le sunt oferite persoanelor cu deficiențe de vedere – vizitatorilor li 
se oferă mănuși speciale pentru a se familiariza cu exponatele muzeului – materiale, curbe, 
forme, accente etc. Este oferit și un ghid audio special. Semnele marcate sunt amplasate 
în incinta muzeului pentru a facilita deplasarea persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de 
vedere.

SURSA

Muzeul Național al Naturii din Letonia se află într-o clădire istorică, dar a fost modificat pe 
cât posibil pentru a-l pune la dispoziția persoanelor cu dizabilități de mobilitate și a vizita-
torilor cu cărucior pentru copii. Se fac îmbunătățiri pentru a face muzeul și exponatele sale 
disponibile persoanelor cu dizabilități de vedere, cum ar fi furnizarea de informații în Braille 
și expunerea obiectelor tangibile.

SURSA

Campania Ministerului Asistenței Sociale “Fă lucrurile altfel și totuși fă-le!”

Mii de persoane cu dizabilități lucrează cu succes într-o varietate de domenii, iar pre-
judecățile cu privire la capacitatea lor de angajare sunt în scădere. Deși ponderea per-
soanelor cu dizabilități în muncă crește în fiecare an, aceasta este în urmă față de rata 
de ocupare a altor grupuri, iar persoanele cu dizabilități reprezintă încă unul dintre gru-

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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purile expuse riscului de șomaj care au nevoie de sprijin suplimentar pentru a le facilita 
integrarea cu succes în muncă.

Așa cum este promovat de campania Ministerului Asistenței Sociale, “Oamenii cu di-
zabilități fac lucrurile diferit și totuși le fac!” Persoanele cu dizabilități au propriile 
lor abilități și abilități valoroase – fac lucrurile diferit, dar le fac oricum! S-a dovedit 
științific că majoritatea tulburărilor mintale și a dizabilităților fizice sunt compensate 
de unele abilități alternative. Experiența mai multor angajatori letoni confirmă faptul că 
acești angajați nu numai că au abilități speciale, ci sunt și responsabili, atenți, pricepuți 
și foarte interesați să obțină rezultate.

Campania Ministerului Asistenței Sociale “Fă lucrurile altfel și totuși fă-le!”

Site-ul web www.cilveksnevisdiagnoze.lv conține povești despre experiența de muncă, lin-
k-uri utile și sfaturi pentru persoanele cu dizabilități care doresc să lucreze, precum și sfaturi 
pentru angajatorii care doresc să angajeze aceste persoane.

SURSA

O hartă tactilă interactivă care a fost creată în Letonia

Soluția a fost dezvoltată de asociația “Socintegra”. Asociația ajută diverse organizații să facă 
mediul accesibil persoanelor cu deficiențe de vedere prin crearea de semne tactile, panouri 
și autocolante în Braille.

Harta tactilă Riga este prima hartă interactivă din Letonia, care conține 170 de obiecte situate 
în capitală, precum străzi, clădiri, parcuri, corpuri de apă. Când faceți clic pe ele, sistemul 
spune numele obiectului. Harta este practic pentru toată lumea, indiferent de condiția vizua-
lă, deoarece poate fi folosită atât vizual, cât și tactil.

Harta tactilă Riga este o inovație socială unică pentru a ajuta persoanele nevăzătoare să se 
integreze cu mai mult succes în societate. Funcția sa principală este reabilitarea, care îi ajută 
pe nevăzători să se orienteze în spațiu și să socializeze.

http://www.cilveksnevisdiagnoze.lv
https://cilveksnevisdiagnoze.lv/cilveki-ar-invaliditati-dara-citadi-izdara-tapat/
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O hartă tactilă interactivă create în asociere cu “Socintegra”. SURSA

România

1. Asociația Nevăzătorilor din România (https://www.anvr.ro/) este principala organi-
zație care acționează în țara noastră în sprijinul persoanelor cu deficiențe de vedere. 
Din păcate, această organizație nu a avut activitate în ultimii ani și nu are proiecte 
naționale în derulare pentru acest public. Există inițiative socio-culturale la nivelul 
filialelor locale precum campionatele de șah, piese în care joacă actori nevăzători sau 
competiții de lectură.

