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Braillovo písmo – jeho význam v 21. storočí a jeho 
budúcnosť 

(7. konferencia o sprístupňovaní kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám) 

 

V dňoch 24. a 25. októbra 2018 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska v poradí už 7. konferenciu o sprístupňovaní kultúry nevidiacim a 
slabozrakým ľuďom. Kým ostatná konferencia ponúkla prehľad kultúrnych aktivít, 
ktoré realizujú samotní ľudia so zrakovým postihnutím, tento rok sa bude niesť v 
znamení bodiek. Nie hocijakých, ale reliéfnych. Bodiek s vlastnou štruktúrou a 
systémom. Bodiek usporiadaných v dvoch stĺpcoch a troch riadkoch. Bodiek, ktorých 
kombináciou možno vytvoriť 64 rôznych znakov (vrátane medzery). Ich počet vieme 
rozšíriť pomocou prefixov – špeciálnych znakov, ktoré umožňujú zapísať všetky 
veľké a malé písmená abecedy, interpunkčné znamienka, číslice, matematické 
znamienka, dokonca aj noty!  

 

„Braillovo písmo má pre svoju logickú štruktúru, komplexnosť a univerzálnosť 
nadčasový charakter,“ zdôrazňuje predseda ÚNSS Branislav Mamojka. „Svoj význam 
a aktuálnosť nestráca ani dnes, v 21. storočí, storočí digitalizácie. Okrem čítania 
literatúry a časopisov sa s ním v každodennom živote stretávame častejšie, ako by 
sa mohlo zdať. Nájdeme ho napr. na škatuľkách liekov, vo výťahoch či na 
zábradliach, v rôznych kultúrnych inštitúciách ako popisky k exponátom či ako 
označenie sedadiel. Jeho využitie je stále širšie a aj človeku, ktorý si vie prečítať len 
pár písmen, môže ohromne pomôcť pri orientácii,“ uzatvára Mamojka.  

 

Počas dvojdňovej konferencie sa zameriame na literatúru v Braillovom písme, ale aj 
v alternatívnych formátoch, predstavíme si moderné webové a mobilné aplikácie, 
ktoré nevidiacim a slabozrakým sprístupňujú textové materiály, a pripomenieme si 
proces a dôležitosť implementácie Marakéšskej zmluvy, ktorá otvára dvere nielen 
ľuďom s postihnutím zraku, ale aj osobám s poruchami čítania. Spolu s odborníkmi 

http://www.unss.sk/


 

budeme hľadať odpoveď na otázku, ako pomáha Braillovo písmo a reliéfna grafika 
pri sprístupňovaní kultúrnych hodnôt, inštitúcií A verejných priestranstiev a kam sa 
ešte môžeme v tomto smere posunúť, priblížime si knižničné služby, význam 
braillovského notopisu, pojem braillovská gramotnosť, výučbu Braillovho písma detí 
aj dospelých a pozrieme sa aj na to, ako možno zvyšovať motiváciu učiť sa toto 
reliéfne písmo. 

 

Siedma konferencia o sprístupňovaní kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám s 
názvom Braillovo písmo – jeho význam v 21. storočí a jeho budúcnosť sa uskutoční 
24. 10. od 14:00 do 18:00 v hoteli Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava a 25. 
10. od 8:30 do 12:30 v hoteli LOFT, Štefánikova 4, 81105 Bratislava.  

 

Konferencia je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky 

 

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci 
a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má viac ako 4 000 členov 
združených v 62 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so 
zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska vznikla v roku 1990.  
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