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ПЪТЕШЕСТВИЕ ВЪВ ВИРТУАЛНИЯ СВЯТ БЕЗ МОНИТОР И 

МИШКА 

Негослав Събев 

Институт по математика и информатика при БАН 

A JOURNEY THROUGH THE VIRTUAL WORLD WITHOUT 

MONITOR AND MOUSE 

Negoslav Sabev 

Institute of mathematics and informatics, BAS 

Abstract: In the paper are discussed issues of accessibility for people with 

disabilities in the virtual world. There are described the problems encountered by 

blind users of the Internet. To remove these barriers and turning the web into 

accessible environment is need to apply standards and guidelines for web 

accessibility. 

Keywords:  Web accessibility, Internet 

 

Резюме: Разгледани са въпросите с достъпността на хората с 

увреждания във виртуалния свят. Описани са проблемите, срещани от 

незрящия потребител на Интернет. За премахването на тези бариери и 

превръщането на уеб пространството в достъпна среда се прилагат 

стандарти и насоки за уеб достъпност. 

Ключови думи: Уеб достъпност, интернет 

Въведение 

Здравейте, казвам се Негослав Събев и последните няколко месеца от моя живот 

преминаха в усилена работа по проблемите на достъпността  в уеб за хора с увредено 

зрение. Бях включен като ключов експерт в проекта „Гражданска инициатива за уеб 

достъпност в публичния сектор“ на Фондация „Хоризонти“. Работих за създаване на 

Мрежата за уеб достъпност, инициирана по същия проект и участвах в тестване за 

достъпност на 100 публични сайта. Проблемите, свързани с уеб достъпността, са много 

- колкото хора, толкова и проблеми. 

Сега ще се опитам да ви опиша някои от основните пречки и спънки на слепия 

потребител в интернет. Надявам се, че никой от вас, или поне повечето , няма някакво 

увреждане. Едва ли някой би желал да се сдобие с такова. Но както е известно, няма 

гаранции за нищо в този свят. Случват се непредвидени инциденти, които водят до 

временни, а понякога и до трайни увреждания. Естеството и степента на различните 

увреждания водят до ограничения и дефицити в човешката дейност. Колкото по-тежко 

е увреждането, толкова по-трудно е изпълнението на определени дейности или 

възприемането, обработката и реакцията на дадена информация. Това е в пълна сила 

както за реалния свят, така и за виртуалния, който заема все по-голямо място в 

ежедневието ни. 

Основно хората със зрителни увреждания се делят на две групи – напълно 

незрящи и хора с остатъчно зрение или слабо виждащи. Колкото и да изглежда странно 

за някои, старите приказки от типа на „кьорав карти не играе“ отдавна не отговарят на 
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