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1. Įvadas 

Po esamos kino prieinamumo žmonėms su sensorine negalia situacijos analizės išryškėjo, kad 

Lietuvoje vyrauja tik pavienės iniciatyvos, tačiau nėra jokio sisteminio ir ilgalaikio sprendimo, 

kuris užtikrintų žmonių su negalia teises ir kultūros prieinamumą. Todėl imtos analizuoti 

gerosios užsienio šalių praktikos, siekiant išsigryninti elementus, reikalingus sisteminiam 

sprendimui Lietuvoje įgyvendinti.  

Analizei pasirinktos šalys yra Švedija, Vokietija, Jungtinė Karalystė ir Australija. Švedija, 

Jungtinė Karalystė ir Australija pasirinktos todėl, kad yra labai pažengusios kultūros 

prieinamumo užtikrinime, turi išsamius teisės aktus, nurodančius, kaip audiovizualinių kūrinių 

ir televizijos prieinamumas turi būti įgyvendinamas. Vokietija pasirinkta kaip pavyzdys šalies, 

kuri, nepaisant nedidelio reguliavimo teisės aktais, turi gerą kino filmų prieinamumą ir naudoja 

daug skirtingų priemonių. Taip šios šalys turi skirtingus filmų pritaikymo ir platinimo 

modelius, todėl jas lyginant galima perteikti gerą skirtingų galimybių apžvalgą, nes skiriasi 

valstybės įsitraukimo ir bendras visuomenės sąmoningumo lygis kultūros prieinamumo 

žmonėms su negalia klausimu.  

Pjūviai, kuriais analizuotos pasirinktos šalys yra esama situacija/teisinis reguliavimas, tikslinės 

grupės dydis ir ypatybės, filmų pritaikymo metodika, kino teatrų, festivalių bei televizijos 

prieinamumas. Šie pjūviai pasirinkti tam, kad būtų galima įvertinti bendrą žmonių su negalia 

integracijos ir įtraukties sistemą ir tikslinės grupės dydį. Pagal tai galime matyti, kad užsienio 

valstybėse nėra atsižvelgiama į tai, kad žmonės su negalia procentualiai sudaro mažesnę dalį 

nei žmonės be negalios, o daugiau dėmesio skiriama žmogaus teisių užtikrinimui, televizijos 

prieinamumas dažnu atveju siekia aukštus pritaikymo procentus. Filmo pritaikymo pjūvyje 

svarbiausia yra pačio garsinio vaizdavimo1 ir titrų ar gestų kalbos gaminimas ir pačio filmo 

pritaikymas. Kino teatrų, festivalių ir televizijos prieinamumo pjūvis siekiant išanalizuoti 

pritaikytų filmų plėtros galimybes naudojantis skirtingomis priemonėmis. 

Po užsienio šalių gerųjų praktikų analizių yra pateikiamas skirtingų metodikų ir jų teigiamų ir 

neigiamų aspektų apibendrinimas, siekiant išgryninti Lietuvai naudingiausius ir geriausiai 

pritaikomus sprendimus.  

  

                                                 
1 Garsininis vaizdavimas – tai audiovizualinio kūrinio pritaikymas žmonėms su regos negalia, kai pauzėse tarp 

filmo dialogų yra aprašoma veikėjų išvaizda, veiksmo vieta, judėjimo kryptys, veiksmai. Yra aprašoma 

viskas, kas turi įtakos ir yra svarbu tolimesnei filmo eigai.  
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2. Kino pritaikymas neregiams ir silpnaregiams užsienyje 

2.1. ŠVEDIJA 

2.1.1. Esama situacija/teisinis reglamentavimas 

Įstatymai paramai žmonėms su negalia 

1994 buvo patvirtintas Paramos ir paslaugų žmonėms su tam tikrais specialiais poreikiais 

įstatymas. Šiuo įstatymu siekiama žmonėms su negalia suteikti geresnes galimybes gyventi 

savarankišką gyvenimą ir užtikrinti lygias gyvenimo sąlygas ir dalyvavimą visuomeniniame 

gyvenime. Tai gali būti asmeninis asistentas kasdieniame gyvenime, namų ruošoje ar pagalba 

tėvams, kurie turi vaikus su negalia. Tačiau šis įstatymas suteikia pagalbą ir paslaugas tik 

žmonėms su specifiniais sutrikimais. Žmonės, kurie nepatenka į šį įstatymą, gali gauti paramą 

per savivaldybę pagal Socialinių paslaugų įstatymą. Šis ir Planavimo ir statybos įstatymas 

yra teisės aktų pavyzdžiai, kurie yra nukreipti į neįgaliuosius. 2009 m. buvo priimtas 

Diskriminacijos įstatymas, kurio pagrindinis tikslas yra sustiprinti teisinę individų apsaugą ir 

padėti diskriminacijos aukoms ištaisyti padėtį ir gauti finansinę kompensaciją.2 

Diskriminacijos įstatyme negalia apibrėžiama kaip nuolatinis fizinis, psichinis arba protinis 

žmogaus galių apribojimas, atsiradęs kaip sužeidimo arba ligos pasekmė nuo gimimo, atsirado 

kažkada vėliau arba galima tikėtis, kad atsiras.  

Veiksmų planas „Nuo paciento iki piliečio“ 

Esama neįgaliųjų socialinės integracijos politika remiasi Vyriausybės veiksmų planu Från 

patient till medborgare [Nuo paciento iki piliečio] iš 1999/2000. 2008 ratifikuodama Jungtinių 

Tautų Neįgaliųjų Teisių Konvenciją Švedija dar labiau sustiprino žmonių su negalia teises. 

Planą „Nuo paciento iki piliečio“ galima laikyti manifestu, nes anksčiau žmonės su negalia 

dažnai buvo laikomi pacientais, tačiau Riksdag priėmė visuomeninę socialinę perspektyvą, per 

kurią žmonės su negalia turi būti vertinami kaip kiti piliečiai su jų teisėmis ir pareigomis.3 

Visuomenės dalyvavimo agentūra atliko socialinės integracijos politikos plėtros vertinimą ir 

analizę. Tyrimo rezultatai rodo, kad socialinės integracijos progresas buvo labai lėtas, o 

numatyti tikslai nepasiekti. Nepaisant to, kad prieinamumas kievienais metais didėjo ir kai 

kuriose srityse žmonių su negalia gyvenimo sąlygų nelygybė sumažėjo, tačiau dalyvavimo 

                                                 
2 https://sweden.se/society/swedens-disability-policy/ 
3 http://www.mfd.se/other-languages/english/swedish-disability-policy/ 
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visuomeniniame gyvenime problemos liko, žmonės su negalia negali lygiai su kitais žmonėmis 

dalyvauti visuomeniniame gyvenime, todėl sieikiama, kad socialinės integracijos politika taptų 

efektyvesne ir sistematiškesne.4  

Vyriausybės strategija neįgaliųjų socialinei integracijai 

Kai veiksmų plano galiojimas baigėsi, 2011 birželį buvo pradėta įgyvendinti nauja socialinės 

integracijos strategija 2011 – 2016 m. Negalios politika Švedijoje įtraukia visus politikos 

laukus: 2011 – 2016 į Vyriausybės strategiją negalios politikai buvo įtraukti 10 skirtingų 

politikos laukų ir šiek tiek daugiau nei 20 nacionalinio lygmens institucijų į veiklų 

įgyvendinimą. Šios institucijos įsitraukia į veiklas ir matuoja atliktus darbus iš žmogaus su 

negalia perspektyvos. Vienas iš svarbiausių strategijos pagrindų yra žmogaus teisės, 

pavyzdžiui Jungtinių Tautų Neįgaliųjų Teisių Konvencija ir Jungtinių Tautų Vaiko Teisių 

Konvencija.  

Iš viso strategijoje buvo išskirti šie laukai: 

• Darbo rinkos politika 

• Švietimo politika 

• Socialinė politika 

• Sveikatos apsaugos politika 

• Padidintas fizinis prieinamumas 

• Viešojo transporto politika 

• Informacinių technologijų politika 

• Kultūra, medijos ir sportas  

• Teisinė sistema 

• Vartotojų politika.5 

Kadangi socialinės integracijos politiką įtakoja daugybė skirtingų lygmenų veikėjų, tokių kaip 

vyriausybės agentūros, miestų ir regionų savivaldybės, privatus sektorius ir nevyriausybinės 

organizacijos bei visuomenė, socialinė integracija ir įtrauktis yra vertinamos ne kaip vien 

neįgaliuosius liečianti sritis, bet visą visuomenę įtraukianti politikos sritis. Švedijos Riksdag ir 

                                                 
4 http://www.mfd.se/other-languages/english/swedish-disability-policy/proposals-on-a-new-structure-for-the-

swedish-disability-policy/ 
5 http://www.mfd.se/other-languages/english/swedish-disability-policy/strategy-2011-2016/ 
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Vyriausybė siekia aiškiai parodyti, kad neįgaliųjų socialinė integracija yra svarbi tvarios 

visuomenės vystymosi dalis, būtina, norint Švedijai pasiekti žmogaus teisių ir Darnaus 

Vystymosi Tikslus.6 

Dalyvavimo visuomeniniame gyvenime agentūra 2016 parengė 2017 – 2022 m. strategiją, kuri 

vienija prieš tai buvusių strategijų nuo 2000 m. tikslus, nes per šį laikotarpį išryškėjo, kad 

socialinė integracija užima daug laiko.7 

Švedijos savivaldybėse yra tarybos, kurios daugiausiai užsiima sveikatos apsauga, švietimu, 

socialinėmis paslaugomis.8 Tačiau, kai kuriuose miestuose tokios tarybos pagal savo veiklos 

pobūdį dar pasiskirsto pagal temas, pavyzdžiui Boras mieste yra Laisvalaikio taryba. 

Kreipiantis į tokią tarybą nedidelės apimties sprendimai gali būti patvirtinami iškart, tačiau 

dažnai sprendimas gali būti priimamas tik atlikus tyrimą arba įtraukus suinteresuotas šalis, 

todėl gali užtrukti.  

2.1.2. Informacija apie tikslinę grupę  

Vienas iš 5 Švedijos gyventojų turi vienokią ar kitokią negalią.9 Yra manoma, kad apie 10 proc. 

Švedijos populiacijos turi regos negalią arba disleksiją, kurie naudotųsi prieinamumo 

paslaugomis. Tai sudaro apie 1 mln. Švedijos gyventojų.10 

2.1.3. Filmo pritaikymas 

2011 m. Švedijos pašto ir telekomo įstaiga ir Švedijos filmų institutas gavo Kultūros 

ministerijos nurodymą parengti techninę sistemą garsiniam vaizdavimui ir garsiniams titrams 

skaitmeniniuose kino teatruose, kurie 2014 m. sudarė daugiau nei 90 proc. Švedijos kino teatrų. 

Anksčiau filmai su garsiniu vaizdavimu buvo įmanomi tik pačiam vertėjui būnant kino salėje, 

tačiau toks pritaikymo būdas limituodavo galimų seansų skaičių. 2014 m. įvyko tik 150 tokių 

seansų su gyvu garsiniu vaizdavimu, kuriuose lankėsi apie 1300 žmonių su regos negalia. 

