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Kultúra vo svete nevidiacich
V dňoch 16. – 17. apríla 2010 sa v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave
konala konferencia pod názvom „Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva zrakovo
postihnutým ľuďom a ich prínos ku kultúrnemu životu spoločnosti“. Konferenciu
organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a zúčastnili sa jej okrem jej
členov, pracovníkov a spolupracovníkov aj zamestnanci Ministerstva kultúry SR
a zástupcovia médií.
Konferencia sa konala pri príležitosti 20. výročia založenia Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) a záštitu nad ňou prevzal prezident Slovenskej
republiky, pán Ivan Gašparovič. V pozdravnom liste vyjadril potešenie z toho, „že na
Slovensku existujú obetaví a kvalitní odborníci, ktorí pracujú v prospech ľudí so
zrakovým postihnutím a vedia ich zorientovať aj v kultúrnom prostredí, aby sami
mohli rozvíjať svoje umelecké cítenie.“ Záštitu prevzal aj Andrej Ďurkovský, primátor
Hlavného mesta SR Bratislava.
Počas konferencie mali účastníci možnosť dozvedieť sa viac o spôsoboch
sprístupňovania umeleckých diel ľuďom so zrakovým postihnutím. S názornými
príkladmi vystúpili zástupcovia piatich múzeí, ktoré sprístupňujú svoje prehliadky
a expozície pomocou popiskov v Braillovom písme a možnosti ohmatať si originály
a repliky vystavovaných diel.
Konferencia dala priestor aj divadelnému a filmovému umeniu. V marci tohto roka
vznikla divadelná skupina zrakovo postihnutých ľudí pod vedením režiséra Jozefa
Pražmáriho. Zaujímavé ukážky audiokomentára filmov so sebou priniesol Karol
Trnka, vďaka ktorému sa na Slovensku táto oblasť sprístupňovania rozbehla a dnes
majú nevidiaci k dispozícii desiatky filmov s audiokomentárom.
Významnú úlohu pri sprístupňovaní umenia má aj Slovenská knižnica pre nevidiacich
M. Hrebendu v Levoči. Vo svojej databáze má 1 212 načítaných časopisov a kníh,
ktoré si môžu nevidiaci a slabozrakí čitatelia stiahnuť alebo počúvať priamo cez
internet.
Dôležitou súčasťou konferencie bola prezentácia kultúrneho prínosu ľudí so
zrakovým postihnutím. S príspevkami vystúpili Spojená škola internátna pre žiakov
so zrakovým postihnutím v Levoči a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
O svoje príspevky a skúsenosti sa s účastníkmi podelili aj nevidiaci rozhlasový
redaktor Michal Herceg, nevidiaca redaktorka časopisov pre zrakovo postihnutých
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Želmíra Zemčáková a prakticky nevidiaca autorka próz a rozhlasových hier Ervína
Balašková.
„Aj ľudia s obmedzeným zrakovým vnímaním tvoria krásne a hodnotné umelecké
diela, od výtvarných, cez hudobné, literárne až po fotografické. S rozvojom
informačných technológií sa každým dňom čoraz viac otvárajú dvere umenia
a nevidiaci a slabozrakí majú prístup a možnosť tvoriť aj tam, kde sme si to doteraz
nevedeli ani predstaviť,“ konštatuje predseda ÚNSS, Branislav Mamojka.
Generálna riaditeľka Sekcie menšinových a regionálnych kultúr Jana Kresáková sa
vyjadrila, že Ministerstvo kultúry je naklonené podporiť pravidelnú organizáciu
konferencií na tému sprístupňovania kultúry ľuďom so zrakovým postihnutím,
čím ocenila kvalitu „nultého“ ročníka.
Príspevky, ktoré odzneli počas konferencie, čoskoro nájdete aj na webovej stránke
www.unss.sk.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré združuje nevidiacich a
slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov a rodičov. V súčasnosti má viac ako 5 500 členov
združených v 69 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje zrakovo
postihnutým ľuďom v každom kraji Slovenska.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990 a 7. apríla oslávi 20. výročie svojho
založenia.
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