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Spre deosebire de celelalte categorii de persoane cu handicap motoriu 

sau auditiv, la cei cu deficienţe de vedere este deteriorat principalul organ de 
simţ cu ajutorul căruia omul îşi culege informaţia, datorită lui având mari 
posibilităţi de instruire, orientare şi adaptare. 

Pentru ca persoanele cu deficienţe de vedere să aibă acces la 
informaţiile vizuale, acestea trebuie să fie convertite în informaţii 
perceptibile de către celelalte simţuri rămase valide. 

Braille este un sistem tactil de puncte în relief, reprezentând literele 
alfabetului. El are la bază o celulă cu şase puncte, cu ajutorul cărora, pe bază 
de combinaţii, se reprezintă litere, numere şi semne de punctuaţie. Pentru a 
citi în braille, se folosesc degetele care sunt trecute peste hârtia ştanţată. 

Prima realizare remarcabilă, care a oferit nevăzătorilor accesul la 
informaţia scrisă, este codul Braille de scriere şi citire ce reprezintă o 
modalitate de comunicare pentru orbi încă din 1829, când a fost inventat de 
Louis Braille, un tânăr francez.. Acesta şi-a pierdut vederea la vârsta de trei 
ani ca urmare a unui accident grav la ochi. Remarcându-se prin rezultate 
foarte bune la învăţătură, în ciuda handicapului său, a primit o bursă de la un 
nobil local, ajungând astfel la Şcoala pentru nevăzători din Paris a lui 
Valentin Hauy. 

Valentin Hauy a fost primul care a folosit metoda ştanţării hârtiei ca 
modalitate de a citi folosită de nevăzători. Metoda lui se baza pe 
reproducerea în relief a literelor obişnuite. Din cauza încetinelii cu care se 
citesc astfel de texte, metoda lui Hauy, îmbunătăţită în timp, nu se mai 
foloseşte decât cu o singură excepţie. Este vorba despre sistemul Moon, 
inventat în 1845, care respecta, în general, forma literelor romane, şi este 
uşor de învăţat de cei care şi-au pierdut vederea la maturitate. La şcoala lui 
Hauy, Louis a făcut progrese însemnate, învăţând să citească litere romane 
ştanţate. Această metodă era însă greoaie şi nu permitea scrierea de mână. 
De aceea, Louis Braille îşi petrecea o mare parte a timpului încercând să 
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pună la punct o metodă mai simplă şi mai rapidă de scris şi citit pentru 
nevăzători. Pentru ca studenţii să poată scrie acasă fără a fi nevoiţi să dicteze 
scrisorile unui profesor văzător, tânărul a inventat rafigrafia, care reprezenta 
literele alfabetului alcătuite din puncte Braille. Rafigrafia era un sistem 
obositor, dacă ne gândim că numai pentru litera “T” erau necesare 16 
puncte, ce trebuiau făcute cu mâna. 

O influenţă decisivă asupra lui Louis a avut-o întâlnirea cu Barbier de 
la Serre, un căpitan din armata franceză, ce crease un cod de puncte în relief 
care putea fi citit de soldaţi în timpul nopţii, fără a folosi o sursă de lumină 
ce le-ar fi putut descoperi poziţia. Sistemul lui Barbier se folosea de 12 
puncte aranjate în două coloane de căte şase. Tânărul nevăzător a lucrat pe 
ideea căpitanului francez, dezvoltând-o într-o metodă proprie, simplificată. 
Acest cod se bazează pe alfabetul obişnuit şi foloseşte doar şase puncte 
grupate în celule. Fiecare celulă are două coloane şi trei rânduri de puncte. 
Toate combinaţiile de 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 puncte localizate într-o celulă sunt 
valorificate (figura 1). Există 64 de astfel de combinaţii posibile din punct 
de vedere matematic. Deoarece numărul acesta este insuficient pentru a 
acoperi toate semnele grafice, majoritatea lor au mai multe utilizări pe baza 
unor reguli specifice. Pentru uşurinţa aplicării, punctele sunt numerotate de 
sus în jos şi de la stânga la dreapta. Iniţial litera “W”, pe care limba franceză 
nu o foloseşte, nu apărea, dar ea a fost introdusă ulterior la cererea unui 
student englez. 

