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Люди з інвалідністю у всьому світі відносяться до груп
особливого ризику. Це одна з тих категорій населення, які
особливо гостро відчувають прояви нерівності в
економічному, соціальному, культурному, моральному і
політичному аспектах, внаслідок наявних у них порушень і
обмежень життєдіяльності.

В Європі — це «люди з
підвищеними потребами». У світі їх
налічується понад 650 мільйонів, що
становить приблизно 10-15% усього
населення. В Україні кількість людей
з інвалідністю за останні 20 років
подвоїлася і зараз складає близько 3
мільйонів (приблизно 6 відсотків від
кількості всього населення).

Однією з обов’язкових умов
повноцінної інтеграції людей з інвалідністю в інформаційне
суспільство є наявність ефективного бібліотечного
обслуговування.

Фізичні дефекти, відсутність мобільності людей з
інвалідністю не дають вільного доступу до інформації.
Отже, завдання бібліотек полягає в тому, щоб зруйнувати
бар’єри і зробити інформацію найбільш доступною і
повноцінною для різнихгруп таких категорій громадян.

Основна місія кожної бібліотеки – надання кожному
користувачеві якісного та ефективного доступу до
інформаційних ресурсів, які сприяють їх освітньої та
професійної діяльності; сприяння всебічному,
гармонійному розвитку особистості.
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Ефективність залучення до читання людей з
обмеженими можливостями в багатьох випадках залежить
від того, наскільки повно в процесі бібліотечно-
інформаційного обслуговування враховуються їх
інформаційні потреби і психофізичні особливості.

Розглянемо особливості читання людей з
обмеженими можливостями як засобу соціалізації та
адаптації.

Глухота – найбільш різка ступінь ураження слуху, при
якому розбірливе сприйняття мови стає неможливим. Однак
повна (тотальна) глухота зустрічається рідко. Багато глухих
можуть чути дуже гучні звуки, а також добре знайомі слова
і фрази, вимовлені гучним голосом біля вуха. Глухота може
бути вродженою (майже у 25% глухих) або набутою.
Причини її різні: патологічна спадковість, родові травми,
інфекційні захворювання та ін.

Наступ глухоти ще не означає краху фізичних,
моральних, інтелектуальних сил людини.

Більш того, сильні духом люди всупереч всім
перешкодам, роблять все для того, щоб подолати свої
нещастя. Так, п’ять з дев’яти симфоній були складені
Л. Бетховеном (1770-1827) в «глухий» період його творчості
(в тому числі і знаменита «Апасіоната»). Багато
мальовничих шедеврів Ф. Гойї (1746 -1828) були створені в
роки, коли він майже нічого не чув. Не завадила глухота і
Т. Едісону (1847-1931) здійснити свої численні (понад 1000)
винаходи.

Дефектологи встановили, що все різноманіття слухових
порушень можна звести до трьох основних груп: рано
оглухлі, пізно оглухлі – оволоділи мовою до настання
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глухоти та її зберегли і слабочуючі – люди з частковою
недостатністю слуху, що призводить до порушення мовного
розвитку.

Більшість глухих дітей втрачає слух до того, як вони
оволоділи мовою (85%). Ті обставини, що рано оглухлі
можуть читати книги, є свідченням великої праці
сурдопедагогів, що навчили їх розумінню усної та
письмової мови.

Пізно оглухлі майже не відрізняються за рівнем своєї
освітньої підготовки від людей що чують. Однак і вони
відчувають труднощі в спілкуванні, почуття самотності.
«Для мене немає відпочинку в людському суспільстві,
немає інтимної бесіди, взаємних виливів. Я майже зовсім
самотній», – писав Л. Бетховен.

Інтереси глухих в галузі художньої літератури в
принципі не відрізняються від читацьких уподобань людей
які чують.

У бібліотеках, які обслуговують сліпих, диференціація
читачів проводиться в залежності від ступеня розладу зору.