2. Fundația Cartea Călătoare (http://www.fcc.ro/) o organizație locală care desfășoară 
proiecte cu impact național, cum ar fi transpunerea de cărți în format DAISY, filme cu 
descriere audio și implementarea unui sistem de citire a partiturilor muzicale de către 
oameni cu deficiențe de vedere.

3. Centrul de Asistență Tehnologică Acces pentru Deficienți de Vedere (http://psi-
hoped.psiedu.ubbcluj.ro/index.php/centrul-cata) funcționează în cadrul Departamen-
tului de Psihopedagogie Specială din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj și 
are drept principal scop accesibilizarea cursurilor și a materialelor educative pentru 
studenții cu dizabilități de vedere.

4. Asociația pentru Dezvoltare Urbană (https://www.procivic.ro/en/project/thats-2/) a 
implementat un proiect de transpunere în format tactil a desenelor unor figuri repre-
zentative pentru istoria, arhitectura, cultura țării noastre. Desenului tactil I se adaugă 
un cod QR care poate fi accesat de către persoanele nevăzătoare folosind orice smartp-
hone și care duce la un site web de unde persoana respectivă află informații suplimen-
tare despre acel desen (îmbrăcăminte, culori și modul în care sunt reprezentate tactil 
diferitele componente ale desenului.

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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Slovenia

Uniunea Nevăzătorilor și Persoanelor cu deficiențe de vedere din Slovenia
Contact:

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

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

Asociația de Sprijin a Nevăzătorilor, fondată în 1920, este considerată cea mai veche orga-
nizație pentru persoanele cu dizabilități din Slovenia și este predecesorul Uniunii Nevăzăto-
rilor și Persoanelor cu deficiențe de vedere din Slovenia. Această piatră de hotar marchează 
începutul instituțiilor organizate pentru ocrotirea persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de 
vedere în Slovenia.

Uniunea Nevăzătorilor și a Persoanelor cu deficiențe de vedere din Slovenia este o organi-
zație națională reprezentativă pentru persoanele cu dizabilități din Republica Slovenia, înfi-
ințată pentru a răspunde nevoilor comune ale membrilor pentru implementarea de programe 
și servicii speciale, sociale și de altă natură, special adaptate pentru nevăzători și persoane 
cu deficiențe de vedere. Au dezvoltat o serie de programe sociale și servicii speciale, pe care 
le implementează ca o completare a activităților de serviciu public, în locul acestora sau sub 
formă de activitate independentă. Toate programele sunt implementate pentru a le permite 
persoanelor nevăzătoare și cu vedere slabă să se integreze în mediul social cât mai indepen-
dent și egal posibil.

Asociația națională conectează 9 asociații regionale pentru nevăzători și persoane cu de-
ficiențe de vedere. Asociațiile oferă programe sociale adaptate care permit restabilirea și 
dobândirea diferitelor abilități, reorientarea, reorganizarea după pierderea vederii, instruirea 
rudelor și prietenilor pentru o atitudine de înțelegere și abordare corectă, conștientizarea 
publicului cu privire la orbire și vedere slabă în casă și participarea la diverse activități cul-
turale, sportive și recreative.

mailto:info@zveza-slepih.si 
http://www.zveza-slepih.si
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Centrul IRIS – Centrul pentru Educație, Reabilitare, Incluziune și Consiliere pentru 
Nevăzători și personae cu vedere slabă

Contact:
Langusova 8, 1000 Ljubljana, Slovenia

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

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

Centrul IRIS (fostul Institut pentru Copii Nevăzători și cu Deficiențe de Vedere Ljubljana) 
este o instituție de importanță națională, deoarece este singura instituție publică din Slovenia 
care lucrează în domeniul educației copiilor și tinerilor cu deficiențe de vedere, inclusiv a ce-
lor cu dizabilități multiple, de la preşcolar până la sfârşitul nivelului de învăţământ secundar.

