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Глава 1
Как да обучаваме хората, работещи в културни институции?

‘Всичко започва с хората’
По отношение на детайлите, нещата могат да се различават малко. По отношение на общото,
нещата трябва да бъдат възможно най-равни. Един посетител със зрително увреждане има
правото да посети всеки музей или художествена галерия напълно равностойно с всеки един
човек без увреждане.
Това твърдение не принадлежи просто към сферата на мечтите. То е резюме на международния
закон, който защитава нуждите на хората с увреждания; то е свободно и непълно перифразиране
на Член 30 от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН. Конвенцията излага
насоката, но, разбира се, не уточнява как да се постигне това. Това е задачата за тези, които
работят във всяка една културна институция: те са тези, които знаят най-добре какви бариери
има да преодоляват, за да направят своя музей или художествена галерия възможно найдостъпен/на.
Всеки вид увреждане ги кара да се сблъскат с различни предизвикателства. По отношение на
зрителните увреждания, те трябва да предадат необходимата информация по начин, който
позволява на зрителите с намалено зрение или слепите зрители не само да научат нещо, но и да
преживеят нещо, да дадат воля на емоциите си, макар и за кратко. За да се постигне тази цел,
може да се използва аудио описание, да се даде възможност за докосване на оригиналните
експонати, да се направят тактилни графики, модели или копия.
Всяка от тези идеи е чудесна. Дадена художествена галерия или музей, които са технически
достъпни и оборудвани с разнообразни помощни средства винаги ще се харесат на посетителите
с увреждания. Но това не е най-важното нещо.
Много по-важното нещо е подготовката на служителите. Достъпността на културните институции
започва с хората и, нека бъдем откровени, завършва с тях. Именно хората са най-важния фактор,
тъй като те са първото нещо, които посетителите с увреждания срещат, когато отидат в музей или
художествена галерия. Служителите на културните институции са тези, които трябва да направят
достъпно дадено събитие или място. Те трябва да изпратят покана или информация. И те са тези,
които ще бъдат помолени за помощ относно това как да стигнат до касата за билети, до
гардероба или до изложбата. Именно тези хора има нужда да знаят как да подкрепят човек с
конкретен тип увреждане, който дойде в музея. Знанието им трябва да бъде подсилено от
желанието им да срещат такива посетители. Такова желание и готовност да установят директен
контакт с хора с увреждания не може да бъде надценявано. Когато служителите на един музей
или художествена галерия са отворени към такъв тип контакт, институцията неминуемо се
„отваря“.
Тази идея е особено красноречива, когато става въпрос за посетители със зрителни увреждания.
Слепотата или зрителните увреждания не биха предотвратили изследването на културното
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пространство, ако и когато има зрящ човек, който има желание и готовност да сподели знанието
и времето си. Всеки, който вижда, иска и знае как да го направи, би могъл да бъде отличен гид
за слепите или слабо-виждащите във всяка една културна институция. Следователно,
„отварянето“ на музеите или художествените галерии за нуждите на хората със зрителни
увреждания трябва да започне с обучения и семинари за целия персонал на дадена институция.
Никой не трябва да бъде пропуснат: охраната, хората, продаващи билети, хората, работещи на
гардероба или охраняващите изложбата са толкова важни, колкото и обучаващите лица и
гидовете. Всеки един от тях може в дадена точка от времето да бъде представляващия
институцията, да бъде представляващото лице, чрез което един сляп или човек с намалено
зрение ще възприеме дадения музей или художествена галерия.
От само себе си се разбира, че семинарите и обученията трябва да бъдат адаптирани към
специфичните нужди на индивидуалните служители, но идеалната ситуация е такава, в която
всеки от тях има основни познания. И веднъж обучени, хората без предразсъдъци, работещи в
музея или художествената галерията, ще могат да направят така, че посетителите със зрителни
увреждания да се чувстват така, както всички други посетители на изложбата. Именно
създаването на подобно преживяване на обичайност представлява същината на всички усилия
за постигане на култура без бариери.
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Глава 2
Речник на ключовите термини

1. Достъпни мултимедии
Мултимедиите обхващат аудио файлове, видеа, анимации, фото галерии. Нивото на достъпност
се определя от стандарт WCAG 2.0 и включва: алтернатива на аудио записите под формата на
текст (транскрибиране), както и на графичните файлове и снимките (алтернативен текст,
описание); субтитри за глухите и трудно-чуващите, както и аудио описание към видео файловете.
Друг начин видео файловете да бъдат направени достъпни е като се предостави превод за тях на
Жестомимичния език, използван от Глухите хора в дадената страна, и създаването на субтитри
за филми, записани на Жестомимичен език.

2. Достъпна тоалетна
Тоалетна за хора с намалена подвижност в близост до мястото на събитието, вътре в сградата или
изградена за събитие на открито, разположена така, че да бъде достъпна на наземно ниво, без
бариери или стълби, с достатъчно място вътре, което да позволява маневри с инвалидна количка,
и оборудвана с допълнителни приспособления и парапети.

3. Достъпна интернет страница
Достъпна интернет страница, свободна от бариери за хора с увреждания, изградена в
съответствие с WCAG 2.0, което в Полша е урегулирано в Анекс 4 на Националната рамка за
оперативна съвместимост. Интернет достъпността е задължителна по закон от 2012 г. В
съответствие със закона, всички интернет страници на субекти, извършващи обществени услуги
трябва да бъдат достъпни.
Понастоящем осигуряването на ниво на достъпност означава, че е покрит европейски стандарт
EN 301 549 Версия1.1.2 (2015-04). Европейският стандарт обхваща стандарт WCAG 2.0 AA. Той
може да бъде свален безплатно от интернет сайта на Европейския институт за стандарти в
телекомуникациите ETSI (на английски език).
Стандарт WCAG бе наскоро осъвременен до версия 2.1, като вече взема в предвид, наред с други
неща, нуждите на хората с намалено зрение, свързани със сърфиране в интернет; но в Европа
все още няма законодателство, което да се отнася до този стандарт.
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4. Системи, подпомагащи чуването
Технически устройства, като например FM безжични системи, усилващи действието на
апаратите, подпомагащи слуха, както и аудио индуктивни контури, които подобряват
разбирането на речта от страна на ползващите слухови апарати.

5. Аудио описание (АО)
Съгласно законите за медиите, това е вербално описание на образа и визуалното съдържание на
дадено аудио-визуално шоу, предназначено за хора със зрителни увреждания, поставено в
рамките дадено едно шоу или излъчвано едновременно с него. Това определение не включва
аудио описанието на произведения на изкуството или на събития. В този контекст, АО е вербално
описание на визуалното съдържание, предназначено за хора със зрителни увреждания. В такива
случаи аудио описанието може да бъде направено „на живо“ от човек, придружаващ дадено
лице със зрително увреждане или да бъде налично под формата на звуков файл (файлът се сваля
от интернет страница, качва се на аудио-гид, или е наличен под всяка друга форма, достъпна за
хората със зрителни увреждания).

