
Sekcija za osobe s posebnim
potrebama pruža:

 međunarodni forum za diskusiju

mogućnost dijeljenja iskustava i razvoj 

alata namijenjenih promicanju i 

poboljšanju učinkovitosti knjižničnih 

usluga

 informacijske usluge osobama s invaliditetom 

i posebnim potrebama

 promicanje nacionalne i međunarodne 

suradnje na svim razinama

Pridružite nam se!
Trebamo vaše iskustvo! Dobrodošli ste prisustvovati 

bilo kojoj od naših sjednica, radionica i sastanaka na 

Svjetskom knjižničarskom i informacijskom kongresu 

Međunarodnog saveza knjižničarskih društava 

i ustanova (IFLA WLIC) u kolovozu svake godine. 

U međuvremenu održavamo polugodišnje sastanke 

za planiranje i diskusiju.

Pridružite nam se na Facebooku!
facebook.com/groups/ifla.lsn

Naša grupa na Facebooku dopire do osoba diljem svijeta

zainteresiranih za područje djelovanja Sekcije LSN.

Sekcija za knjižnične usluge za osobe s 
posebnim potrebama (LSN)
https://www.ifla.org/lsn

LSN promovira:
 jednak pristup knjižničnim uslugama

 univerzalni dizajn

 smjernice i primjere dobre prakse

 inkluziju

Međunarodni piktogrami za (slijeva nadesno):

Pristupačnost, intelektualne teškoće, građa lagana

 za čitanje, oštećenje vida, gluhoća i nagluhost, znakovni jezik
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Fokus
LSN fokusira se na one osobe koje zbog svojih životnih

uvjeta i/ili tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili 

osjetilnih oštećenja nisu u mogućnosti koristiti 

redovne knjižnične usluge.

Te skupine mogu uključivati, ali 
nisu nužno ograničene na:

 osobe u bolnicama

 osobe u penalnim ustanovama

 osobe u domovima umirovljenika

 osobe u ustanovama za njegu

 osobe s dugotrajnim tjelesnim oštećenjem

 gluhe, nagluhe ili gluhoslijepe osobe

 osobe s disleksijom

 osobe s demencijom

 osobe s mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim 

oštećenjima

 osobe s iskustvom beskućništva

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

Najnovije smjernice:
 Smjernice za knjižnične usluge osobama s iskustvom

 života u beskućništvu

 Smjernice za knjižnične službe i usluge za osobe s 

disleksijom

- revidirano i prošireno izdanje

 Smjernice za knjižnične usluge za gluhe, nagluhe ili 

gluhoslijepe osobe (u tijeku)

Također:
 Smjernice za knjižnične usluge za osobe u penalnim 

ustanovama

 Smjernice za knjižnične usluge za osobe s demencijom

 Smjernice za građu laganu za čitanje 

 Smjernice za knjižnice koje pružaju usluge bolničkim

pacijentima i starijim i nemoćnim osobama u 

ustanovama za dugotrajno liječenje

 Smjernice za pristupačnost – lista za (samo)procjenu

Ilustracije: "Lista za (samo)procjenu: disleksija? 

Dobro došli u našu knjižnicu"

LSN 2020

Međunarodni piktogrami za bolnicu, zatvor i beskućništvo.
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