                                                 
6 http://www.mfd.se/other-languages/english/swedish-disability-policy/proposals-on-a-new-structure-for-the-

swedish-disability-policy/ 
7 Axelson, Hans von; Linden, Arvid; Andersson, Jonas E. ir Skehan, Terry: Equalization and Participation for 

All:Swedish Disability Policy at a Crossroads. In: Universal Design 2016: Learning from the Past, Designing 

for the Future. H. Petrie et al. (Eds.). p. 69 – 77, čia p. 71. 
8 https://sweden.se/society/swedens-disability-policy/ 
9 Švedijos filmų institutas: Industry Standard – Available Cinema. 2015. P. 7. 
10 http://www.filminstitutet.se/en/funding/funding-from-the-swedish-film-institute/available-cinema/ 
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Palyginimui: 2014 m. TOP10 žiūrimiausių švediškų filmų buvo parodyti 63 401 kartus, o 

TOP10 žiūrimiausi užsienio filmai Švedijoje buvo rodyti 82 058 kartus. Jei šie 20 filmų būtų 

pritaikyti su garsiniu vaizdavimu ar garsiniais titrai, tai žmonės su regos negalia ir dislektikai 

turėtų žymiai geresnį kino prieinamumą.11 

Garsinio vaizdavimo techninis sprendimas yra per Google Play ar Apple App Store 

parsisiunčiama programėlė. Vartotojo išmanusis telefonas arba planšetė per mikrofoną 

registruoja filmo garso takelį ir su juo sinchronizuoja garsinį vaizdavimą, kurio žiūrovas 

klausosi per ausines. Garsiniai titrai yra sistema, kuri filmo subtitrus perskaito garsiai. Jų 

galima klausytis taip pat per ausines. Tokiu būdu dislektikai arba neregiai gali klausytis išverstų 

dialogų. Ši sprendimas taip pat įgalina vaikus, kurie dar nesugeba greitai skaityti, sekti filmą.12 

Anksčiau Švedijos filmų institutas per metus finansuodavo apie 150 garsinių vaizdavimų. Šiuo 

metu per metus finansuojama apie 50 garsinių vaizdavimų. Kino filmų žiūrovas, 

neatsižvelgdamas į laiką ir vietą, gali programėlėje parsisiųsti norimo filmo garsinį vaizdavimą 

arba įrašytus balsu subtitrus. Filmų platintojai specialiai filmų pritaikymui su garsiniu 

vaizdavimu gali gauti papildomą finansavimą iš Švedijos filmų instituto. Švedijos filmų 

institutas, pateikia informacines brošiūrėles visoms filmų pritaikymo suinteresuotoms šalims, 

kuriose yra svarbiausių dalykų sąrašai, įmonių atliekančių garsinius vaizdavimus sąrašai ir pan. 

Kino teatrai repertuaruose ar programose turi nurodyti, ar filmai turi garsinį vaizdavimą ir 

garsinius titrus.13 

Į šių sistemų kūrimą buvo įtrauktos įvairios organizacijos: Swedish Association of the Visually 

Impaired, Visually Impaired Youth Sweden, the Swedish Exhibitors Association, the Swedish 

Film Distributors Association, the Swedish Film and TV Producers Association, Swedish 

Agency for Accessible Media, Swedish Union for Performing Arts and Film režisierių šaka, 

the Swedish Association of Dyslexic, the People´s Parks and Community Centres in Sweden, 

taip pat įmonės Balken Produktion, Scanbox and Filmtec, SF Film prodiuseriai, Nordisk Film 

ir 20th Century Fox ir kino teatrų grandinės Svensk Bio ir SF Bio. Tai parodo didelį ne tik 

valstybės, tačiau ir kino industrijos atstovų įsitraukimą į kino prieinamumo didinimą.14 

                                                 
11 https://www.epsa-projects.eu/index.php?title=Available_Cinema 
12 https://www.epsa-projects.eu/index.php?title=Available_Cinema 
13 http://www.filminstitutet.se/en/funding/funding-from-the-swedish-film-institute/available-cinema/ 
14 https://www.epsa-projects.eu/index.php?title=Available_Cinema 
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Pasak Lisos Wacklin, Švedijos filmų instituto Available Cinema projektų vadovės, ši 

technologija sudaro sąlygas parodyti daugiau nei 150 000 seansų per metus visoje Švedijoje.15 

Įmonės, kurios užsiima garsinio vaizdavimo ir garsinių titrų gamyba: Syntolkning Nu, Iris 

Media, Tundell Salmson, Eurotroll, SDI Media, Ljudlager, REDBLUE Production, Tistron 

HB, Enable Media, SeeListen and MediaVision (Degerfors).  

Kadangi platintojams priklauso teisės į filmus, jie ir yra atsakingi už filmų pritaikymą žmonėms 

su klausos ir regos negalia. Platintojas taip pat gali gauti finansavimą filmo pritaikymui 

(garsiniam vaizdavimui arba garsiniams titrams). Parama ir Available Cinema programos 

techniniai sprendimai gali būti skiriami tik valsybiniame filmų registre registruotiems filmams. 

Teikiant paraišką filmo pritaikymo finansavimui, būtina kartu pateikti ir bent du pasiūlymus, 

kurie parodo pritaikymo kainą. Gamintojai filmus turi pritaikyti tik tuo atveju, jei tai yra švedų 

gamybos filmai. Tokiu atveju jie gali gauti finansavimą filmo gamybai ir kartu švediškiems 

titrams. Už švediškų filmų garsinį vaizdavimą taip pat atsakingi platintojai.16  

2.1.4. Kino teatrai 

Kino teatrai dirbo kartu su Švedijos filmų institutu vystant kino prieinamumo žmonėms su 

negalia programėles, todėl kiti pritaikymo būdai žmonėms su regos negalia nėra paplitę. 

Švedijos kino teatrai filmus rodo originalo kalba su titrais, todėl kino filmų prieinamumas ir 

kurtiesiems bei neprigirdintiems yra pakankamai geras. O didžiausia Švedijos kino teatrų 

grandinė SF Bio nuo 2014 m. gruodžio visus švediškus filmus rodo su subtitrais, siekiant kad 

žmonės su klausos negalia turėtų geresnį priėjimą prie švediškų filmų.17 

2.1.5. Televizija 

Radijo ir televizijos įstatymo 5 skyriaus 12 straipsnyje nurodyta, kad televizijos transliuotojai 

turi savo paslaugas teikti taip, kad jos būtų prieinamos asmenims su funkciniais sutrikimais – 

turi būti taikomas subtitravimas, vertimas į gestų kalbą, akustinis vaizdo aprašymas. 

                                                 
15 https://www.audiblemagic.com/2015/04/08/new-mobile-app-enhances-cinema-experience-for-the-vision-

impaired/ 
16 Švedijos filmų institutas: Industry Standard – Available Cinema. 2015. P. 29 – 32. 
17 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6011945 
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Prieinamumo priemonių taikymo mastą nustato vyriausybė (transliuotojams, kurių veikla 

finansuojama iš televizijos mokesčių) bei Spaudos ir transliavimo institucija (kitiems 

transliuotojams). Nustatant, kaip ir kokia apimtimi turi būti užtikrintas paslaugų prieinamumas 

asmenims, turintiems funkcinių sutrikimų, turi būti atsižvelgta į transliuotojo finansinę 

situaciją ir technines aplinkybes.18 

Vyriausybė yra patvirtinusi specialų dokumentą, kuriame 2014–2019 m. nustatyti tam tikri 

įpareigojimai nacionaliniam transliuotojui SVT. Pagal šį dokumentą 2016 m. SVT buvo 

įpareigota taikyti subtitravimą 100 proc. netiesiogiai transliuojamų programų laiko ir 65 proc. 

tiesiogiai transliuojamų programų laiko.19 Per antenas arba palydovus transliuojančios 

televizijos yra bendrai įpareigotos skatinti prieinamumą. Tačiau jei tokios televizijos pasiekia 

didesnę nei 1 proc. auditoriją, tuomet joms galioja konkretesnės prieinamumo taisyklės. 2011 

Transliacijų tarnyba nusprendė, kad TV4 AB turi pritaikyti savo transliuojamą programą 

žmonėms su negalia. Šis pritaikymo reikalavimas galioja tik švediškai transliuojamam turiniui. 

Numatyta, kad nuo 2011 iki 2016 m. garsinis vaizdavimas ir garsiniai titrai kiekvienais metais 

turi būti parengti po 3 proc. daugiau. Pritaikymo kainos lubos yra pasiekiamos, kai pritaikymui 

reikalinga suma viršija kompanijos grynųjų pardavimų kainos procentą einamosios programos 

paslaugoms.20 

Vienas iš labiausiai SVT prieinamumą išplečiančių įpareigojimų yra garsinių titrų 

įpareigojimas visam turiniui, kuris nėra gyva transliacija. Tai reiškia, kad visi filmai ir laidos, 

kurie nėra gyvai transliuojami turi bent jau garsinius titrus, jei garsinis vaizdavimas nėra 

prieinamas. Būtina atkreipti dėmesį, kad Švedijoje užsienio turinys yra transliuojamas 

originalo kalba su švediškais titrais. Dubliuojama yra tik vaikams skirtose laidose. Taip pat, 

Radijo ir televizijos įstatyme yra numatyta, kad transliavimo licenzija gali būti kombinuojama 

su reikalavimu pritaikyti turinį žmonėms su negalia. Jei šie reikalavimai nėra įgyvendinami, 

gali būti baudžiami baudomis.21   

                                                 
18 LRS Kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimų skyrius: Nacionalinio transliuotojo 

paslaugų pritaikymas klausos ir regos negalią turintiems asmenims. Europos Sąjungos valstybių narių 

praktika. 2018/01/25. P. 8 – 9.  
19 LRS Kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimų skyrius: Nacionalinio transliuotojo 

paslaugų pritaikymas klausos ir regos negalią turintiems asmenims. Europos Sąjungos valstybių narių 

praktika. 2018/01/25. P. 8 – 9.  
20 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA): Background country information reports for the 

comparative report on The right to political participation for persons with disabilities: Accessibility standards 

for audio-visual media. Indicators on political participation of persons with disabilities. 2014. 
21 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA): Background country information reports for the 

comparative report on The right to political participation for persons with disabilities: Accessibility standards 

for audio-visual media. Indicators on political participation of persons with disabilities. 2014. 
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2.2. VOKIETIJA 

2.2.1. Esama situacija/teisinis reglamentavimas 

Vokietijoje šiuo metu galiojantis Neįgaliųjų lygybės įstatymas yra skirtas tik viešojo sektoriaus 

federalinio lygmens institucijoms. Jis reglamentuoja infrastruktūrinį ir informacinį 

prieinamumą.22 Šis federalinis įstatymas federalinėse žemėse turi papildomus neįgaliųjų 

lygybės įstatymus, tačiau jie nėra vienodi, neatitinka žodis į žodį federalinio įstatymo ir netgi 

skiriasi tarpusavyje. Visose 16 federalinių žemių įstatymai taip pat reguliuoja tik viešojo 

sektoriaus institucijas, viešąsias įstaigas ir įmones. Išskyrus dvi federalines žemes – Bavariją 

ir Heseną – visose kitose audiovizualiniai kūriniai nėra minimi. Bavarijoje ir Hesene papildomi 

straipsniai numato, kad visuomeniniai transliuotojai Bayrischer Rundfunk ir Hessischer 

Rundfunk privalo pateikti turinį su titrais ir garsiniu vaizdavimu. Tačiau Hesene numatyta, kad 

Heseno žemės privataus radijo ir televizijos ir naujų medijų institucija skatina privačius 

transliuotojus gerinti savo paslaugų prieinamumą žmonėms su negalia. Nepaisant to, net ir 

šiuose įstatymuose nėra reguliuojamas kino filmų prieinamumas kino teatruose ar 

festivaliuose.  