6. Брайлова азбука
Система от знаци (не език), създадена от Луи Брайл, която да бъде използвана от слепите хора.
Всеки знак е комбинация от шест релефни точки, чиито размер е стандартизиран съобразно
техническите параметри на Marburg Medium, препоръчан от Европейската комисия. Брайловите
знаци не трябва да се увеличават или намаляват. И двете действия правят текста невъзможен за
четене. Отделните букви, числа и знаци в Брайловата система са комбинация от точки в шестточкова система.
Брайл отнема повече място от стандартния текст поради размера на знаците и нуждата да се
използват специални знаци, обозначаващи такива неща като главни букви, цифри и т.н.
Страницата формат A4 има 25 реда, всеки с 40 знака. Подготовката на текст за Брайлова
разпечатка изисква експертни знания и умения.

7. Лесен за четене текст
Силно опростена форма на текстово съобщение за по-лесно разбиране, предназначена
предимно за хора с интелектуални затруднения. Но, те не са единствените адресати на текстове,
лесни за четене. Тези текстове могат да бъдат полезни и за някои хора с аутизъм, за чужденци,
за хора с ограничен речников запас или за хора с трудности при четенето, както и за ползващите
жестомимичния език на глухите, за които полският не е роден език.
Процесът на съставяне на лесни за четене текстове трябва да включва лицата, към които е
адресирана информацията. Допълнителни елементи към информацията, изготвена в
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съответствие с принципите на лесен за четене текст са илюстрациите. Те подпомагат разбирането
на текста.
Подробно разписаните принципи на лесен за четене текст се съдържат в „Лесно за четене:
Включване Европа“1. Този документ дефинира, наред с други неща, изборът на думи, начинът на
формулиране на изреченията, видът и размера на използвания шрифт, композицията на текста
върху интернет страницата, използването на снимки, илюстрации и символи. Най-важните
принципи включват използването на думи, които са лесни за разбиране: едни и същи думи за
описването на едни и същи неща, използването на примери от ежедневието, общоизвестни
метафори, заемки, съкращения, големи цифри, използването на кратки, положителни
изречения, за предпочитане в активен залог; подреждането на информация по начин, който е
лесен за разбиране (новото изречение да е на нов ред, без преместване на думи, под-раздели,
заглавия); без графики или други елементи за фон, които правят текста труден за четене,
подходящ контраст, в шрифт sans-serif (напр., в случай на ново изречение, то да бъде на нов ред,
без пренасяне на думи, под-раздели, заглавия). Шрифтове Arial, Tahoma, Verdana, поне 14 точки,
стандарт (напр. без прекомерно увеличаване или скъсяване на разстоянията между знаците).
Лесният за четене текст не означава същото като простият и ясен език, използван в публичната
комуникация и постиган чрез процес на опростяване на текста. Във втория случай текстът трябва
да бъде подготвен по такъв начин, че съдържанието му да е достъпно (разбираемо) за така
наречената масова аудитория (средностатистическия гражданин). Промените включват думи,
структура на изречението и синтаксиса, и композиция на текста. Те са направени така, че да
осигурят бърз достъп до съдържащата се вътре информация. Те се внасят в текста на базата на
списък с насоки и в консултация с автора. Опростяването на текста не засяга неговото материално
съдържание.
Един от параметрите за проверка на достъпността на текстовете на лексикално и синтактично
ниво е т.нар. „индекс на замъгляване“ (fog index). Той определя какъв е броя години обучение,
необходим за да се разбере даден текст. Индексът взема под внимание дължината на
изреченията и процентът на дългите (потенциално трудни) думи – на полски „foursyllable“ думи.
Може да ги проверите онлайн на logios.pl, jasnopis.pl. Когато се опростява текста, потенциално
трудните думи се премахват (без загуба на смисъла), или се заменят с по-разпространени
синоними. Най-важната информация се отбелязва с по-плътния шрифт „bold”.
8. Индуктивен контур
Система, подпомагаща чуването, която може да бъде инсталирана в залите, точки за обслужване
или за индивидуална употреба. Тя пренася звук от източника към устройство, подпомагащо
чуването, оборудвано с теленамотка. Значително подобрява разбираемостта на речта.
Изискванията за системи за аудио индуктивен контур са определени в стандарт PN-EN 60118-4.
1

Лесно за четене: Включване Европа, http://easy-to-read.eu/pl/european-standards/, налична във версията
на полски език http://psoni.org.pl/wp-content/uploads/2015/09/Informacja-dla-wszystkich-internet_0.pdf
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9. Едър шрифт
Специално изготвен и форматиран текст за хора със зрителни увреждания, отпечатан на много
по-едър (16-18+) шрифт sans-serif (напр. Arial, Tahoma, Verdana), с допълнително форматиране,
правещо документа ясен и лесен за четене, напр.: Arial, Tahoma, Verdana: 1.25 cm отстояние,
подравняване на текста в ляво, представяне на материала в компактни блокове, разполагане на
текста без колони, определена дължина на реда от около 40 знака, използване на контрастни
цветове.
10. Лице с увреждане
Съгласно Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН (КПХУООН): "Хората с
увреждания включват тези, които имат дългосрочни физически, умствени, интелектуални или
сетивни увреждания, които при взаимодействието с различни бариери могат да възпрепятстват
тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равностойно с другите.“ Това
определение е по-широко от дефиницията за лице с увреждания, използвана в полското
законодателство. Съгласно Закона за професионалната и социална рехабилитация и заетостта на
хората с увреждания (Държавен вестник от 2011 г., No. 127, точка 721, изменена), дефиницията
за човек с увреждания гласи: "Хора с увреждания представляват хора, чието физическо, умствено
или умствено състояние трайно или периодично възпрепятства, ограничава или пречи на
изпълнението на техните социални роли, и по-конкретно ограничава тяхната способност да
извършват платена работа. "

11. Предварително ръководство
Текст, съдържащ описание на това как да се използва дадено място или събитие.
Представлява описание стъпка по стъпка на всичко, което ще се случи от началото до края на
събитието. Започва с информация относно пристигането на мястото на събитието, напр. влизане
в сградата, закупуване на билети, гардероб, тоалетни, евакуационни маршрути, описание на
изложбата. То трябва да съдържа цялата най-важна организационна информация, която може
да бъде от помощ. Съдържанието на ръководството трябва да бъде изготвено в съответствие с
принципите за текстове, лесни за четене и придружено от снимки.

