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Въведение  

Достъпът до култура е присъщо човешко право. Но доколко хората с различни 

видове увреждания – физически, зрителни, слухови, интелектуални, имат 

възможност наистина да се докоснат до културно-историческото наследство? И 

доколко експертите, които работят в музеите и галериите, имат нужните познания 

да посрещат такива посетители? 

На тези въпроси търсим отговори с международния проект "Curability - Равен 

достъп до култура" (2021-1-ES01-KA220-ADU-000030420). Той е с продължителност 

2 години и се финансира от програма „Еразъм+“ на ЕС. Партньори са 7 организации 

от 6 европейски държави – Federacio D'associacions De Discapacitats Fisics I Organics 

Mestral – Cocemfe, Tarragona (Испания), Креативно и обучително студио „АРТИЕД“ 

(България), VSI Edukaciniai Projektai – EDUPRO (Литва), G.G. Eurosuccess Consulting 

(Кипър), Културна асоциация "Microkosmos" (Италия), Фондация „Instytut Re-

Integracji Spolecznej - IRIS“ (Полша) и Associacio Programes Educatius Open Europe 

(Испания).  

Чрез проекта искаме да:  

• Помогнем на музеите и художествените галерии по-добре да разбират 

нуждите на посетителите с увреждания и да предприемат необходимите 

промени и подобрения в средата и отношението към тях; 

• Споделим добри практики за повишаване на компетенциите и уменията на 

културните институции и работещите в тях да подпомагат посетителите с 

увреждания и да подобят достъпа им до културно-историческото 

наследство;  

• Подкрепим новаторски решения за по-добър достъп, за да могат хората с 

увреждания да се докоснат до културно-историческото наследство; 

• Въвлечем работещите в културния сектор и хората с увреждания като 

консултанти, съ-създатели и оценители на предложените решения за по-

добър достъп; 

• Дадем добър пример, повишим осведомеността, провокираме идеи и 

въвлечем и други културни институции да действат и да привлекат още 

заинтересовани към каузата. 

По този начин искаме да „отворим“ културния сектор към хората с увреждания и 

да помогнем на културните институции, хората, работещи в тях, обучителите, 

отговорните институции и заинтересовани страни да повишат осведомеността и 

компетенциите си по темата как да направим културно-историческото 

наследство по-достъпно за посетители с увреждания. 
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И за да разберем от къде тръгваме, първата ни стъпка беше да попитаме самите 

работещи в културните институции и хората с увреждания кои са най-големите 

предизвикателства, с които се сблъскват, и доколко културните пространства, 

оборудването в тях и услугите, които предоставят, са приспособени за посетители 

с увреждания.  

Другата ни област на интерес беше да установим къде самите работещи в 

културния сектор определят, че имат нужда от повишаване на знанията и 

компетенциите, както и от какви обучителни ресурси имат нужда, за да могат по-

ефективно да обслужват посетители с различни видове увреждания.  

За да си отговорим на тези въпроси, се обърнахме към три отделни целеви групи 

– работещи в областта на културата и изкуството, обучители на работещи в тази 

сфера и посетители на музеи и галерии, с или без увреждания. Помолихме ги да 

споделят опита, мненията и впечатленията си доколко културните институции са 

достъпни за хората с увреждания, каква е чувствителността на работещите в 

музеите и галериите по темата и от какви обучителни, човешки и материални 

ресурси имат нужда, за да могат по-ефективно да посрещат и помагат на 

посетители с увреждания да се докоснат до културно-историческото наследство.  

Този доклад събира мненията и проучва осведомеността по темата в България 

и няма претенциите за изчерпателност. Той отразява само моментното 

състояние у нас към периода на провеждане на проучването. Надяваме с него да 

положим началото на дискусията как културния сектор и работещите в него 

да се „отворят“ към нуждите на хората с различни увреждания и как двете 

страни в процеса – културните институции и посетителите, могат да си 

сътрудничат за постигането на универсален достъп до култура за всички.  