Сліпі від народження або ті, що втратили зір в
ранньому віці легше переносять сліпоту. Особистість їх
розвивається без корінних ломок, істотних перебудов і
гострих конфліктів, пов’язаних з втратою зору в зрілому
віці. Здебільшого вони навчалися в школах-інтернатах,
оволоділи навичками читання і письма за системою Брайля,
самообслуговування, орієнтування в просторі. Вміння і
навички використання решти органів чуття досягають у них
великої досконалості. У більшості незрячих спостерігається
підвищена увага і пам’ять.
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Пізноосліплі – люди, які в більшості своїй зуміли
подолати стан відчаю, пройшли курс елементарної
реабілітації і в певній мірі пристосувалися до власного
дефекту і до навколишнього середовища. У той же час
бібліотекарям слід враховувати, що у багатьох
пізноосліплих недостатньо розвинені навички орієнтування
в просторі, самообслуговування, часто спостерігається
депресивний стан.

Більшість з пізноосліплих не володіють системою
Брайля або володіють слабо. Вони з цікавістю знайомляться
з рельєфно-графічними посібниками, слухають аудіокниги.

З бібліотечно-бібліографічної точки зору рівень
реабілітовані може бути поєднаний з рівнем культури
читання. Реабілітований читач – людина, що відрізняється
високим рівнем культури читання і використовує всі
можливості для компенсації сліпоти. Процес реабілітації та
самореабілітації сліпого в області читання дійсно триває все
життя.

Втрата зору не може не накладати відбитку на окремі
компоненти особистості, але не в такій мірі, щоб
радикально її перебудувати. Найсуттєвіше, фундаментальне
в людині від стану зору не залежить. Все ж слід зважати на
несприятливі наслідки сліпоти – обмежені можливості і сам
характер професійної праці, великих зусиль вимагає кожен
крок в інтелектуальній сфері, обмежений доступ до
інформації. Все це покладає на бібліотеки особливу
відповідальність. Компенсації сліпоти служить уміле
використання слухового, шкірно-рухового і інших
аналізаторів. Слово спілкування, рельєф, звукозапис – все



6

це повинно бути максимально осмислено і використано в
бібліотеках.

Повсякденне спілкування зі зрячими пробуджує в
сліпих інтерес до всього, що займає людей з нормальним
зором. За змістом читацькі інтереси незрячих мало
відрізняються від інтересів їх зрячих колег чи друзів.

Порушення, пов’язані з ураженням рухового апарату
центральної або периферичної нервової системи, також
серйозно обмежують користування бібліотекою. При
обслуговуванні осіб з порушеннями опорно-рухового
апарату (наслідки поліомієліту, м’язова дистрофія, вроджені
деформації рухового апарату, церебральний параліч та ін.)
не слід чекати того моменту, коли людина на візку, долаючи
всі перешкоди при пересуванні по місту, сама відвідає
бібліотеку. Необхідно організувати обслуговування такої
людини вдома, пропонуючи їй літературу, відповідну її
інтересам і потребам розумового розвитку.

У практиці роботи бібліотек за кордоном
застосовуються різні засоби, що дозволяють особам з
порушеннями опорно-рухового апарату користуватися
книгами. Спеціальні книжкові підставки, пристосування для
перегортання сторінок, проекційні апарати для перегляду
мікрофільмів. Читачам надається можливість користуватися
книгами що «говорять».

Серед дітей з руховими порушеннями багато
страждають від наслідків поліомієліту. Основну мету своєї
роботи бібліотекарі бачать в розширенні кругозору таких
дітей, оскільки через обмежену рухливість вони мало
спілкуються з людьми. Проводиться різноманітна
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популяризація книг, організовуються соціокультурні
заходи, що сприяють їх спілкуванню.

У багатьох дітей порушена мова, частково
паралізований артикулярний апарат, в зв’язку з дефектом
мови знижена техніка читання. Бібліотекарі регулярно
проводять «виразні» гучні читання, розмовляють про
прочитане з метою перевірки розуміння книг і розвитку
усного мовлення.

Розумові здібності більшості людей з порушеннями
опорно-рухового апарату не відрізняються від норми. Вони
повністю проходять програму загальноосвітньої середньої
школи, а деякі з них продовжують свою освіту в вищих
навчальних закладах. За кількістю прочитаних книг,
різнобічності читання і завзятості в заняттях вони нерідко
випереджають своїх «нормальних» однолітків. Людина, що
опинилася в інвалідному візку, не втрачає ні набутих знань,
ні організаційних навичок. Люди на візках беруть участь у
спортивних змаганнях, у театралізованих виставах
(«особливий театр»), реалізують свої можливості в галузі
художньої творчості. Вони захоплено працюють з
комп’ютером, користуються бібліотечними книгами і
можуть відвідувати бібліотеку за умови створення в ній
безбар’єрного середовища.

