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Nova tehnologija slijepim i slabovidnim osobama 
omogućuje čitanje u bečkim knjižnicama 

Austrijska nacionalna knjižnica dobila je pametni u ređaj koji 
prepoznaje tekst na svim površinama te ga čita naglas, čime se 
slijepim i slabovidnim osobama želi olakšati pristu p ponudi 
knjižnice, a odlazak u knjižnicu želi u činiti privla čnijim. Takav ure đaj 
dostupan je odnedavno i u glavnoj be čkoj knjižnici.   
 
Austrijska nacionalna knjižnica poduzela je još jedan važan korak kako bi svoju građu učinila 
dostupnom svim građanima. U suradnji s izraelskom tvrtkom OrCam slijepim i slabovidnim osobama 
sada olakšava pristup ponudi knjižnice pomoću prijenosnog pametnog uređaja OrCam MyEye 2.0. 
Uređaj koji je odnedavno dostupan za besplatno korištenje u knjižnici sastoji se od kamere i malenog 
zvučnika. Prepoznaje tekst na svim površinama te ga čita naglas, a može prepoznati i lica, novčanice 
te različite proizvode. Pritom svaki korisnik može prilagoditi glasnoću zvuka i brzinu čitanja. Time se 
slijepima i slabovidnima omogućuje da uživaju u čitanju bez prepreka te im se osigurava veća 
samostalnost.   
 
Cilj ove suradnje jest knjižničnu građu učiniti pristupačnijom slijepim i slabovidnim korisnicima te podići 
svijest u društvu o izazovima s kojima se susreću.  
 
Tehnološka tvrtka OrCam specijalizirana je za uređaje za pomoć slijepim i slabovidnim osobama koji 
se temelje na umjetnoj inteligenciji. Tvrtka već duže vrijeme ulaže velike napore u poboljšanje 
pristupačnosti i podršku slijepim i slabovidnim osobama diljem svijeta. Tako su, na primjer, u rujnu 
2020. započeli suradnju s nogometnom zvijezdom Lionelom Messijem kako bi skrenuli pozornost na 
osobe s poteškoćama u vidu.  
 
Pametni uređaj OrCam MyEye 2.0 odnedavno je dostupan i u glavnoj bečkoj knjižnici. Bečke gradske 
knjižnice već se godinama zalažu za socijalnu uključenost i dostupnost. Pritom osobama s 
poteškoćama u vidu odlazak u knjižnicu žele učiniti privlačnijim te pokazati da su ondje svi dobrodošli. 

 
Slika: Korisnica knjižnice čita pomoću novog pametnog uređaja © Österreichische Nationalbibliothek   
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