12. Тихо място
Стая, предназначена за хора, които са свръхчувствителни на сетивни дразнители (като напр.
тълпа, шум, светлина, температура), чиято задача е да предостави възможността за почивка и
спокойствие, напр. за човек с аутизъм. Твърде многото дразнители могат да предизвикат
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прекомерно вълнение, разсейване или тревожност. Препоръчва се да се определи отделна стая
(отделно пространство), достатъчно добре шумоизолирана и с мека светлина. Препоръчва се
мястото да се оборудва със слушалки, неутрализиращи шума. Важно е всеки един служител да
знае къде е това тихо място и да може да покаже най-краткия път до него.

13. Субтитри за глухите и хората със затруднен слух (Филмови надписи – ФН)
Субтитри, които представляват текстово транскрибиране на диалозите и описателната част,
допълнени с идентификация на знаците и описания на важните звукови ефекти и музиката. Броят
редове с текст на екрана, времето за тяхното показване, правилата за подреждането им, наборът
от шрифтове и цветове са урегулирани в стандартите, насоките за изготвяне на субтитри за
глухите и хората със затруднен слух.
14. Тактилни графики
Графично описание и представяне на реалността, използвайки скала, пропорции и обобщаване,
достъпни за слепите и слабо-виждащите чрез докосване и виждане. Тактилните графики
позволяват на слепите и хората със зрителни увреждания да опознаят, разберат и да
реконструират реалността. Четенето им изисква подходящи умения и практика от страна на
зрителите.

15. Универсален дизайн
Съгласно Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН (КПХУООН), универсален
дизайн "означава дизайнът на продукти, среда, програми и услуги, които да бъдат използваеми
от всички хора, до най-голямата възможна степен, без нуждата от адаптиране или
специализиран дизайн. “Универсален дизайн” няма да изключва помощни устройства за
конкретни групи хора с увреждания, където това е необходимо”.

16. WCAG 2.0
WCAG (Насоки за достъпност на интернет съдържание) е документ, който определя и описва
насоките за достъпност на интернет съдържанието. Този документ е разработен от Консорциум
„Световна интернет мрежа“ (СИМ) и описва принципите за създаване на онлайн съдържание,
което е достъпно за всички потребители, независимо от възраст, увреждане, богатство,
използван хардуер или софтуер. Четирите най-важни принципи на WCAG са: видим,
функциониращ, разбираем и надежден.
Тези насоки имат допълнително подразделение на три нива – достъпност А, АА и ААА.
Последната им промяна е WCAG, версия 2.1. Документите на Консорциум „Световна интернет
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мрежа“ не съдържат никаква юридическа сила, но представляват материално-правната основа
на европейските и международните стандарти – по настоящем в стандарт WCAG, версия 2.0.
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Глава 3
Често задавани въпроси

1.

Достъпност за хора със зрителни нарушения

1.1 Как да изготвим тактилни материали?
Тактилните материали могат да бъдат изготвени от самите вас, или могат да бъдат възложени на
външна фирма. В първия случай, вероятно ще създадем ниско-бюджетно копие на даден
експонат, използвайки хартия, лепило или пластелин, във втория случай може да се насочим към
3D модел или устойчиви тактилни графики, направени от пластмаса. Ако решите да работите
самостоятелно, имайте в предвид, че тактилните материали на първо място трябва да бъдат
функционални, така че, когато правите копие на картина или скулптура, фокусирайте се върху
най-важните елементи, като например контурите на лицето, но не е задължително да отразите
всички бръчки. Тактилните материали трябва да бъдат относително издръжливи, така че
използването на едно супер лепило, например, ще бъде много по-добре от мека пластмаса. И
най-накрая: тактилните материали трябва да бъдат мащабирани; когато изготвяме дадено копие
трябва да запомним да намалим или увеличим пропорционално елементите и разстоянието
между отделните детайли.
Тактилните графики са двуизмерни графики, върху които с релефни материали са маркирани
най-важните елементи от произведението на изкуството; трябва да се внимава така, че
пропорциите на произведението на изкуството да са запазени. Тактилните графики могат да
бъдат направени от вас самите като използвате тактилна графична лента или като възложите
изготвянето им на външна фирма. Изготвянето на първата тактилна графика е най-скъпо, затова,
ако вече сте решили да поръчате, си струва да обмислите да вземете повече копия.
Пространствените модели се използват често за представяне на градски пространства и сгради
на институции; те представляват сбор от триизмерни оригинални копия на обектите, намиращи
се в дадена зона. Обикновено такива модели се правят от фирми, специализирани в този процес.
3D моделите са три-измерни копия на оригиналите експонати. Те се създават за големи или
много малки обекти, които не могат да бъдат възприети чрез докосване на оригинала, напр.
сгради, големи паметници или миниатюрни произведения. 3D моделите също така вършат добра
работа като копия на експонатите, които просто не трябва да бъдат докосвани, като например
наистина чупливи или изключително ценни скулптури. 3D моделите са много популярни сред
зрителите със зрителни увреждания, но създаването на такива предмети обикновено се свързва
с относително високи цени или изисква време и сръчност. Едни от най-евтините версии на 3D
моделите са разпечатки от триизмерни принтери, и цените им падат в максимална степен, когато
разполагате с ваш собствен 3D принтер. Както и в случая с тактилните графики, първото копие
изисква пресъздаване на оригиналния обект и винаги е най-скъпото, а всяко следващо копие е
много по-евтино.
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1.2 Кое е по-добре за едно лице със зрителни увреждания: индивидуално посещение,
подпомогнато с аудио-гид и тактилни индикатори на земната повърхност или посещение с гид?
Посещаването на изложба с аудио-гид и използването на тактилни индикатори на земната
повърхност е доста удобна ситуация и дава на лицето със зрителни увреждания възможността
да мине цялата изложба самостоятелно. Но, индикаторите на земната повърхност трябва да
бъдат изготвени по такъв начин, че да е ясно в коя точка трябва да се чуе описанието на
конкретен експонат, ако описанията, съдържащи се в аудио-гида не се активират автоматично в
близост до отделните произведения на изкуството. Следователно, комбинацията от аудио гид и
тактилни индикатори на земната повърхност, подпомагащи самостоятелното ходене е
задоволително решение, но възможността за среща с компетентен гид, който може да
подпомогне слепите хора е винаги по-желателната ситуация, гарантираща по-пълна обиколка на
изложбата.