Există diverse întrebuinţări ale codului Braille.  
Gradul 1 conţine numai literele, numerele şi câteva semne de 

punctuaţie. Este rar folosit în opere publicate. 
Codul Braille literar sau Gradul 2 se foloseşte la majoritatea operelor 

de ficţiune şi nonficţiune, incluzând manuale, cu excepţia celor de 
matematică, ştiinţă, limbi străine şi muzică.  

Codul Braille Nemeth este folosit pentru matematică şi ştiinţă, 
conţinând simboluri ce nu există în Braille literar, fără a fi doar o simplă 
extindere a acestuia. Cartea Codului Nemeth pentru matematică şi ştiinţă 
cuprinde 40 pagini de simboluri, fiecare pagină având între 12 şi 21 
simboluri. 

Codul Braille pentru calculator s-a dezvoltat din nevoia de a traduce 
situaţiile legate de folosirea calculatorului ca numele fişierelor, numărul 
exact de spaţii libere şi alte detalii legate de acest domeniu. Acest cod 
foloseşte unele simboluri din Codul Braille literar, unele din Nemeth şi 
altele proprii.  

Codul muzical Braille este un cod complet diferit. Pentru transcrierea 
corectă în braille a unei partituri este necesară o cunoaştere foarte 
amănunţită a acestui domeniu. 
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Pentru scrierea în braille se pot folosi stiletul şi tăbliţa, maşina de 
scris în Braille (Brailler) sau calculatorul.  

În primul caz, foaia de hârtie este introdusă între cele două plăcuţe de 
metal ale tăbliţei. Plăcuţa superioară are ferestre de forma celulei Braille, pe 
când cea inferioară prezintă cele 6 orificii corespunzătoare fiecărei celule, 
iar hârtia este presată prin orificiile acesteia cu ajutorul stiletului, care este 
un instrument cu capătul rotunjit, pentru a realiza punctele în relief. Placa 
superioară asigură uniformitatea scrisului, iar cea inferioară asigură aceeaşi 
înălţime a tuturor punctelor. Scrierea se face de la dreapta la stânga şi se 
citeşte de la stânga spre dreapta, întorcând foaia pe partea cealaltă.  

Brailler-ul este asemănător maşinii clasice de scris, dar are doar şase 
taste corespunzătoare celor şase puncte ale celulei Braille. Hârtia se 
introduce în Brailler şi se apasă simultan mai multe taste pentru a crea o 
celulă întreagă la fiecare apăsare.   

Textele mai importante scrise prin cele două metode anterior 
prezentate erau reproduse printr-un proces termic, în vid. Fiecare foaie era 
aşezată pe un ecran într-un aparat special şi era plastifiată. Se închidea 
capacul aparatului şi combinaţia de vid cu căldura avea drept rezultat o 
copie plastifiată după documentul braille original. Originalul putea fi folosit 
ca matriţă ori de câte ori era nevoie.  

Dezavantajul sistemului este însă volumul foarte mare al cărţilor 
scrise în Braille, costul mare al hârtiei şi dificultatea tipăririi unui volum 
mare de informaţii. Pe de altă parte, este singurul sistem prin care 
nevăzătorii pot avea acces la texte ştiinţifice, ca de exemplu matematică, 
fizică şi chimie. 

O altă metodă de acces la informaţie pentru persoanele nevăzătoare a 
fost aceea prin intermediul cărţilor înregistrate audio pe banda de magnetofon, 
în trecut, şi pe casetă sau CD-ROM, în prezent. Informaţia transmisă pe 
această cale ocupă mai puţin spaţiu, dar, spre deosebire de scrierea în Braille, 
nu permite citirea selectivă şi, deci, este aproape inutilizabilă în studiul 
ştiinţelor exacte. 

