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Въведение
"Не нашите увреждания, а нашите способности са важни."
Крис Бърк
Ние като културни оператори носим най-голямата отговорност да предаваме
културни знания от един индивид на друг. Независимо дали става въпрос за предмети
на изкуството, исторически и археологически артефакти, музика, наука, писмени
сведения, образци на всички видове живи същества или скъпоценни камъни и
минерали, ние сме длъжни да дадем достъп до различни светове на знания за това,
което сме събрали и което е запазено в разнообразните културни пространства. На
първо място е хората да го видят, да чуят историята му, да могат да влязат и да се
движат в залите свободно и напълно да вникнат в това, което е пред тях.
Що се отнася до хората с различни увреждания, нашата задача да предадем тези
културни знания става още по-трудна. Хората с увреждания са стереотипизирани по
много различни начини поради непълна информация, погрешно възприятие, изолация
и сегрегация. Разрушаването на тези стереотипи започва първо с желанието ни да се
сблъскаме с такива посетители и второ с готовността ни да се адаптираме към техните
нужди.
Често задачата е да се разбе, че има много финансови ограничения, но голяма част
музейни решения могат да бъдат приложени с малко допълнителни разходи. Трябва
да се осигури равен достъп до колекции, изложби и програми за всички, които искат да
използват музеите и всички ние трябва да изиграем важна роля в създаването на
приобщаващ музей. Когато културна институция възприеме приобщаваща практика, тя
разработва своите политики с оглед на достъпността, като предупреждава
институцията за всякакви бариери, които биха могли да забранят на хората с
увреждания да участват в нейните програми и да разбират нейните колекции.
Всички музейни служители трябва да са наясно с последиците от тяхната работа
за приобщаваща практика, независимо дали става въпрос за хора със зрителни
увреждания или слухови проблеми. На първо място, включването означава отношение
на разбиране и готовност за адаптиране към различни ситуации. Второ, изисква
креативност и иновации, приложени по възможно най-добрия начин за всяка
конкретна ситуация. И трето, това означава премахване на бариерите пред
достъпността в културните институции, както физически, така и психологически.
Целта на тази програма за обучение е да предостави на служителите в културния
сектор основно разбиране за различните увреждания и бариерите, пред които са
изправени хората с увреждания, както и най-добрите практики и инструменти, които
могат да бъдат използвани от всяка културна институция. Тази учебна програма има
силен акцент върху практиката чрез творчески демонстрации и задачи, които ще
поставят участниците в програмата за обучение в различни роли и ще „манипулират“
сетивата им (движене, слух, зрение, разбиране), за да изпитат културната среда от
гледна точка на човек със специални нужди.
Приобщаващите практики на културните институции следва да се подхранват от
решителността на културните оператори, работещи в тези институции. Чрез
разработването на практики и инструменти, основани на равенство, справедливост,
приобщаване и социална справедливост, можем да покажем, че съществуват
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жизнеспособни и необходими алтернативи, които в крайна сметка ще са от полза не
само за хората с увреждания, но и за институциите, техните колекции и
обществеността.

Глава 1 - Хора с физически увреждания (ДВИЖЕНИЕ)

Превръщането на колелата в четка за рисуване1

Обща информация
Смята се, че около десет милиона души имат двигателни увреждания.
Физическото увреждане се определя като невъзможност за извършване на
отличителни дейности, свързани с движения на частите на тялото поради мускулни или
костни деформации, заболявания или дегенерация. Важно е да знаете, че човек с
физическо увреждане е ограничен от физическата си способност да извършва различни
дейности, независимо дали е ходене и подвижност, седене и изправяне, използване на
ръце, контрол на мускулите и т.н.
Основната бариера, пред която се изправят хората с двигателни проблеми,
особено тези, които използват инвалидни колички, е мобилността и достъпът до
културни институции. Използването на инвалидна количка в музей поставя на хората с
увреждания предизвикателства като достъп до рампа, липса на открито пространство,
1

Проект "Изкуства за всички", Университет в Централна Оклахома: начален учител работи с подвижен валяк.
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изолация поради високи мебели, невъзможност да се протегне ръка и да се вземат
брошури от рафтовете, да се наведе, за да се четат етикети и др. Хората с физически
увреждания разчитат на другите си сетива, за да възприемат културното познание зрение и звук.
Таблица с акценти и най-важните инструменти / подходи, които помагат на хората от
тази категория.
Видове (типове) хора с
физически увреждания
Физическото
увреждане е физическо
състояние, което засяга
мобилността,
физическата
способност,
издръжливостта
или
сръчността на човека.
Съществува голямо
разнообразие от
нарушения на
подвижността,
вариращи от груби
двигателни умения,
като ходене, до фини
двигателни движения,
включващи
манипулиране на
предмети с ръка.
Физическите
увреждания попадат в
две основни
категории2:
 Мускулно-скелетни
увреждания
 Невро-мускулни

2

Бариери за преодоляване

Практики и инструменти, които
биха могли да помогнат

Трудности независимо да се
достигне до близостта на
музеите.

Удобна за ползване физическа
инфраструктура и услуги:
рампи, парапети, достъпна
тоалетна, места за почивка и
места на входа, инвалидни
колички под наем, паркинг в
близост до музея, алтернативи
на опашката, подходящи места
за сядане или място за лягане в
или в близост до галериите,
съоръжение за излизане и
повторно влизане в изложба, и
др.

Неудобно паркиране около
културни институции: няма
рампа между пътя и
тротоара.
Липса на точна основна
информация за достъп.
Елементи от физическата
среда на културната
институция като:

Предоставяне на точна
 Височина на гишетата: информация за физическата
често хората в
среда в музеите и галериите и
инвалидни колички не бариерите, с които хората с
могат да видят лицето увреждания вероятно ще се
на събеседника, което сблъскат (основно
създава усещане за
разположение на сградите,
раздяла и пречи на
разстоянията, които трябва да
комфортната
бъдат изминати,
комуникация.
местоположението на местата
 Надписите на колекции за паркиране, средствата за
и предмети са поставени смяна на нивата и др.)
твърде високо, за да ги
прочете посетителят на

Видове физически увреждания: https://hwa.org.sg/general-information-on-physical-disabilities/
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увреждания

инвалидна количка.
 Липса на подходящи
места за сядане за
използване при
изчакване, четене,
говорене или гледане на
дисплеи.
 Липса на инвалидни
колички за заемане,
временни рампи на
предния вход или липса
на достъп до асансьора
до горните етажи.
Други посетители на
културни институции,
блокиращи гледката към
артефакти и изложби.
Входовете за инвалидни
колички са разположени
далеч от главния вход.
Използването на вход, който
се намира от другата страна
на музея, означава, че
посетителите с физически
увреждания трябва да се
разделят със своите
спътници, които могат да
бъдат членове на
семейството или приятели.
Отрицателни нагласи и
стереотипи като:

Алтернативи на услугите:
Снимки, видео или
видеонаблюдение, показващи
предмети или зони на музеите,
които са недостъпни за хора с
двигателни затруднения;
Осигуряване на достъпна зона,
до която музейни предмети
могат да бъдат донесени за
разглеждане от недостъпна
каса, зона или галерия, за да се
даде възможност на човек с
увреждания да използва
колекцията.
Специални събития и програми,
посветени на хора с физически
увреждания.
 Ден „само за инвалидни
колички“ по време на
изложба: надписите се
поставят по-надолу по
стените / витрините, за да
ги направят по-видими и да
няма невнимателни
посетители, които да
блокират гледката
 Разработване на
изложбени разкази, които
включват физическо
увреждане като тема.