1.3 Кои видове обекти , достъпни чрез докосване са най-популярни сред хората със зрителни
увреждания: оригиналните произведения на изкуството , тактилните графики или 3D моделите на
експонатите?
Несъмнено, всяко лице със зрително увреждане набляга на факта, че най-желания предмет,
който иска да докосне е оригиналния. Ако тази опция е позволена в културната институция,
трябва да бъдат използвани латексови ръкавици. Те са по-тънки в сравнение с тези от плат и
нямат шевове/ръбове на пръстите. Те позволяват на човек да усети релефните елементи на
предмета по-добре и да го опознае по-добре, същевременно защитавайки оригинала от
мръсотия или неблагоприятно химическо замърсяване, което би могло да се случи, ако
докоснете експонатите с голи ръце.
Второто място от списъка с предпочитанията се заема от пространствените модели, а третото –
от тактилните графики. Последните, обаче, са най-евтините и най-бързите за изработка. И все
пак, винаги е за предпочитане да направите тактиланата форма на експоната достъпна чрез
тактилни графики, отколкото да се откажете изобщо от тактилното представяне на обекта.
Трябва да се има в предвид, че не е достатъчно за едно лице със зрителни увреждания да
опознае предмета само чрез докосване. Има нужда и от аудио описание, и единствено
комбинацията от тези два източника на информация дава на лицето със зрителни увреждания
възможността наистина да опознае едно произведение на изкуството.

1.4 Гид от музея или асистент за сляпото лице: кой (и как) подкрепя хората със зрителни
увреждания по време на тяхното посещение в културна институция?
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Ако няколко лица със зрителни увреждания присъстват на изложбата, най-удобно е да се
предостави асистент за всеки отделен посетител със зрителни увреждания. Асистентът не само
ще му помогне с придвижването в рамките на сградата и изложбата, но също така ще може да
опише предметите, които докосва. В такъв случай, гидът от музея ще може да се фокусира
единствено върху работата с цялостната група. Не забравяйте да дадете малко време, за „да
видят“ предметите, тъй като слепите и хората с намалено зрение не могат да слушат
едновременно коментарите на гида и аудио описанието на асистента.

1.5 Как да гарантираме достатъчно време за посещение, което включва аудио описание и
докосване на експонатите?
Всяко посещение с аудио описание и докосване на експонатите е по-дълго от традиционното
посещение на същата изложба. Описването и даването на възможност за докосване на един
предмет може да отнеме до няколко минути, а цялата обиколка трябва да бъде не по-дълга от
стандартната обиколка на изложбата. По време на традиционното посещение от час и половина
на изложбата е възможно да се покажат само няколко предмети на слепите и лицата с намалено
зрение, което не означава, че посещението ще бъде възприето като непривлекателно от тези
посетители.

1.6 Каква трябва да бъде продължителността на аудио описанието за един предмет?
Проведените изследвания сред хората със зрителни нарушения показват, че дължината на аудио
описанието за един отделен предмет не трябва да надвишава 3-4 минути. Това означава, че ако
пишете текст за АО, той трябва да бъде не по-дълъг от 3600 - 4000 знака.

1.7 Как да изготвим информация, достъпна за хора със зрителни увреждания в социалните медии?
Информацията в социалните медии ще бъде достъпна за слепите и лицата със зрителни
увреждания, ако всички аудио-визуални материали (снимки, видеа) са придружени от аудио
описание. Основното описание на снимката трябва да бъде кратко и да е в 2-3 изречения. В
случай на снимки и графики – описанието може да бъде сложено под формата на алтернативен
текст – достъпно само за хора, които използват гласови програми.

1.8 Може ли лица със зрителни увреждания да участват в обикновени обиколки, водени от
гидове заедно с хора без увреждания?
Да, ако искат. Но лицата със зрителни увреждания трябва да бъдат информирани, че по време
на такава обиколка няма да има налични аудио описание и няма да има възможност за
докосване на експонатите. От друга страна, лицата без увреждания винаги могат да участват в
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обиколките, водени от гидове, подготвени за хора със зрителни увреждания. Но те трябва да
знаят, че по време на такова посещение ще бъдат представяни аудио описания и ще бъде
позволено на слепите и лицата със зрителни увреждания да докосват някои от експонатите.

1.

Достъпност за хора със загуба на слуха
2.1 Каква е разликата между "Глух" и "глух"? Какви термини трябва да се използват, когато се
говори за глухо лице?

С думата “Глух” се обозначава член на специфично езиково малцинство – лице, за което
жестомимичният език е основният и/или предпочитан начин на комуникация. Глухите са хора,
които са напълно глухи, слабо чуващи или Деца на Глухи Възрастни (ДГВ). Тук играе важна роля
чувството за идентичност на лицето, а видът и степента на загуба на слух нямат отношение. Но,
малко вероятно е лица с придобита глухота да се идентифицират с тази общност. Терминът се
отнася до културата, за разлика от по-медицинския термин „глух“.
Глухите хора, като други културни групи, си имат свой собствен език, традиции, обичаи,
институции и чувство за идентичност, върху които се гради една обща идентичност: така
наречената Глуха Култура. За Глухите, говоримият език в страната им най-често е вторият, чужд
език и степента на владеенето му сред тях е много различна.
Едно слабо чуващо лице може да има вродена или придобита загуба на слух. Повечето хора в
тази група общуват вербално и използват устройства като например слухови апарати, кохлеарни
импланти, FM безжични системи, усилващи действието на апаратите, подпомагащи слуха, аудио
индуктивни контури.
Внимавайте! Никога не използвайте термина “глухоням” или каквато и да било негова вариация,
която съществува в езика ви! Той е бил използван в миналото като термин, обозначаващ Глухите,
но днес е обида за общността на Глухите, която използва жестомимичен език за комуникация.

2.2 Г/глухите хора четат ли по устни?
Не. Глухите хора не четат по устни, те правят четене по устни. Човек може да чете книги, статии и
т.н. Когато четем, предполагаме, че разбираме всичко, и че всичко е ясно. Но при четенето по
устни е изключително трудно да се постигне 100 % разпознаване на всички изговорени думи.
Хората със загуба на слуха често разбират съобщението, знаейки контекста на
изказването/ситуацията. В повечето случаи тази форма на комуникация е базирана на
интуицията.
Четенето по устни е много трудно. Съществува набор от фактори в разговора, които може да
затруднят възприемането на съдържанието:
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лошо осветление;




ядене, дъвчене на дъвка, пушене на цигара по време на разговор;

окосмяване на лицето (напр. мустаци);

неестествено висока/бавна реч: Г/глухите хора се учат да четат по устни в
естествени условия, така че, когато партньора в разговора започне да артикулира твърде
много, той изкривява съобщението;
поклащане на главата, закриване на устата с ръка, обръщане настрани/назад.