Acum aproximativ 20 de ani, companiile de software au început să 
creeze programe care să traducă diverse fişiere în codul Braille. La început, 
acestea erau foarte scumpe şi producţia era limitată. Cu timpul însă, 
“explozia de calculatoare” a redus preţul şi a crescut producţia acestor 
programe şi, în prezent, există mai multe tipuri de imprimante cu gofrare. 

Ca o concluzie firească, se constată că, cel puţin în momentul de faţă, 
cel mai important instrument în tehnologiile de acces s-a dovedit a fi 
computerul. S-au creat programe foarte sofisticate numite cititoare de ecran 
(screen-reader), care permit nevăzătorilor să utilizeze computerul la fel de 
uşor ca şi o persoană văzătoare. Acest soft redă prin intermediul unor 
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echipamente ataşate computerului tot ceea ce este afişat mai important pe 
monitor, ceea ce ar atrage atenţia unui văzător, ca de exemplu faptul că s-a 
deschis un meniu vertical şi ne aflăm pe opţiunea Open sau că trebuie să 
apăsăm un buton ori să introducem un text de la tastatură. 

Note-book-urile electronice sunt dispozitive de dimensiuni reduse care 
au o tastatură pentru limbajul Braille şi un display pentru afişarea datelor. 
Utilizatorul poate introduce datele de la tastatură şi primeşte informaţiile fie 
de la un sintetizor vocal, fie de la un display Braille care afişează textul, pe 
unul sau două rânduri, folosind scrierea Braille. 

Cititorul de ecran poate transmite aceste informaţii fie unui sintetizor 
vocal, fie unui display Braille (dispozitiv care afişează textul, pe unul sau 
două rânduri, folosind scrierea Braille). Sintetizoarele vocale sunt de două 
tipuri: hardware şi software. Primele sunt dispozitive electronice externe sau 
carduri care se introduc în computer, iar cele software sunt aplicaţii care 
folosesc cartela de sunet a computerului pentru a reda vocal mesajele trimise 
de cititorul de ecran. 

Display-urile Braille, printr-un procedeu electronic, ridică şi coboară 
diferite combinaţii de ace care apar pe o porţiune a ecranului sub formă de 
informaţii scrise în Braille. Pe ecran se pot afişa simultan până la 80 de 
caractere, acestea schimbându-se pe măsură ce utilizatorul le parcuge, ca un 
generic de film. Avantajul acestui display faţă de sintetizorul de voce este că 
accesul la informaţii este direct, se pot verifica: formatul, spaţierea şi 
ortografia. În plus, acest dispozitiv este şi silenţios. Costul unui astfel de 
echipament este între 3500–15000$, în funcţie de numărul de caractere afişate. 

Există, de asemenea, imprimante care, conectate la computer, pot 
tipări un text pe hârtie în Braille. Textul apare scris în relief, cu ajutorul unor 
solenoizi, pe o hârtie mai groasă, existând posibilitatea de a tipări pe ambele 
părţt ale hârtiei. Acest procedeu este greoi, necesită multe foi şi este şi foarte 
zgomotos. Preţul unei astfel de imprimante este cuprins între 1800–5000$ 
dar, în funcţie de numărul de pagini pe care le poate tipări, ajunge până la 
80000$.  

Pentru a putea transforma un fişier de pe calculator în fişier Braille 
este nevoie de anumite programe speciale. Există două tipuri de Braille. 
Primul tip constă în numere, litere şi semne de punctuaţie, iar al doilea tip e 
compus din combinaţii de litere şi cuvinte. Pentru a putea decripta acest al 
doilea tip este nevoie de un program special de traducere pentru 
transformarea documentului în Braille. Costul unui astfel de program 
variază între 200–500$. 