De asemenea, oferă consultanță, instruire și sprijin grupului țintă în împrejurimile sale ime-
diate și extinse. Fondatorul său este Guvernul Republicii Slovenia.

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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Programe educaționale

Centrul oferă următoarele programe educaționale adaptate pentru elevii și studenții cu defi-
ciențe de vedere:

• învăţământul preşcolar
• învăţământ de bază obligatoriu (6 – 15 ani )
• standard educațional egal
• standard educațional mai scăzut
• programe special
• studii medii (15+)
• programe profesionale scurte (asistent de îngrijire, asistent în administrație)
• școală profesională (servicii administrative)
• liceu profesional tehnic (economie)
• internat pentru elevi/elevi cu nevoi special

Centru de expertiză

Domenii de lucru și servicii oferite de centrul de expertiză:
• Intervenție precoce
• Formarea activităților de educație specială pentru elevii și studenții nevăzători și cu 

deficiențe de vedere, și anume O&M (orientare și mobilitate), abilități de comunicare, 
ADL-uri (Activități din viața de zi cu zi), activități sportive și de timp liber, abilități 
sociale și socializare

• Sprijinirea formelor de educație incluzive și furnizarea de formare pentru profesioniș-
tii din școlile de masă care predau elevilor și studenților cu deficiențe de vedere

• sprijinirea părinților copiilor și tinerilor cu deficiențe de vedere
• Furnizarea de materiale adaptate și alte resurse de predare/educație
• Conștientizarea și informarea publicului cu privire la nevoile speciale ale persoanelor 

cu deficiențe de vedere
• Dezvoltarea domeniului și cooperarea cu instituții similare din țară și din străinătate.

Prezentare video: https://center-iris.si/o-nas/center-iris-en/

Broșură: 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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Centrul pentru nevăzători, persoane cu deficiențe de vedere și vârstnici Škofja Loka
Contact:

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

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

Mediul de locuit din Centru este adaptat rezidenților nevăzători și cu deficiențe de vedere. 
Lifturile sunt echipate cu notificări sonore care anunță etajul. Balustradele scărilor sunt, de 
asemenea, echipate cu numere de etaj tactile. De asemenea, suporturile sunt instalate în in-
cinta Centrului pentru o orientare mai ușoară. La parter există un avizier, unde informațiile 
de bază importante pentru rezidenți sunt scrise în Braille. Persoanele cu deficiențe de vedere 
pot folosi o lupă electronică și echipamente informatice adaptate.

Serviciul de terapie ocupațională, precum și orientare și mobilitate pentru rezidenții nevăză-
tori și cu deficiențe de vedere la sosirea în Centru. În cazul schimbării condițiilor și nevoilor, 
oferă și asistență individuală suplimentară rezidenților.

Datorită întâlnirii zilnice cu personae cu vedere slabă și chiar nevăzătoaree, angajații Centrului 
sunt pregătiți corespunzător pentru a lucra cu această categorie de personae. Oferim monitori-
zare persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de vedere, ajutor la scrierea corespondenței, citi-
rea, aranjarea bunurilor personale și cunoașterea și achiziția diverselor aparate și dispozitive.

Terapeuții ocupaționali formează, de asemenea, noii angajați în gestionarea corectă a nevă-
zătorilor și a deficienților de vedere (îndrumare, hrănire, mers pe scări etc.). Este important 
să fim conștienți de faptul că nevăzătorii au nevoi ușor diferite, așa că trebuie să se adapteze 
și să-și respecte personalitatea.

Rezidenții nevăzători și cu deficiențe de vedere participă la întâlniri cu Asociația locală a 
Nevăzătorilor și Deficienților de Vedere și Uniunea Nevăzătorilor și Deficienților de Vedere 
din Slovenia și, de asemenea, merg în excursii.

Centrul funcționează din 1937.