2.3 Как да разбера кой вид комуникация предпочита лицето със загуба на слух?
Посредством наблюдение или като видите какъв вид комуникация бива налаган от партньора в
разговора. Наблюдавайки поведението на хората може да видите дали те гледат в устата на
техния партньор по време на разговора или дали използват жестомимичен език. Понякога
глухият човек може да говори много неразбираемо, но да предпочита да говори, и това тяхно
желание трябва да бъде уважено. Само в краен случай, когато не можете да разберете
съобщението, може да помолите глухото лице да напише съобщението на лист хартия или на
смартфон.
Ако не сте сигурни как комуникира даден човек, просто го попитайте. Въпросът може да
изглежда неловък, но ще създаде приятелска атмосфера и чувство на увереност за двете страни.

2.4 Как да работим с преводачи на жестомимичен език?
Преводачът на жестомимичен език не е асистент или лице, полагащо грижи за глухите хора.
Целта на наемането на такъв преводач е да се направи възможно общуването между едно лице,
което не владее жестомимичен език и едно Г/глухо лице. За да може да свърши работата си
възможно най-добре, преводачът не трябва да бъде въвличан в каквито и да било други
дейности, различни от извършването на устен превод.
Преводачите на жестомимичен език трябва да съблюдават спазването от своя страна на етичен
код, който включва, наред с други неща:



Правилното облекло: дрехи, контрастиращи с цвета на кожата, така че ръцете им
да могат да бъдат виждани ясно на този фон;



Безпристрастност: не се позволява на преводача да говори от името на която и да
е страна, задачата му е да предаде това, което и двете страни желаят да си кажат една на
друга;



Конфиденциалност: преводачите, както лекарите или адвокатите, нямат право да
споделят на трети лица информация относно клиентите си.
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Когато се касае за устни преводи на културни събития или публични речи, важно е да подготвите
преводача предварително относно съответната задача. Предоставете му всички материали и
цялата информация, имащи отношение към събитието.
Що се отнася до извършването на устни преводи, които продължават повече от един час, трябва
да бъдат наети поне двама преводачи. Това гарантира високо качество на устния превод по
време на цялото събитие.

2.5 Субтитри за глухите и хората със затруднен слух, филмови надписи, субтитри,
транскрибиране : какво означават тези термини?
Субтитрите са текстово представяне на диалозите от даден филм или театрална пиеса.
Субтитрите за глухите и трудно-чуващите (филмови надписи) се различават от тези по следния
начин:

За всеки от основните герои е определен специфичен цвят, така че да може по
всяко време да се види кой говори, дори и когато актьорите стоят с гръб и устните им не
се виждат, както и когато екранът е тъмен и актьорите не се виждат;



Филмовите надписи съдържат информация относно звуците във филма/пиесата:
информацията е под формата на знаци, напр. символите на музикалните ноти или под
формата на текст, напр. “зловеща музика”;



Ако героят не се вижда и гласът му се чува от далеч, или е под формата на
повествование, съответният текст също се субтитрира.
Транскрибиране е текстови запис на диалозите от филм/пиеса под формата на текстови файл,
без образ. То се използва най-често за радио излъчвания, за предавания, качени в интернет –
т.нар. podcast, или телевизионни програми, които не могат да бъдат субтитрирани.

2.6 Има ли смисъл да се състави Ръководство на жестомимичен език за изложба, което да
бъде използвано напр. на таблет или като мобилно приложение?
Ако изложбата е постоянна, си струва да се обмисли изготвянето на ръководство на
жестомимичен език, което ще позволи на Г/глухите хора да я посетят самостоятелно по всяко
удобно за тях време. Вместо да закупувате голям брой таблети или аудио-гидове с PSL видео
проследяване, които да давате под наем, по-добре е да разполагате с 1-2 устройства за даване
под наем и да допуснете, че много повече хора ще гледат филмите на жестомимичен език, които
са налични на интернет страницата на институцията или в канала на YouTube.
Важно! Записите с устния превод на жестомимичен език на обиколката на изложбата трябва да
бъдат в оригиналната си скорост, а не забавени или ускорени. Преводачът трябва да е видим от
кръста нагоре и да заема поне 1/3 от екрана.
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Записаният гид на жестомимичен език не може да замести такъв на живо. Последният ще може
да отговаря на въпроси или да предоставя допълнителна информация относно изложбата и
институцията. Следователно, препоръчва се да се организират циклични обиколки на изложбата,
водени от гид с преводач на жестомимичен език.
Що се отнася до временните изложби, най-разумното решение за това как изложбата да се
направи достъпна за Глухите хора е организирането на редовни срещи в рамките на изложбата с
жестомимичен преводач или организирането на обиколки, водени от гид, който е глухо лице и
чийто роден език е специфичния жестомимичен език. След това тези събития могат да се
преведат на разговорен език, така че хората, които не владеят жестомимичен език също да могат
да участват в обиколката. Един Глух гид, поради факта, че познава Културата на Глухите, може да
предаде информацията по много по-привлекателен и достъпен начин.
Става все по-честа практика да се наемат Глухи лица в културните институции, затова именно те
са хората, които могат да отправят една достъпна оферта към своята група и да повишат
осведомеността сред хората без увреждания относно Културата на Глухите и жестомимичния
език.

2.7 На какво трябва да обърна внимание по време на обиколката, водена от гид / семинарите
с Глухите и хората със затруднен слух?
Хората със загуба на слух използват различни форми за подпомагане на комуникацията. За
Глухите е необходимо да се предостави жестомимичен преводач. За хората със затруднен слух е
по-важно да се предостави аудио-индуктивен контур и да се гарантира добра акустика и добра
видимост на човека, превеждащ речта на фасилитатора на обиколката, водена от гид или на
семинара. Ако има различни форми на достъпни услуги в рамките на институцията, всички те
трябва да бъдат представени на клиента. Важното нещо е той да може да избере това, което е
най-добро за него. Най-доброто решение е да се комбинират всички налични възможности.
Когато се организира обиколка, водена от гид за смесена група, включваща хора без увреждания,
е добре да се има в предвид, че колкото по-малка е групата, толкова по-удобно е да се следва
презентацията. Г/глухите хора трябва да могат да виждат преводача, така че той не бива да бъде
засенчван от групата. Същото се отнася и за трудно-чуващите: колкото по-голяма е групата,
толкова повече шум, а оттук се увеличава и риска да не разберат предаваната информация.
Друго нещо, което трябва да се има в предвид, когато се работи с двете групи е да се отдели
представянето на експонатите от историите, свързани с тях. Глухите хора или гледат към
преводача/четат по устни, или гледат към предмета. Ако гидът показва определени елементи от
изложбата и в същото време разказва историята за тях, участниците губят части от разказа.
Решението е първо да се даде информацията и след това да се даде време да се видят
въпросните предмети.
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Както за семинарите, така и за обиколките, водени от гид цялата важна информация трябва да
бъде дадена в началото. Затова се препоръчва да се представи кратък план на събитието в
началото. По-късно, когато участниците се движат и разглеждат изложбата или са потънали в
работа, е много по-трудно да привлечете внимание и да сте сигурни, че информацията е стигнала
до тези, за които се отнася.
Ако организирате семинари, участниците трябва да стоят в кръг или да седят на маси, подредени
под формата на латинската буква U или на квадрат. Само така всеки ще има възможността да
вижда всички други и да общува свободно. Използването на дълга маса със столове от двете
страни не дава възможност за такова общуване, тъй като първият човек не може да вижда
последния.
Доброто осветяване е много важно, дори е от решаващо значение. Ако има голям прозорец в
стаята, през който влиза светлина, нито гидът, нито преводачът трябва да застават пред него, тъй
като лицата и ръцете им ще бъдат много тъмни на такъв фон.
Гидовете и преводачите винаги трябва да са с лице към силен, ярък източник на светлина (дневна
светлина или ярък екран). Ако има прожектор и останалото пространство е потънало в тъмнина,
преводачът и гидът трябва да останат в светлината на прожектора.