 Хората с физически
увреждания са
 Специално проектирани
безпомощни и
работилници.
зависими; те са
приковани към
инвалидната си количка;
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изпитват постоянна
болка; те имат лошо
качество на живот и
заслужават да бъдат
съжалявани.
Риск от изключване от
различни програми,
инициативи и семинари,
включващи физически
способности.
Чувства се откъснат или
изолиран в средата, която
предоставя културната
институция.

Какво да правите и какво не, когато общувате с хора от тази
разнообразна група.
НАПРАВЕТЕ:
- Говорете директно с човека, с когото общувате, а не с човека, който го придружава.
- Ако е възможно, поставете се пред лицето с физически увреждания и на една и съща
височина.
-Ако придружавате посетител, адаптирайте се към неговото темпо ако е по-бавно от
вашето.
-Дайте указания в музея и обяснете къде отивате.
- Предложете помощ при изкачване и слизане по стълби - дори пренасянето на леки
предмети като чанти или брошури може да бъде полезно.
- Уважавайте помощните средства за мобилност, които хората използват, отнасяйте се
към тях и ги третирайте по подходящ начин.
- Уверете се, че пространствата, проектирани да бъдат достъпни в културната
институция не са претрупани.
- Ако някой посочи, че се нуждае от помощ или почивка, зачитайте желанията му и
следвайте инструкциите му.
НЕ ПРАВЕТЕ:
- Да се хванете за нечия пръчка или проходилка. Това може да дестабилизира този
човек.
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- Да оставите човек, на когото помагате, без надзор. Ако трябва да напуснете, намерете
колега и информирайте посетителя за промяната и нейната продължителност.
- Да ги поставете на пиедестал или да съжалявате посетителя - това би ги накарало да
се чувстват неудобно.
- Използвайте „инвалид “ или „човек с физически увреждания“, когато се отнася до
физически увредено лице.
- Да приемем, че хората с увреждания на мобилността и ползвателите на инвалидни
колички изобщо не се движат.

Демонстрация:
За целите на тази демонстрация участник в програмата за обучение ще бъде помолен
да седне на инвалидна количка. Друг участник ще застане пред инвалидната количка.
Обучителите ще дадат на изправения участник произведение на изкуството и ще го
помолят да го държи пред участника в инвалидната количка според разбирането им
коя е най-добрата позиция (височина и разстояние) на произведението. След това
участникът в инвалидната количка ще навигира стоящия участник, за да позиционира
произведението по начин, който най-добре отговаря на неговата перспектива. Двете
гледни точки ще бъдат сравнени и ще последва дискусия.

Примери за приобщаващи практики:
 Рисуване на инвалидни колички и други адаптивни художествени
инструменти
„Zot Artz Arts for All“
Основната концепция на тази практика е да се създадат възможности за деца и
възрастни да намерят художника в себе си, независимо от физическите им
възможности.
Художникът и инженер Dwayne Szot създаде линия от иновативни помощни
технологични продукти, които могат да трансформират устройството за мобилност на
човек в инструменти, които могат да създадат огромни удари с четка или тебешир.
Пого бояджийски стълбове, ръчни ролки, шаблони за гъби и други устройства
осигуряват достъпност в широк мащаб. Чрез техните услуги, програми, художествени
инструменти и консумативи, Zot Artz отвори врати за хора с всякакви способности да се
изразяват творчески.
Творческото изразяване е основна човешка потребност, необходима за
самоизпълнение и самочувствие. Изкуството е форма на творческо изразяване, при
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което хората с увреждания могат да превъзхождат останалите, ако им се даде
възможност. - Dwayne Szot
Вместо да намираме начини хората с увреждания да участват в дейности за хора
без увреждания, ние създаваме изцяло нови дейности и проекти за хора с
увреждания и каним тези без увреждания да се присъединят. - Dwayne Szot

Повече информация на:
http://zotartz.com/
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Глава 2 - Хора със слухови проблеми (СЛУХ)

„Слушане“3

Обща информация
Г / глухотата има различни дефиниции в медицински и културен контекст. В
медицината глухотата се дефинира като аудиологично състояние, при което човекът не
може да чуе говорим език или други звуци поради загуба на слуха, причинена от
проблеми в ушния канал, тъпанчето или средното ухо. Глухотата предполага степен на
загуба на слуха, която пречи на човек да чува реч и звуци дори със слухови усилватели.
Ако състоянието е диагностицирано като дълбока глухота, това означава, че дори
звуците с най-висока интензивност, произведени от аудиометър, може да не бъдат
открити. В случаите на пълна глухота, независимо от усилването или метода на
производство, изобщо не се чуват звуци. Хората с увреден слух могат да имат лека до
тежка загуба на слуха, но при тези индивиди все още съществува известна способност
за чуване.
В културен контекст „Г- глухи“ в речта и знака и „глухи“ в писмен език се отнасят
до културна група, комуникираща предимно чрез езика на жестовете. Двете
определения се припокриват, но не са взаимозаменяеми, тъй като културната глухота
включва хора, които използват знаков език, като деца на глухи възрастни (CODA). От
друга страна, загубата на слуха може да не е достатъчно силна, за да повлияе на
разбирането на говоримия език, но може да причини затруднения в други аспекти на
възприемането на звука. Най-честата причина за загуба на слуха при възрастни е
напредването на възрастта.
„Глухи“, „глухи“ и „слабочуващи“ са категории, използвани за обозначаване на
хора със слухови увреждания. „Глухите“ (с

3

Бронзова скулптура в музикалния университет във Фрайбург, Германия (The HochschulefürMusik Freiburg).
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главна буква „Г“) се свързват с общността / културата на глухите, докато хората,
които се наричат слабочуващи или глухи, може да имат някаква способност да чуват и /
или да не общуват с глухата общност / култура.
Загубата на слуха е най-честият сензорен дефицит в човешките популации.
Следователно, ако предоставяте достъпна среда и събития за глухи хора или хора с
увреден слух, ще разширите публиката си като културна институция. Да бъдеш подостъпен и да каниш по-голям брой хора е основната цел на всеки музей / галерия /
културна институция, която призовава за внимание, когато става въпрос за
посетители със специфични нужди.
Таблица с акценти и най-важните инструменти / подходи, които помагат на хората от
тази категория.
Видове хора с дефицит на
слуха

Бариери за
преодоляване

Практики и инструменти,
които биха могли да
помогнат

Глухи - езиково и
културно малцинство със
собствени традиции,
социални правила и др.

Затруднена
комуникация с хора,
които не знаят езика
на жестовете –
служителите на касата
в музеите , водачи,
служители по
сигурността,
доброволци и др.

Ясна видима табела,
която казва на
посетителите какви
услуги са на
разположение за тях.

Всеки глух знае езика на
жестовете
За глухите националният
език често е чужд.

Трудности с
мултимедия - аудио.
Риск от изключване от
образователните и
социалните ползи.
Чувства се откъснат
или изолиран в
средата на културната
институция.

Превод на
жестомимичен език - на
живо или на запис.
Субтитри / надписи биха могли да бъдат
полезни за някои хора,
които знаят
националния език.
CART (Computer Aided
Real-time TranslationПревод в реално време с
помощта на компютър) може да бъде полезен
за някои хора, които
знаят националния език
за събития на живо.

13
Услугите за CART трябва
да бъдат заявени
предварително за група
посетители.
Четене по устни - някои
глухи хора разчитат на
четене по устните.
Печатни материали биха могли да бъдат
полезни за предаване на
съдържанието на
експозиция, ако са
написани в лек текст с
проста структура на
изречението и много
визуални материали.
глух - медицинско
определение на човек,
който има дълбока загуба
на слуха.

Комуникационни
бариери при
разговори със
служители на музея
или други посетители.