Există un parc senzorial destinat nevăzătorilor, vârstnicilor și persoanelor cu handicap fizic, 
unde vizitatorii pot descoperi diverse simțuri. Parcul este destinat și socializării intergenera-
ționale și socializării cu cetățenii.

Prezentare video: 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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CONCLUZII
După examinarea atentă a obiectivelor proiectului și a rezultatelor intelectuale stabilite, con-
cluzia noastră este că mai sunt multe de realizat în domeniul serviciilor bibliotecilor publi-
ce pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere, prin instrumente TIC și instruirea personalului. 
Chiar dacă rezultatele au fost îndeplinite, se poate realiza mai mult pentru a face biblioteca 
mai accesibilă pentru nevăzători și cei cu deficiențe de vedere. Pentru a obține competențe 
omogene în rândul personalului bibliotecilor, proiectul se concentrează pe creșterea gradului 
de conștientizare a acestuia cu privire la serviciile/instrumentele TIC noi sau deja utilizate și 
modul de implementare a acestora, astfel încât persoanele cu dizabilități precum deficiențe de 
vedere să poată fi mai implicate în utilizarea serviciilor bibliotecilor publice. Pandemia de Co-
vid-19 a fost ceva neașteptat, dar cu siguranță nu a spulberat hotărârea de a dezvolta proiectul 
și rezultatele acestuia în ceea ce privește persoanele cu deficiențe de vedere. Un lucru pe care 
l-a făcut pandemia a fost să limiteze activitățile internaționale și întâlnirile internaționale plani-
ficate, dar schimbul de bune practici între parteneri cu siguranță nu s-a oprit, ci a înflorit. Acest 
schimb de bune practici și cunoștințe ale personalului este utilizat la nivel internațional. Inclu-
derea instrumentelor TIC pentru utilizatorii cu deficiențe de vedere este o necesitate, dar mai 
întâi competențele digitale ale personalului bibliotecii trebuie extinse prin formare. Într-adevăr, 
după cunoașterea bunelor practice și o formare adecvată, incluziunea devine posibilă. Colabo-
rarea dintre parteneri în timpul proiectului este în mare parte de succes pentru a crea o rețea 
colaborativă de biblioteci care împărtășesc același interes în dezvoltarea cunoștințelor persona-
lului și a serviciilor lor pentru utilizatorii cu dizabilități în ansamblu. Cunoștințele și abilitățile 
obținute în timpul proiectului și întâlnirilor internaționale sunt extreme de importante. Datorită 
activităților internaționale, au fost create noi contacte și sperăm că viitoarea colaborare între in-
stituții la nivel internațional se va dezvolta în continuare. Instituțiile care lucrează deja, precum 
cele incluse în proiect, sunt un exemplu concret de bune practici în ceea ce privește activitățile 
planificate. Chiar dacă din cauza pandemiei singura vizită reală a fost în Croația, partenerii 
din proiect au reușit totuși să se viziteze virtual, folosind instrumente TIC – călătorii virtuale. 
O călătorie virtuală nu poate fi comparată cu una reală. Parteneriatul a constat din 6 biblioteci 
publice din 6 țări diferite, care sunt susținute de un partener tehnic. De asemenea, proiectul 
a implicat un schimb de bune practici și 122 de participanți la activitățile sale de formare. În 
plus, 260 de persoane au participat la evenimentele multiplicatoare organizate de parteneri. Se 
creează mai mult conținut pentru a îmbunătăți competențele digitale ale angajaților la nivel 
internațional. Scopul principal al proiectului a fost atins, acesta fiind de a promova dezvoltarea 
profesională a personalului bibliotecilor în metodologiile TIC, îmbunătățindu-și în același timp 
competențele cheie și promovând o mult mai mare incluziune în biblioteci prin îmbunătățirea 
serviciilor cheie pentru utilizatorii nevăzători și cu deficiențe de vedere din întreaga Europă. 
Cu toate acestea, cea mai importantă parte este schimbul de bune practici și dezvoltarea în con-
tinuare a competențelor personalului bibliotecii, care a avut loc pe durata proiectului. Această 
dezvoltare s-a petrecut pas cu pas în perioada proiectului, activitățile sale au contribuit la sta-
bilirea unor obiective viitoare de realizare, dar acest lucru nu ar fi fost posibil fără colaborarea 
internațională între bibliotecile publice și o bună comunicare. Pe de o parte, personalul biblio-
tecilor și-a extins cu succes abilitățile și, pe de altă parte, și-a extins cunoștințele pentru utiliza-
rea instrumentelor TIC în scopul îmbunătățirii serviciilor oferite utilizatorilor nevăzători și cu 
deficiențe de vedere. Pentru ca o bibliotecă să devină cu adevărat incluzivă pentru cititorii cu 
deficiențe de vedere, biblioteca însăși trebuie să își adapteze serviciile la aceste nevoi specifice 
și, pentru a face acest lucru, trebuie să implementeze tehnologiile digitale necesare.
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ALTE RESURSE