Federaliniame Vokietijos Neįgaliųjų lygybės įstatyme bei visuose 16 federalinių žemių 

įstatymuose neįgalumas yra traktuojamas kaip fizinė, protinė, psichinė būsena, neatitinkanti 

tipinės individo amžiaus būsenos, kuri nėra laikina (t.y. 6 arba daugiau mėnesių) arba yra didelė 

tikimybė, kad ši būsena išliks ilgiau nei 6 mėn. Konkrečiai regos negalia atsiranda regėjimui 

(stipresnei akiai) sumažėjus iki 30 proc. arba mažiau, negalint koreguoti regėjimo akinių arba 

kontaktinių lęšių pagalba.23 

Pirmieji bandymai pritaikyti filmus žmonėms su regos negalia Vokietijoje prasidėjo 1989 

metais, kai buvo įsteigta „Münchner Filmbeschreibergruppe“ (liet. „Miuncheno filmų 

aprašytojų grupė“) ir su finansine Columbia TriStar ir 20th Century Fox parama parengė kai 

kurių amerikietiškų komedijų garsinius vaizdo aprašymus. Ši grupė laikoma garsinio 

vaizdavimo Vokietijoje pradininkais. 1992 remiami Bavarijos aklųjų sąjungos Miuncheno 

filmų aprašytojai pradėjo dirbti televizijoje ir rengti DVD. 24 

Tais pačiais metais parodytas pirmas filmas su garsiniu vaizdavimu kino festivalyje ir 

televizijoje, o 1993 pirmasis filmas su garsiniu vaizdavimu buvo transliuotas Vokietijos 

visuomeninio transliuotojo ZDF. Nuo 1997 bendras vokiečių ir prancūzų transliuotojas ARTE 

                                                 
22 https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/BGG.pdf 
23 http://www.bsvsh.org/index.php?menuid=58&reporeid=52 
24 Niedzviegienė/Kirejeva, p. 156; Arma, dis, p. 45- 46. 
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taip pradėjo naudoti garsinį vaizdavimą. Nuo 1997 Bayerischer Rundfunk turi garsinių filmų 

redaktorių, o šiuo metu ten egzistuoja Garsinio vaizdavimo departamentas, kuris per metus 

parengia apie 12 – 14 filmų. Įskaitant kartojimus ir iš kitų gamintojų perimtus filmus su 

garsiniu vaizdavimu ši televizija kas savaitę arba dvi parodo po vieną filmą su garsiniu 

vaizdavimu.25 

1998 Vokietijos aklųjų ir silpnaregių draugija pradėjo trejų metų trukmės projektą „Televizijos 

prieinamumas akliesiems ir silpnaregiams per naują mediją garsinis filmas“. Šis projektas buvo 

finansuojamas ir Federalinės vidaus reikalų ministerijos, o juo buvo siekiama įtvirtinti garsinį 

filmą Vokietijos medijose. Projekto metu buvo ieškoma kontaktų televizijose, filmų nuomos ir 

platinimo firmose, kuriami finansavimo modeliai, ruošiami filmų garsinio vaizdavimo rengėjai 

bei rengiami patys garsinio vaizdavimo aprašymai šiems kanalams: ZDF, SWR, MDR, Sat.1, 

Kinowelt Homeentertainment ir VCL. 2001 vietoje projekto buvo įkurta Deutsche Hörfilm 

gGmbH, įmonė, kuri žmonėms su regos negalia garsinio vaizdavimo pagalba padaro 

prieinamus filmus televizijoje, DVD, kino teatruose, festivaliuose, taip pat teatrus, parodas bei 

ekskursijas. Nuo 1998 metų įstaiga yra parengusi apie 4 000 filmų su garsiniu vaizdavimu.26 

Filmų rėmimo įstatymas nuo 2014 įpareigoja filmų gamintojus pritaikyti gaminamus filmus 

žmonėms su klausos ir regos negalia pritaikytus filmus, jeigu šie yra remiami Filmų paramos 

tarybos (Filmförderungsanstalt) arba Vokietijos filmų rėmimo fondo (Deutscher 

Filmförderfonds). Tai ženkliai padidino filmų su garsiniu vaizdavimu skaičių filmų rodymui 

kino teatruose. 2017 m. gegužės duomenimis vien tik Filmų paramos taryba buvo finansavusi 

232 kino filmus, kurie dėl to buvo įpareigoti pateikti ir filmo su garsiniu vaizdavimu versiją. 

Pagal Filmų rėmimo įstatymo §47 straipsnio dalį 227 filmo premjerai kino teatre privalo būti 

prieinama žmonėms su negalia pritaikyta versija. Taip pat minima, kad ir kino teatrai norėdami 

gauti valstybės paramą privalo užtikrinti kino filmų žmonėms su klausos ar regos negalia 

prieinamumą. Kokiu būdu šis kino filmų ir kino teatrų prieinamumas turi būti užtikrintas nėra 

specifikuojama. Tai reiškia, kad garsinis vaizdavimas gali būti organizuojamas tiek specialių 

seansų kino teatre būdu, tiek įvairių programėlių ar technikos pagalba. Ar filmų garsinio 

                                                 
25 Arma, dis, p. 45- 46. 
26 http://www.hoerfilm.de/pages/willkommen/ueber-die-dhg.html#mehr; http://www.hoerfilm.de/pages/filme-

fuer-blinde/das-projekt-hoerfilm.html 
27 https://www.buzer.de/gesetz/12362/a203108.htm 

http://www.hoerfilm.de/pages/willkommen/ueber-die-dhg.html#mehr
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vaizdavimo aprašymas bus prieinamas programėlėse GRETA ar Cinema Connect sprendžia 

patys filmų gamintojai ir platintojai.  

Taip pat yra daug tarptautinių firmų, kurios savanoriškai gamina garsinio vaizdavimo 

aprašymus, o labiausiai šioje srityje išsiskiria platintojas „Universal Pictures“. Iki 2015 m. 

rugpjūčio tokių platintojų, kaip Universal Pictures International, Warner Bros, 20th Century 

Fox, Neue Visionen, Piffl Medien, DCM, Concorde ir t.t. dėka, žmonės su negalia kine 

apsilankė daugiau nei 60.000 kartų. Šių firmų padaliniai Vokietijoje garsinius vaizdavimus 

kuria vokiečių kalba. 

2.2.2. Informacija apie tikslinę grupę  

Deutsche Hörfilm gGmbH duomenimis, Vokietijoje gyvena apie 1,2 mln. žmonių su regos 

negalia. Bavarijos aklųjų draugija 1996 metais vykdė apklausą, kuri parodė, kad 89 proc. 

apklaustų žmonių su regos negalia nori televizijos su garsiniu vaizdavimu. Iš apklaustųjų 

televizorių turėjo 97 proc., o 81 proc. juo reguliariai naudojosi.28 

2.2.3. Filmo pritaikymas 

Duris filmų pritaikymui žmonėms su regos negalia atvėrė skaitmeninė televizija, nes 

skaitmeninis transliavimas įgalina žiūrovą pasirinkti vieną iš kelių transliuojamų garso 

takelių.29 

Filmo garsinį vaizdavimą parengia filmo gamintojas, filmo platintojas arba televizija, kuri 

filmą transliuoja. Filmų platintojai, kurie įgalina ir remia kino prieinamumą Vokietijoje yra: 

Universal Pictures International, Warner Bros, 20th Century Fox, Neue Visionen, Piffl Medien, 

DCM, Concorde ir t.t. Tokios programėlės kaip Greta & Starks ar CinemaConnect tik platina 

jau parengtus filmus. 

Garsinio vaizdavimo aprašas yra rengiamas specialiai apmokytų filmų aprašinėtojų. Regintys 

žmonės ir žmonės su regos negalia dirba kartu, kad parengtų kuo trumpesnį ir suprantamesnį 

aprašą. Nereginčio žmogaus įtraukimas į procesą yra labai svarbus, nes regintys dažnai 

                                                 
28 http://www.hoerfilm.de/pages/filme-fuer-blinde/das-projekt-hoerfilm.html 
29 http://www.hoerfilm.de/pages/filme-fuer-blinde/das-projekt-hoerfilm/ifa-1999.html 
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nesuvokia, kokią informaciją neregintis žmogus suvokia, kai garso takelis yra akustiškai 

sudėtingas. Pirmiausia filmas yra analizuojamas struktūriškai: kaip keičiasi pagrindinis ir 

šalutiniai naratyvai, ar yra laiko šuolių, grįžimo į praeitį, sapnų ar svajonių, kokie veikėjai ir 

vietos turi būti aprašomi išsamiai, kuriose filmo vietose tai būtų galima padaryti. Paskui filmas 

yra apdirbamas scena po scenos, o viena pagrindinių užduočių yra vis trumpinti ir trumpinti 

aprašomąjį tekstą, kad filmo atmosfera būtų išlaikyta neperkraunant pauzių tarp dialogų. Po to 

garsinio vaizdavimo aprašymas yra įrašomas įrašų studijoje, sujungiamas su originaliu garso 

takeliu ir nukopijuojamas į antrąjį garso takelį.30 

Garsinį vaizdavimą Vokietijoje rengia bent 6 įmonės: audioskript31, DMT Digital Media 

Technologie GmbH32, alias33, wdr mediagroup34, subs Hamburg35 ir VSI Berlin36. Pavyzdžiui, 

audioskript per metus paruošia apie 350 garsinių vaizdavimų, reguliariai rengia gyvus garsinius 

vaizdavimus ir taip užtikrina ir kino festivalių prieinamumą. Audioskript kartu su 9 Vokietijos 

žemių radijo ir televizijos įstaigomis kūrė garsinio vaizdavimo standartus vokiškai kalbančių 

šalių regionui.37 

Pritaikytus kino filmus toliau platina ir prieinamumą užtikrina kino teatrai, televizija, įvairios 

programėlės.  

                                                 
30 http://www.hoerfilm.de/pages/haeufig-gestellte-fragen.html#wie-entsteht-ein-hoerfilm 
31 https://www.audioskript.de/barrierefreie-filmfassung/ 
32 http://www.dmt-studio.de/synchronstudio-dmt/ 
33 http://www.alias-film.com/ 
34 https://wdr-mediagroup.com/geschaeftsfelder/a-h/audiodeskription/ 
35 http://www.subs-hamburg.de/ 
36 http://www.vsi-berlin.tv/services/barrierefreies-tv 
37 https://www.audioskript.de/ueber-audioskript/ 
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2.2.4. Kino teatrai 

Paveikslas nr. 1. Kino teatrai Vokietijoje, pritaikyti žmonių su negalia poreikiams. 

Šiuo metu Vokietijoje egzistuoja keletas galimybių kino teatruose mėgautis filmais su garsiniu 

vaizdavimu: 

Programėlė GRETA 

GRETOS veikimui užtenka išmaniojo telefono su iOS arba Android operacinėmis sistemomis 

bei ausinių. Prieš einant į kiną reikia parsisiųsti GRETOS programėlę bei norimo filmo garsinį 

vaizdavimą. Kino teatre, kai filmas prasideda, įjungus programėlę sinchronizuojamas 

parsisiųsto filmo garsinis vaizdavimas. Garsinio vaizdavimo sinchronizacija su filmu prasideda 

nuo pirmųjų filmo garsų. 2014 metais, kai buvo kuriamos programėlės Greta & Starks38 

Vokietijos filmų rėmimo taryba projektą parėmė 37 931 eurų suma.39 

                                                 
38 Iki 2018 m. balandžio programėlės Greta ir Starks buvo atskiros programėlės, skirtos žmonėms su regos ir 

klausos negalia. Nuo 2018 m. balandžio programėlės buvo sujungtos ir Greta tapo vienintele toliau vystoma 

programėle. 
39 https://www.ffa.de/familiaeres-heiteres-und-einmal-ganz-laut-ffa-vergibt-52-millionen-euro-fuer-17-neue-

kinoprojekte.html?highlight=audiodeskription 
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Paveikslas nr. 2. Programėlės Greta vartotojo langas. 

Nuo 2014 m., kai programėlė pradėjo veikti, kino teatruose apsilankė apie 360 000 lankytojų. 

