
)

I F L A

Library Services to People with Special Needs Section (LSN)

международен форум за обсъждане на идеи

обмяна на опит и разработване на инструменти 
за насърчаване и подобряване на библиотечните 
услуги

информационни предложения за хора със 
специални потребности 

насърчаване на националното и 
международното сътрудничество на всички 
нива 

Секция Библиотечни услуги за хора със 
специални потребности към Международната 
федерация на библиотечните асоциации и 
институции (IFLA) предлага:

Присъединете се към нас! 

Ние се нуждаем от вашия опит и интерес! Ето защо ви 
каним да участвате всяка година през месец август в 
нашите заседания, уъркшопи и срещи по време на 
Световния конгрес за библиотеки и информация на 
IFLA. Провеждаме междинна среща за планиране и 
дискусия. 

Следвайте ни във Фейсбук! 

https://www.facebook.com/groups/ifla.lsn/ 

Нашата група във Фейсбук достига до хора от целия 
свят, които се интересуват от темите на секцията LSN.

Библиотечни услуги за хора със 
специални потребности (LSN): 

https://www.ifla.org/lsn

достъп за всички хора до библиотечни 
услуги

универсален дизайн

включване

насоки и добри практики 

Секцията (LSN) насърчава: 

Международни символи за (от ляво горе към дясно долу)
достъпност, психични заболявания, лесен за четене език, 
отслабено зрение, глухота и затруднено чуване, 
жестомимичен език 



LSN 2020 

Хората на фокус 

LSN е насочена към хора, които заради своята 
актуална житейска ситуация и/или бариери, 
обусловени от заобикалящата ги среда, нямат 
никакъв или имат само ограничен достъп до 
библиотечни услуги. 

Международни символи за болница, затвор и бездомник

Към сегашните ни целеви групи спадат: 

хора в болници 

хора в затвори

хора в домове за възрастни хора

хора в институции за грижи

хора с физически увреждания 

хора с увреден слух, трудно чуващи или сляпо-глухи 

хора с легастения

хора с деменция

хора с интелектуални затруднения 

хора без дом

Публикации на LSN: 

https://www.ifla.org/publications/50

Най-нови публикации: 

Насоки за библиотечни услуги за бездомни хора 
(на английски, 2017)

Насоки за библиотечни услуги за хора с 
легастения (на английски, 2014)

Насоки за библиотечни услуги за хора с 
увреден слух, трудно чуващи и сляпо-глухи 
хора (на английски, 2000)

Други насоки за: 

Затворнически библиотеки (на английски, 2005) 

Библиотечни услуги за хора с деменция (на 
английски, 2007) 

Материали на опростен език (на английски, 2010)

Библиотеки за пациенти в болници, възрастни хора и 
хора с увреждания в институции за дългосрочно 
настаняване (на английски, 2000)

Контролен списък за достъпност (на английски, 2005)

Илюстрациите са от: "Контролен списък: 'легастения? Добре 
дошли в нашата библиотека!'"