Resurse online pentru persoane cu deficienţe 
de vedere

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

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

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

Letonia
1. Recomandări pentru comunicarea cu persoanele cu dizabilități VEZI AICI
2. Profesii potrivite persoanelor cu deficiențe de vedere VEZI AICI
3. Mediu de lucru adaptat pentru angajații cu dizabilități VEZI AICI
4. Diverse materiale de sprijin și de referință pentru persoanele cu deficiențe de vedere VEZI AICI
5. Ce să faci dacă o persoană apropiată începe să-și piardă vederea? VEZI AICI
6. Un manual pentru educatorii care lucrează cu persoane cu dizabilități de învățare și deficiențe 

de vedere VEZI AICI

România
1. Access to libraries for persons with disabilities. Available at:

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

www.sconul.ac.uk/.../pubs/access_disabilities.pdf
3. American Council of the Blind. Available at: 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>.]

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

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

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

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

my. Bruxelles: Commission of the European Communities, 2008. 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 
Science & Technology Librarianship, 32, 2001. Available at: 
<http://www.library.ucsb.edu/istl/01-fall/article1.htmll>.]

13. CROMBIE, D. ; LENOIR, R. ; McKENZIE, N. Communication from scratch: towards acces-
sible open source information systems. In: M. Scotto; G. Succi (ed.), Proceedings of the First 
International Conference on Open Source Systems, Genova, 11th – 15th July 2005, pp. 179 – 
186. 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 Schol-

arly 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: 
<http://assets.en.oreilly.com/1/event/1/Making Digital Publishing Accessible to Persons Who 
are Blind and Print Disabled Presentation.ppt>.]

http://www.audiopub.org/PDFs/2007SalesSurveyrelease.pdf
http://www.audiopub.org/PDFs/2007Sales
http://www.nyise.org/blind.htm
http://www.publishers.org/main/HigherEducation/attachments/AAP.ppt
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0466:FIN:EN:PDF
http://www.familyvoices.org/projects/past?id=0010
http://techdis.ac.uk/index.php?p=9_12_2
http://www.library.ucsb.edu/istl/01-fall/article1.htmll
http://oss2005.case.unibz.it/Papers/19.pdf
http://www.daisy.org
http://www.scritube.com/stiinta/arhitectura-constructii/Design-for-alldesign-for-every1052222317.php 
http://www.euroblind.org/fichiersGB/policy.htm
http://www.euroblind.org
http://www.hj.com
http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/span.htm
http://sspnet.org/News/The_New_E-Book_Standard__Simple_/news.aspx
http://sspnet.org/News/The_New_E-Book_Standard__Simple_/news.aspx
http://ukwebfocus.wordpress.com/2006/12/12/accessibility-and-institutional-repositories/
http://ukwebfocus.wordpress.com/2006/12/12/accessibility-and-institutional-repositories/
http://www.w4a.info/2007/prog/15-kelly.pdf
http://assets.en.oreilly.com/1/event/1/Making Digital Publishing Accessible to Persons Who are Blind and Print Disabled Presentation.ppt
http://assets.en.oreilly.com/1/event/1/Making Digital Publishing Accessible to Persons Who are Blind and Print Disabled Presentation.ppt
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24. McFASSEL, L. IDEA 2004’s Impact on AT Applications In Schools. Available at: http://www.
dati.org/newsletter/issues/2006n4/idea.html