Žiūrovams ir kino teatrams programėlės naudojimas nemokamas, už filmo patalpinimą 

programėlėje susimoka kino filmų platintojai. Kadangi sumokamai sumai galima gauti 

valstybės finansavimą, patiems platintojams išlaidos nesijaučia.40  

Programėlė Cinema Connect 

Firma Sennheiser tiekia programėlę Cinema Connect, kuria per Wi-fi tinklą galima žiūrėti 

filmą su garsiniu vaizdavimu. Pagrindinė sąlyga yra, kad kino teatrai prieš tai jau būtų įsirengę 

šiai transliacijai reikalingą sistemą. Įsirengimui būtinas investicijas 50 proc. galima susigrąžinti 

per Filmų rėmimo tarybą. Programėlė tinkama naudoti su su iOS arba Android operacinėmis 

sistemomis. 2018 m. kovą garsinio vaizdavimo transliacijai reikalingą sistemą turėjo 22 kino 

teatrai. Naudojantis Cinema Connect galima garsinio vaizdavimo įrašą pritaikyti pagal savo 

asmeninius poreikius.41 

                                                 
40 Greta & Starks App informacija. 
41 https://de-de.sennheiser.com/hoerbehinderung-sehbehinderung-app-cinemaconnect 
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Kino teatruose skolinami Doremi Fidelio prietaisai 

Tiekėjas Doremi Fidelio platina technologiją, su kuria kine galima klausytis garsinio 

vaizdavimo. Naudojantis Doremi Fidelio prietaisais nereikia atsinešti savo prietaiso, jį galima 

pasiskolinti kino teatre. Su šiais prietaisais taip pat yra įmanoma reguliuoti girdimų garsų 

stiprumą, o tai padeda žmonėms, kurie prie regos negalios turi ir suprastėjusią klausą. Iki šiol 

tik labia nedaug kino teatrų naudoja šią technologiją.  

2.2.5. Kino festivaliai 

Kino festivalių prieinamumas žmonėms su regos negalia užtikrinamas tiek programėlių, tiek 

gyvų garsinio vaizdavimo seansų metu. Tam tikruose festivaliuose, pvz. Berlinale galima gauti 

specialius prietaisus su ausinėmis, kurie transliuoja garsinį vaizdavimą.Tokius gyvus seansus 

ruošia audioskript. 

Taip pat festivaliuose rodomi filmai turi garsinį vaizdavimą ir programėlėje Greta: 

BERLINALE - Internationale Filmfestspiele Berlin 

Metai 2016 2017 2018 

Filmų skaičius 1 5 5 

 

DOK Leipzig  

Metai 2017 

Filmų skaičius 13 

 

Futurale Filmfestival - Arbeiten 4.0 

Federalinė darbo ir socialinių reikalų ministerija inicijavo filmų festivalį Futurale, kuriuo 

siekiama tematizuoti ateities darbo tendencijas, sąlygas ir naujas taisykles. 7 filmai pritaikyti 

ir žmonėms su negalia bei gastroliuoja po visą Vokietją nuo 2016 metų.  
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Max-Ophüls-Prizas 

Filmų festivalis Max-Ophüls-Prizas yra svarbiausias jaunųjų kino kūrėjų festivalis, 

organizuojamas 38 metus.  

Metai 2015 2017 2018 

Filmų skaičius 5 3 6 

 

2.2.6. Televizija 

Vokietijoje iš viso yra 16 kanalų, kurie pritaiko savo turinį žmonėms su regos negalia: 3sat, 

ARTE, Bayerisches FS, Das Erste, EinsFestival, EinsPlus, hr-Fernsehen, KiKA, MDR-

FERNSEHEN, NDR Fernsehen, Radio Bremen TV, rbb Fernsehen, SR Fernsehen, SWR 

Fernsehen, WDR Fernsehen, ZDF, ZDFneo, ZDFinfo. Patys visuomeniniai transliuotojai yra 

savanoriškai susitarę, kad bent 10 proc. savo turinio transliuos su garsiniu vaizdavimu. 

Per dieną, pavyzdys 2018 m. balandžio 12 d., per visus kanalus galima girdėti apie 28 su 

garsiniu vaizdavimu pritaikytas laidas ir filmus.   
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3. Kino pritaikymas kurtiems ir neprigirdintiems užsienyje 

3.1. AUSTRALIJA 

3.1.1. Esama situacija/teisinis reglamentavimas 

Negalios diskriminacijos įstatymas (1992)  

Beveik visos Australijos valstijos ir teritorijos jau devintajame dešimtmetyje turėjo savo 

negalios antidiskriminacijos teisės aktus, tačiau Negalios diskriminacijos įstatymas 

standartizavo ir konsolidavo šiuos aktus federaliniu lygmeniu. Negalios diskriminacijos 

įstatymas saugo visuotines žmogaus teises žmonėms su negalia. Nusižengimai įstatymui yra 

traktuojami kaip diskriminacija ir apie juos yra informuojama Australijos žmogaus teisių 

komisija. 

Negalios diskriminacijos įstatyme negalia apibrėžiama kaip pilnas arba dalinis asmens fizinių 

arba psichinių funkcijų praradimas; pilnas arba dalinis kūno dalių praradimas; ligas sukėlusių 

organizmų būvimas kūne; ligas galinčių sukelti organizmų būvimas kūne; kūno dalių 

nefunkcionavimas, neteisingas susiformavimas arba sužalojimas; sutrikimas arba 

nefunkcionavimas, kurio pasekoje žmogus mokosi kitaip negu žmogus neturintis šio sutrikimo 

ar nefunkcionavimo; sutrikimas ar liga, kurie daro įtaką asmens mąstymo procesams, realybės 

suvokimui, emocijoms arba sprendimams arba kurio pasekoje sutrinka elgesys. Į apribrėžimą 

taip pat įtraukta negalia, kuri egzistuoja šiuo metu, buvo praeityje, bet šiuo metu jos nebėra, 

arba gali atsirasti ateityje (esant genetiniam polinkiui). 

24-tas Negalios diskriminacijos įstatymo skyrius numato, kad visos prekės, paslaugos ir 

infrastruktūra turi būti prieinama žmonėms su negalia. Nepaisant to, kad interneto, video ir 

filmų turinio prieinamumą pagrįsti šia sekcija būtų sudėtinga, tai būtų galima padaryti turint 

konkretų teismo sprendimą. Didelę įtaką tokiai interpretacijai padarė byla Maguire prieš 

Sydney organising Committee for the Olympic Games (SOCOG).42  

Bruce Lindsay Maguire, neregintis nuo gimimo, 2000 padavė SOCOG į teismą dėl SOCOG 

tinklalapio neprieinamumo žmonėms su regos negalia. Jis reikalavo papildomo vaizdų 

aprašymo ir keitimų tinklalapio navigacijoje, kad jis galėtų naudotis tinklalapiu su Brailio 

skaitytuvu. Maguire argumentavo, kad puslapio nepritaikymas yra Negalios diskriminacijos 

įstatymo nusižengimas. Nors SOCOG argumentavo, kad jie nediskriminavo specialiai, o 

                                                 
42 https://www.3playmedia.com/2015/07/27/australian-web-accessibility-closed-captioning-rules/ 
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pakeitimų kaina būtų nepateisinamai didelė, tačiau teismas nesutiko. SOCOG buvo įpareigotas 

pritaikyti tinklalapį ir sumokėti 20 000 A$. Taip buvo sukurtas precendentas, po kurio 

Australijos vyriausybė parengė planą įtraukiam tinklalapių dizainui ir kuris paskatino daugiau 

dėmesio skirti paslaugų prieinamumui.  

Prieinamumo ekspertas Dr. Scott Hollier teigia, kad iššūkiai, su kuriais susiduriama 

prieinamumo sferoje yra šie: 

1. Prieinamumo ekspertai yra atskirti nuo kitų departamentų, todėl nėra/nepakanka 

tarp-departamentinio/tarp-institucinio bendradarbiavimo; 

2. Pasenusios technologijos; 

3. Neproduktyvus skirtingų sektorių vienas kito kaltinimas, kas yra atsakingas už 

prieinamumo užtikrinimą; 

4. Skiriami per maži resursai; 

5. Trūksta auditorių, kurie tikrintų prieinamumą.43 

Screen Australia finansavimo taisyklės 

Screen Australia yra federalinės vyriausybės agentūra, kuri remia Australijos kino plėtrą, 

gamybą ir sklaidą. Agentūra buvo įkurta 2008 m. Screen Australia įstatymu ir perėmė jos 

pirmtakių Australian Film Commission, Film Finance Corporation Australia ir Film Australia 

Limited funkcijas. Screen Australia reikalauja, kad visi jos remiami filmai turėtų titrus ir garsinį 

vaizdavimą kino teatrams ir DVD, kad būtų užtikrinamas kino prieinamumas žmonėms su 

negalia. Už šiuos pritaikymus turi mokėti pats gamintojas. Filmų gamintojai taip pat yra 

įpareigoti užtikrinti, kad visos Australijos filmų platinimo sutartys įtrauktų kino prieinamumą 

žmonėms su klausos ir regos negalia titrais arba garsiniu vaizdavimu. Screen Australia taip pat 

skatina gamintojus pritaikyti visą audiovizualinį turinį bei tinklalapius, kad žmonės su negalia 

galėtų gauti informacijos apie vykdomus projektus.44 

 

                                                 
43 https://www.3playmedia.com/2015/07/27/australian-web-accessibility-closed-captioning-rules/ 
44 https://www.screenaustralia.gov.au/getmedia/2e7f34c9-1f1c-420e-a8d6-66e984ea3c92/Terms-of-trade 
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Kino prieinamumo įgyvendinimo planas (2010) 

2010 m. Gegužės 18 d. keturios didžiausios Australijos kino teatrų grandinės (Hoyts, Village 

Cinemas, Event Cinemas ir Reading Cinemas) pristatė skaitmenines technologijas, garsinį 

vaizdavimą ir titrų prietaisus kino prieinamumui užtikrinti. Šios prezentacijos metu šios 

keturios grandinės įsipareigojo plėsti kino prieinamumą Kino prieinamumo įgyvendinimo 

planu savo kino teatruose. Kadangi buvo matomas poreikis konsultuotis su žmonėms su 

negalia, kartu buvo įkurta Patariamoji grupė, kurioje yra ir žmonių su negalia bei jų atstovų. 

Kino prieinamumo įgyvendinimo planas numatė, kad iki 2014 m. pabaigos titrai ir garsinis 

vaizdavimas bus prieinami bent vienoje kino teatro salėje visuose 132 Hoyts, Village Cinemas, 

Event Cinemas ir Reading Cinemas kino teatrų kompleksuose. Jeigu kino teatras turi 6 ar 

mažiau salių, tai bent viena salė turi būti pritaikyta filmų žiūrėjimui su titrais ir garsiniu 

vaizdavimu. Jei kino teatras turi 7-12 salių, tai pritaikytos turi būti 2, jei 13 ir daugiau salių, tai 

pritaikytos turi būti 3. Tai reikštų, kad iš viso būtų pritaikytos 242 salės 132 kino teatruose. 

Pritaikius 10 proc. numatytų kino salių, visoje Australijoje būtų parodyti 840 pritaikytų kino 

seansų per savaitę.45 

Konsultavimas prieinamumui užtikrinti 

Prieinamo kino patariamoji grupė buvo pasiūlyta keturių, iniciatyvą rengusių, kino teatrų 

grandinių. Jos tikslas yra patarti ir asistuoti kino industrijai, siekiant prieinamumo žmonėms su 

klausos ir regos negalia gerinimo tikslų. 

Patariamosios grupės funkcijos yra (tačiau vien tik jomis neapsiriboja):  

• Teikti patarimus ir pagalbą kuriant prieinamos technologijos įgyvendinimo laiko planą; 

• Teikti grįžtamąjį ryšį apie pasiūlytus technologinius sprendimus ir vertinti technologinę 

plėtrą; 

• Teikti patarimus ir pagalbą specifiniams viešinimo ir komunikacijos klausimams, 

liečiantiems prieinamų kino seansų reklamavimą ir viešinimą, siekiant užtikrinti, kad 

informacija būtų prieinama ir žmonėms su klausos ir regos negalia; 

                                                 
45 https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/program-services/government-international/ 

cinema-access-implementation-plan?HTML 
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• Teikti grįžtamąjį ryšį apie prieinamo kino nuostatą ir padrąsinti minimalių paslaugų ir 

komunikacijos standartų įgyvendinimą visuose kino teatruose; 

• Teikti patarimus geriausių skundų ir problemų komunikacijos kanalų vystymui, kad 

iškilusios problemos galėtų būti išsprendžiamos greitai ir efektyviai; 

• Padėti kuriant, peržiūrint ir platinant prieinamo kino mokymo informaciją prieinamų 

kino teatrų darbuotojams. 