 

 

 

 

 

Повече информация за проекта и неговите резултати можете да намерите на: 

www.curability.eu 

  

http://www.curability.eu/
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Участници и как бяха подбрани и включени в проучването 

С цел събиране на различни мнения и гледни точки по темата се обърнахме към 

представители на следните три ключови целеви групи, които бяха включени в 

проучването:  

а) Обучители в сферата на културата и изкуството; 

b) Работещи в културния сектор; 

c) Посетители на културни институции (представители на широката публика 

и/или хора с увреждания). 

Българският партньор в проекта, Креативно и обучително студио "АРТИЕД", се 

свърза с членове на партньорската си мрежа, за да намери хора от гореспоменатите 

профили. Участниците, включили се в проучването и попълнили въпросника, са: 

служители на музеи и художествени галерии; хора, работещи в културния сектор 

(като например библиотеки, университети и други видове културни институции); 

обучители и преподаватели, работещи в културния сектор или с хора с увреждания; 

хора от широката аудитория, посещаващи културни пространства; хора с 

увреждания и др. Участниците дадоха личното си мнение и в отговорите си не са 

включвали официално институциите, в/за които работят. 

Метод за събиране на мненията  

Събирането на мнения беше реализирано чрез анонимен онлайн въпросник. Той 

беше разделен на три раздела според профила на лицето, което го попълва: a) 

Обучители в сферата на културата и изкуството, b) Работещи в културния сектор 

и c) Посетители на културни институции (представители на широката публика 

и/или хора с увреждания). От България се включиха 17 респондента, като 

участниците се самоидентифицираха в целевите групи на проучването, както 

следва: 

6 отговора в група “Обучители в сферата на културата и изкуството” 

7 отговора в група “Работещи в културния сектор” 

6 отговора в група “Посетители на културни институции” 
Участниците бяха инструктирани да отговарят на въпроси само от един 

раздел/профил, но въпреки това се наблюдава припокриване в някои от 

получените отговори. При това положение считаме, че има хора, които са се 

самоопределили като отговарящи на повече от един профил и са се включили в 

повече от една целева група. В резултат на това са попълнили отговори на 

въпросите, включени в повече от един раздел.  



 

   

Този проект е съфинансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява 
единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да 

бъде използвана съдържащата се в него информация. 

Резултати от проучването и обратна връзка от участниците 

1. Профил на анкетираните 

Извадката се състои от общо 17 човека от България. Участниците са пълнолетни 

хора от различни възрастови групи (виж Графика 1) и предимно жени (15 жени и 

2 мъже).  

 

Графика 1. Възрастови групи на участниците  

82,4% от анкетираните (14 от 17) имат магистърска степен, а 17,8% (3 от 17) – 

бакалавърска степен. Само 2 от отговорилите участници споделят, че имат някакъв 

вид увреждане: 1 човек – увреждане на органите и 1 човек – интелектуално 

увреждане. 

2. Общи познания за видовете увреждания 

По отношение на видовете увреждания, най-разпознаваеми са физическите и 

умствените - 100% от анкетираните (17 от 17) знаят за тях, следвани от слухови и 

зрителни - 88,2% (15 от 17) знаят за тях. Относно органните и интелектуалните - 

58,8% (10 от 17) от отговорилите участници споделят, че са чували за тях. 
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Графика 2. Познания за видовете увреждания 

3. Обобщение на отговорите – група: обучители  

В България около 10% от населението има един или друг вид признато увреждане. 

В същото време правото на достъп до културното наследство без 

дискриминация е включено във Всеобщата декларация за правата на човека, в 

Международната конвенция за правата на хората с увреждания, както и в 

конституциите на страните, които са партньори в този проект. В България има 

няколко закона и други нормативни актове на национално и местно ниво, 

отнасящи се до хората с увреждания и техните права на свободен достъп до 

обществени и частни пространства, както и правото им на заетост. 