2.8 Как да промотирам събития, достъпни за глухи и хора със затруднен слух?
Когато планирате публичността на събитие, достъпно за Г/глухи хора, необходимо е да вземете
под внимание спецификата на събитието в зависимост от това, за когото е предназначено то. Ако
това е семинар с превод на жестомимичен език, адресиран към младите хора, например, струва
си да се обърнете към училище с Г/глухи ученици. За събития на открито трябва да се използва
друга форма, като в такъв случай се препоръчва да се свържете с организации, които работят с
Г/глухи или хора със затруднен слух. Разпространяването на информация в социалните медии е
много важно, тъй като глухите хора използват активно тези форми на комуникация. „Фейсбук“ ви
дава възможност да качвате видеа, което прави много лесно общуването на Г/глухите хора
посредством така наречените влогове: информация, анонси или коментари на жестомимичен
език.
Институцията, която организира дадено събитие, достъпно за Г/глухите трябва да осигури
подходяща комуникация от самото начало, което означава да подготви кратък филм на
жестомимичен език с покана за участие в събитието. Той трябва да бъде не по-дълъг от 3 минути.
Бихте могли да поканите преводач да го направи, но много по-добър резултат има, когато едно
Глухо лице е човекът, който превежда в подобно видео. Именно затова се препоръчва
установяването на сътрудничество с някое активно лице, което е познато в общността на
Г/глухите и ще може да насърчи другите да участват в събитието.
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Когато изготвяте филм на жестомимичен език, трябва да изготвите и субтитри за него, така че
хората, които имат малко познания по или са в процес на изучаване на жестомимичния език, да
могат също да разберат предаваната информация.
Постерите са друга форма на комуникация. Постерът може да бъде поставен на местата, които
са посещавани най-често от Г/глухите хора, като например техните организации, клубове,
училища и др. Той трябва да съдържа конкретна информация: Какво? Кога? Къде? На каква
стойност? Той трябва да съдържа и информация за контакт с организаторите: мобилен телефон
с опцията за контакт чрез sms-и и/или електронна поща. Трябва да съдържа и графика, която
илюстрира събитието, напр. за семинари по рисуване: снимка на статив; за изложба в музея:
снимка на изложбата.
А относно трудно-чуващите? Те ще се възползват предимно от текстовата информация за и
субтитрите на промоционалните филми. Трудно чуващите не формират отделна общност в такава
степен, в каквато Г/глухите, затова може да срещнете затруднения в „намирането“ на тази група.
Възрастните хора, които също имат нужда от субтитри поради загубата си на слух, са също
значителна група.

2.

Достъпност за хората с нарушения от аутистичния спектър (НАС)
3.1 Как да се подготвим добре за посещението на хора от аутистичния спектър в културната
институция ?

Хората от аутистичния спектър са група с различни нужди. Повечето от тях реагират отявлено на
сетивните дразнители. Спецификата на групата изисква организацията на всяко събитие да се
планира внимателно и да се обмисли какви ситуации може да създадат затруднения за
посетителите с аутизъм.
Препоръчително е да започнем, като попитаме нашите посетители какви са техните нужди.
Използват ли алтернативни и допълващи форми на комуникация (АДК), имат ли нужда от време,
за да се запознаят с предлаганото от институцията пространство или от време, за да си починат
преди да започнат водената от гид обиколка.
По време на семинари е ценно да има план на събитието и всички форми на визуални помощни
средства.

Следното ще подпомогне лицата от аутистичния спектър:




отвореност и гъвкавост на хората, които се занимават със събитието;




материали, описващи организацията на събитието;

намаляване броя на сетивните дразнители, напр. интензитет на светлината или
сила на звука;
тихо пространство;
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информация относно часовете, когато има малко посетители в институцията.

3.2 Лице с Нарушение от аутистичния спектър, лице от Аутистичния спектър или лице със
синдром на Аспергер? Какво означават тези термини? Кои от тях да използваме?
Понастоящем аутизмът е най-често срещаното разстройство при децата, свързано с развитието.
Симптомите му се изявяват в ранното детство и „придружават“ хората през целия им живот.
Аутизмът причинява трудности по отношение на социалните умения и общуването, и води до
тенденции към схематични и повтарящи се поведенчески модели или до специфични интереси.
Всеки човек с НАС е напълно различен.
Синдромът на Аспергер е комплексно нарушение на развитието, което принадлежи към
категорията на НАС. Хората със синдром на Аспергер имат най-големи трудности при
установяването и поддържането на междуличностни отношения.
Относно правилния изказ: най-често използваната форма в общността на хората с различни
увреждания е т.нар. “лице – първа употреба“, при която първо се споменава лицето, а на второ
място увреждането му (напр. човек със синдром на Даун, човек със зрително увреждане и т.н.).
Но, сред аутистичното общество става все по-популярно използването на т.нар. форма
„идентичност – първа употреба“, която уточнява, че аутистичната идентичност е неразделна част
от човека. Затова някои хора може да предпочитат да се идентифицират като „аутистичен човек“
вместо като „човек с аутизъм“. Ако не сте сигурни как да наричате някого – попитайте го коя
форма предпочита.

3.3 Какво е предварителен наръчник и дали е необходим?
Задачата на предварителния наръчник е да подготви лицето с аутизъм за посещение на ново
място. Той може да бъде под формата на брошура, съдържаща описание на това как се използва
дадено място, събитие. Включва презентация стъпка по стъпка на всичко, което ще се случи, от
началото до края на събитието. Започва с информация относно пристигането на мястото на
събитието, напр. влизане в сградата, закупуване на билети, гардероб, тоалетни, евакуационни
изходи, описание на експозицията. Трябва да съдържа цялата най-важна организационна
информация, която може да бъде от помощ.
За тези, които посещават семинарите, изготвянето на брошура, която да ги запознава с
организацията на семинара би могло да бъде от голяма полза. Тази брошура трябва да се състави
по начин, подобен на предварителния наръчник.