Prieinamo kino patariamosios grupės nariai: 

• Australian Federation of Disability Organisations; 

• Blind Citizens Australia; 

• Deaf Australia Inc; 

• Deafness Forum of Australia; 

• Vision Australia; 

• Action on Cinema Access; 

• Arts Access Australia; 

• Media Access Australia; 

• Australian Human Rights Commission; 

• Event Cinemas / Greater Union / Birch Carroll & Coyle; 

• Hoyts Cinemas; 

• Reading Cinemas; 

• Village Cinemas; 

• Motion Picture Distributors Association of Australia; 

• Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.46  

3.1.2. Informacija apie tikslinę grupę  

Virš 4 mln. žmonių Australijoje turi vienokią ar kitokią negalią. Tai yra vienas iš 5 žmonių. 

Tikimybė turėti negalią su amžiumi auga, todė 2 iš 5 žmonių virš 65 žmonių turi negalią. 35,9 

proc. iš 8,9 mln. namų ūkių Australijoje turi bent vieną asmenį su negalia. Klausos negalią turi 

                                                 
46 https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-and-carers/program-services/government-international/ 

cinema-access-implementation-plan?HTML 
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vienas iš 6 žmonių. Apie 30 000 žmonių Australijoje yra visiškai kurti ir naudoja australų gestų 

kalbą (angl. Auslan).47 

2005 metais atlikti skaičiavimai rodo, kad tuo metu klausos praradimo kaina siekė 11,75 mlrd. 

A$ arba 1,4 proc. BVP. Ši suma vidutiniškai vienam asmeniui su klausos negalia metams siektų 

3,314 A$ arba 578 A$ kiekvienam Australijos gyventojui. Didžiausias šią sumą sudarantis 

komponentas yra prarastas darbingumas, kuris sudaro 57 proc. nurodytos sumos, tačiau į ją 

nėra įtrauktas negalios įtakotas pajamų sumažėjimas, kuris atsieina dar 11,3 mlrd. A$.48 

3.1.3. Filmo pritaikymas 

Australijoje yra skiriama tarp titrų, skirtų kurtiesiems ir neprigirdintiems (angl. captions), ir 

tarp titrų, kurie skirti originalo kalbos nesuprantantiems žmonėms (angl. subtitles). Titrai 

kurtiesiems ir neprigirdintiems yra rengiami profesionalių titruotojų, kurie naudodami specialią 

programinę įrangą visiems titrams sukuria laiko kodus. Tai leidžia titrus sinchronizuoti su 

filmu. Titrai yra išsaugomi atskirame skaitmeniniame dokumente ir perduodami 

postprodukcijai, kad būtų pridedami prieš filmą išleidžiant.  

Paslėpti titrai (angl. Closed Caption arba CC) yra pridedami kaip skaitmeninio filmo paketo 

dalis (DCP). Tokia metodika yra numatyta Australijos Cinema Access Implementation Plan. 

Paslėpti titrai gali būti įjungiami arba išjungiami pagal poreikį. Matomi titrai (angl. Open 

Caption arba OC) yra senesnės produkcijos metodika, kai titrų byla išsaugoma atskirame CD-

ROM, kuris yra paleidžiamas paraleliai su filmu. Matomi titrai tokiu būdu yra rodomi 

papildomu projektoriumi ant rodomo filmo. Ši metodika yra naudojama su senesniais 

analoginiais filmais. Nors matomi titrai gali būti kuriami ir skaitmeniniam kinui, tačiau 

skaitmeniniai kino teatrai beveik visiškai perėjo prie uždarų titrų.49 

Australijoje titrus rengia bent 6 įmonės: Access Media50, Ai-Media51, Bradley Reporting52, 

Caption It53, Captioning Studio54 ir The Sub Station55. Visos šios įmonės yra privačios įmonės, 

                                                 
47 https://www.and.org.au/pages/disability-statistics.html 
48 https://audiology.asn.au/public/1/files/Publications/ListenHearFinal.pdf 
49 https://mediaaccess.org.au/cinema-the-arts/access-to-cinema/current-technologies 
50 http://www.accessmedia.com.au/ 
51 http://www.ai-media.tv/closed-captioning/ 
52 https://bradleyreporting.com/accessibility-services/captions-for-news-and-entertainment/ 
53 http://www.captioning.com.au/ 
54 https://captioningstudio.com/ 
55 http://thesubstation.com.au/#services 



23 

 

kurios dažnai užsiima ne tik titrų rengimu kino filmams, tačiau ir gyvu titravimu renginių, 

konferencijų ir seminarų metu bei gamina garsinį vaizdavimą.  

Nuo 2016 m. per Australijos ABC2 kanalą yra transliuojamas serialas „Sally and the Possum“, 

skirtas 4 – 8 m. vaikams su klausos negalia, kaip pagrindinę komunikacijos priemonę 

naudojanties Australijos gestų kalbą. Serialas skirtas ugdyti ankstyvąjį raštingumą, skaičius ir 

komunikacinius įgūdžius. Programa taip pat turi ir anglišką įgarsinimą, kad seserys ir broliai, 

draugai bei tėvai galėtų kartu žiūrėti laidą. Australijos Švietimo ministerija buvo šio sprendimo 

varomoji jėga, siekdama įtraukaus švietimo ir universalaus prieinamumo vaikams, 

besiruošiantiems eiti į mokyklą. Serialas buvo kurtas kartu su kurčių vaikų mokytojais, 

ankstyvosios vaikystės kalbos ir raštingumo ekspertais bei Queensland‘o kurčiųjų ir 

neprigirdinčių ir gestų kalbos vartotojų bendruomene. Daugiau sistemingo filmų ir laidų 

pritaikymo vaikams su klausos negalia nėra, pritaikomos būna pavienės laidos, patenkančios į 

turinio su gestų kalbos pritaikymo procentą.56 

3.1.4. Kino teatrai 

Yra keletas titruojamiems filmams kino teatruose naudojamų technologijų: 

CaptiView uždarų titrų sistema 

CaptiView yra labiausiai paplitęs paslėptų 

titrų prietaisas Australijoje ir JAV. Jis turi 

ekraną ant lankstaus stiebo, kuris gali būti 

įstatytas į gertuvės laikiklį arba pritvirtintas 

prie kino teatro kėdės. Ekrane titrai rodomi 

3 eilutėmis, didelio kontrasto žaliu tekstu. 

Ekraną supantys skydeliai padaro prietaisą 

netrukdančiu kitiems žiūrovams. CaptiView 

gali būti naudojamas bet kurioje kino salės 

vietoje. 

                                                 
56 https://www.deaf-interpreter.com/australia-airs-first-television-series-for-deaf-children/ 

Paveikslas nr. 3. CaptiView uždarų titrų prietaisas su 

laikikliu. 
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USL uždarų titrų sistema  

USL paslėptų titrų sistema yra panašus prietaisas 

kaip CaptiView. Stačiakampė dėžutė pritvirtinta 

prie lankstaus laikiklio, kuris prisitvirtina prie kėdės 

gertuvės. Ant juodo LED ekrano rodomas žalias 

tekstas. Prietaisą galima judinti taip, kad dežutės 

ekranas atsirastų tarp žiūrovo ir ekrano. USL titrų 

sistemą galima naudoti bet kurioje kino salės 

vietoje. USL taip pat turi akinius, kurie gali rodyti 

titrus. 

Rear Window titrai  

Rear Window yra paslėptų titrų sistema, sukurta WGBH’s National Center for Accessible 

Media. Ši sistema rodo titrus LED ekrane kino salės gale. Čia jie veidrodiniu atspindžiu yra 

perduodami į Perspex ekranus, kurie yra tvirtinami prie kėdės gertuvės laikiklio. Šis ekranas 

taip pat gali būti pritvirtas taip, kad titrai atrodys kaip matomi titrai. Tačiau dažniausiai 

Paveikslas nr. 4. USL uždarų titrų prietaisas. 

Paveikslas nr. 5. Rear Window sistemos veikimo principas. Schemos autorius Paul Moreau. 
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naudojantis mažesniais Perspex ekranais ne visose kino teatro vietose yra patogu sėdėti, 

siekiant gerai matyti titrus ir ekraną. 

Programėlė MovieReading 

Programėlė yra nemokama, o titrų bylos gali būti parsisiunčiamos už 2 A$ už bylą. Esant kino 

salėje, reikia pasirinkti parsisiųsto filmo bylą ir filmui prasidėjus, programėlė sinchronizuos 

subtitrus pagal filmo garso takelį. Programėlės pliusas yra tai, kad žmogus su negalia nėra 

priklausomas nuo kino teatro turimos įrangos ar filmo titrų, o gali savarankiškai ir 

nepriklausomai nuspręsti į kokį kino teatrą eis.  

Programėlės kilmės šalis yra Italija. Ji turi ne tik titrus, bet ir vertimą į gestų kalbą bei garsinio 

vaizdavimo pasirinkimo galimybę. 

 

Datasat Access Disc sistema 

Kai kurie kino teatrai Australijoje, kurie vis dar nėra visiškai skaitmenizuoti naudoja senesnio 

modelio Datasat Access Disc kino prieinamumo sistemą. Ji taip pat naudojama Naujojoje 

Zelandijoje, Jungtinėje Karalystėje ir kai kuriuose kino teatruose JAV ir Europoje. Sistema yra 

standžiojo disko procesorius, į kurį yra įkeliamas CD-ROM su titrais. Sistema nuskaito filmo 

Paveikslas nr. 6. MovieReading programėlės vartotojo langas ir titrai. 
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laiko kodus ir rodo titrus pagal atitinkamą laiko kodą. Titrai yra rodomi atskiru projektoriumi. 

Tai yra matomų titrų rodymo kino teatre sistema.57 

 

Jeigu paslėptų titrų įranga yra nešiojama, ją dažniausiai galima gauti prie kino teatro kasų. 

Darbuotojai parodo, kaip naudotis prietaisu ir kaip jį paleisti prasidėjus filmui. Priklausomai 

nuo prietaiso jis bus arba įdedamas į gertuvės laikiklį arba pritvirtinamas prie jo spaustukais. 

Tada reikia tinkamai sureguliuoti prietaiso poziciją, kad filmui prasidėjus būtų patogu skaityti 

titrus ir žiūrėti į ekraną. Dažniausiai ekrane būna šiek tiek teksto, kad būtų patogiau sureguliuoti 

prietaiso poziciją dar neprasidėjus filmui. Reklamos iki prasidedant filmui nėra titruojamos, 

titrai prasideda su pirmaisiais filmo garso takelio garsais. Po filmo, prietaisas grąžinamas kino 

teatro darbuotojams.58 

3.1.5. Kino festivaliai 

Australijoje yra keletas specialių, žmonėms su negalia pritaikytų, festivalių. Vienas iš tokių yra 

Access All Areas Film Festival. Tai yra trumpametražių filmų festivalis, kurio visa programa 

yra prieinama žmonėms su negalia. Filmų tematika taip pat reflektuoja žmonių su negalia 

patirtis.  

Festivalio naudojami metodai, kino prieinamumui žmonėms su klausos ir regos negalia 

užtikrinti:  

• Matomi titrai 

• Garsinis vaizdavimas 

• Gestų kalbos vertėjas kai kuriuose seansuose.59 

Kitas negalios filmų festivalis, vykstantis nuo 2004, yra The Other Film Festival (TOFF). 

