
 

“Библиотечно-информационно обслужване на хората 

с различно възприятие –  

дислексия, дисграфия, дискалкулия”  

MK-ДБФ-16/30.03.2018 



 

КОИ СА ЛИЦАТА С РАЗЛИЧНО ВЪЗПРИЯТИЕ? 

• Лица със затруднения в четенето – 

  ДИСЛЕКСИЯ 
 

• Лица със затруднения в писането –  

  ДИСГРАФИЯ 
 

• Лица със затруднение при смятане –  

 ДИСКАЛКУЛИЯ 



Мотивиращо видео за лицата с различно възприятие и не само … 

https://www.youtube.com/watch?v=k6Gl3JrH2G8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0
66K9qBNEFY_L0Gl0L-oOYHhIEf7OEbjhvHPK3YrZS-0bb5ndhKz4N6eg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k6Gl3JrH2G8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR066K9qBNEFY_L0Gl0L-oOYHhIEf7OEbjhvHPK3YrZS-0bb5ndhKz4N6eg
https://www.youtube.com/watch?v=k6Gl3JrH2G8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR066K9qBNEFY_L0Gl0L-oOYHhIEf7OEbjhvHPK3YrZS-0bb5ndhKz4N6eg
https://www.youtube.com/watch?v=k6Gl3JrH2G8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR066K9qBNEFY_L0Gl0L-oOYHhIEf7OEbjhvHPK3YrZS-0bb5ndhKz4N6eg
https://www.youtube.com/watch?v=k6Gl3JrH2G8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR066K9qBNEFY_L0Gl0L-oOYHhIEf7OEbjhvHPK3YrZS-0bb5ndhKz4N6eg
https://www.youtube.com/watch?v=k6Gl3JrH2G8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR066K9qBNEFY_L0Gl0L-oOYHhIEf7OEbjhvHPK3YrZS-0bb5ndhKz4N6eg
https://www.youtube.com/watch?v=k6Gl3JrH2G8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR066K9qBNEFY_L0Gl0L-oOYHhIEf7OEbjhvHPK3YrZS-0bb5ndhKz4N6eg


ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 
 

Да се разгледат спецификите 

на хората с различно 

възприятие (дислексия, 

дисграфия и дискалкулия) и 

техните информационни 

потребности, както и 

възможностите на 

библиотеките адекватно да 

съдействат на тази група 

потребители  



 

- Лицата с различно възприятие (дислексия, дисграфия, 

дискалкулия), да намерят своето място в библиотека, като 

се подпомогне процеса на интегрирано образование и се 

подобри подкрепящата среда на децата с различно 

възприятие. 

 

ЦЕЛ 



 • Да се създадат 

библиотечно-

информационни 

услуги, чрез 

информационни и 

комуникационни 

технологии, които да 

са съобразени с 

потребностите на 

тази група лица. 

ЦЕЛ 



 
• Да се развие капацитета на 

библиотеката за 
предоставяне на нови услуги 
и като обучителен център. 

 

ЦЕЛ 



 

• Да насърчи 
партньорство между 

обществените 
библиотеки и другите 

организации. 
 

- ОУ „Аверкий Попстоянов“,     

гр. Рила  

- НЧ „Пробуда 1919“,            

гр. Кочериново 

 

ЦЕЛ 



 
Целеви групи обхванати от проекта 

• 60 деца от 7 до 14 г. от ОУ „ Аверкий Попстоянов”, гр. Рила  - 

направено проучване от ресурсен учители. От който се състави група 

– лица с различно възприятие от 15 деца, които взеха участие в 

дейностите по проекта като потребители. 

• 15 родители на лицата с различно възприятие, които оказаха 

съществена роля в процеса на интеграция и приобщаване. 

• 25 логопеди и 25 библиотечни специалисти бяха анкетирани за 

потребностите на целевата група. 

• 10 библиотечни специалисти- от Област Кюстендил и 6  учители 
от Община Рила бяха обучени за работа с лица с различно 

възприятие. 

 



 

Дейност 2 
Анкетно  

проучване 

 

Дейности 3 
Обучение на библиотечни  

Специалисти и  

Учители 
 
 

 

Дейност 4, 

6 
Обучителни 

упражнения, 

консултации 

 

 

Дейност 1  

Скрининг  

проучване 

  

Дейност 

5 
Подобряване 

достъпа до 

информация 

 

Анкетното проучване с 

25 спец. логопеди и 25 

библиотечни 

специалисти с цел 

повишаване на 

качеството и 

ефективността на  

библиотечно-

информационното 

обслужване съобразено 

с потребностите на 

лицата с различно 

възприятие. 

Обучени 10 

библиотечни 

специалисти и 6 

учители от област 

Кюстендил 

50 часа, насочени към 

придобиване на 

знания и умения, 

формиращи 

способност за 

използване на най-

подходящи ИКТ в 

зависимост 

потребностите;  

44 часа консултации с 

логопед и 

библиотечни 

специалист; 

 

Създаване на раздел 

„Прочетете по 

различен начин”, чрез 

иновативни 

библиотечно-

информационни 

технологии в 

съчетание  с 

традиционните библ. 

услуги и подобрено 

библиотечно 

пространство. 

Скрининг проучване на ученици от 

ОУ „Аверкий Попстоянов”, гр. Рила с нарушение в 

четенето, писането и математическите умения. 
 