Ясна видима табела,
която казва на
посетителите какви
услуги са на
разположение за тях.

Не всеки глух знае езика
на жестовете.

Трудности с
мултимедия - аудио.

Предимството на
използването на слухови
апарати е на различни
нива.

Риск от изключване от
образователните и
социалните дейности.

Превод на
жестомимичен език / на
живо или на запис / - ако
човекът знае езика на
жестовете.

Те може да не се свързват Чувства се откъснат
с културата на глухите.
или изолиран в
средата на културната
институция.

Субтитри / затворени и
отворени надписи често са полезни.
CART (Computer Aided
Real-time TranslationПревод в реално време с
помощта на компютър) полезен в много случаи
за събития на живо.
Услугите за CART трябва
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да бъдат заявени
предварително за група.
Четене на устни - в
повечето случаи не е
полезно.
T-бобина или ALD
индукционна верига - не
е полезна в повечето
случаи.
Печатни материали полезни в много случаи
за комуникация, ако са
написани по чист начин.
Влошен слух - хора,
свързани с или с
дефектно, но
функционално чувство на
слуха.

Комуникационни
бариери при
разговори със
служители на музея
или други посетители.

Обикновено тези групи
хора не са свързани с
културата на глухите и не
говорят език на
жестовете.

Трудности с
мултимедия - аудио.
Риск от изключване от
образователните и
социалните дейности.

Слуховите апарати са най- Чувства се откъснат
полезни в тази група.
или изолиран в
средата на културната
институция.

Ясна видима табела,
която казва на
посетителите какви
услуги са на
разположение за тях.
Субтитри / затворени и
отворени надписи - те са
много полезни за тази
група хора.
CART (Computer Aided
Real-time TranslationКомпютърен превод в
реално време) - полезен
в повечето случаи за
събития на живо.
Услугите за CART трябва
да бъдат заявени
предварително.
Четене по устни - много
хора разчитат на
четенето по устни,
особено ако са загубили
слуха си като дете.
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Т-бобина или
индукционна верига ALD
- полезна са за хора,
които разчитат на слуха
си.
Печатни материали полезни в повечето
случаи за комуникация
на различно
съдържание.

Какво да направите и какво не, когато общувате с хора от тази
разнообразна група.
НАПРАВЕТЕ:
- Попитайте човека как предпочита да общува.
- Говорете с нормален тон на гласа.
- Говорете директно с лицето, което е Глухо / глухо / слабочуващо.
- Улеснете четенето по устните, като говорите ясно и естествено с лице към светлината
и държите ръцете си далеч от лицето си.
- Намалете фоновия шум, доколкото можете.
- Импровизирайте - използвайте жестове, изражения на лицето, пишете на лист хартия,
опитайте се да общувате.
- Ако лицето е придружено от преводач, направете паузи, докато говорите, за да
помогнете на преводача да навакса.
- Почукайте на пода / масата или включете и изключете осветлението, ако искате да
привлечете вниманието на човек с Глухота / глухота.
НЕ ПРАВЕТЕ:
- Да изпадате в паника или да се чувствате виновни, че не знаете езика на жестовете,
ако такива посетители се приближат към вас.
- Да използвате термините „глух и ням“ или „глухонеми“.
- Да говорите с преводача, като избягвате директен контакт с лицето със слухови
проблеми.
- Да предположите сами, че знаете от какво се нуждае човек с Глухота / глухота, без да
попитате първо.
- Да скриете устните си, да се обърнете назад или да викате, когато говорите с Г / глух
човек.
- Да ядете, дъвчете дъвка по време на разговора.
- Да поставите посетителя на пиедестал или да го съжалявате - това би ги накарало да
се чувстват неудобно.
- Да се разходите между двама Глухи или глухи, които общуват помежду си.
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Демонстрация:
Демонстрацията в тази глава включва изпълнение на примерни сцени на живо на
някои идеални сценарии за обработка на потенциални ситуации в музея / културната
институция. Демонстрацията ще покаже 2 възможни ситуации със сценарии, които
биха могли да работят добре във всеки отделен случай. За демонстрацията са
необходими двама души - единият ще бъде служител на музея, а другият ще бъде
посетителят.
1) Първата ситуация е, че Г/глух посетител, който няма преводач, посещава музея, той /
тя се обръща към служител на музея и започва да обяснява. Обикновено това е
стресова ситуация за повечето служители на музея, които не знаят какво да направят.
Глухият посетител се свързва със служителите на музея, като прави жестове, за да
попита за местоположението на най-близката тоалетна. (Ако лицето, изобразяващо
служителя на музея, не знае жестомимичен език, той може да импровизира за целите
на обучението).
Справяне със ситуацията: Служителят на музея използва изражения на лицето и
жестове, като обяснява, че не разбира или не говори жестомимичен език, но е готов
да помогне. Служителят на музея изглежда спокоен и приветлив с усмивка. Глухият
посетител продължава да описва, но служителят не може да разбере какво се
опитва да каже. Той / тя моли посетителя да изчака, докато той / тя донесе лист
хартия и химикал. Посетителят записва въпроса си и служителят на музея го
придружава до най-близката тоалетна.
2) Втората ситуация представя Г/глух посетител в изложбена зала, който се наслаждава
на изкуство или друг вид културно наследство. Работното време на музея е
приключило и служителят трябва любезно да помоли посетителя да започне да се
движи към изхода. Глухият посетител не вижда служителя и той / тя трябва да
привлече вниманието му.
Справяне със ситуацията: Служителят на музея включва и изключва светлината в
залата, за да привлече вниманието на посетителя (ако няма достъп до
превключвателите за управление на светлините, това може да бъде заменено с
почукване на пода) Когато посетителят реагира, служителят на музея любезно
обяснява с жестове и знаци, че е време да се затвори и придружава посетителя към
изхода.

Задачи:
1) Предизвикайте двама души да се разбират, без да говорят и чуват.
Участниците ще бъдат разделени на отбори по двама (по двойки). На всяка двойка ще
бъдат дадени съобщения, които трябва да бъдат предадени - например „Колизеумът
беше най-големият амфитеатър в Римската империя.“. Всеки човек ще има съобщение,
което трябва да бъде съобщено на партньора му, и трябва да го направи чрез мимики,
жестове или асоциации. Писането не е разрешено. Участниците във всяка двойка ще се

17
редуват да играят и двете роли, веднъж - комуникатора и веднъж приемника.
Участниците ще получат 5 минути за изпълнение на задачата.
2) Създавайте музика само с ритъм и жестове. Ще бъде сформиран екип от 4 члена.
Групата от участници в обучението е предизвикана да създаде кратко музикално
произведение (с продължителност 1 минута), използвайки само тялото си, без глас.
Темата на творческата задача ще бъде „Най-добрият ден в живота ми“. Участниците ще
имат 10 минути за изпълнение на задачата. Всяка група ще свири своето музикално
произведение пред останалите.

Примери за приобщаващи практики:
 Fotografiemuseum Amsterdam (Foam)
 „Musea in Gebaren“ („Музей на езика на жестовете“)
Проектът е съвместна инициатива на Foam и Wat Telt! С цел да направят изкуството и
културата достъпни за хора, които са глухи или имат слухови проблеми. Това е
програма, предлагаща обучение на глухи участници и възможност за придобиване на
приложим трудов опит.
Програмата стартира за първи път във Foam и беше приета с много ентусиазъм от глухи
посетители, проектът „Musea in Gebaren” стартира през март 2016 г. с осем музея в
Амстердам. Всички участници получиха вътрешно обучение, за да станат
професионални „Екскурзоводи за глухи в музея“, в един от участващите музеи в
Амстердам. По този начин проектът не само допринася за по-достъпна културна среда,
но и за повече възможности за заетост на глухи и слабочуващи.
Глухите не често се свързват с музеи. Но ако има музейни водачи за глухи хора, това
създава усещане за близост, за „у дома”. Много важно и положително е да имаме
взаимодействие на живо, тъй като създава по-добра връзка между музеите и
глухите общности.