25. National Council on Disability. Federal Policy Barriers to Assistive Technologi. Available at: 
http://onlineconferencingsystems.com/access_tomorrow/federal_policy_barriers_to_assis.htm

26. National Library Service For The Blind And Physically Handicapped (NLS) Available at: 
http://www.loc.gov/nls/

27. National Library of Medicine. FAQs about the Archiving and Interchange Tag Suite. 2007. 
Available at: <http://dtd.nlm.nih.gov/faq.html>.]

28. NCAM. “Beyond the text: comparison chart of ebook and digital talking book (DTB) hard-
ware and software”. Available at: http://ncam.wgbh.org/ebooks/comparison.html

29. Royal National Institute of Blind People. Available at: http://www.rnib.org.uk/Pages/Home.aspx
30. The Australian Government’s study into the Accessibility of the Portable Document Format 

for people with a disability. Available at: http://www.finance.gov.au/publications/pdf-accessi-
bility-study/index.html

31. The Disability Discrimination Act Part 4. Libraries and Learning Centres Good Practical 
Guide. Available at: www.uws.ac.uk/schoolsdepts/specialneeds/documents/libraries.pdf

32. THEOFANOS, M. F.; REDISH, J. C. Guidelines for accessible and usable websites: observ-
ing users who work with screen readers. In: Interactions, 10(6)/2003, 38 – 51. Available at: 
<http://www.redish.net/content/papers/InteractionsPaperAuthorsVer.pdf>.]

33. THÖLKE, U. Accessibility legislation – an insight. Edition, 9. Available at: <http://www.sap-
designguild.org/editions/edition9/policies.asp>.]

34. Unified Web Evaluation Methodology. version 1.2 (2008). WAB Cluster. Available at: 
<http://www.wabcluster.org/uwem1_2/>.]

35. VANDERHEIDEN, G. C. Universal design. What it is and what it isn't. Available at: 
<http://trace.wisc.edu/docs/whats_ud/whats_ud.htm>.]

36. WEISER, M. The computer for the twenty-first century. In: Scientific American, 265(3)/1991, 
94 – 104. Available at: <http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/SciAmDraft3.html>.]

37. World Blind Union. Available at: http://www.worldblindunion.org/es/Pages/default.aspx
38. World Wide Web Consortium – Synchronized Multimedia, Available at: www.w3.org/Au-

dioVideo/. Consultat In 18 noiembrie 2010.
39. W3C – World Wide Web Consortium. Available at: www.w3c.org.
40. YESILADA, Y.; CHUTER, A.; HENRY, S. L. (ed.) Shared web experiences: barriers common 

to mobile device users and people with disabilities. W3C. Available at: 
<http://www.w3.org/WAI/mobile/experiences>.]

Slovenia
1. EBU, The voice of blind and partially sighted Europeans. EBU works towards an accessible 

and inclusive society with equal opportunities for blind and partially sighted people to fully 
participate in all aspects of social, economic, cultural and political life.
http://www.euroblind.org/

2. National Library Service (NLS) is a free braille and talking book library service for people 
with temporary or permanent low vision, blindness, or a physical, perceptual, or reading dis-
ability that prevents them from using regular print materials. Through a national network of 
cooperating libraries, NLS circulates books and magazines in braille or audio formats, that are 
instantly downloadable to a personal device or delivered by mail free of charge.
https://www.loc.gov/nls/

