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Mērķauditorija

Bibliotēkas mērķauditorija ir:

• neredzīgas personas

• personas ar redzes traucējumiem

• ar citādām lasīšanas grūtībām (piem. seniori, cilvēki ar 
disleksiju)

• kuras fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, 
rīkoties ar to, fokusēt skatienu vai kustināt acis tādā 
mērā, kāds tas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.

Autortiesību likuma 221. pants

• bez lasīšanas grūtībām



Ilgtspējīgas attīstības mērķi

Bibliotēka izvirzījusi 3 ilgtspējīgas attīstības mērķus:

1. Nodrošināt visiem pieejamu un daudzveidīgu pielāgoto 
informāciju visā Latvijā, veicinot integrāciju, 
informācijpratību, lasīt un rakstītpratību.

2. Veicināt vienlīdzību informācijas piekļuvei personām 
uztveramā formātā.

3. Iestāties par Braila raksta grāmatu kultūras mantojuma 
saglabāšanu nākošajām paaudzēm.



Grāmatas ikvienam

Bibliotēka piedāvā visu veidu grāmatas, kuras var lasīt vai klausīties 
ikviens, atbilstoši viņa lasīšanas īpatnībām.
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Informācijas pielāgošana

Tiek nodrošināta valsts un pašvaldību drukātās informācijas 
pieejamība pielāgotā formātā un tās praktiskais izskaidrojums, 
uzaicinot lektorus, speciālistus, ekspertus.



Ilustrāciju pielāgošana

Tiek izdotas kombinēto pielāgojumu un taktilās grāmatas, kā 
arī organizēti to atvēršanas svētki, lai ieinteresētu lasītājus 
lasīt grāmatas pašiem, tādā veidā attīstot un uzlabojot viņu 
lasītprasmi, kā arī prasmi uztvert informāciju no ilustrācijām.



Izstāžu pielāgošana

Bieži vien literatūrā minēto objektu apraksti neredzīgiem 
lasītājiem ir grūti uztverami, ja viņi savā dzīvē nekad to nav 
redzējuši, piem., ēkas. Lai uzlabotu tekstuālā materiāla uztveri, 
bibliotēka rīko dažādas izglītojošas taustāmas izstādes ar audio 
gida iespējām. Tādā veidā viņi iegūst vienlaicīgu tekstuālo 
aprakstu un aprakstītā 3D veidolu.



Radošā attīstība

Bibliotēka cieši sadarbojas ar Strazdumuižas internātvidusskolu
radošās izglītības veicināšanā. Tāpēc bibliotēka piedāvā 
neredzīgiem un vājredzīgiem bērniem nebaidīties no krāsām, bet 
sajust tās.

Bibliotēka aicināja bērnus iepazīties ar latvju spēka zīmēm, 
katram izvēlēties sev tuvāko un zīmēt to ar krāsās samērcētiem 
pirkstiem. Īpaši svarīgi tas ir bērniem, kuri arī turpmāk lielākoties 
apkārtējo pasauli uztvers ar pirkstiem.



Kultūras mantojums

Bibliotēka ir vienīgā iestāde, kura uzglabā vēsturiskās liecības 
par Latvijas Braila raksta grāmatizdevniecības vēsturi.

Tā izveidojusi savu «muzeja plauktu», kurā ir tādi reti 
eksemplāri kā Augusta Deglava «Pastarā diena. Stāsts iz 
tautas dzīves», kas ir visvecākā 1899. gadā ar roku pārrakstītā 
grāmata Braila rakstā latviešu valodā.

Tāpat ir saglabājusies grāmata M. Gudriņiks u.c. «Braiļa
sistemas raksta zīmes», kas pirmā tika iespiesta uz Braila
raksta tipogrāfijas iekārtas 1953. gadā.

Lai saglabātu pilnvērtīgu skatījumu uz Latvijas 
grāmatizdevniecības attīstību, nedrīkst aizmirst arī par šīm 

grāmatām.
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