Festivalis vyksta kas du metus, o 2018 m. festivalis bus aštuntasis. Tai trijų dienų festivalis, 

kuriame filmų gamintojai, festivalių entuziastai ir publika diskutuoja ir aptarinėja įvairius 

                                                 
57 https://mediaaccess.org.au/cinema-the-arts/access-to-cinema/current-technologies 
58 https://mediaaccess.org.au/cinema-the-arts/access-to-cinema/at-the-cinema 
59 https://www.bardicstudio.com.au/access-all-areas 
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negalios kino kultūroje aspektus, vyksta konkursas ir trijose skirtingose kategorijose įteikiami 

apdovanojimai.60 

Taip pat ir kituose filmų festivaliuose kino filmų pritaikymas yra dažnai sutinkamas: 

Sidnėjaus, Adelaidės ir Kanberos filmų festivaliuose kino prieinamumas matomas jau 

tinklalapyje, kur galima sužinoti apie festivalio siūlomas prieinamumo galimybes. Sidnėjaus 

filmų festivalis taip pat pateikia informaciją, kad 2017 su garsiniu vaizdavimu buvo pritaikyti 

5 filmai, o su matomais titrais buvo parodyti 6 filmai.61  

 

Paveikslas nr. 7. Sidnėjaus filmų festivalio tinklalapio detalė. 

 

Paveikslas nr. 8. Adelaidės filmų festivalio tinklalapio detalė. 

 

 

                                                 
60 http://otherfilmfestival.com/home/about/ 
61 https://www.sff.org.au/tickets/access/ 
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Paveikslas nr. 9. Kanberos filmų festivalio tinklalapio detalė. 

 

3.1.6. Televizija 

Australijos transliuotojai yra įpareigoti pridėti paslėptus titrus nuo 1992, kai buvo priimtas 

Transliavimo paslaugų įstatymas. 1999 įstatymas buvo papildytas įtraukiant ir internetu 

transliuojamą skaitmeninę televiziją. Papildymai 2001 ir 2010 nurodė, kiek televizijos 

programų turi būti pritaikytos ir numatytas laiko tarpas, kuriame šis procentas turi būti 

pasiektas.  

Lentelė nr. 1. Titruojamų programų procentai. 

Laikotarpis  Programų 

dalis, kuriai 

reikalingi 

paslėpti titrai 

Transliavimo 

laikas 

kasdien 

Programos tipas 

-1992 - - Iki 1992 Transliavimo paslaugų įstatymo 

reguliuojama nebuvo 

2001-2011 100% 4 valandos Visos naujienų ir aktualijų laidos; 

Visos programos, transliuojamos 18 - 22 val. 

2011-2012 85% 18 valandų Visos programos transliuojamos 6 - 24 val.; 
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Visos naujienų ir aktualijų laidos. 

2012-2013 90% 18 valandų Visos programos transliuojamos 6 - 24 val.; 

Visos naujienų ir aktualijų laidos. 

2013-2014 95% 18 valandų Visos programos transliuojamos 6 - 24 val.; 

Visos naujienų ir aktualijų laidos. 

2014 liepos 

1 d. - dabar 

100% 18 valandų Visos programos transliuojamos 6 - 24 val.; 

Visos naujienų ir aktualijų laidos. 

 

Tačiau yra kelios išimtys, kai titravimas nėra privalomas: 

• Ne anglakalbės programos 

• Programos, kuriose nėra kalbama, pvz. groja vien tik muzika 

• Atsitiktinės arba fono muzikos tekstas 

• Neplanuotos gyvos sporto programos 

• Vietiniai transliuotojai 

Jeigu programa yra transliuojama su titrais televizijos kanalų grupės pagrindiniame kanale, tai 

ir kituose kanaluose ji privalo būti transliuojama su titrais.  

Titravimui egzistuoja privalomos taisyklės ir rekomendacijos. Privalomų taisyklių pavyzdžiai 

yra užtikrinti, kad programa su paslėptais titrais būtų atpažįstama televizijos programose, 

reklamose, programų sklaidoje ir nuo pat programos pradžios; naudoti paslėptus titrus ir 

užtikrinti, kad atsirastų stebėsenos procedūros titrų perdavimui stebėti; jei planuoti paslėpti 

titrai neveikia, žmonės su klausos negalia turi būti informuojami apie veikimo problemą titrų 

pagalba. Jei dėl techninių problemų paslėpti titrai neveikia, privaloma šią informaciją pateikti 

matomų titrų forma tol, kol techninės problemos išsispręs. Rekomendacijoms priskiriamos 

gerosios praktikos gramatikai, skyrybai, formatavimui, titrų vietos skyrimui ir t.t. Pavyzdžiai: 

naudoti spalvas atskiriant kalbėtojus arba garsus, vaikų programoms naudoti lėtesnį titrų greitį, 

atitinkantį vaikų skaitymo greitį, nenaudoti visų didžiųjų raidžių. 

Taip pat nuo 2012 komercinei mokamai televizijai buvo numatyta pritaikyti turinį žmonėms su 

klausos negalia. Pagal televizijos kanalų kategoriją numatytas skirtingas procentas, kuris 

kiekvienais metais nuo 2015 metų privalo augti po 5 proc.62     

                                                 
62 https://www.3playmedia.com/2015/07/27/australian-web-accessibility-closed-captioning-rules/ 
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3.2. JUNGTINĖ KARALYSTĖ 

3.2.1. Esama situacija/teisinis reglamentavimas 

Pirmasis Nediskriminavimo negalios atžvilgiu įstatymas buvo priimtas 1995 m. Jį pakeitė 

2010 m. priimtas Lygybės įstatymas, kuris šiuo metu yra pagrindinis įstatymas nukreiptas 

prieš diskriminaciją. Jis sujungė daugiau nei 116 teisės aktų į vieną ir gina žmonių teises 

nepaisant lyties, socialinės lyties, amžiaus, religijos, politinių įsitikinimų, negalios, šeimyninio 

statuso ar seksualinės orientacijos. Darbdaviai, paslaugų teikėjai ir institucijos privalo atlikti 

pakankamus pakeitimus, žmonių su negalia prieinamumui užtikrinti. Didžiosios Britanijos 

Lygybės ir žmogaus teisių komisija yra paviešinusi gaires, kurios darbdaviams, paslaugų 

teikėjams ir institucijoms suteikia informaciją apie tai, kaip jie turi užtikrinti prieinamumą.63 

Lygybės įstatyme negalia apibrėžiama kaip sumažėjusi fizinė ar psichinė būsena, kuri turi 

esminį ir ilgalaikį poveikį asmens galimybei vykdyti kasdienes veiklas. 

Atsižvelgiant į Lygybės ir žmogaus teisių komisijos pateiktą pavyzdį apie švietimą, žmonių su 

negalia diskriminuoti kino prieinamumo srityje negalima 

• Pasirenkant tam tikrą kino filmo prieinamumo būdą; 

• Pasirenkant tam tikrą naudos, infrastruktūros ar paslaugos prieinamumo būdą; 

• Nesuteikiant paslaugos; 

• Reikalaujant pasirinkti tam tikrą naudą, infrastruktūrą ar paslaugą; 

• Atskiriant žmogų nuo kitų; 

• Taikant kitus dalykus žmonių su negalia nenaudai. 

Tai reiškia, kad kino teatrai privalo pateikti turinį su titrais žmonėms su klausos negalia ir 

garsiniu vaizdavimu žmonėms su regos negalia.64 

Nors kino teatrai iki šiol dažniausiai paslaugą pritaikydavo geriau nei to reikalauja įstatymai, 

tačiau UK Cinema Association ir jos nariai teigia, kad kino prieinamumo lūkesčiai kyla, todėl 

ir toliau yra diskutuojama ir ieškoma naujų sprendimų. Šios diskusijos vyksta asociacijos 

Negalios darbo grupėje, kurią sudaro pritaikymo technologijų gamintojai bei žmonių su negalia 

atstovai. Darbo grupė ne tik analizuoja užsienio šalių gerąsias praktikas, tačiau ir ruošia 

mokymų medžiagą savo narių darbuotojams, kad šie būtų supažindinti su žmonių su negalia 

                                                 
63 3PlayMedia: UK Web Accessibility and Subtitle Regulations. White Paper. P. 2. 
64 3PlayMedia: UK Web Accessibility and Subtitle Regulations. White Paper. P. 2. 
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poreikiais. Skaitmeninio kino technologijos taip pat labai padidino pritaikomų filmų skaičių. 

Šiuo metu Jungtinėje Karalystėje per savaitę yra parodoma virš 1 200 titruotų seansų.65 

UK Cinema Association iniciatyva 2004 m. buvo įvesta CEA Card, kuri turi užtikrinti geresnį 

kino teatrų prieinamumą žmonėms su negalia. Tai yra kortelė, kurią užsisakius, vienas žmogų 

su negalia lydintis asmuo gauna nemokamą bilietą į tą patį kino seansą toje pačioje salėje kaip 

ir neįgalus žmogus. Šia programa yra siekiama atitikti Lygybės įstatyme numatytus 

„pakankamus pakeitimus“, suteikiant lydinčiam asmeniui nemokamą įejimą į kino teatrą, kad 

šis galėtų asistuoti žmogui su negalia. Daugiau nei 90 proc. Jungtinės Karalystės kino teatrų 

dalyvauja šioje programoje.66 

Tam kad būtų užtikrinamas titrų ir garsinio vaizdavimo parengimas, Britanijos filmų institutas 

finansuoja filmų gamybą, kurio viena iš sąlygų yra pritaikymo parengimas. Priduodant 

Britanijos filmų instituto finansuotus filmus būtina kartu pateikti ir titrus kurtiesiems bei 

neprigirdintiems ir garsinį vaizdavimą akliesiems ir neregiams.67  

Jungtinės Karalystės titravimo reguliavimas televizijoms siekia 1990 m., kai buvo priimtas 

Transliavimo paslaugų įstatymas. Jis reikalavo, kad visuomeninio transliavimo stotys turėtų 

minimalius titravimo kiekius žmonėms su klausos negalia.  

2003 m. Britų parlamentas pakeitė 1984 m. Telekomunikacijų įstatymą į Ryšių įstatymą, kuris 

sujungė komunikacijas ir medijas į vieną bendrą instituciją: Ryšių tarnybą (Ofcom). Naujajame 

Ryšių įstatyme yra numatyta, kad Jungtinės Karalystės transliuotojai privalo teikti televizijos 

prieinamumo paslaugas, t.y. titravimą, gestų kalbą ir garsinį vaizdavimą. Pritaikymo taisyklės 

yra specifikuojamos, peržiūrimos ir tikrinamos Ofcom.  

Ofcom buvo įkurta 2002, tačiau savo šiandieninę galią gavo tik po Ryšių įstatymo priėmimo. 

Ofcom vadovauja licenzijavimui, politikos formavimui, skundams ir telekomunikacijų ir 

transliavimo apsaugai. Visos komercinės televizijos ir radijai yra licenzijuoti Ofcom, todėl turi 

paklusti Ofcom reguliavimui. Žiūrovai gali teikti skundus Ofcom, kuri tirs ar transliuotojas 

pažeidė transliavimo įpareigojimus ir imsis atitinkamų veiksmų.  

2013 m. Ofcom vykdytoje apklausoje  

• 67 proc. Apklaustųjų atsakė, kad televizija jiems yra svarbi; 

                                                 
65 https://www.cinemauk.org.uk/key-issues/disability-and-access/ 
66 https://www.cinemauk.org.uk/key-issues/disability-and-access/cea-card/; https://www.ceacard.co.uk/faq 
67 Britanijos filmų institutas: Film Fund Guidelines. Making an application to the BFI Production Fund. 2018 m. 

balandis. P. 9. 

https://www.cinemauk.org.uk/key-issues/disability-and-access/cea-card/
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• Žmonės su klausos negalia vidutiniškai 4,3 val. per dieną žiūri televizorių; 

• 7,5 mln. žmonių naudoja titrus žiūrėdami televizorių, nors 6 mln. iš jų neturi klausos 

negalios.68 

3.2.2. Informacija apie tikslinę grupę  

Pagal šalies statistiką, Jungtinėje Karalystėje apie 9 mln. žmonių turi visišką arba dalinį 

kurtumą. Tai sudaro apie 19 proc. šalies gyventojų. Ši klausos negalia stipriai didėja su 

amžiumi: apie trečdalis 60 – 70 metų žmonių turi klausos negalią, o virš 70 metų šis skaičius 

auga iki trijų ketvirčių. Didžioji dauguma žmonių su klausos negalia, ją įgauna laikui bėgant, 

todėl jie yra įvaldę kalbamąją kalbą ir yra mažiau linkę naudoti gestų kalbą, jaučiasi esantys 

girdinčios visuomenės/kultūros dalimi. Britų gestų kalbą kaip pirmąją arba pagrindinę kalbą 

naudoja apie 50 000 žmonių. Yra ir daugiau žmonių, naudojančių gestų kalbą, bet tai nėra jų 

pirmoji kalba. 90 proc. visų kurčių vaikų gimsta girdintiems tėvams.69 

3.2.3. Filmo pritaikymas 

Jungtinėje Karalystėje nėra atskiriami titrai, nesuprantantiems filmo originalo kalbos, ir titrai 

žmonėms su klausos ir regos negalia. Jie gali būti paslėpti arba matomi, tačiau prie filmų 

dialogų yra aprašomi ir papildomi garsai.  