Висновок: читання людей з інвалідністю як особливої
категорії читачів має специфіку, яка полягає в розширенні
спектра інформаційних потреб та інтересів, від задоволення
яких залежить адаптація до умов життя в сучасному
суспільстві і активізація інтересу до читання і бібліотеки.
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Створення безбар’єрного бібліотечного середовища
Загальносвітова тенденція у розвитку бібліотечного

обслуговування соціально незахищених груп населення йде
від ізоляції людей з інвалідністю до інтеграції з широкими
верствами населення.

Однак, за результатами соціологічних досліджень,
серед основних перешкод, які обмежують доступ людей з
інвалідністю до культурних і дозвіллєвих установ,
відзначається насамперед недоліком спеціально обладнаних
культурно-дозвіллєвих установ, а також їх фізична
недоступність.

Проблема багатьох бібліотечних
закладів, які обслуговують людей з
інвалідністю, сьогодні в тому, що вони
розташовані в будівлях,
непристосованих для їх роботи: на
перших поверхах житлових будинків, в
підвалах тощо. Спроби по-новому, з
максимальним комфортом для
користувачів організувати бібліотечний

простір, найчастіше не досягають бажаних результатів тому,
що на стадії архітектурного проекту не враховуються ні
культурна, ні соціальна значимість установи, ні його
функціональні особливості.

Безбар’єрне середовище – це сукупність об’єктів
соціальної інфраструктури, обладнаних таким чином, що
люди з інвалідністю можуть вільно переміщатися,
здійснювати доступ в будь-які об’єкти і пересуватися
всередині них самостійно або з мінімальною сторонньою
допомогою.
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Доступне середовище – це середовище життєдіяльності
людей, дообладнане з урахуванням потреб, що виникають у
людей з інвалідністю, яке дозволяє їм вести незалежний
спосіб життя.

На сайтах централізованих бібліотечних систем і
бібліотек варто вказувати рівень їх доступності та послуги,
що надаються для інвалідів.

Висновок: проєктно-організаційні заходи повинні бути
спрямовані не тільки на доступність будівлі для людей з
інвалідністю, але в першу чергу на доступне отримання
ними необхідної послуги. Якщо формальна доступність
будівлі досягається планувальними рішеннями, то
доступність послуги залежить також від організаційних
заходів. Але саме створення безбар’єрного бібліотечного
середовища для людей з інвалідністю забезпечить їм рівні
права на здобуття освіти, доступу до культурних цінностей,
занять творчістю, дозволить підвищити рівень їх соціальної
адаптації та інтеграції в суспільство.

Проблема організації доступного
для людей з інвалідністю
бібліотечного простору стоїть дуже
гостро, і її рішення багато в чому
залежить від уміння бібліотек
позиціювати себе перед владою в
якості найважливіших установ, що
займаються соціокультурною
реабілітацією, інтеграцією людей з
інвалідністю в суспільство і
сформувати установку на чітке виконання вимог
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доступності, позначених законодавчими і нормативними
документами.

Обслуговування людей з інвалідністю, допомога їм у
соціальному становленні і соціальній адаптації,
поглиблення та розширення знань, підвищення
культурного рівня, залучення до спілкування, організація
їхнього дозвілля – один із пріоритетних напрямків
діяльності бібліотек.

Створення комфортної бібліотечного середовища для
всіх груп користувачів, не залежно від наявних фізичних
обмежень здоров’я, – одна з актуальних задач більшості
публічних бібліотек.