Въпреки тези факти, не всички анкетирани обучители на работещи в културния 

сектор казват, че достъпът до култура е присъщо човешко право и че има закони в 

България, които се отнасят до тези въпроси. Така на въпроса “Във Вашата страна 

има ли закон или друг нормативен документ за достъп на хората с увреждания 

до културни пространства?”, само 66,7% от анкетираните (4 от 6) са отговорили с 

“Да”, докато останалите 33,3% (2 от 6) са отговорили “Не знам”.   
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Графика 3. Законодателство, касаещо достъпа на хора с увреждания до културни пространства 

Подобни са и резултатите от въпроса „Във Вашата страна има ли закон или друг 

нормативен документ, свързан с правото на заетост на хората с увреждания?“ - 

5 от 6 анкетирани (83,3%) са отговорили с „Да“, а 1 човек (16,7%) с „Не знам“. 

Тези данни показват необходимостта от инвестиране на време в различни 

дейности с обучители на работещи в културния сектор, свързани с повишаване 

на общите им познания за правата на хората с увреждания и наличното към 

момента законодателство у нас, с цел подобряване на достъпността на хората с 

увреждания до културно-историческото наследство.  

3.1. Брайлова азбучна система 

По отношение на Брайловата система за четене и писане, 83,3% (5 от 6 

респонденти) казват, че знаят за нея, но никой от обучителите не сподели, че 

може да я използва или че е посещавал курсове как да общува с хора с 

увреждания, използвайки Брайловата система. 
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Графика 4. Брайлова азбучна система 

3.2. Адаптиран формат "Макротайп" 

По отношение на адаптирания формат "Макротайп", никой от отговорилите 

обучители не отбелязва да е чувал за него, нито да може да го използва. 

 
Графика 5. Адаптиран формат "Макротайп" 

3.3. Жестомимичен език 

Получените отговори относно жестомимичния език са подобни на тези за 

Брайловата азбучна система - 83,3% (5 от 6 анкетирани) казват, че знаят за него. 

Никой от отговорилите обаче не споделя, че може да го използва. Само 2 души 

(33,3%) казват, че са посещавали курсове, където са учили как да използват 

жестомимичния език. 



 

   

Този проект е съфинансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява 
единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да 

бъде използвана съдържащата се в него информация. 

 
Графика 6. Жестомимичен език 

3.4. Други приспособления за улеснение на достъпа на хората с 

увреждания 

По отношение на други приспособления за улесняване на достъпа на посетители с 

увреждания до културни пространства и изложените в тях експонати, като 

сензорен екран, тактилен макет, релефна репродукция, магнитна сфера, 

увеличителна лупа и/или аудио гайд, повечето от анкетираните обучители 

казват, че са чували за тях и че знаят какво представляват и за какво служат. 

От горепосочените най-разпознаваемото приспособление е аудио гайдът (100%, 

6 от 6), следван от релефна репродукция и увеличителна лупа (5 от 6 

респонденти) и сензорни екрани и тактилни макети (4 от 6 респонденти). Най-

малко познатото приспособление за улеснение на достъпа на хора с увреждания 

е магнитната сфера, за която само 1 от анкетираните е чувал, а останалите са 

отговорили, че не знаят какво представлява. 
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Графика 7. Други пособия за улесняване на достъпа на хора с увреждания 

По отношение на курсовете за обучение, в които са преподавали или са 

участвали анкетираните обучители, повечето от тях споделят, че не е било 

обяснявано за различните приспособления, улесняващи включването на хора с 

увреждания в културните пространства. Отново, най-популярните пособия 

изглежда са аудио гайдовете, последвани от релефните репродукции. Най-малко 

популярни са отново магнитните сфери. 

 
Графика 8. Пособия за улесняване на достъпа на хора с увреждания до културните пространства, 

които са били застъпени в обучителни курсове 
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3.5. Достъпност на средата 

По отношение на достъпността на средата в културните институции за хора с 

намалена подвижност, анкетираните бяха единодушни, че следните пространства 

трябва да бъдат достъпни, за да се счита, че цялата сграда е достъпна – рецепция, 

тоалетни, асансьор, рампи, достъп вътре в сградата, бар или ресторант и зони за 

почивка. Единственото място, за което има различно мнение, е паркингът, за 

който 16,7% (1 от 6 анкетирани) смятат, че неговата достъпност не е свързана с 

достъпността на сградата. Най-вероятно резултатите са свързани с изискванията, 

заложени в официалното българско законодателство, което ясно определя кои 

пространства и как трябва да бъдат реконструирани, така че сградата да бъде 

достъпна за хора с намалена подвижност.  