Filmai kurtiems ir neprigirdintiems vaikams būna titruojami, tačiau nėra atsižvelgiama į lėtesnį 

skaitymą ir dažnai prastesnį kalbos žinių lygį nei girdinčių vaikų. Nepaisant to, kad Ofcom 

nustato titravimo standartus, vaikiškų laidų ir filmų titravimui jokie specialūs standartai nėra 

numatyti. Transliuotojai yra paliekami vieni spręsti, kokiu tempu ir kokiu būdu titrai turėtų būti 

parengti geriausiai. Prieinamumo paslaugų teikėjai, suvokdami, kad vaikai turi kiek kitokius 

titravimo poreikius, savo nuožiūra pasirenka lėtesnį titrų tempą, renkasi mažesnį teksto kiekį 

ekrane, garsus aprašo mažiau deskriptyviai. Kadangi Ofcom nustatyti turinio pritaikymo 

procentai yra privalomi, tačiau pačių titrų metodikai vieningų standartų nėra, transliuotojai 

taupydami lėšas, šias paslaugas užsakinėja, todėl titravimo kokybė priklauso nuo pačių 

transliuotojų keliamų reikalavimų, įmonių, kurios vykdo užsakymą ir net pavienių titruotojų. 

                                                 
68 3PlayMedia: UK Web Accessibility and Subtitle Regulations. White Paper. P. 6 – 7.  
69 https://www.disability.co.uk/sites/default/files/resources/UKStatistics%26Facts.pdf 
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Titruojant sakiniai būna šalinami, kai kurie žodžiai arba sakinio dalys nebūna titruojami, kad 

sutrumpėtų sakiniai ir sumažėtų skaitymo greitis. Taip pat sudėtingi žodžiai keičiami 

paprastesniais, keičiamos/taisomos gramatinės konstrukcijos, neatsižvelgiama į 

logines/gramatines struktūras, skaitymo įpročius dėliojant titrų tekstą ekrane.70 Jungtinėje 

Karalystėje jau nuo 1964 buvo pradėta rodyti kurtiems vaikams sukurta laida „Vision On“, nuo 

1993 m. „Wallace and Gromit“. Taip pat yra ir keletas kitų laidų su britų gestų kalba: „Magic 

Hands“ ir „Signed Stories“, „Remark News“ ir „My Deaf Life“.71 

Titrų parengimu Jungtinėje Karalystėje užsiima daug įmonių: BTI Studios72, Matinée 

Subtitling Services73, SDI Media74, VoiceBox75, Glocal Media76, OmniTitles77, The Art of 

Subtitling78, Zoo Digital79, Red Bee Media80 ir kt. Visos šios įmonės yra privataus kapitalo, kai 

kurios užsiima tik titravimu, garsiniu vaizdavimu ir prieinamumo užtikrinimu, kitoms tai tik 

postprodukcijos paslaugų dalis. 

3.2.4. Kino teatrai 

Jungtinėje Karalystėje labiausiai paplitę ne individualūs kino filmų pritaikymo metodai, tačiau 

bendri seansai su matomais titrais. Kino teatruose tuomet nebūtina instaliuoti specialią įrangą 

ir rūpintis papildomais prietaisais, o galima paleisti filmą su integruotais titrais. Paprastai filmai 

Jungtinėje Karalystėje rodomi visai be titrų.81 Taip pat naudojama prie Australijos jau minėta 

Movie Reading programėlė. 

Taip pat papildomai yra naudojamos ir kitos technologijos, kurios neprigirdintiems padeda 

geriau girdėti kino seansų metu: indukcinės kilpos technologija, infraraudonoji sistema, į kurią 

patenka infraraudonosios kaklo kilpos, infraraudonosios ausinės ir infraraudonieji imtuvai. 

                                                 
70 Soledad Zárate: Subtitling for deaf children: Granting accessibility to audiovisual programmes in an educational 

way. University College London Centre for Translation Studies. 2014. P. 66 – 68, 93 – 107.  
71 https://www.deaf-interpreter.com/australia-airs-first-television-series-for-deaf-children/ 
72 http://www.btistudios.com/closed-captioning.html 
73 https://www.matinee.co.uk/ 
74 http://www.sdimedia.com/ 
75 https://www.voiceboxagency.co.uk/ 
76 http://www.glocalmedia.com/ 
77 http://www.omnititles.co.uk/ 
78 http://art-of-subtitling.com/ 
79 https://www.zoodigital.com/ 
80 https://www.redbeemedia.com/ 
81 http://www.hiddenhearing.co.uk/hearing-health/349/cinemas-and-the-hard-of-hearing/ 
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Indukcinės kilpos technologija yra naudojama klausos aparatų turėtojams. Ji pašalina foninius 

garsus, kurie galimai būtų priimami klausos aparato. Perstačius aparatą į kilpos programą, šis 

garso takelį gauna tiesiai per indukcinę kilpą. Daugiau jokia papildoma technika nėra 

reikalinga. Infraraudonoji sistema skleidžia spindulius visai auditorijai, tačiau tik tie, kurie 

naudoja specialią įrangą gali pagauti spinduliais siunčiamą signalą. Yra keturi pagrindiniai 

tokių prietaisų variantai: 

• Infraraudonosios kaklo kilpos, kurias klausos aparato turėtojas užsideda ant kaklo ir 

pakeičia aparato programą. Kaklo kilpa atrodo kaip pakabukas, turintis imtuvą, kuris 

visą laiką turi būti nukreiptas į ekraną.  

• Infraraudonosios ausinės gali būti naudojamos žmonių, kurie neprigirdi, tačiau 

nenaudoja klausos aparatų. Jie naudoja infraraudonųjų spindulių imtuvą aplink kaklą, 

o pačios ausinės yra dedamos tiesiai į ausis. 

• Infraraudonųjų spindulių imtuvas gali būti naudojamas žmonių tiek su, tiek ir be 

klausos aparato. Imtuve yra lizdas, į kurį galima įjungti tiek ausines, tiek indukcines 

kilpas. Imtuvo veikimo principas labai panašus į abiejų viršuje aprašytų būdų. 

• Infraraudonųjų spindulių ausinės, kuriose yra integruotas imtuvas. Tiek žmonės, 

turintys klausos aparatus, tiek ir jų neturintys, gali naudotis šiomis ausinėmis, nes jas 

galima užsidėti ant visos ausies ir kartu ant aparato. Tačiau kai kurie klausos aparatai 

dėl trukdžių gali kelti švilpiančius garsus. 

Garsui sustiprinti užtenka vienos iš šių technologijų, kurios gali būti pasiskolinamos iš kino 

teatrų kasų. Tačiau ne kiekviename kino teatre galima gauti visų šių prietaisų.82 

Kino teatrai, tokie kaip ODEON, Cineworld ir VUE, pritaikytus kino filmus regulairiai įtraukia 

į savo repertuarą. ODEON kino teatro tinklalapyje taip pat galima susirasti norimą filmą ir 

gauti pasiūlymą, kuris arčiausiai žiūrovo esantis kino teatras rodo filmą. Šie trys kino teatrai, 

bendradarbiaudami su Nacionaline kurčių vaikų draugija ir UK Cinema Association, daugiau 

vaikiškų kino filmų seansų pritaikė vaikams su klausos negalia ir sutarė parodyti po vieną 

papildomą filmą vaikams kiekvieną savaitgalį. Taip pat daug kino teatrų remia Nacionalinę 

kurčiųjų sąmoningumo savaitę, per kurią padidina titruotų seansų skaičių.83 

Apie pritaikytus kino teatrus ir rodomus seansus galima sužinoti tiek kiekvieno kino teatro 

tinklalapyje, tiek tinklalapyje http://accessiblescreeningsuk.co.uk/. Tai yra tinklalapis, kuriame 

                                                 
82 http://accessiblescreeningsuk.co.uk/types-of-screenings 
83 http://www.hiddenhearing.co.uk/hearing-health/349/cinemas-and-the-hard-of-hearing/ 

http://accessiblescreeningsuk.co.uk/
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galima gauti informaciją apie rodomus pritaikytus filmus, pritaikytus kino teatrus, pritaikytų 

kino filmų tvarkaraščius ir vykdyti norimo filmo ir norimo pritaikymo paiešką.  

Paveikslas nr. 10. Accessible Screenings UK tinklalapis. 

 

Paveiklas nr. 11. Pritaikytų filmų Accessible Screenings UK tinklalapyje pavyzdžiai. 
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Paveikslai nr. 12. Informacija, suteikiama apie kino teatro prieinamumą, skirtingą negalią turintiems žmonėms. 

 

Paveikslas nr. 13. Kino teatre rodomų pritaikytų filmų apžvalga. 

 

3.2.5. Kino festivaliai 

Edinburgh International Film Festival  

Visos viduje esančios festivalio vietos turi indukcinės kilpos ir infraraudonosios sistemos 

technologijas. Visos festivalio vietos taip pat priima asistuojančius šunis ir gali paprašius 

parūpinti vandens. Taip 2018 m. festivaliui bus parengtas paties festivalio organizatorių 
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organizuotas papildomas titravimas ir garsinis vaizdavimas kai kuriems filmams. Filmų 

pavadinimas ar skaičius nenurodyti.84 

BFI London Film Festival  

Šis filmų festivalis prieinamumą žmonėms su negalia užtikrina ne tik titrais ar garsiniu 

vaizdavimu, tačiau ir filmų pristatymai ar klausimų/atsakymų vakarai yra rodomi su vertimu į 

britų gestų kalbą.85 

Leeds Young Film Festival 

Festivalyje dalis filmų yra pritaikyti su subtitrais ir garsiniu vaizdavimu. Programoje galima 

pamatyti, kurie filmai yra pritaikyti. Visoje programoje galima rasti 12 titruotų filmų, kurie visi 

yra užsienio kalba. Tačiau daugelyje kino teatrų, kuriuose yra rodomi filmai, yra indukcinių 

kilpų ir infraraudonųjų sistemų technologijų.86 

Raindance Film Festival 

Festivalis siekia užtikrinti kino filmų prieinamumą, todėl visi tarptautiniai filmai turi paprastus 

subtitrus (neaprašo garsų). Jie yra matomi visai auditorijai. Taip pat festivalis teikia nuolaidas 

žmonių su negalia palydovams.87 

3.2.6. Televizija 

Ofcom televizijos prieinamumo paslaugų kodeksas 

Šis kodeksas nurodo titravimo, gestų kalbos ir garsinio vaizdavimo reikalavimus 

licenzijuotiems televizijos transliuotojams. Transliuotojai privalo pasiekti tam tikras 

pritaikymo gaires po 5 ir 10 metų: 60 proc. viso turinio turi būti titruojama penktais metais ir 

80 proc. dešimtais metais. Jeigu kitaip nenurodyta, tai data, nuo kurios metai pradedami 

                                                 
84 http://www.edfilmfest.org.uk/visiting/access 
85 Festivalio programa taip pat yra pritaikyta žmonėms su regos negalia; visa informacija yra įrašyta ir galima 

gauti garsiniu būdu: https://soundcloud.com/user-176740942/sets/2017-bfi-london-film-festival-programme  
86 https://www.leedsfilmcity.com/media/2297/lyff-2018-a5-brochure-final-hi-res-no-bleed.pdf 
87 https://www.raindance.org/festival/accessibility/ 

https://soundcloud.com/user-176740942/sets/2017-bfi-london-film-festival-programme
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skaičiuoti yra pirmoji licenzijuoto transliavimo data. BBC turi savo atskiras turinio pritaikymo 

gaires, o lentelėje apačioje nurodytos gairės visiems kitiems transliuotojams:88 

Lentelė nr. 2. Metai ir reikalaujamas pritaikymo procentas. 