3.4 Кои събития са подходящи за лица от аутистичния спектър?
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Хората с аутизъм искат да участват в културния живот, да развиват страстите и интересите си,
точно както връстниците си. Все по-често се организират семинари или конкретно насочени
събития, в които са взети под внимание нуждите на хората от аутистичния спектър.
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Глава 4
Добри практики

1.

Важни неща:


Обучен и непредубеден персонал. Всички технически удобства не могат да
заместят контакта с друг човек. Отвореността и желанието за споделяне на знанието бе
най-важното нещо за нас по време на нашите посещения с цел проучване. Следователно,
от най-голямо значение са обучените служители/доброволци.
Препоръчително е да се създадат скриптове (под формата на текстови описания) за
обиколките, водени от гид, които да са налични за служителите. Благодарение на това,
гидовете на изложбата ще имат възможност да говорят за представяните обекти по
подходящ начин. Разполагайки с такъв скрипт, гидът ще знае как и къде да използва
техниката за аудио описание, как да помогне на човек с увреден слух да получи
информацията, която търси, и как да помогне на едно лице със зрителни увреждания да
се придвижи на територията на изложбата, предоставяйки ценни съвети, които ще му
помогнат да се ориентира в пространството.
Знанието, придобито по време на обучението трябва да бъде споделено с целия екип.
Препоръчително е да се организират вътрешни обучения, по време на които служителите
да споделят опита си, както и да се разпишат скриптове заедно с тях и да се подадат
предложения за това институцията да се направи по-достъпна.



Координатор „Достъпност“. Това е първото лице за контакт за хората с
увреждания, които искат да посетят която и да е институция. Струва си да се осигури
възможността за лесно достигане до такъв координатор. Той ще знае как да отговори на
нуждите на аудиторията и какво да им предложи.



Достъпна интернет страница. Това е една много важна платформа за всяка
институция. Дадено лице с увреждане, което иска да посети институцията, обикновено
започва „пътешествието“ си от интернет. То търси необходимата информация там. Струва
си да се погрижите да има ясна структура, благодарение на която сърфирането в
интернет страницата ще бъде лесно. Наличието на бутон за достъпност на заглавната
страница е задължително. Той трябва да предоставя подробна информация относно
съоръженията за лицата със специфични увреждания, включително информация относно
тактилните индикатори на земната повърхност, праговете, асансьорите и рампите, найточни указания за това как да се стигне до музея с обществен транспорт или с личен
автомобил, както и как да се стигне до касата за билети.
Интернет страницата ще изпълнява ролята и да информира относно постоянната
изложба и организираните събития. Опишете всички форми на достъпни материали.
Благодарение на това, посетителят ще знае какво може да използва и за какво да помоли
служителите, като напр. тактилни графики, аудио описание, описания с Брайлови знаци,
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жестомимичен преводач, и т.н. Ако разполагате с асистент или преводач, това трябва да
бъде указано именно в този раздел.



Нови технологии. Всички решения за използване на нови технологии са добре
дошли. Но, важно е те да бъдат тествани от самите потребители. Това е начинът, по който
всеки отделен хардуер/софтуер трябва да бъде избиран. Ако решите да създадете
приложение, то трябва да бъде налично както за Android, така и за iOS устройства.

Архитектурни адаптации. Може да обмислите да поставите в музея тактилни
индикатори на земната повърхност, които ще помагат на хората със зрителни увреждания
да се придвижват на територията на изложбата самостоятелно.



Добра система за охрана. Тя трябва да дава възможност на посетителите да се
приближават много близко до дадено произведение на изкуството, за да го видят от
близко разстояние, и трябва да се активира единствено, когато има реална опасност за
него.

2.

Какво да имаме в предвид, когато организираме посещения за групите от лица със
зрителни нарушения?


Идентифицирайте посетителите си: слабо-виждащите, хората с вродена слепота
или тези, които са загубили зрението си. Това знание ще ви помогне да изберете
правилните инструменти и съдържание. Ако не е възможно да съберете такава
информация, посещението трябва да бъде подготвено сякаш в групата има само слепи
хора.



Характеристиките на добре подготвената обиколка са сбитост и конкретност.
Струва си да се избере един конкретен тип информация, който да бъде представен на
посетителите. Събирането на много разнородна информация може да бъде проблем при
възприемането й. Възможността посетителите да могат да докоснат оригиналните
експонати е също от голямо значение.


Когато искате групата да спре за малко, намерете тихо място.



Не трябва да има повече от 15 души в група. Групата на хора със зрителни
увреждания винаги трябва да включва техните виждащи водачи.

Когато се появи някакъв шум (кола, линейка), спрете разказа и продължете
отново, когато шумът спре.
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Гидът трябва да проверява от време на време дали участниците следят
представяното описание. Всеки от нас има различен опит, особено хората, които са
родени слепи, и които може да разбират описанията по изцяло различен начин.



Ако обиколката се провежда на тъмно място, може да използвате силен източник
на светлина, за да осветите представяните експонати.

2.1

Тактилни графики и аудио описание



Думи и докосване: слепите хора оценяват най-много тези обиколки, водени от
гид, които предлагат описание заедно с възможността за докосване на оригиналните
експонати, техни копия или тактилни графики. Тези елементи винаги улесняват
разбирането на съдържанието.

Всяко тактилно помощно средство трябва да бъде подкрепено от описание,
обясняващо какво докосват посетителите. Може да бъдат използвани описания на Брайл
за предоставяне на обяснения, но не всички хора със зрителни увреждания могат да четат
Брайл. Най-доброто нещо, което може да се направи е да се осигури помощта на
асистент.

Когато тема на беседата са големи експонати, сгради или различни сценографски
елементи, препоръчително е да се направят техни умалени копия. По този начин ще е полесно за слепите хора да разберат как изглеждат тези обекти.

Когато посетителите докосват експоната, те се фокусират върху него, и съответно
не могат да се фокусират върху това, което казва гидът. Първо опишете експоната,
разкажете историята му, и след това дайте време на посетителите да го докоснат. При
докосване слепият човек има нужда някой да му разказва какво докосва.

Хирургическите силиконови ръкавици са най-добрият избор за докосване на
оригиналните експонати. Ръкавиците от други материали правят невъзможно да се
разбере как точно изглежда докосваната повърхност.