Повече информация на:
https://www.museeum.com/this-sign-language-project-brings-the-deaf-community-tomuseums/
 Pattichion Municipal Museum - Исторически архив и изследователски
център на Лимасол в Кипър
Лична обиколка на културното наследство за Глухите посетители на музея.
Примерът е от научна статия, публикувана от международен екип от изследователи.
Резултатът от тяхната работа е стартирането на специално разработено приложение,
предназначено за глухи посетители, за да даде възможност за изживяване в музея без
подкрепата на физически преводач на жестомимичен език. Приложението е тествано
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за първи път в Музея на историческото наследство в Лимасол, Кипър. Мобилното
приложение е създадено, за да позволи на глухите посетители да имат директен
достъп до информацията на експонатите на музея, използвайки текст (гръцки и
английски), снимки и видеоклипове с международен превод на жестомимичен език.
Приложението е достъпно безплатно и посетителите могат да го изтеглят, като
сканират определен QR код, видим на входа. Музеят е закупил и таблети, които да
отпуска на посетители, които не притежават смартфон или таблет.
Технологиите могат да ни помогнат да обогатим живота на хората с
увреждания, като им позволим да участват в общи дейности, като обиколки на
места за културно наследство, без да са необходими специалисти-екскурзоводи,
които са твърде скъпи или най-често недостъпни.
Повече информация на:
https://www.researchgate.net/publication/309561140_A_Personal_Tour_of_Cultura
l_Heritage_for_Deaf_Museum_Visitors

 Американски жестомимични преводачи на поп музика - Amber Galloway
Gallego
Един от най-талантливите и известни устни преводачи на музика на жестомимичен
език Amber Galloway Gallego отбелязва във видео за Vox Media, че преводачите в
продължение на много години предоставят музика на своята публика, като просто
правят знака за „Музика“. Но Gallego смята, че преводачът трябва да бъде подготвен да
превежда не само текста на песента, но и ритъма и до известна степен мелодията и
хармонията, както и общото настроение. По този начин глухата концертна публика
може да бъде част от цялото преживяване. Тъй като езикът на жестовете вече включва
емоционални жестове и изражения на лицето, Gallego просто ги адаптира и разширява
в репертоар от танцови и музикални знаци. Резултатът е изключителен.
„Ако просто покажем изпяването на музиката, тогава ние извършваме
неспаведливост като преводачи”. - Amber Galloway Gallego
Повече информация на:
https://www.youtube.com/watch?v=EuD2iNVMS_4
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Глава 3 - Хора със зрителни увреждания (ЗРЕНИЕ)

Поглед към шедьовъра на Да Винчи 4

В началото на Глава 3 ще бъде показан видеоклип на обучаващите се,
запечатващ естествените жестове, емоции и вълнението, усетени от обществеността
при вида на картината на Леонардо да Винчи „Спасителят на света“.
„Последният да Винчи: Светът гледа“:
https://www.youtube.com/watch?v=d7omwQLuGJQ

Обща информация
„Ние виждаме през мозъка си, а не през очите. Окото е само един от каналите, чрез
които сензорната информация се предава в мозъка за обработка."
Джорджия Кранц, музей на Соломон Гугенхайм
Приблизително 1,3 милиарда души в световен мащаб имат някаква форма на
загуба на зрение. Зрителното увреждане, известно още като увреждане на зрението
или загуба на зрение, е намалена способност за виждане до степен, която причинява
проблеми, които не могат да бъдат отстранени с обичайни средства като очила.
Традиционната дефиниция на сляп според Оксфордския речник е „състоянието на
невъзможност да се види поради нараняване, заболяване или генетично състояние“.
Мнозина ще твърдят, че „сляп“ е спектър, който описва плъзгаща се скала между
нормалното зрение и пълната загуба на зрението. Между тези два полюса седят много
различни нива и видове зрителни увреждания, свързани с това колко светлина може
да се възприема, остротата на обектите и формите, зрителното поле и възприетия
цветен спектър. Докато човек, който има някаква форма на зрително увреждане, все
още може да има някакво използваемо зрение, напълно слепият човек няма измеримо
4

Скрита камера беше поставена под наскоро откритата картина на Христос („Salvator Mundi“ от Леонардо да Винчи),
улавяща емоциите на зрителите, докато разглеждаше произведението на изкуството.
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и използваемо зрение и няма възприятие на светлина. Въпреки това е стереотипно
предположение, че хората, които са слепи, живеят в състояние на „тъмнина“, подобно
на това, което хората, които виждат, изпитват, когато затворят очи.
Има хора, които са родени слепи и хора, които са загубили зрението си в
определен момент от времето. Трябва да имаме предвид, че човек, който е роден
сляп, никога не е имал опит да вижда образи, произхождащи от външния свят и
следователно никога не е формирал визуални спомени, свързани с външния свят. Ето
защо повечето хора, които са родени слепи, казват, че не виждат нищо. Хората, които
са имали зрение преди да ослепеят, разчитат на визуални спомени и обикновено
виждат черни и понякога избледнели форми, светкавици или светлини и изпитват ярки
халюцинации. По принцип човек, който има светлинно възприятие / проекция, може
да възприеме присъствието или отсъствието на светлина. Например, някои хора
описват възприемането на светлината като знаейки кога светлината в помещението е
включена или изключена или като възможност да вървят към запалена лампа на маса в
иначе затъмнена стая.
Всеки човек вижда света, в който живеем по различен начин, включително
хората със зрителни увреждания, в зависимост от индивидуалните си характеристики и
степента, до която зрението им е намалено. Важно е да знаете, че всеки човек със
зрително увреждане е различен и разбирането на индивидуалните му нужди е първата
важна стъпка към превръщането на музеите в приветливи и приобщаващи.
Хората със зрителни увреждания трябва не само да намерят начини да общуват
ефективно с хората около тях, но и с тяхната среда. Те трябва да разчитат до голяма
степен на другите си сетива като слух, допир и обоняние, за да разберат заобикалящата
ги среда и да формират връзки с външния свят. Звукът, допирът и обонянието са найважните сетива, чрез които незрящият човек възприема света около себе си. Когато
става въпрос за нас като културни оператори, ние използваме звук (реч, музика и т.н.) за да разкажем история, докосване - за да накараме хората да чувстват и физически да
се свържат с обекта пред тях, да помиришат - за допълнително доставяне на
информация, това задейства визуална памет или формира нова. С подходящите
инструменти и знания ние можем да предоставим всякаква информация и да дадем на
хората със зрителни проблеми или на слепи хора възможност да изживеят културната
среда, точно както всички ние можем.

