CLUB OGP – 24 martie 2015, Biblioteca Națională

ACCESIBILIZAREA INFORMAȚIEI

Dezbaterea pe tema Accesibilizarea informației i-a avut drept invitați speciali pe dna. Adriana Boruna,
din cadrul Serviciului Cercetare-Dezvoltare al Bibliotecii Naționale, și pe dnul. Mircea Bucur, din partea
Fundației Cartea Călătoare, care au prezentat o serie de norme, probleme și recomandări legate de
accesibilizare.

Printre problemele întâmpinate de nevăzători și slab văzători, au fost amintite:
-lipsa accesibilizării mediului fizic;
- bariere în accesarea paginilor web;
- costuri mari ale tehnologiilor de acces;
- acces redus la educație din cauza numărului insuficient de manuale în braille, a numărului redus de
cărți disponibile, în special pe literatură tehnică sau muzicală, sau a neadaptării conținutului din noile
manuale școlare;

- acces redus la serviciile audiovizuale, ceea ce afectează informarea în special pe tema evenimentelor
de forță majoră;
- lipsa informației despre servicii online prietenoase, precum cele de cumpărături sau servicii bancare.
Normele de accesibilizare a paginilor web, așa cum au fost prezentate și dezbătute de invitați, urmează a
fi publicate pe site-ul ogp.gov.ro și trimise de echipa OGP către ministere și societatea civilă, în scopul
adaptării site-urilor.
Pe baza recomandărilor celor doi invitați, dar și a celorlalți participanți, dl. Radu Puchiu, Secretar de Stat
în cadrul Cancelariei Primului-Ministru a exprimat disponibilitatea pentru continuarea discuțiilor pe
tema abordată, precum și pentru următoarele acțiuni:
- crearea unui grup de discuții interactiv, alcătuit în principal din reprezentanți guvernamentali și
reprezentanți ai comunității persoanelor cu dificultăți de vedere, pentru a dezvolta idei, propuneri sau
proiecte care să îmbunătățească mediul online în vederea accesibilizării informațiilor;
- realizarea unei situații despre site-urile și serviciile online accesibile;
- crearea unei sigle de certificare a calității privind accesibilizarea informației, pentru site-uri;
- identificarea unor surse de finanțare pentru investițiile necesare în domeniu. În cadrul întâlnirii, dna.
Prof.dr.ing. Doina Banciu, Director General al Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare în
Informatica - ICI București, a afirmat că există fonduri de cercetare disponibile pentru această temă.