 

РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙНОСТ 1 
 

• Проучването и откриването 
на децата с  нарушения в 
четене, писане и смятане, 
доведе до адекватни  мерки 
за разработване на 
стратегии в библиотеката, 
за техните библиотечно -
информационни 
потребности. 

• Проучени 60 ученика, от 
които 15 взеха участие в 
проекта като потребители 

 

 

 

• Осигуряване на подкрепяща среда в 
библиотеките. 

 



 • Разработване на 
стратегия за адекватно 
и качествено 
библиотечно-
информационно 
обслужване, с идеята да 
се внедри и в други 
библиотеки. 

 
• Анкетирани: 

• 25 специалисти библиотекари 

• 25 логопеди 

РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙНОСТ 2 



 

РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙНОСТ 3 

• Повишена готовност и 
познания на обучените 
специалисти, за 
информационните 
потребности на лицата с 
различно възприятие. 

• Внедряване, 
популяризиране и 
разпространение на 
добрите практики в 
обществените библиотеки. 

 



 

Добри международни практик в областта 
на работа с лица с различно възприятие 

• Целта на прегледа  на добрите 

практики за библиотечно-

информационно обслужване на 

лицата с различно възприятие е да 

се проследят възможностите, които 

библиотеките и библиотечният 

персонал могат да предложат за по-

добро и по-пълноценно обслужване 

на лицата с дислексия. 



 

Проучване на добри практики 
• Хърватия 

• Дания 

• Финландия 

• Белгия 

• Япония 

• Холандия 

• Швеция 

• Великобритания 

• Шотландия 

• САЩ 

• България 

 

 



 

Добри международни практики 
 

• В Япония в град Каваго в 
Takashina Branch Library е 
основано „Apple Shelf” – 

библиотечно пространство за деца 

със специални нужди, включително 

и деца с дислексия. Методът за 

включване на деца със специални 

нужди в публичните библиотеки е 

взет от Швейцария. Те събират 

всичко, което може да се разглежда 

като материали за деца с 

увреждания: Картинни книги; лесни 

за четене книги, картинни книги в 

Брайл, големи печатни материали и 

комикси. 

 



 

ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В БЪЛГАРИЯ 
НОВ БЪЛГАРСИ УНИВЕРСИТЕТ 

• Нов български университет осигурява 
подкрепяща среда, специални 

приспособления, подходящи учебни материали 

и преподавателска помощ в процеса на 

обучение; 

• Библиотечната среда е достъпна за лицата с 
различно възприятие; 

• Библиотеката на Нов Български университет се 

стреми да удовлетворява нуждите на лицата с 
различно възприятие. 



 

РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙНОСТ 4 / 6 

Мотивиране за участие в 

програмата на децата и техните 

родители. 

Осигуряване на подкрепяща   

среда. 

Повишаване на обществената 

осведоменост по отношение  

на нови услуги и функции на  

библиотеките с оглед на ИКТ. 

Мотивация и желание за работа.  

Подобрена ученическа нагласа 

спрямо ученето. 

Придобиване на начални умения 

с ИКТ. 

 



 

РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙНОСТ 4 / 6 
 

• Обучителни упражнения по 
четене, писане и математически 

умения чрез ИКТ. 
 

• Работа с иновативният шрифт – ADYS. 

 

Работа със софтуерният продукт 

“Заедно на училище” 



 

Използване на Adys – българският шрифт за 
дислексици 

• Предназначеният за лека до 

средна степен на дислексия 

шрифт има за цел да реши:  

• заменянето на графеми на 

основата на визуална графична 

близост; 

• трудно проследяване на начало 

и край на изречението; 

• трудно проследяване на 

редовете в абзац; 

• неясни форми на думите. 

 



 

РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙНОСТ 4 / 6 

• Участници от “Лятна академия” • Децата с различно възприятие 



 

РЕЗУЛТАТИ/ДЕЙНОСТ 5 

• Повишаване качеството на 
обслужването съобразено с 
потребностите на 
потребителя. 

• Създаване на приятна и 
лесно достъпна зона за 
четене и писане. 

• Обогатяване на 
традиционните 
библиотечни услуги с нови. 

• Обогатяване трайно фонда 
на библиотеката. 

 • Обособена зона 

“Прочетете по различен начин” 



 

Резултати / дейност 5 

 

ЗАКУПЕНИ: 

• Лесни за четене книги и 

комикси – 136 б.е. 

• Мултимедийно 

устройство 

• Електронни четци – 

     3 бр. 

• Черна дъска под формата 

на ябълка 



 

Информация и публичност  

• Популяризиране на дейностите чрез 
страницата на Фондация „Глобални  
библиотеки – България“ и на facebook  
страницата на НЧ „Христо Ботев 1898”. 

• Информационни брошури за 

предлаганите иновативни 

ИКТ и услуги. 



 

СЪЗДАДЕНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА 

https://chitalisterila.wordpress.com/ 
 

https://chitalisterila.wordpress.com/


 

Седма национална конференция  

“Насърчаване на четенето 

• “Книгата, която 

промени живота ми” 



 

Международна федерация на библиотечните 

асоциации и институти (IFLA) 

ИФЛА твърди, че: 

- Библиотеките предоставят 

възможности за всички; 

- Библиотеките предоставят достъп 

до световното знание; 

- Библиотеките предлагат експертна 

помощ; 

- Библиотеките са част от общество 

с множество заинтересовани 

страни; 

- Библиотеките трябва да бъдат 

включени в рамките на 

стратегиите за Развитие; 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