Таблица с акценти и най-важните инструменти / подходи, които помагат на хората от
тази категория.
Видове хора със зрителни
увреждания

Бариери за
преодоляване

Практики и инструменти,
които биха могли да
помогнат

Зрителното увреждане е
по същество термин,
използван за описване на
загубата на зрение, който
може да приеме различни

Всеки човек със
зрително увреждане е
различен – важно е
имате индувидуален
подход и да проявите

Аудио описание:
устно описание на
визуално съдържание,
доставено лично от
служител на музея
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форми и да бъде в
различна степен.
Според Световната
здравна организация (СЗО)
зрителните увреждания
могат да бъдат
класифицирани в следните
групи: Леки, Умерени,
Тежки и Слепота.
Много хора,
класифицирани като
слепи, имат някаква
възможност за
визуализация.
Тоталната слепота е
пълната липса на светлина
и възприятие за формата.
Цветната слепота се
характеризира с
неспособност на някои
хора да „виждат” напълно
червената, зелената или
синята светлина. Има
изключително редки
случаи, когато хората
изобщо не могат да видят
никакъв цвят.
Някои хора могат да видят
малки букви, но не могат
да видят човека, който
стои до тях поради лошо
периферно зрение.
Зрителното поле включва
периферното зрение на

разбиране към техните (прочетено / изговорено
нужди.
„на живо“) или под
формата на звуков файл
(запис). Аудио
Достъп до всякаква
описанието може да се
визуална информация
използва за да обясни
в културните
визуалната част на обект
институции (правила и
(експонат, живопис,
разпоредби, надписи,
сграда, скулптура,
експонати и др.);
пейзаж) или за
аудиовизуално
Считането на хората
произведение (филм,
със зрителни
представление, спортно
увреждания за
събитие, концерт и др.)
безпомощни,
 Обиколки с
неспособни да
екскурзовод, в
изпълняват задачите,
които са описани
необходими за
сградата,
ежедневния живот и
колекциите и
напълно зависими от
контекста на
другите.
съдържанието.
 Аудио
ръководства;
Приложения за
аудио описание;
Видео при
поискване (VOD).

Да се има предвид, че
всички слепи хора или
хора със зрителни
увреждания са
еднакви и да се
прилага подобен
подход към всички тях,
без да се пита за
техните индивидуални Тактилна графика:
изображения, които
предпочитания.
използват повдигнати
повърхности за
Стереотипи за слепота, предаване на нетекстова
като свързване на
информация на слепи
слепите хора с просяци или лица със зрителни
или вярването, че
проблеми. Те могат да
слепите хора
включват тактилни
притежават някои
изображения на картини,
допълнителни сили
карти, графики, диаграми
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човек при измерването на
зрението му или с други
думи зрителното поле е
това, което може да се
види наоколо, докато
човек гледа право напред.
Зрителната острота се
отнася до способността да
различавате формите и
детайлите на нещата,
които виждате.
Това, което се счита за
правна слепота, варира
като термин в различните
държави. Като цяло,
дефиницията е
разработена като насока за
подпомагане на хората да
получават държавна
помощ, като
социалноосигурителни
обезщетения за
инвалидност.

5

или способности
(Балканските страни).
Трудности при
взаимодействие с
други посетители на
институцията.
Трудности при
подхода към
материята на музея.
Проблем с четенето на
мимиките и езика на
тялото.
Липса на информация
относно достъпни
пространстра и
изложби в културните
институции, което би
позволило на хората
със зрителни
проблеми или слепи
хора да вземат
решение дали искат да
ги посетят.

и други изображения5.
Човек, който е сляп,
може да усети тези
повдигнати линии и
повърхности, за да
получи същата
информация, която
хората, които са зрящи
получават чрез гледане
на изображенията.
Простотата е ключов
елемент в
производството на
тактилни продукти.
 3D модели:
мащабирани 3D
копия на
оригиналните
експонати.

• Те могат да бъдат
подготвени за по-големи
експонати, които не
могат да бъдат
докоснати напълно
(пространствени модели,
представящи градски
пространства и сгради)
или за деликатни
Проблем с намирането
предмети и експонати,
на информация в
които не могат да бъдат
интернет.
докоснати (скулптура,
керамика и др.)
Чувство на откъснатост • Те могат да бъдат
или изолация в
нискобюджетни копия на
средата на културната експонати, направени от
институция.
хартия, лепило или

Уебсайтът на Националния център за тактилни диаграми дава добро обобщение на различни начини за
производство на тактилни материали: https://nctd.org.uk/
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пластелин или направени
професионално
(отпечатъци от
триизмерни принтери
или постоянна тактилна
графика, направена от
гипс, метал, пластмаса и
др.)
Докосване на оригинала
чрез „докосвания“ или
предоставяне на модели,
които могат да бъдат
докоснати.
Брайлови описания6:
тактилна система за
писане, която използва
релефни комбинации от
точки, за да представя
букви, цифри и
пунктуация. Не всички
слепи и хора с увредено
зрение използват
брайлова азбука.

Тактилни пътеки:
тактилни следи на пода,
които водят хората със
зрителни увреждания
към най-важните места в
сградата / зоната.
Тактилни индикатори на
земната повърхност
(TGSI): продукти,
6

Брайлови факти: https://sightscotland.org.uk/articles/information-and-advice/braille-facts
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произведени от различни
материали, монтирани
на земята, състоящи се от
поредица от повдигнати
шипове или пръти.
Тяхната цел е да
предупреждават за
опасностите и да дават
насочваща информация,
за да подпомогнат
навигацията в културната
среда.
Технология Beacon за
насочване на
посетителите през
музеите с помощта на
приложения за
смартфони. Освен това
могат да уведомяват
потребителите за
близките произведения
на изкуството, да
предоставят описателен
и информационен диалог
и да отговарят на
въпроси за произведения
на изкуството.

Хаптична технология,
която позволява на
незрящи потребители да
се докоснат до
произведения на
изкуството във виртуална
реалност7.
7

Проект „Докосващи шедьоври“: https://www.doccafe.com/blog/433/haptic-technology-allows-blind-users-to-touchhistoric-masterpieces
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Приложения, които
потребителите изтеглят
на личните си
интелигентни устройства,
които помагат при
навигацията в музея и
изложените колекции.
Съображения за уеб
разработка за незрящи:
RNIB (Кралският
национален институт за
слепи, Великобритания)
Има насоки за
осигуряване на достъп до
уебсайта на музея за
незрящи и
слабовиждащи хора8.
 Екранни четци и
брайлови
клавиатури.
Кучетата водачи са
помощници, обучени да
водят слепи и хора с
увредено зрение около
препятствия. Някои
културни институции
позволяват на кучета
водачи да придружават
хора със зрителни
увреждания или слепи
хора.
Специални музейни
програми и инициативи
 предлагане на
8https://www.rnib.org.uk/about-rnib/web-accessibility-statement
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събития, които
отговарят на
специфичните
нужди на незрящи
и хора със
зрителни
увреждания
(сесионни
занимания,
сензорни
обиколки,
художествени
работилници и
др.)