http://www.dati.org/newsletter/issues/2006n4/idea.html
http://www.dati.org/newsletter/issues/2006n4/idea.html
http://onlineconferencingsystems.com/access_tomorrow/federal_policy_barriers_to_assis.htm
http://www.loc.gov/nls/
http://dtd.nlm.nih.gov/faq.html
http://ncam.wgbh.org/ebooks/comparison.html
http://www.rnib.org.uk/Pages/Home.aspx 
http://www.finance.gov.au/publications/pdf-accessibility-study/index.html
http://www.finance.gov.au/publications/pdf-accessibility-study/index.html
http://www.uws.ac.uk/schoolsdepts/specialneeds/documents/libraries.pdf
http://www.redish.net/content/papers/InteractionsPaperAuthorsVer.pdf
http://www.sapdesignguild.org/editions/edition9/policies.asp
http://www.sapdesignguild.org/editions/edition9/policies.asp
http://www.wabcluster.org/uwem1_2/
http://trace.wisc.edu/docs/whats_ud/whats_ud.htm
http://www.ubiq.com/hypertext/weiser/SciAmDraft3.html
http://www.worldblindunion.org/es/Pages/default.aspx
http://www.w3.org/AudioVideo/
http://www.w3.org/AudioVideo/
http://www.w3c.org
http://www.w3.org/WAI/mobile/experiences
http://www.euroblind.org/
https://www.loc.gov/nls/
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3. The Royal National Institute of Blind People (RNIB), one of the UK’s leading sight loss chari-
ties and the largest community of blind and partially sighted people.
https://www.rnib.org.uk/

4. The Union of the Blind and Partially Sighted of Slovenia
http://www.zveza-slepih.si/

5. Library for the blind and partially sighted Minka Skaberne, Slovenia
http://www.kss-ess.si/knjiznica

Literatură recomandată pentru lucrul cu 
persoane cu dizabilităţi de vedere

Bulgaria

Limba bulgară 
1. Libraries, people with disabilities and electronic information: Collection / Composition. Vanya 

Grashkina, Tanya Todorova and Tsvetanka Panova; Ed. Tanya Todorova. – Sofia: University 
Publishing House St. Kliment Ohridski, 2006. – 127 pp., 15 pages: portrait.

2. Kradok, P. Library services for disadvantaged people in the UK. // Library services for disad-
vantaged people. Dobrich, 2000, pp. 9–18.

3. Stefanova, D. The Bulgarian experience in library and information services to readers with 
special needs. // Library services for disadvantaged people. Dobrich, 2000, pp. 4–6.

4. Yankova, Ivanka. New opportunities for interlibrary cooperation for information provision of 
people with disabilities // Reports from the XIII National Scientific Conference, June 5 – 6, 
2003. Sofia, 2004, pp. 14 – 17.

5. Libraries. Reading. Communications: Twentieth National Scientific Conference with Interna-
tional Participation: Dedicated to the Information Provision of Persons with Special Needs, 
November 17, 2021, Veliko Tarnovo / Compiled by Kalina Ivanova, Ivan Alexandrov. – Veliko 
Tarnovo, 2021. [Electronic resource]

Contains articles on “Information provision for people with special needs”
http://www.libraryvt.com/conference/xx-национална-научна-конференция-с-
международно-участие.html

Croaţia

Limba croată

Non-ficțiune

Cărți:
1. Dyck, H. von. Ne tako nego ovako: mali savjetnik za pravilno ophođenje s osobama oštećena 

vida. Centar za odgoj i obrazovanje “Vinko Bek”, 1997.

https://www.rnib.org.uk/
http://www.zveza-slepih.si/
http://www.kss-ess.si/knjiznica
http://www.libraryvt.com/conference/xx-национална-научна-конференция-с-международно-участие.html
http://www.libraryvt.com/conference/xx-национална-научна-конференция-с-международно-участие.html
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2. Knjižnična usluga za slijepe i slabovidne : stanje i perspektive : Knjižnica i čitaonica “Fran 
Galović”, 2013.

3. Kavanagh, R., Sköld, B. C. Knjižnice za slijepe u informacijsko doba : smjernice za razvoj 
službi i usluga; Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006.

4. Kavanagh. R; Skold, B. C. Libraries for the Blind in the Information Age: Guidelines and De-
velopment. International Federation of Library Associations and Institutions.
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