По време на представянето на тактилния модел, аудиторията със зрителни
увреждания трябва да бъде насочвана към забележителностите, поставени върху него.

Ако изложбата е постоянно оборудвана със съоръжения за хората със зрителни
увреждания, препоръчително е да се инвестира и в тактилни линии на земната
повърхност, които водят до конкретните експонати.

27


Семинарите са важен и изключително полезен елемент за представяне на
съдържание на хора със зрителни увреждания. Работейки самостоятелно, такива
посетители имат възможността да се запознаят по-добре с темата и по-добре да разберат
дискутираните въпроси.

3.

Какво да имаме в предвид, когато организираме обиколка за групи от хора със
загуба на слуха?


Жестомимичен преводач. От особена важност е да се осигури присъствието на
жестомимичен преводач по време на посещението. Ако групата, която идва за обиколка,
водена от гид няма свой собствен преводач, трябва да бъде нает жестомимичен
преводач. Струва си да си изградите ваша собствена база данни с преводачи, за да имате
възможност да осигурявате подобна услуга на посетителите си всеки път. Добра практика
е установяването на сътрудничество с хора от общността на слепите: те са чудесни
преводачи.



Размер на групата. За удобство на посетителите, групата трябва да се състои от
максимум 15 души.



FM безжични системи, усилващи действието на апаратите, подпомагащи слуха.
Акустиката, както и звуците, генерирани от посетителите може да окажат влияние върху
това, което хората със загуба на слуха ще могат да чуят. Използвайте FM безжична
система, която усилва звука, така че хората със загуба на слух да не изпуснат думите на
гида.

По време на обиколката, водена от гид, гидът всеки път трябва да изчаква цялата
група да се събере и едва тогава да започва да говори. Думите му могат да бъдат
подпомогнати от жестове. Гидът трябва да привлича внимание върху себе си всеки път,
когато започва да говори, напр. след като групата се е придвижила до следващата зала.


Гидът винаги трябва да е обърнат с лице към източника на светлина.



За гида и преводача важат едни и същи неща. Преводачът винаги трябва да стои
до гида, а групата трябва да е разположена в полу-кръг срещу гида. По този начин, освен
че гледат към преводача, участниците ще имат възможността и да четат по устните какво
казва гида. Това разположение е най-подходящото и за дискусии.

По време на обиколката, водена от гид никой не трябва да минава пред
жестомимичния преводач, тъй като тогава се прекъсва комуникацията между преводача
и посетителите, и посетителите изпускат информация.
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Когато гидът показва нещо и едновременно с това говори, за аудиториите със
загуба на слух е трудно да се фокусират върху двете дейности. Невъзможно е да се гледа
експоната и едновременно с това да се наблюдава преводача. Затова трябва да бъде
отделено време първо, за да се види експоната и след това, за да говори гида.

Филмите, представени в оригиналния език трябва да бъдат субтитрирани на
същия език. Тези субтитри могат да бъдат поставени над английските субтитри.

Точната и ясна информация е най-добрия вариант за една беседа, без
включването на специализирана терминология. Ако е необходимо да се използва такава
терминология в обиколката, водена от гид, тогава новите концепции трябва да бъдат
ясно посочени и участниците да бъдат попитани дали знаят думата/ите. Изключително
важно е да се обясни нейното/тяхното значение.

Повече практика, по-малко теория. По-лесно е да се разберат теориите и новите
концепции чрез примери и упражнения.

Гидът трябва да подпомага обяснението си с визуални помощни средства,
илюстриращи дискутираните въпроси.

При посещението на даден интериор могат да бъдат използвани допълнителни
помощни средства, като например снимки, за указване на конкретния елемент, който
бива обсъждан в момента.

Тъмният фон на експозицията пречи на възприемането на жестомимичния
превод. При посещенията на групи, състоящи се от глухи хора, светлината на изложбата
трябва да бъде увеличена.



Гидът не трябва да се скрива от погледа на Г/глухите и посетителите с намален

слух.

Глухите хора не се нуждаят да докосват експонатите, достатъчно е да могат да ги
виждат цялостно. Освен ако, разбира се, експонатът не е много ценен, а те биха могли да
получат допълнителна информация, докосвайки го.

По време на семинарите, докато участниците изпълняват дадена задача, е трудно
да се съсредоточат върху разговора. Работете в последователности, организирани така,
че да има време за изпълнение на задачите и отделно време за дискусия.

Изложбата трябва да бъде обогатена с визуални материали, като например
филми на жестомимичен език, текстове. Това ще даде възможност на посетителите със
загуба на слух да посещават самостоятелно различните изложби.
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4.

Какви грешки трябва да се избягват?


Ако посетителите са възрастни, информацията трябва е съобразена с възрастта
им. Не трябва да се отнасяте към хората с увреждания като към деца.

Гидът трябва да използва своя естествен начин на себеизразяване по време на
обиколките, водени от гид за посетителите със зрителни увреждания; няма нужда да се
избягват фрази като „ще видим“ или „погледнете“, дори и ако посетителите са слепи.



Обърнете внимание на точността на използвания език. Трябва да се използват
политически коректни думи, напр. "за хора с увреждания", а не "за
увредените/инвалидите", не "на Брайлов език", а "с Брайлови знаци" или "на Брайлова
азбука".



При изготвянето на достъпни материали, те винаги трябва да бъдат консултирани
с хора от целевата група.



Ако едно сляпо лице желае да използва самостоятелно експонатите, тактилнитеекрани (т.нар. touch screens) трябва да бъдат направени/адаптирани така, че да са
достъпни. Ако за активирането на екрана е необходима карта, трябва да сте сигурни, че
посетителят знае къде точно да постави картата, за да активира екрана.

Това, което е необходимо за една група хора с увреждания, не винаги работи за
друга група, напр. слепите хора не е задължително да ползват асансьор, те могат да се
качат по стълбите.

Когато се придвижвате между залите, особено по стълби или коридори, не
продължавайте да говорите. Глухите и хората със затруднен слух трябва да се
концентрират върху пътя и не могат едновременно с това да гледат към преводача.
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Националния център за култура в рамките на програма „Културни интервенции 2018 г.“.
Източник:
http://kulturabezbarier.org/container/Publikacja/publikacja_FKBB.pdf
Глава 4 – Добри практики
Извадка от документа “Резюме на посещения с цел проучване в рамките на проект „Седмица на
култура без бариери“, изготвен от фондация „Култура без бариери“ (2017 г.).
Публикацията е изготвена в рамките на проект „Седмица на култура без бариери в Полша“, съфинансиран от Националния център за култура в рамките на програмата за безвъзмездна помощ
„Културни интервенции 2017 г.“.
Източник:
http://kulturabezbarier.org/container/publikacjaRajd/podsumowanie.pdf
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