Какво да правите и какво не, когато общувате с хора от тази
разнообразна група.
НАПРАВЕТЕ:
- Винаги се представяйте, особено когато влизате в стая или започвате разговор.
- Когато излизате от стаята, информирайте дискретно човека, тъй като това му спестява
неудобството да разговаря с вас, без да присъствате.
- Говорете директно с човека, докато го гледате, тъй като това насочва гласа ви към
него.
- Винаги използвайте името на човека, когато говорите с него, за да избегнете
объркване.
- Винаги питайте дали лицето се нуждае от помощ.
- Позволете на човека да ви хване под ръка. Позволете им дахванат задната част на
ръката ви и да я държат и следват, докато вървите.
- Използвайте конкретни указания като „право напред“, „завийте надясно“ или
„отляво“, „два метра отдясно / отляво“ и др.
НЕ ПРАВЕТЕ:
- Не повишавайте глас: ако човекът има зрително увреждане или е сляп, това не
означава друго увреждане като загуба на слуха.
- Ако човек със зрително увреждане или сляп влиза в стая, не очаквайте да ви
разпознае и да означи вашето присъствие.
- Не приемайте, че всеки със увредено зрение или незрящ се нуждае от помощ.
- Ако предложението ви за помощ бъде отказано, не настоявайте да помогнете.
- Не хващайте човека, когото ръководите, за ръка или по някакъв друг неочакван за
него начин.
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Демонстрация:
Черни панделки ще бъдат дадени на всички участници в програмата за
обучение, за да покрият очите си.
Вариант 1: За целите на тази демонстрация тактилно произведение на изкуството ще
бъде описано устно от обучителите на програмата. Това ще бъде направено на фона на
специално подбрано музикално произведение, което да служи като допълнителен
слухов аналог за произведението на изкуството. Идеята е да се включи звук по
креативни начини, за да се подобри допълнително опитът на незрящия или зрително
затрудненото лице. Вербалното описание от другата страна ще позволи на участниците
да формират мисловен образ на това, което не могат да видят.
Описанието ще включва:
• Стандартна информация (същата информация, достъпна за зрящите зрители):
художник, националност, заглавие, дата, размери и др .
• Общ преглед на предмета и композицията на произведението, позволяващи на
незрящ човек да събере, парче по парче, изображението на сложно произведение на
изкуството: предмет, композиция, стил, цветови тонове, атмосфера и цялостно
впечатление.
• Конкретна информация за посочване на местоположението на предмети или фигури
в произведението.
• Техника и среда (този вид информация може да бъде много техническа, така че
участниците в демонстрацията ще бъдат попитани доколко се интересуват от тази
тема).
• Стил, исторически и социален контекст и ярки детайли.
• Позоваване на други сетива като аналог за зрението. Идеята е да се преведе
визуалното преживяване в друг смисъл, като се използва аналог и да се накарат хора с
увредено зрение или сляп човек да усети това, което не може да види.
• Насърчавайте разбирането чрез възстановка: ще бъдат дадени инструкции, които да
позволят на участниците да имитират поза или израз на изобразената фигура.
• Участниците ще бъдат помолени да опишат със свои думи представеното
произведение на изкуството.
След словесното описание на участниците в демонстрацията ще бъде дадена
възможност да се докоснат до тактилната рисунка, за да получат непосредствен личен
опит от произведението. След това участниците ще премахнат тъмните ленти от очите
си и ще сравнят това, което виждат, с това което са преживели, докато са били със
завързани очи. Следва дискусия.
Вариант 2: Аудио обиколка на галерия ще бъде представена и разказана от
обучителите на програмата и ще следва същия формат като „Вариант 1“, включващ
словесни и сензорни описания, които са добре представени. След обиколката
участниците ще премахнат тъмните ленти и ще сравнят това, което виждат, с това което
са преживели, докато са със завързани очи. Следва дискусия.
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Задача:
Групата на обучаемите трябва да формира екипи от по двама (двойки). Един човек ще
бъде помолен да покрие очите си с черна панделка, докато на другия ще бъде дадена
снимка на популярно произведение на изкуството, скулптура или друг предмет,
придружен с общо описание. Зрителят ще трябва да опише какво вижда, използвайки
информацията от описанието и с помощта на всеки друг творчески метод, споменат в
програмата за обучение.

Примери за приобщаващи практики:
 „InSight“ обиколки
Американският музей на изкуствата Smithsonian, Вашингтон
„Красотата на произведението на изкуството е, че можете да го почувствате,
дори ако не можете да го видите.“
Карол Уилсън
Американският музей на изкуствата Smithsonian предлага два пъти месечно обиколки,
водени от доценти, за незрящи и хора с увредено зрение. Концепцията на обиколките
е да „преведе“ визуално изживяване, използвайки комбинация от творчески подходи:
техники на словесно и сензорно описание заедно с възможности за докосване,
използвайки тактилни помощни средства, както и избрани скулптурни предмети.
Доцентите са обучени да водят малки групи от слепи и посетители със зрителни
увреждания из музея, като същевременно използват сензорен и описателен език, за да
предадат това, което посетителите не могат да видят. Доцентите също подробно
описват физическите пространства на музея, докато се движат през тях, предоставяйки
на посетителя усещане за мястото. Екскурзиите се отличават с изключителен личен
подход - нивото на описание може да се адаптира въз основа на нивото на зрение,
което човек има, предишния му опит в музеите и общите му познания в изкуството.
Посетителите се питат за личните им предпочитания как и кога да получат
информацията. След обиколката доцентите питат за обратна връзка, за да могат да
адаптират и подобрят стила и представянето си.
Основната идея на тази приобщаваща практика е да се подчертае значението на
задоволяването на другите сетива чрез аналогии: цветовете се „превеждат“ в миризми,
вкусове и звуци, които могат да се включат в описаната сцена.
„В една от картините има червено и казах, че е все едно да захапеш ягода”. - доцент
Фийби Клайн.
„Няма начин да се види музика в това парче, но аз ги моля да си представят, да чуят
джаз. ... Усещате ли миризма на цигари? Можеш ли да помиришеш алкохола?” доцент Бетси Хениган.
Богатите словесни описания са съчетани с възможността да се докоснат до някои от
предметите в музея, допълнително подобрявайки сензорното изживяване на
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посетителите. За да се разберат по-добре стиловите избори на художника, се
предоставя тактилна помощ за всички зрящи и незрящи посетители: малка мостра от
платно с различни текстури на боята, която те могат да почувстват. За разлика от
стандартния аудиогид, посетителите също могат да задават въпроси, да изясняват
точки и да използват собствените си думи и други сетива, за да „нарисуват“ умствения
образ, който са придобили. Освен това те са поканени да имитират позата на скулптура
или да имитират израз на лицето. Понякога доцентите пускат специално подбрана
музика на телефоните си, за да придружат описанията им и да привлекат посетителите
още повече да изживеят артистичната атмосфера. Обиколките са последвани от
музикални изпълнения на живо в двора на музея.
Бих влязъл в музей и щях да се чувствам изгубен, депресиран. Като „това не е за
мен”. Те не ме искат тук. А сега си тръгвам и имам в главата си тези образи, на
които мога да се позовавам много пъти в продължение на седмици, дори години покъсно. - Килоф Леге, юридически сляп посетител.
Повече информация на:
https://americanart.si.edu/education/adult/verbal-description-tours
 „Докосващи шедьоври“
Национална галерия, Прага

Дигиталната технология от ново време може да извърви дълъг път към
обслужване на зрително увреждане. В сътрудничество с Geometry Prague и
NeuroDigital, Националната галерия в Прага дава възможност на незрящи и зрително
затруднени посетители да се докоснат до някои от най-ценните скулптурни шедьоври в
света с помощта на специални VR устройства. Кампанията „Докосване на шедьоври“
представлява преживяване на виртуална реалност със специално проектирани
ръкавици Avatar VR с хаптична обратна връзка. Давид на Микеланджело, бюстът на
Нефертити и Венера де Мило са превърнати във виртуални обекти, които незрящите
могат да докоснат за първи път чрез технологията на хаптична ръкавица.
Тази нова технология е невероятен пробив, позволяващ на хората да се
докоснат до онова, което е било абсолютно непостижимо преди. - Барбара Хуцкова,
изпълнителен директор на Фондация Леонтинка за незрящи и зрително
затруднени.
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Повече информация на:
https://touchingmasterpieces.com/

 „Цветът, който докосвам“ - образователна програма
Музей на съвременното изкуство, Истанбул

Програмата е организирана за незрящи и слабовиждащи деца и младежи и
включва изложбени обиколки с експертно ръководство, разглеждане на произведения
на изкуството със специални образователни инструменти за дизайн, живопис, статуя,
музикални и драматични семинари и аудиоописани филмови прожекции. Концепцията
на програмата е да развие знанията, артистичните умения и въображението на слепите
и зрително затруднените участници.
Повече информация на:
https://www.istanbulmodern.org/en/education/the-color-i-touch_787.html
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Глава 4 - Хора от аутистичния спектър / ASD (ОБХВАТ)