 
Графика 9. Пространства, които трябва да бъдат адаптирани, за да се счита, че сградата е 

достъпна за хора с намалена подвижност  

 

В същото време, 80 % (4 от 5 отговорили) казват, че не са били обучавани какви 

са изискванията към една сграда на културна институция, за да бъде тя достъпна 

за хора с намалена подвижност. Само 20 % (1 от 5 отговорили) отбелязват, че са 

били обучавани по този въпрос. 

3.6. Универсален уеб дизайн и Инициатива за достъпна интернет 

среда (WAI) 

Що се отнася до Универсалния уеб дизайн и Инициативата за достъпна интернет 

среда (WAI), 83,3% (5 от 6 отговорили) казват, че НЕ знаят за какво става въпрос и 

само 1 човек (16,7%) споделя, че е чувал за тях. 
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Графика 10. Инициативата за достъпна интернет среда 

Никой от анкетираните обучители не сподели да е участвал в курсове, в които да 

са били обучавани какво представлява Инициативата за достъпна интернет среда 

(WAI) и за какво се използва. Този факт обяснява получените отговори на 

предишния въпрос. 

3.7. Работа с хора с увреждания 

На въпроса „Считате ли, че знаете как да окажете правилно помощ на човек с 

увреждане?“, мнозинството от анкетираните казват „Да, но зависи от вида на 

увреждането, което човекът има“ (66,7 %, 4 от 6 респонденти). Всеки от 

отговорите „Да“ и „Понякога не успях да го направя“ са избрани от по един 

респондент (16,7%). 

 
Графика 11. Оказване на помощ на хора с увреждания 
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Всичко това показва, че в зависимост от случая, повечето от анкетираните 

обучители биха реагирали адекватно в подобна ситуация. В същото време, от 

споделеното, че в курсовете и обученията, в които са участвали, не са били 

обучавани как правилно да съдействат на хора с увреждания, можем да 

заключим, че запитаните обучители са придобили тези умения от други източници 

или в резултат на личен житейски опит. 

 
Графика 12. Обучение за оказване на помощ на хора с увреждания за достъп до културните 

пространства 

Когато са попитани за полезността на обученията, които работещите в културния 

сектор получават по отношение на достъпността на културната среда за хора с 

увреждания, отговорите се разделят между най-ниските възможности в скалата 

- 1 и 2 (по 50% за всяка от опциите, или по 3 от 6 анкетирани). Това ясно показва 

необходимостта от повече и по-систематизирани обучения в тази сфера – както на 

самите обучители, така и на хората, с които работят.  
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Графика 13. Полезност на обученията, които работещите в културния сектор получават относно 

достъпността на културната среда за хората с увреждания 

Като теми, които да бъдат включени в бъдещи курсове за обучение на работещи в 

културни институции относно достъпността на културната среда за хора с 

увреждания, респондентите/обучителите предлагат: 

• Информация и практически упражнения, насочени към повишаване на 

знанията за различните видове увреждания, подобряване на уменията за 

общуване с хора с различни видове увреждания, както и по-задълбочена 

информация за материалите и инструментите, които могат да се използват 

за подобряване на комуникацията с хората с увреждания; 

• Как работещите в културния сектор да използват приспособленията за 

улеснение и адаптираните материали за хора с увреждания, за да осигурят 

по-добър и по-лесен достъп за тези хора до културно-историческото 

наследство; 

• Как да съдействаме на посетители с увреждания и техните семейства; 

• Увеличаване на възможностите за трудова заетост в културния сектор на 

хора с увреждания.  