Системний і комплексний підхід
В організації роботи з «особливими» категоріями

громадян публічні бібліотеки прагнуть використовувати
системний і комплексний підхід. Можна виділити кілька
головних напрямків:
• проведення бібліотечних досліджень (моніторинг

інформаційних потреб);
• організація спеціалізованого бібліотечного середовища:

виділення окремих зон, просторів;
• використання нестаціонарних форм бібліотечного

обслуговування: за місцем проживання, мобільні бібліотеки,
бук-кросинги в приміщеннях лікарень, будинків-інтернатів
тощо;
• застосування спеціальних технічних засобів реабілітації

(комп’ютерної програми екранно-мовного доступу Jaws,
тіфлофлешплеерів, електронних луп та інше);
• формування фізично доступного бібліотечного

середовища;
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• розвиток форм соціального партнерства в рамках
програм, проєктів, угод, спільних заходів;
• інформаційно-дозвіллєва підтримка дітей та молоді з

інвалідністю в освоєнні соціокультурного простору,
розвитку читацької культури;
• підвищення професійних компетенцій бібліотечних

фахівців, які організовують обслуговування користувачів зі
стійкими порушеннями здоров’я.

Ефективній роботі сприятиме координація діяльності
бібліотек з органами місцевої влади, державними і
громадськими організаціями, соціальними, юридичними,
психологічними службами, центрами реабілітації,
навчальними закладами, спортивними товариствами,
молодіжними організаціями, товариством Червоного
Хреста,тощо.

Вивчення стану бібліотечно-
інформаційного обслуговування
людей з інвалідністю показало, що
в наш час для більшості з них
накопичений в країні
інформаційний потенціал є
недосяжним. Одна з причин цього
полягає в тому, що бібліотеки
орієнтовані в основному на роботу
із здоровими людьми і не

враховують потреб та особливостей осіб з неповними
функціональними можливостями.

При всій складності вирішення завдань із соціального
захисту людей з особливими потребами залучення до
книги, до бібліотеки є безперечною умовою їх повноцінної
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соціальної реабілітації. Бібліотеки повинні робити все для
того, щоб ресурси їх книгозбірні стали доступнішими для
всіх категорій користувачів.

На бібліотекаря, який працює з такими користувачами,
лягає висока моральна і психологічна відповідальність.
Дуже важливо не лише принести необхідну книгу, а й
підтримати бесіду, виявити не жалість, а розуміння,
терпіння, адже ці люди позбавлені спілкування з
ровесниками, не мають можливості в повній мірі проявити
свій творчий потенціал та здібності.

Люди з інвалідністю навчаються все життя. І на їх
шляху існують труднощі. Через свої індивідуальні
особливості і фізичні вади їм складно приходити до
бібліотеки. Тому будь-який вихід у бібліотеку – це
особлива подія з новими враженнями, новими
інтелектуальними можливостями. Свій внесок у подоланні
цих труднощів можуть зробити і бібліотечні заклади.

Якщо таких людей залучати до участі у конкурсах,
виставках, вікторинах, концертах, презентаціях книжкових
виставок, бібліотечних вечорах, засіданнях клубів за
інтересами, то можна на практиці набути досвіду роботи з
людьми з особливими потребами.

Роботу бібліотек необхідно проводити за напрямками:
 організація роботи щодо створення баз даних про

людей з інвалідністю, які потребують інформаційно-
бібліотечного обслуговування;

 збір інформації щодо людей з інвалідністю, шляхом
опитування (анкетування) серед читачів родин, де
цільова аудиторія, з’ясувати їх інформаційні потреби;

 навчання персоналу бібліотеки;
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 комплектування бібліотечного фонду виданнями у
спеціальних форматах (аудіокниги, книги зі
шрифтом Брайля, друк великими літерами тощо), а
також електронними програмами звукового
супроводу друкованої інформації;

 обладнання спеціальних комп’ютеризованих робочих
місць користувачів;

 здійснення інформаційно-бібліотечного
обслуговування людей з інвалідністю поза стінами
бібліотек;

 запровадження системи віртуального бібліотечного
обслуговування людей з інвалідністю (запис до
бібліотеки та прийом замовлень по телефону, email,
віртуальна довідка, надання інформації з мережі
Інтернет);

 організація заходів з розкриття талантів, захоплень
людей з інвалідністю (творчі вечори, вечори-зустрічі,
персональні виставки тощо);

 проведення вікторин, розвиваючих ігор, тренінгів,
тестів, які сприятимуть подоланню інформаційної та
психологічної самотності людей з інвалідністю;

 організація інформаційно-благодійних заходів
(благодійного свята, інформаційного марафону, дня
спонсора тощо);

 активна участь у заходах, які проводяться місцевими
громадськими організаціями людей з інвалідністю;

 вивчення та узагальнення світового та вітчизняного
досвіду з інформаційно-бібліотечного
обслуговування та сприяння соціально-культурній
реабілітації людей з інвалідністю;
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 виявити літературу для людей з інвалідністю та про
людей з інвалідністю (право, законодавство,
періодика тощо.