Портрет на Стефи Лангуи, Рене Магрит 9

Обща информация
Разстройствата от аутистичния спектър (ASD) включват широка категория
невроразвитие. Аутизмът е състояние, което влияе върху начина, по който човек
преживява света около себе си. Хората с аутизъм виждат, чуват и усещат света по
различен начин от другите хора. Хората от аутистичния спектър изпитват затруднения
със социалната комуникация и взаимодействие, а също така показват ограничени,
повтарящи се модели на поведение, интереси или дейности. Терминът "спектър" се
отнася до вариацията на вида и тежестта на симптомите.
Понастоящем аутизмът е най-често срещаното нарушение в развитието при
децата. Симптомите обикновено се разпознават между една и две години, но много
деца не се диагностицират напълно, докато не станат по-големи. Тези симптоми
придружават хората през целия им живот. Всеки човек с ASD е напълно различен.
Доскоро терминът „Нарушения на аутистичния спектър“ (ASD) беше разделен на
подгрупи - аутистично разстройство, детско дезинтегративно разстройство, синдром на
Аспергер и всеобщо разстройство на развитието. Тези състояния имат някои
припокриващи се симптоми, но те също се различават помежду си.
Синдромът на Аспергер е сложно разстройство на развитието, което се смята за найблизко до аутизма по признаци и вероятни причини. Хората със синдром на Аспергер
имат най-големи трудности при установяването и поддържането на междуличностни
отношения, но за разлика от аутизма хората с това разстройство нямат значително
забавяне на езика или когнитивното развитие. Останалите подгрупи се различават найвече по проявата или липсата на основните симптоми - социално увреждане, дефицит в
речта / комуникацията, повтарящо се поведение и компулсивност и загуба на
придобити преди това умения.

9

„Портрет на Стефи Лангуи“ е създаден през 1961 г. от белгийския художник Рене Магрит в сюрреалистичен стил.

32
За да се осигури безопасна и приветлива среда за хората с ASD, служителите на
музея трябва да са запознати с основните характеристики на спектъра, за да могат да
отговорят адекватно на нуждите на хората. Най-вероятно хората с ASD са придружени
от член на семейството, когато влязат в културната институция. Както при другите
увреждания, важно е хората от аутистичния спектър да бъдат надлежно информирани
за удобствата, които им се предлагат в културната институция, за да могат най-добре да
организират посещението си.
Хората от аутистичния спектър могат да демонстрират следните характеристики
в различни комбинации и в различна степен:
• Привидно неподходящ смях или кикот;
• Без страх от опасности;
• Свръхчувствителност към сензорни стимули;
• Махане с ръце или други повтарящи се действия;
• Изглежда, че не са наясно, когато хората говорят с тях;
• Нечувствителност към болка;
• Избягване на контакт с очите;
• Предпочитат да бъдат сами;
• Трудност при изразяване на нужди;
• Привързване към предмети;
• Забавяне на речта или невербална комуникация;
• Неподходящ отговор или липса на отговор към звуци;
• Повтарящо се въртене на играчки или предмети;
• Повтарят ехо думи или фрази;
• Имат проблеми с другите или изобщо не се интересуват от други хора.
Таблица с акценти и най-важните инструменти / подходи, които помагат на хората от
тази категория.
Хора от тази категория

Бариери за
преодоляване

Практики и
инструменти, които
могат да бъдат от
помощ

Хората от аутистичния
спектър са много
разнообразна група.

Всеки човек от
аутистичния спектър е
различен - опитайте
се да разберете какви
са индивидуалните му
нужди.

На вашия уебсайт
трябва да има писмено
ръководство с
изображения, за да
подготвите човека за
посещението му в
музея.

През 2013 г. беше
преразгледана
категоризацията на
различните видове
аутизъм и понастоящем
всички те попадат под

Трудности при
поддържане на
контакт, участие в

Тихо пространство стая или пространство
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шапката на
разстройството от
аутистичния спектър
(ASD).
Някои хора от аутистичния
спектър могат да имат
значителни езикови
трудности и забавяния,
интелектуални
затруднения, регресия и
т.н.
Повечето хора с ASD са
изправени пред социални
и комуникационни
предизвикателства, имат
необичайно поведение и
интереси.
Хората от аутистичния
спектър имат визуално
мислене и не реагират
толкова добре на
изразите на речта и
писането.
Повечето хора с ASD са
свръхчувствителни към
звук, светлина и
пренаселеност.

групови дейности.
Комуникационни
предизвикателства закъснения или липса
на развитие на речта,
неразбиране на
фигури на речта.
Повтарящо се
поведение, ритуали и
навици, проблеми с
въображението.
Трудност при
обработката на
сложни комбинации
от емоционални и
сетивни стимули.
Проблем с четенето
на мимиките, езика
на тялото и
социалната реплика.
Проблем с
разбирането на
правила и
разпоредби.

без никакъв шум и с
деликатно осветление,
което да се използва,
ако човекът бъде
претоварен.
Карти и планове на
най-важните места вход, тоалетни, изход и
т.н.
Асистенти доброволци, терапевти.
Визуализации графики, пиктограми,
знаци.
Сензорно-приятелски
изложби и дейности.
Организирани
обиколки за семейства
в най-малко
натоварените часове.
„Ушни защитници“ слушалки с
шумопотискане при
поискване.
Безплатни приложения
за Android и Apple с
карти, знаци, съвети и
сензорна информация.
Сензорни играчки могат да се използват,
когато има
организирано събитие
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за деца.

Какво да правите и какво не, когато общувате с хора от тази група.
НАПРАВЕТЕ:
- Действайте приятелски, без да се натрапвате.
- Задавайте въпроси, за да идентифицирате интересите и нуждите на човека.
- Кажете нещата директно с кратки изречения.
- Уверете се, че човекът е разбрал какво имате предвид.
- Използвайте интересите на човек, когато искате да предадете знания за културното
наследство.
- Ако лицето не отговаря, използвайте алтернативни средства за комуникация.
- Предупреждавайте хората, ако в изложбите има мултимедия със силни звуци.
НЕ ПРАВЕТЕ:
- Не се шегувайте, не използвайте метафори или ирония.
- Не приемайте, че лицето не обработва информацията, когато говорите, само защото
не отговаря.
- Не се обезсърчавайте или обиждайте, ако лицето избягва контакт с очите.
- Не предприемайте каквито и да било действия сами, ако имате затруднения с нечие
поведение.
- Не объръщайте внимание на повтарящите се движения на човек, ако те не се
увеличават прогресивно.
- Не се приближавайте до човека с резки движения и не го докосвайте без негово
съгласие.

Демонстрация:
1) Хората от аутистичния спектър имат визуално мислене и най-добрият начин
да се учат за тях е със снимки. Най-лесните за научаване думи са съществителните,
защото те са пряко свързани с визуален образ.
Тази демонстрация ще покаже снимки от проучване на CalTech през 2018 г., за да
илюстрира как хората с ASD виждат снимки в сравнение с невротипичните зрители.
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Изображенията показват от какво са привлечени очите на участниците, като червените
области показват най-гледаните места. Вляво можете да видите резултатите на
участниците от аутистичния спектър.
Една важна констатация е, че хората с ASD обикновено не гледат лица, те са склонни да
се фокусират върху центъра на изображенията, дори когато обектите са на снимка.
Тези знания могат да бъдат полезни, когато се организира специална обиколка за хора
от аутистичния спектър, тъй като е важно да се знае, че те не гледат на повечето неща
по типичен начин като изкуство и културни артефакти.
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Задачи:
1) Групата на обучаващите се ще формира екипи от по двама (двойки). Те ще
имат 15 минути, за да обсъдят и организират събитие (презентация, обиколка,
уъркшоп) за група от 5 деца от аутистичния спектър (на 12 години). Помолете екипите
да опишат и след това да споделят най-важните неща, които трябва да се направят
преди и по време на събитието. Екипите трябва да направят дискусия помежду си и в
крайна сметка да изготвят колективен план.
2) Представете си, че има посетител с ASD, който е претоварен и започва да
изпитва аутистично разпадане. Човекът е със семейството си - член на семейството
идва да ви помоли за помощ. Какво бихте направили?
3) Опитайте се да опишете изложбено пространство, проектирано по начин,
подходящ за посетители с аутизъм. Как би изглеждало? Какви биха били експонатите?
Как би било организирано пространството?