4. Обобщение на отговорите – група: работещи в културния сектор  

В категорията „Работещи в културния сектор” са получени 7 отговора. От 

извадката, 3-ма души работят в музеи, 1 човек – в художествена галерия, а 

останалите казват, че работят в „Други” културни институции. 
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Графика 14. Вид на културните институции, в които работят участниците 

По отношение на съществуващите закони и разпоредби в България, свързани с 

достъпа на хората с увреждания до обществени и частни културни институции и 

трудовата им заетост в последните, отговорите на анкетираните от групата 

„Работещи в културния сектор“ са сходни с тези на участниците в групата 

„Обучители в сферата на културата и изкуството“. 

На въпроса „Във вашата страна има ли закон или друг нормативен документ за 

достъпността до културни пространства за хората с увреждания?“ 71,4% (5 от 7 

души) отговарят с „Да“, а 28,6% (2 души) отговарят с „ Не знам". 

 
Графика 15. Закони или други нормативни документи на национално ниво, касаещи достъпа на 

хората с увреждания до културни пространства 

По отношение на законовите разпоредби за правото на трудова заетост на хората 

с увреждания, 85,7% (6 от 7 души) избират отговор „Да” и 14,3% (1 човек) – „Не 

знам”. 
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Графика 16. Закони на национално ниво, касаещи трудовата заетост на хора с увреждания 

4.1. Брайлова азбучна система 

Относно системата за четене и писане на Брайл, всички анкетирани работещи в 

културния сектор казват, че знаят за нея (7 от 7), но не могат да общуват чрез нея – 

отново 7 от 7 отговора. 

 
Графика 17. Брайлова азбучна система 

От анкетираните 7 културни работници и служители, 4 души (57,1%) казват, че в 

културната институция, в която работят, Брайловата система НЕ се използва за 

улеснение на хората със зрителни увреждания, а останалите 3 анкетирани (42,9%) 

казват, че се използва на работното им място. 
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Графика 18. Употреба на Брайлова азбучна система в културната институция, в която работите 

На въпрос какво в културната институция, където работят, е адаптирано чрез 

Брайловата азбучна система за хора със зрителни увреждания, анкетираните 

споменават следното: планове и карти, идентификации в асансьорите, 

информационни табла за изложените артефактите/произведения, каталози на 

произведенията на изкуството, други (за всяко от изброените е избран по 1 

отговор). Другите 2 варианта НЕ са избрани от нито един от респондентите – 

„Обща информация за културното заведение (музей, художествена галерия, др.): 

предлагани услуги, дейности, работно време и т.н.” и „Указателни табели в 

тоалетните”. 

 
Графика 19. Материали, адаптирани съгласно Брайловата азбучна система  
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4.2. Адаптиран формат "Макротайп"  

Подобно на анкетираните от група "Обучители", работещите в културния сектор 

също споделят, че НЕ са запознати с формата "Макротайп" - всички анкетирани 

единодушно отговарят, че не са се занимавали с това. На въпроса дали 

адаптирания формат "Макротайп" се използва в културните институции, в които 

работят, 83,3% (5 от 6 отговора) отговорят „Не знам“, а 1 човек (16,7%) казва „Не“. 

Графика 20. Употреба на адаптиран формат "Макротайп" в културната институция, в която 

работите 

На въпрос за кои ресурси в културната институция, за която работят, е използван 

форматът "Макротайп", анкетираните предполагат, че материалите на 

уебсайтовете; общата информация за културната институция (музей, галерия, 

други), като предлагани услуги, дейности, часове за посещения; плановете и 

картите и други са били адаптирани за ползване от хора с увреждания. 

4.3. Жестомимичен език и други приспособления за улеснение на 

хората със слухови увреждания 

Що се отнася до познаването и използването на жестомимичния език, ситуацията 

с работещите в културния сектор е същата като при обучителите – 100 % от 

анкетираните служители казват, че знаят за него, но никой не може да 

комуникира чрез него. 

На въпрос дали има ресурси, адаптирани на жестомимичен език, предлагани в 

културната институция, в която работят, 42,9% (3 от 7 души) отговарят с „Не“, 

същия брой – с „Не знам“ и само 1 човек (14,3%) казва „Да“. 
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Графика 21. Доколко в културната институция, в която работите, се предлагат ресурси, 

адаптирани на жестомимичен език  

Избрани са само 2 вида адаптирани ресурси на жестомимичен език – 

видеоклипове със субтитри (от 2-ма от респондентите) и места за превод в 

различни части на културното пространство (от 1 респондент). 