Бібліотека надає можливість всім без винятку брати
участь в різноманітних заходах, які розширюють кругозір
читачів. В бібліотечних заходах широко застосовуються
технології соціокультурної реабілітації.

Бібліотерапія та її культурна реабілітаційна
спрямованість в своїй основі здійснюється через художнє
читання, читання вголос, прослуховування живої книги,
презентації книг, міні-спектаклі за творами. Вся робота
ведеться як в індивідуальній, так і в груповій формі.

Природотерапія – це напрямок в реабілітації за
допомогою спілкування з природою. Природа є багатим
середовищем для розвитку сенсорних систем (слуху, зору,
нюху, дотику, смаку). Освоєння природних ландшафтів
ефективно розвиває сприйняття простору і вчить без
остраху переміщатися і орієнтуватися в зовнішньому
середовищі (що особливо важливо для незрячих дітей).
Спілкування з природою дає безліч позитивних емоцій,
таких необхідних людині з інвалідністю.

Арт-терапія – це лікування прикладною художньою
творчістю. Головна мета цієї методики – переконати
людину в тому, що вона здатна створити щось цікаве.

Театротерапія – використання участі в театральних
інсценівках з розрахунком на те, що та чи інша роль у
виставі благотворно вплине на особистість людини,
допоможе їй впоратися зі своїми внутрішніми проблемами.
Юні читачі люблять приміряти на себе образи улюблених
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казкових героїв. Соціально-реабілітаційний ефект цієї
технології забезпечує процес творчості, який захоплює всіх
дітей і допомагає їм в активному спілкуванні.

Наявний досвід вирішення проблем соціальної
адаптації та соціокультурної реабілітації людей з
інвалідністю засобами культури і мистецтва свідчить про те,
що більшість з них краще сприймають інтерактивні
дозвіллєві технології. Прагнення до активних форм
рекреації націлює цільову групу людей на духовне
збагачення і розширення їх соціальної включеності. Як
показує бібліотечна практика, соціально-культурна
інтеграція має унікальні можливості в реабілітації
користувачів з «особливими» потребами.

Правила етики при спілкуванні з людьми з
інвалідністю

Існують правила етики при спілкуванні з людьми з
інвалідністю – це повага, доброзичливість та прагнення
допомогти. Неприпустимо звернення на «ти», необхідно
тримати субординацію.

Говорячи про професійну етику фахівця, який
взаємодіє з людьми з особливими потребами та їх
близькими, необхідно зазначити, що в спілкуванні і
взаєминах з ними бібліотекар є особою, яка виконує
покладені на нього обов’язки і представляє свій заклад. Від
того, наскільки його зовнішній вигляд, поведінка і мова
відповідають загальноприйнятим правилам етикету,
залежать не тільки довіра до нього і ефективність роботи, а
й громадська думка про бібліотеку і її діяльність.
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Існують деякі специфічні норми етикету при взаємодії
з людьми з інвалідністю. Ці норми призначені, в першу
чергу, для збереження особистої гідності, а також для
вирішення складних і незручних ситуацій, які можуть
виникнути у взаємодії за участі людей з інвалідністю.

Говорячи про роботу з людьми, які мають різні
обмеження здоров’я (і виникають при цьому бар’єри у
взаємодії), крім загальних правил, слід розглянути також і
конкретні ситуації і пов’язані з ними правила поведінки.