Примери за приобщаващи практики:
 Сутрин в музея в института Смитсониън
Сутрин в музея е безплатна сензорна програма за семейства на деца, тийнейджъри
и млади възрастни с увреждания, включително интелектуални увреждания, аутизъм,
нарушения на сензорната обработка и други когнитивни увреждания. В конкретни
съботи и недели сутрин предварително регистрирани семейства посещават музея на
Смитсониън, преди той да се отвори за обществеността, където те могат да участват в
дейности или да изследват изложбите.
Правенето на програми като „Сутрин в музея“ осигурява входна точка за
хора с определени видове увреждания и поради тази причина е ценно да се прави и
зачитане на разнообразието, което е част от човешкото състояние. - Beth
Ziebarth, директор на Access Smithsonian
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Повече информация на:
https://access.si.edu/program/morning-museum

 Програми Ранни птици и Нощни сови в Лондонския музей на науката
Концепцията на програмата е подобна на „Сутрин в музея”, но Лондонският
музей на науката предлага две отделни програми за деца, за възрастни и тийнейджъри
в избрани съботи през цялата година. „Ранни птици” е приятелско събитие за
семейства с деца на възраст 4-15 години, започващо в 8:00 с достъп до избрани
галерии и допълнителни дейности. „Нощни сови” е вечерно събитие за възрастни (на
възраст над 16 години), които се нуждаят от по-тиха среда, за да се насладят на музея.
Гостите на „Нощни сови”, с предварителна резервация, се приемат от 18.45 до 22.30 с
достъп до галериите и много забавни семинари и вълнуващи демонстрации.
„Ранните птици” са страхотни, защото са много по-малко шумни, много помалко заети, децата могат да бъдат много по-фокусирани върху дейностите. Родител от „Ранни птици”.
Това също така означава, че тук в музея има много други семейства с деца от
аутистичния спектър, така че тези семейства могат да бъдат заедно в среда, в
която се чувстват комфортно. - Клер Хазел - организатор на специални събития
Повече информация на:
https://www.sciencemuseum.org.uk/see-and-do/early-birds
https://www.sciencemuseum.org.uk/see-and-do/night-owls
 Subway Sleuths в Нюйоркския музей на транзита
Subway Sleuths е програма за след училище в Нюйоркския музей на транзита,
която използва споделен интерес към влакове сред децата от аутистичния спектър като
средство за насърчаване на взаимодействието между връстници, навигация в социални
ситуации и развитие на доверие чрез целенасочени сесии. Като си сътрудничат като
група, „Sleuths” практикуват различни форми на социална ангажираност. Седмичните
сесии се улесняват от договор с професионалист, обучен за поддръжка на ASD и
преподавател от Музея на транзита.
Subway Sleuths е прекрасна програма за деца от аутистичния спектър.
Благодарение на тази програма синът ми придоби социални умения, които иначе не
би получил в училище. Той е в състояние да се свързва със своите връстници и извън
училище и е по-уверен в комуникацията с другите. - Зена Мур - родител на дете,
участващо в програмата.
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Повече информация на:
https://www.nytransitmuseum.org/learn/subwaysleuths/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Надяваме се, че тази програма за обучение е стъпка напред към това културните
институции да станат по-достъпни за хората с различни увреждания. Това може да
бъде постигнато само чрез споделяне на добри практики и знания между институциите
по света. Вече има многобройни добри примери за успешни програми и въвеждане на
нови технологии, които носят на посетителите все по-автентично преживяване, когато
се запознават с културното наследство. Предоставяйки това кратко обучение, ние
отваряме врата за взаимодействие и комуникация, което ще доведе до поположително преживяване както за посетителите, така и за културните оператори.
* Дайте прост ТЕСТ на участниците в обучението в края на деня. По този начин те могат
да проверят своя напредък и да се чувстват по-уверени в своите способности да задоволят
нуждите на хората с увреждания в техните културни институции.

Тестови въпроси:
1. Използването на инвалидна количка в музей излага инвалида на следните
предизвикателства (изберете най-добрия вариант):
A / Трудности за достигане до всички части на музея, липса на информация за
достъпност в културните институции, ограничен достъп до визуална информация.
Б / Проблем с четенето на изражението на лицето, езика на тялото и социалната
реплика.
В / Липса на рампи, асансьори, достъпни тоалетни и неразумни посетители, блокиращи
гледката към колекциите.
Г / Липса на специални събития и програми в музея, липса на инвалидни колички за
заемане и трудности при взаимодействието с други посетители.
2. Коя от долупосочените музейни аудитории най-вероятно ще говори местния или
международния жестомимичен език?
A / глухи
Б / Глухи
В /Хора с влошен слух
Г / Хора с ASD
3. Кои биха били най-полезните музейни инструменти / инструменти за посетител,
който е с увреден слух?
А / Превод на жестомимичен език
Б / Надписи върху мултимедия
В / Индукционен контур
Г / Печатни материали
4. Кои от изброените по-долу са неподходящи действия по време на комуникация с Г
/ глух / слабочуващ посетител?
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A / Обръщане на глава в различни посоки, докато говорите и поставяне на ръце пред
лицето
Б / Разговор с преводача вместо с посетителя
В / Говорене с нормален тон на гласа
Г / Правене на паузи, докато говорите
5. Хората от аутистичния спектър имат ....
A / Символично мислене и реагират добре на фигури на речта
Б / Предпочитание за писмен текст
В / Трудност със социалните взаимодействия
Г / Визуално мислене
6. Кое от изброените може да се отрази зле на човек с ASD?
A / Силни звуци и пренаселеност
Б / Произведения на изкуството
В / Карти или графики
Г / Ярки светлини
7. Запишете 3 музейни удобства / инструменти, които са полезни за постигане на подобро преживяване за хората от аутистичния спектър?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

8. Хора със зрителни увреждания ...
A / са юридически слепи
Б / Нямат визуални спомени
В / Могат да възприемат присъствието или отсъствието на светлина
Г / са разнообразна група
9. Кои от изброените по-долу са най-полезните инструменти, които могат да бъдат
внедрени в музей за подпомагане на хора със зрителни увреждания?
A / Аудио обиколки, описание на брайлова азбука, субтитри / надписи
Б/ Печатни материали, 3D модели, докосване на оригинала
В / Аудио описание, тактилна графика, специални музейни програми
Г / Тактилни пътеки, достатъчно пространство, организирани обиколки
10. Какво трябва да направите, когато незрящ или лице със зрителни увреждания
влезе в музея, в който работите?
A / Да говорите с човека, избягвайки контакт с очите
Б / Дапокажете присъствието си, като повишите тон
В / Да хванете човека за ръка и да го преведете през музея
Г /Да се представите и да попитате дали човекът се нуждае от помощ
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11. Назовете 3 приобщаващи практики / инструменти, които биха могли да бъдат
въведени във вашата културна институция:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
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