Tot în gama tehnologiilor de acces intră şi aparatele care produc 
imagini tactile, diverse grafice şi alte simboluri foarte necesare în procesul 
de instruire a persoanelor fără vedere. 
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O altă aplicaţie din domeniul tehnologiilor de acces o reprezintă 
programele de recunoaştere optică a caracterelor (Optical Character 
Recognizer = OCR), care transformă imaginile paginilor unei cărţi scanate 
în fişiere text ce pot fi citite apoi cu sintetizator vocal sau pe un display 
braille. Această aplicaţie permite nevăzătorilor să citească singuri o carte, o 
revistă sau un ziar. 

Pentru cei care mai au oarecare abilitate de vedere este foarte utilă o 
aplicaţie care măreşte imaginile de pe monitor, permite modificarea 
culorilor, a contrastului şi luminozităţii. 

Toate aceste tehnologii au ca echipament central computerul şi permit 
celor cu deficienţe de vedere să aibă acces la o gamă diversă de informaţii, 
inaccesibilă lor în alte condiţii. Conectând computerul la Internet, aceştia pot 
intra în contact cu persoane din întreaga lume şi se pot bucura ca şi cei fără 
probleme de imensa diversitate de informaţii care se află pe site-urile 
româneşti şi străine. 

Cărţile audio clasice, înregistrate pe benzi şi casete au fost înlocuite 
treptat cu cele înregistrate pe CD-uri, mai ieftine şi care înglobează într-un 
volum mic mult mai multe ore de înregistrare audio. 

Din nefericire, aceste tehnologii de acces sunt destul de scumpe. Un 
cititor de ecran costă cam 1200$, un display Braille 2000$, un sintetizor 
vocal extern 750$, o imprimantă Braille 5000–7000$. Alte tehnologii de 
acces care sunt folosite şi de publicul larg sunt mai ieftine. Un soft de 
recunoaştere a caracterelor costă 150$, un scanner 100$. 

Braille reprezintă pentru nevăzători ceea ce cuvântul scris este pentru 
individul înzestrat cu vedere: acces la informaţie şi contact cu lumea 
exterioară, iar noile tehnologii îi ajută pe aceştia să facă faţă exploziei 
informaţionale de pe suporturile moderne, dar şi de pe cele tradiţionale. 
 

 
Figura 1 
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Nu numai în ţările cu un nivel de trai foarte ridicat, ci şi în România a 
început să se manifeste un oarecare interes faţă de problemele persoanelor 
cu deficienţe de vedere.  

În Bucureşti s-a creat o bibliotecă sonoră pentru nevăzători şi 
ambliopi, ca filială a Bibliotecii Metropolitane “Mihail Sadoveanu”, pe baza 
unui proiect realizat de Centrul de Resurse şi Comunicaţii Internet pentru 
Organizaţiile Neguvernamentale (co-finanţat de FDSC, GDS şi GURU în 
cadrul programului PHARE) împreună cu Asociaţia Bibliotecarilor şi 
Documentariştilor din Bucureşti (ABIDOB).  

Aflată încă la începuturi, această bibliotecă îşi va dezvolta colecţiile 
specifice, diversificându-şi serviciile, dacă va beneficia în continuare de 
sprijinul şi atenţia cuvenite oricârui tip de utilizator, având în vedere, cel 
puţin, drepturile fundamentale ale omului. 

Extrem de utilă ar fi crearea unei reţele de biblioteci pentru 
problemele specifice ale acestei categorii de utilizatori. Căci, dacă este o 
realitate preţul ridicat al documentelor în general, pentru puterea noastră de 
cumpărare, costurile foarte mari pe care le presupun documentele specifice 
şi tehnologiile destinate decriptării acestora pot face inaccesibilă informaţia 
la domiciliu pentru utilizatorii nevăzători sau ambliopi. 
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