2013. godine Svjetska organizacija za
intelektualno vlasništvo (WIPO) donosi
Ugovor iz Marakeša.
Cilj Ugovora: olakšati
pristup objavljenim
djelima slijepim i
slabovidnim
osobama te
osobama koje imaju
druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta.
Europska unija ga je potpisala u travnju
2014. za 30 milijuna slabovidnih, ratificirala
1. 10. 2018. te on stupa na snagu 1. 1. 2019.
Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o
prekograničnoj razmjeni: izdanja u
prilagođenom formatu (e-knjige, periodične
publikacije, novine, časopisi i druga djela u
pisanom obliku i u zvučnom formatu)
objavljena u bilo kojoj državi članici EU
mogu se distribuirati, priopćiti ili staviti na
raspolaganje trećim zemljama koje su
stranke Marakeškog ugovora.

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća
treba omogućiti da primjerci u dostupnom
formatu izrađeni u jednoj državi članici budu
raspoloživi u svim državama članicama kako
bi se osigurala njihova veća raspoloživost na
cijelom unutarnjem tržištu.

Knjižnice za slijepe u informacijsko doba:
smjernice za razvoj službi i usluga
upotrebljavaju izraz „osobe koje ne mogu
čitati standardni/crni tisak“ kako bi opisale
skupinu osoba koje nisu
u mogućnosti čitati
standardni tisak zbog
sljepoće, slabovidnosti,
teškoća pri učenju ili
tjelesnih teškoća.

Smjernice za građu laganu za čitanje
Prilagodba teksta koja istodobno olakšava
čitanje i razumijevanje.
Ciljane skupine: osobe s posebnim
potrebama, osobe sa MBD/DAMP,
osobe s autizmom, osobe koje su
izgubile sluh u predjezičnoj fazi ,
gluhoslijepe osobe, osobe s afazijom,
starije, djelomično senilne osobe.

2014. Svjetska zdravstvena organizacija
(WHO) bilježi 285 milijuna slijepih i
slabovidnih ljudi u svijetu, od čega 39 milijuna
slijepih i 246 milijuna slabovidnih. Većina
(90%) živi u zemljama u razvoju.

Smjernice za knjižnične službe i usluge za
osobe s disleksijom
30 milijuna osoba u Europi ima disleksiju, bez
obzira na jezik i sustav pisanja. Najviše su
pogođeni učenici i studenti Dozvoljeno je
zvučno snimanje nastave i korištenje
računala, isključivo za vlastite potrebe, a
prema odluci nastavnika, i tijekom ispita.

Nacionalna strategija za poticanje
čitanja za razdoblje od 2017. do 2022.
godine doprinijet će razvoju kulture i
omogućiti što većem broju pripadnika
hrvatskog društva da čita sa
zadovoljstvom i razumijevanjem.
Novija istraživanja pokazala su da bolja
čitalačka pismenost znači:
 nastavak školovanja do 21. godine života
 pretkazivač je profesionalne karijere
 pozitivno utječe na odnos prema
studiranju
 razvija sklonost cjeloživotnom učenju
 sklonost za sudjelovanje u društvu i
političkom djelovanju

Hrvatska knjižnica za slijepe referentno
je tijelo za pružanje usluga svim osobama
koje ne mogu čitati standardni tisak.
Uslugama Knjižnice mogu se koristiti
slijepe osobe u zemlji i inozemstvu kao i
svi oni koji imaju teškoća u čitanju
standardnog tiska zbog oštećenja vida ili
iz nekog drugog razloga (teško pokretne,
nepokretne osobe, osobe koje imaju
disleksiju, disgrafiju i sl.).

Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama
čitanja i disleksijom „I ja želim čitati!“
Disleksija je neurološki poremećaj koji ometa
učenje i obradu jezika, očituje se u
problemima s čitanjem, pravopisom,
pisanjem, govorom i/ili slušanjem, unatoč
urednoj inteligenciji i dostatnom trudu.
Osobe s teškoćama čitanja teško dekodiraju
tekst, čitaju sporo, nerazgovjetno i ne
razumiju pročitano.

Kome se obratiti?
- logopedu, učitelju, nastavniku ili
odgajatelju u vrtiću ili školi
- Centru za rehabilitaciju Edukacijskorehabilitacijskog fakulteta
- bolnicama, poliklinikama, domovima
zdravlja u kojima rade logopedi
- Poliklinici SUVAG
- Hrvatskoj udruzi za disleksiju
- savjetnicima za djecu s teškoćama pri
agenciji za odgoj I obrazovanje