Наприклад, можна виділити норми взаємодії з людьми,
котрі відчувають труднощі при пересуванні:
- при спілкуванні слід зайняти зручне положення щодо

людини з обмеженими можливостями: не стояти за її
спиною або збоку, якщо можливо, сісти таким чином, щоб
перебувати на одному рівні зі співрозмовником;
- при зверненні необхідно звертатися безпосередньо до

людини, а не до особи, що її супроводжує;
- спочатку необхідно отримати згоду людини на надання

допомоги, а потім дізнатися – що і як робити;
- необхідно пам’ятати, що інвалідний візок – це частина

недоторканного простору людини, яка його використовує;
неприпустимо спиратися на візок або «зависати» на ньому;
- ненав’язливо стежити за навколишнім оточенням, щоб

передбачити труднощі, які може мати людина з
обмеженими можливостями при пересуванні в конкретній
ситуації: іноді потрібно затриматися і пропустити вперед
людину на милицях або візку при вході в вузькі двері,
притримати двері або прибрати з дороги предмети, що
заважають пересуванню, не нарощувати швидкість ходьби,
недоступну для співрозмовника;
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- пам’ятати, що, як правило, у людей, що мають труднощі
при пересуванні, немає проблем із зором, слухом і
розумінням.

Люди з вадами зору часто відчувають до себе
дискримінаційне ставлення, тому що їх співрозмовнику
здається, що людина не просто обмежена в одному із
засобів сприйняття світу, а й в цілому нездатна зрозуміти,
про що йде мова і прийняти необхідне рішення. Це
виражається в прагненні говорити з особобою, що
супроводжує, задавати їй питання і очікувати саме від неї
відповідей, що стосуються безпосередньо людини з
інвалідністю. Іноді сліпі і слабозорі люди кажуть, що вони
відчувають почуття ізоляції: «Мені здається, що вони не
помічають моєї присутності, кажуть так, ніби мене тут
немає».

При спілкуванні з людиною, яка погано або зовсім не
бачить, обов’язково називати себе і тих людей, які
знаходяться поруч. Здійснюючи супровід, направляти
людину потрібно обережно, не смикати, не тягнути її за
собою. Слід попереджувати про перешкоди, намагаючись
чітко визначити їх місце розташування (наприклад, «через
три кроки прямо по руху буде невисокий поріг»). Не слід
захоплюватися нескінченно з приводу краси недоступного
для сприйняття об’єкта (картини, природного явища тощо).
Краще конкретизувати словами, що саме викликає або
викликало захоплення. Ні в якому разі не проявляти
відкрито почуття жалю. Їм потрібна допомога, а не жалість.

У людей з порушеннями слуху – інші бар’єри, тому для
ефективного спілкування важливо дотримуватися
особливих правил етикету, які слугують для того, щоб
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полегшити отримання співрозмовником інформації через
доступні йому (візуальні або звукові) канали сприйняття.

Спілкуючись з людиною, у якої поганий слух:
необхідно дивитися прямо на неї; не можна затемнювати
своє обличчя і загороджувати його руками, волоссям або
якимись предметами. Необхідно, щоб ваш співрозмовник
мав можливість стежити за виразом вашого обличчя.
Говорити потрібно ясно і рівно. Не потрібно надмірно
підкреслювати щось або сильно підвищувати голос
(кричати).

При організації заходів
необхідно переконатися в
доступності місць, де вони
заплановані; заздалегідь
проаналізувати, які можуть
виникнути проблеми або бар’єри, і
як їх можна усунути.

Питання обмеження
життєдіяльності сьогодні визнане
соціальною проблемою і основним

шляхом її вирішення є інтеграція індивіда в суспільство.
Всім, а особливо людям, що працюють з цією категорією
громадян, слід розуміти, що ці обмеження – не атрибут
індивіда, а комплексне поєднання умов, багато з яких
сформовані соціальним оточенням.

Повертаючись до питання про етику спілкування і
роботи з людьми з інвалідністю, хочеться підкреслити, що
головне при взаємодії з ними – це повага, доброзичливість
та прагнення допомогти. Виявляючи ввічливість, такт і
неупередженість, можна подолати будь-яку незручну
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ситуацію, виправити допущену помилку, допомогти
співрозмовнику відчути себе розкуто і спокійно. А це
значить – зміцнити його бажання відвідувати бібліотеку
(або спілкуватися інакше – в доступному і зручному для
нього режимі – в процесі надомного обслуговування, за
допомогою комп’ютерних технологій тощо).
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