
 

 
 

 
 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Vás pozýva na 5. konferenciu o sprístupňovaní kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám 

 

Kvalifikované sprístupňovanie kultúrnych inštitúcií a podujatí 

osobám so zrakovým postihnutím, 

prostriedok ich spoločenského začleňovania a informovanosti, 
organizovanú s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 

 
Termín konania:  9. - 11. decembra 2014 
Miesto konania:   Bratislava 
 
Návštevy výstav, múzeí, historických pamiatok a ďalších kultúrnych inštitúcií a podujatí sú aj pre,  
nevidiacich a slabozrakých ľudí dôležitým prostriedkom účasti na kultúrnom živote spoločnosti, 
vzdelávania, poznávania a kvalitného trávenia voľného času. Efektívne využívanie týchto 
príležitostí však významne závisí na spôsobe ich sprístupnenia, sprostredkovania vizuálnych 
informácií, na príprave samotných zrakovo postihnutých návštevníkov a na mnohých ďalších 
faktoroch. Dôležitá je znalosť personálu kultúrnych inštitúcií prichádzajúcich do styku s 
návštevníkmi a pripravujúcich samotné expozície a prostredie ako efektívne toto sprístupnenie 
realizovať. Personál kultúrnych inštitúcií treba na túto úlohu pripraviť.  
Pre účastníkov konferencie budú pripravené aktivity, ktoré im sprostredkujú dôležité zručnosti 
a vedomosti potrebné pre efektívne sprístupňovanie kultúrnych inštitúcií pre nevidiacich 
a slabozrakých ľudí. Budeme venovať pozornosť aj metodike prípravy špecializovaných expozícií a 
zážitkových aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia vidiacej verejnosti o živote osôb so 
zrakovým postihnutím, čo je zvlášť užitočné pre zainteresovaný personál kultúrnych inštitúcií, ale 
nie len pre nich. Práve tejto príprave bude venovaná konferencia. Konferencia bude obsahovať 
prednášky a workshopy tematicky zamerané na relevantné metódy, technológie a školenia. 
 

Na konferencii sa budeme venovať týmto témam: 
 

 odborný výklad pre osoby so zrakovým postihnutím v múzeách, historických pamiatkach 
a na výstavách, 

 príprava osôb so zrakovým postihnutím na efektívne využitie návštev výstav, múzeí a 
ďalších kultúrnych inštitúcií 

 popisy exponátov a tlač dokumentov v Braillovom písme  
 popisy exponátov a tlač dokumentov v súlade so zásadami jasnej tlače 
 reliéfna grafika a modely 
 komentované audiovízne programy, 



 

 
 

 špecializované expozície a zážitkové aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia vidiacej 
verejnosti o živote osôb so zrakovým postihnutím, 

 príklady z praxe a ďalšie súvisiace témy. 
 
Príspevky a ponuky workshopov na uvedené a príbuzné témy sú vítané. 
 

Časový harmonogram konferencie: 
9. decembra (utorok) 
14.00 – 18.00 Blok 1 (vrátane prestávky) 
10. decembra (streda) 
9.00 – 12.30 Blok 2 (vrátane prestávky) 
13.30 – 17.00 Blok 3 (vrátane prestávky) 
11. decembra (štvrtok) 
9.00 – 12.00 Blok 4 (vrátane prestávky) 
 
Na priloženom registračnom formulári vyznačte Váš záujem: 

 zúčastniť sa na konferencii 

 predniesť na konferencii príspevok 

 zorganizovať na konferencii workshop 
 

Účasť na konferencii je bezplatná 
 

Dôležité termíny: 
Doručenie registračného formulára: 14. 11. 2014 
Doručenie abstraktov príspevkov a námetov na workshopy: 14. 11. 2014 
Akceptácia príspevkov a workshopov: 24. 11. 2014 
Doručenie finálnej verzie príspevkov: 2. 12. 2014 
 
Vyplnený registračný formulár nám zašlite do 14. 11. 2014 

 poštou na adresu: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50  Bratislava 

 e-mailom na adresu: horanic@unss.sk 

 faxom na číslo: (02) 69 20 34 47 
Ďalšie informácie získate na telefónnom čísle (02) 69 20 34 20 alebo na adrese horanic@unss.sk. 
 

Akciu finančne podporili: 

                                                                     
Ministerstvo kultúry SR a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 
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