4.4. Приспособления за улеснение на хора със зрителни увреждания 

По отношение на средствата за подпомагане на посетители със зрителни 

увреждания, мнозинството от анкетираните работещи в културни институции 

споделят, че се предлагат много малко приспособления и възможностите за 

улеснение на хората със зрителни увреждания са ограничени. 85,7% (6 от 7 

отговора) казват, че НЕ се предлагат аудио гайдове в културната институция, в 

която работят, а само 1 човек (14,3%) отговаря на този въпрос с „Да”. 

По отношение на други видове приспособления за адаптиране на културната среда 

за посетители със зрителни увреждания, резултатите показват, че анкетираните или 

не знаят за такива съоръжения, или че те не се предлагат в техните културни 

институции. От отговорите на въпроса „С какви приспособления разполага 

културната институция, в която работите?“, заключаваме, че най-често 

предлаганите съоръжения са сензорни екрани (избрани от 4 от анкетираните), 

следвани от увеличителни стъкла (избрани от 3 от запитаните). Всяко от 

приспособленията магнитни сфери, релефни репродукции и тактилни макети са 

били избрани от по един респондент. Данните също ни навеждат на мисълта, че 

работещите в културния сектор са запознати със споменатите инструменти и 

съоръжения, но те не са въведени за употреба в техните културни институции. 
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Графика 22. Приспособления за улеснение на хората със зрителни увреждания, с които 

разполага културната институция, в която работите 

Що се отнася до адаптираните ресурси за лесно четене, повечето от анкетираните 

казват, че знаят какво представляват те - 71,4%, (5 от 7) са избрали отговор „Да“ и 

само 2 души (28,6%) - „Не“. Въпреки това, когато става въпрос дали такива ресурси 

се предлагат от техните културни институции, мнозинството от анкетираните са 

избрали опцията „Не знам” (42,9%, 3 от 7), докато всеки от отговорите „Да"/ "Не” 

са избрани от по 28,6% (2 от 7). 

 

Графика 23. Адаптирани ресурси за лесно четене, с които разполага културната институция, в 

която работите 

Само 2 вида адаптирани ресурси за лесно четене - текстове на интернет 

страницата (от 2 от запитаните) и пътеводител на музея/художествената галерия 

(от 1 от запитаните) са посочени, че се предлагат в културната институция, в която 
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работят анкетираните. Двама респонденти са избрали „Друго“, без да уточняват 

какво точно. 

4.5. Достъпност на средата  

Съгласно българското законодателство всички обществени пространства трябва 

да са достъпни за всички, включително за хора с ограничена подвижност. Във 

връзка с това правителството, местните власти и други агенции (като Държавна 

агенция за хората с увреждания, Държавна агенция за социално подпомагане и 

др.) финансират много строителни проекти за реконструкция на сгради на музеи, 

художествени галерии и други обществени пространства. Така повечето от 

анкетираните казват, че културните институции, в които работят, са достъпни за 

хора с намалена подвижност, включително входът на сградата (рампи), 

рецепцията и тоалетните. Кафенетата / ресторантите, които се намират в тези 

културни институции, изглежда са единствените места, за които попълнилите 

анкетните карти с профил „Работещи в културния сектор“ не са сигурни дали са 

достъпни за хора с намалена подвижност.  

 

Графика 24. Достъпни за хората с увреждания места в културната институция, в която работите 

Що се отнася до плановете за евакуация и спешни случаи, повечето от 

анкетираните казват, че не знаят дали те са адаптирани за хора с увреждания 

(42,9%, 3 от 7), докато всяка от опциите „Да"/"Не“ е избрана от по 28, 6% (2 от 7). 
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Графика 25. Наличие в културната институция, в която работите, на План за евакуация, който да 

е адаптиран за хората с увреждания 

На въпрос какви видове приспособления са използвани в сградата на културната 

институция, за да се адаптира за ползване от хора с намалена подвижност, всеки 

от предложените варианти "Пътищата за евакуация са достъпни за хора с 

намалена подвижност", "Системите за пожарогасене и пожароизвестяване са 

инсталирани на височина, подходяща за хора с намалена подвижност", 

"Адаптирани евакуационни планове (релефни, Брайлово писмо, лесно четене, 

аудио инструкции)", "Служителите в залите знаят броя на присъстващите в 

момента хора с увреждания", "Има звукови и светлинни аларми", "Има 

евакуационни колички/столове" е отбелязан от по 2 респондента. 

По отношение на това дали е разрешен достъпът на кучета-водачи в културните 

институции, където работят, повечето от анкетираните казват „Да“ (57,1%, 4 от 7), 

28,6% (2 от 7) казват „Не знам“ и 1 човек (14,3%) отговоря с „Не“. 

Що се отнася до наличието на достъпен транспорт, с който да се стигне до 

културната институция, 57,1% (4 от 7) потвърждават, че има такъв, а 42,9% (3 от 7) 

отговарят с „Не“. 

4.6. Инициатива за достъпна интернет среда (WAI)  

По този въпрос 57,1% (4 от 7) от анкетираните  работещи в културни организации 

казват, че не знаят какво представлява Инициативата за достъпна интернет среда 

(WAI). Останалите 42,9% (3 от 7) отговарят, че знаят за нея. 
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Графика 26. Инициативата за достъпна интернет среда 

 

Що се отнася до адаптираността на интернет страниците на културните 

институции, в които работят респондентите, за хора с увреждания, 42,9% (3 от 7) 

отговарят с „Не”, докато останалите интервюирани се разделят между „Да” и „Не 

знам” – всеки от тези отговори е избран от 28,6% (2 от 7) от отговорилите. 

 

Графика 27. Адаптиране на интернет страницата на културната институция, в която работите, за 

ползване от хора с увреждания 

По отношение на видовете адаптации на интернет страниците, избраните 

варианти включват: лесен за четене формат (от 2 души) и видео със субтитри (от 2 

души). 
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И накрая най-важното, нито един от анкетираните работещи в културния сектор 

не е казал, че е посещавал някакъв вид обучение за включване на хора с 

увреждания в културните пространства. 6 от 7 анкетирани споделят, че 

обучението по тази тема би било важно и би им помогнало да обслужват по-

добре посетителите с увреждания. 

Сред предложенията, които анкетираните дават за подобряване достъпността на 

културните пространства за хора с увреждания, са: 

 

• технически средства, финансови ресурси за обезпечаване на адаптирането на 

предлаганата информация, като например създаване на беседи на 

жестомимичен език; 

• финансови и образователни ресурси за изграждане на подкрепяща среда; 

• адаптация на интернет сайтовете; 

• автоматично четене на текстовете в интернет сайтовете за улеснение на 

незрящи посетители. 

5. Обобщение на отговорите – група: посетители 

От общо 6 анкетирани посетители, 83,3% (5 души) казват, че са обикновени 

посетители и само 1 човек (16,7%) се самоопределя като лице с увреждания. 

 

Графика 28. Видове посетители 

50% от анкетираните в тази категория (3 от 6) казват, че посещават културни 

институции, но не често, 33,3 % (2 от 6) са отбелязали „Да, понякога“ и 1 човек 

(16,7%) – „Да, много често“. 
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Графика 29. Честота на посещение на културни институции 

На въпрос каква е основната причина за решението да посетят дадена културна 

институция, 66,7% (4 от 6) отговарят, че отиват заради изложените 

експонати/произведения на изкуството. Един потребител е избрал близостта до 

мястото, където живее, а друг – „други“, без да уточнява какво. Никой от 

анкетираните не посочва достъпността до културната институция като приоритет 

при взимането на решение за посещение. Можем да предположим, че тези 

отговори се дължат на факта, че само един от анкетираните се е самоопределил 

като лице с увреждане и съответно има по-специфични нужди за достъпност на 

културната институция. 

 

 
Графика 30. Причини, определящи решението Ви коя културна институция да посетите 

На въпроса дали са се чувствали обезкуражени или са се отказали да посетят 

дадена културна институция, защото са липсвали подходящи условия за хора с 

увреждания, 66,7% (4 от 6) отговарят с „Не“, а останалите 2 души (33,3%) са 
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отбелязали „Да, понякога“. 

 
Графика 31. Отказ от посещение на културна институция, поради липсата на подходящи условия 

за хора с увреждания 

На въпроса дали екскурзоводите или кураторите на художествени галерии имат 

достатъчно умения, за да обслужват хора с увреждания, 66,7% (4 от 6) казват „Не“. 

Всяко от твърденията „Не винаги” и „Не знам” е избрано от по 2-ма респонденти. 

 

 

Графика 32. Умения за подпомагане на хора с увреждания на екскурзоводи и куратори в 

културните институции 

 

На въпрос дали културните институции, които са посещавали, са били достатъчно 

пригодени за хора с увреждания (чрез използването на Брайлова система, 

жестомимичен език, наличие на сензорни екрани и др.), 50% от анкетираните (3 



 

   

Този проект е съфинансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият материал отразява 
единствено гледната точка на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да 

бъде използвана съдържащата се в него информация. 

души) споделят, че не са открили никакви приспособления за улеснение на хората 

с увреждания, 2 души (33,3%) са избрали отговор „Не знам” и 1 човек (16,7%) казва, 

че повечето, но не всички от посетените културни институции, са адаптирани за 

хора с увреждания. 

 
Графика 33. Наличие на приспособления за улеснение на хората с увреждания в културните 

институции, които сте посещавали 
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Заключение 

От проведеното неформално проучване става ясно, че все още предстои да бъде 

направено много у нас, за да се осигури достъпност на всички, вкл. на хората с 

увреждания, до културно-историческото ни наследство. За да илюстрираме този 

факт, ето нашите заключения въз основа на получените резултати: 

В България обучителите и работещите в културния сектор са напълно наясно с 

важността от осигуряване на равен достъп до култура за хората с увреждания. 

Въпреки това, когато става въпрос за прилагане на това право на практика, 

страната има да извърви дълъг път, за да гарантира, че музейните артефакти и 

произведенията, изложени в художествените галерии, са достъпни за 

посетителите с различни видове увреждания и че музейните работници, 

екскурзоводите, уредниците и кураторите имат достатъчно знания и умения да 

ги посрещат и обслужват ефективно. 

Поради приетото законодателство, културните институции са стартирали процеси 

на реконструкция и преконфигуриране на физическите пространства, за да ги 

приспособят за ползване от хора с намалена подвижност и физически 

увреждания. Въпреки това, все още е необходимо да се повиши осведомеността 

на персонала и посетителите за различните приспособления за равен достъп до 

култура за хората с увреждания и да се гарантира, че тези улеснения наистина са 

достъпни и прилагани в ежедневната практика. 

В същото време е необходимо да се положат усилия за адаптиране на 

уебсайтовете на музеите и художествените галерии (чрез Инициативата за 

интернет достъпност) и да се подобри достъпността на артефактите и 

произведенията на изкуството за хора с увреждания чрез използване на 

съществуващите за целта приспособления като: адаптиран формат 

"Макротайп", сензорни екрани, увеличителни лупи, магнитни сфери, релефни 

репродукции, тактилни макети и др. 

Въпреки, че всички анкетирани обучители и работещи в музеи и други културни 

институции споделиха, че знаят за Брайловата система и жестомимичния език, 

единодушно признават, че не могат да ги използват в ежедневната си работа, за 

да подпомагат и общуват с обучаемите и посетителите с увреждания. Всички 

участвали в проучването заявяват интереса си да получат допълнително 

обучение как да осигурят лесен достъп на хора с увреждания до културните 

пространства, като използват различните налични видове приспособления и 

адаптирани ресурси и създават нови такива. 
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Партньори, включени в проекта: 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повече информация за проекта и неговите резултати можете да намерите на: 

www.curability.eu 

http://www.curability.eu/