Metai Titruoto turinio 

procentas 

Turinio su gestų 

kalba procentas 

Turinio su garsiniu 

vaizdavimu 

procentas 

Pirmi 10 % 1 % 2 % 

Antri 10 % 1 % 4 % 

Treti 35 % 2 % 6 % 

Ketvirti 35 % 2 % 8 % 

Penkti 60 % 3 % 10 % 

Šešti 60 % 3 % 10 % 

Septinti 70 % 4 % 10 % 

Aštunti 70 % 4 % 10 % 

Devinti 70 % 4 % 10 % 

Dešimti 80 % 5 % 10 % 

 

Paskutinė OFCOM Televizijos prieinamumo paslaugų kodekso versija patvirtinta 2017 m. 

Visuomeninę misiją vykdantiems transliuotojams taikomi reikalavimai, numatyti minėto 

kodekso 1 priede. Jame nurodyta, kad nacionalinio transliuotojo BBC kanalai (išskyrus BBC 

Parliament kanalą) turi subtitruoti 100 proc. jų programų turinio, 10 proc. jų programų turinio 

(išskyrus BBC News) turi būti su akustiniu vaizdo aprašymu ir 5 proc. – su gestų kalba. ITV1  

kanale (tiek nacionalinės aprėpties, tiek regioninių transliacijų atvejais) ir Channel 4  atitinkami 

rodikliai turi siekti 90, 5 ir 10 proc., o Five  ir S4C1  kanaluose – 80, 5 ir 10 proc.89 

  

                                                 
88 3PlayMedia: UK Web Accessibility and Subtitle Regulations. White Paper. P. 6 – 7.  
89 LRS Kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Tyrimų skyrius: Nacionalinio transliuotojo 

paslaugų pritaikymas klausos ir regos negalią turintiems asmenims. Europos Sąjungos valstybių narių 

praktika. 2018/01/25. P. 4. 
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4. Užsienio praktikų apibendrinimas 

Išanalizavimus užsienio šalių gerąsias praktikas ir jų kino prieinamumo modelius, galima 

išskirti penkis etapus, kurie vienokiu ar kitokiu būdu pasireiškė visuose analizuotuose 

pavyzdžiuose: 

• Teisinė sistema, užtikrinanti kultūros paslaugų ir audiovizualinių kūrinių prieinamumą, 

įpareigojanti gaminti ir platinti pritaikytus filmus; 

• Politinė valia arba politinė iniciatyva, priimti sprendimus užtikrinančius žmogaus teises 

į kultūros prieinamumą; 

• Specialios programos/poįstatyminiai teisės aktai, skatinantys filmų pritaikymą ir 

pritaikytų filmų platinimą; 

• Kompetencijos ir žinios dėl žmonių su negalia poreikio ir pritaikymo galimybių; 

• Empatija ir įsitraukimas privačiame sektoriuje.  

Kas liečia kultūros ir kino prieinamumą žmonėms su negalia Lietuvoje, galima teigti, kad 

žengtas yra tik pirmas žingsnis, t.y. egzistuoja teisės aktai, kurie nurodo, kad kultūra taip pat 

yra žmogaus teisė, kuri turi būti užtikrinama. Tačiau esant nedidelei politinei valiai 

nacionalinaliniame ir savivaldybių lygmenyje specialūs veiksmų planai arba programos 

kultūros prieinamumui žmonėms su negalia didinti yra kuriami vangiai. Kadangi vykdomos 

veiklos yra savanoriškos ir joms dažnai trūksta tęstinumo, sudėtinga užtikrinti atitinkamą žinių 

ir kompetencijų lygmenį, klaidos yra daromos iš nežinojimo ir kompetencijų trūkumo. Tai 

rodo, kad sprendimo reikia ieškoti ne tik geresnio reglamentavimo srityje, tačiau ir keliant 

suinteresuotų šalių supratimą, ugdant visuomenės sąmoningumą, žinias ir kompetencijas apie 

žmonių su negalia poreikius kine ir gerąsias užsienio praktikas. 

Analizuojant kino filmų prieinamumą žmonėms su negalia galima išskirti dvi kryptis: 

• Pritaikytų kino filmų gamyba; 

• Pritaikytų kino filmų platinimas. 

Visų analizuotų šalių valstybinių institucijų filmų finansavimo taisyklėse buvo numatyta, kad 

filmų pritaikymas yra privalomas. Čia išsiskyrė tik Švedija, kuri privalomu daro tik titrų 

gamybą, kai visos kitos šalys įpareigoja savo filmų gamintojus parengti tiek titrus, tiek garsinį 

vaizdavimą. Taigi, jau gamybos procese didelę atsakomybę gauna gamintojas, turintis 

pasirūpinti filmo pritaikymu, jeigu šis yra finansuojamas valstybės. Tačiau siekiant išplėsti 

pritaikytų kino filmų prieinamumą kai kuriose šalyse, pvz. Vokietijoje ir Švedijoje valstybinės 
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kino industrijos rėmimo institucijos papildomomis programomis remia filmų pritaikymą 

žmonėms su klausos ir regos negalia. Taip pat siekdami atitikti televizijoje transliuojamo 

turinio pritaikymo reikalavimus, visuomeniniai transliuotojai privalo patys parengti garsinį 

vaizdavimą arba titrus, jei filmai šių dar neturi.  

Būtina atkreipti dėmesį, kad beveik visos už filmų pritaikymą atsakingos institucijos pačios 

garsinio vaizdavimo ir titrų negamina, o užsakinėja juos rinkoje. Todėl atsiranda pakankamai 

daug privačių įmonių su skirtingomis specializacijomis, kurios užsiima ir filmų pritaikymu 

žmonėms su negalia. Vienintelė išimtis šiuo atžvilgiu yra Vokietijos Deutsche Hörfilm 

gGmbH, kuri yra ne pelno siekianti įmonė, įkurta aklųjų ir silpnaregių draugijos.  

Lentelė nr. 3. Filmų pritaikymo gamybos apžvalga. 

Šalys/Aspektai Švedija Vokietija Australija Jungtinė 

Karalystė 

Teisinis 

reguliavimas 

Filmų 

finansavimo 

taisyklės: 

titravimas 

privalomas; 

Platintojai 

sprendžia dėl 

garsinio 

vaizdavimo 

būtinumo  

Filmų 

finansavimo 

taisyklės: 

titravimas ir 

garsinis 

vaizdavimas 

privalomi  

Filmų 

finansavimo 

taisyklės: 

titravimas ir 

garsinis 

vaizdavimas 

privalomi 

Filmų 

finansavimo 

taisyklės: 

titravimas ir 

garsinis 

vaizdavimas 

privalomi 

Įpareigota 

institucija 

Filmo gamintojas, 

platintojas gali 

prisidėti 

savanoriškai 

Filmo gamintojas Filmo gamintojas; 

Filmo gamintojas 

taip pat atsako už 

platinimo 

sutartyse 

numatytą 

prieinamumą 

Filmo gamintojas 

Pritaikymo 

paslaugą 

teikiančios 

įmonės 

Privataus 

sektoriaus įmonės 

Privataus 

sektoriaus įmonės 

su išimtimi 

Deutsche Hörfilm 

gGmbH, kuri yra 

ne pelno siekianti.  

Privataus 

sektoriaus įmonės 

Privataus 

sektoriaus įmonės 

 

Po gamybos eilė ateina platinimui. Platinimas nebėra taip vieningai reguliuojamas analizuotose 

šalyse kaip gamyba, todėl kiekvienu atveju matome vis kitokį sprendimą: kino teatrų 

finansavimo atveju privalomas prieinamumo užtikrinimas, galimas finansavimas papildomam 
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filmų pritaikymui platintojo iniciatyva, platinimo sutartyse numatomas pritaikytų filmų 

platinimas arba teisiškai numatytas visų paslaugų prieinamumas. Visi šie pavyzdžiai rodo, kad 

labai svarbus visuomenės ir privataus sektoriaus įsitraukimas, nes kitu atveju, kino 

prieinamumas nėra garantuojamas.  

Taip pat būtina atkreipti dėmesį į tai, kad ne visi sprendimai užsienio šalyse veikia puikiai, 

atsiranda skundų dėl neveikiančios technikos, nepakankamos titrų kokybės, pasitaiko, kad 

indukcinių kilpų sistemos paleidžia kito tuo metu rodomo filmo garso takelį ir pan.90, tačiau tai 

yra išsprendžiamos problemos, kai tuo tarpu Lietuvoje, žmonės su regos negalia iš viso neturi 

galimybės lankytis kino teatre, o žmonės su klausos negalia gali žiūrėti tik užsienio filmus.  

Lentelė nr. 4. Pritaikytų filmų rodymo kino teatruose metodika. 

Šalys/Aspektai Švedija Vokietija Australija Jungtinė 

Karalystė 

 Pritaikymas žmonėms su regos 

negalia 

Pritaikymas žmonėms su klausos 

negalia 

Teisinis 

reguliavimas 

Galimas 

finansavimas iš 

Švedijos filmų 

instituto, jei 

platintojas teikia 

paraišką 

pritaikymui 

Kino teatrų 

finansavimo 

taisyklės: 

privaloma 

užtikrinti 

prieinamumą 

Privalomas 

įsipareigojimas 

užtikrinti 

prieinamumą 

pasirašant 

platinimo sutartis 

Lygybės 

įstatymas, kuriuo 

turi būti 

užtikrinamas 

paslaugų 

prieinamumas 

Programėlės be 

papildomos 

įrangos 

Filmų instituto 

programėlės; 

MovieReading 

App 

Greta & Starks 

App 

MovieReading 

App 

MovieReading 

App 

Programėlės su 

papildoma 

įranga 

 Cinema Connect 

App  

  

Technika 

individualiam 

pritaikymui 

 Doremi Fidelio 

prietaisai 

CaptiView; 

USL Sistema; 

Rear Window 

Indukcinės kilpos 

ir 

infraraudonosios 

sistemos 

Technika visos 

auditorijos 

pritaikymui 

  Data Access Disc 

sistema 

Matomi titrai 

specialiuose 

repertuariniuose 

seansuose 

Apžvelgus technologijas, naudojamas filmų prieinamumui žmonėms su klausos ir regos 

negalia užtikrinti, galima jas suskirstyti į keturias kategorijas: Programėlės be papildomos 

įrangos, programėlės su papildoma įranga, technika individualiam pritaikymui bei technika 

                                                 
90 http://disabilityhorizons.com/2015/04/accessibility-in-cinemas/ 
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visos auditorijos pritaikymui. Nors visi šie būdai yra naudojami užsienyje, reikėtų palyginti jų 

teigiamas ir neigiamas savybes. Tam buvo išskirti keturi kriterijai: lankstumas vartotojui 

(vietos ir laiko), kaina, prieinamumo užtikrinimas, sisteminis sprendimas/ tęstinumo 

užtikrinimas. 

Lentelė nr. 5. Teigiamos ir neigiamos naudojamų technologijų savybės. 

 Programėlės be 

papildomos įrangos 

Programėlės su 

papildoma įranga 

Technika 

individualiam 

pritaikymui 

Technika visos 

auditorijos 

pritaikymui 

Lankstumas 

vartotojui 

(vietos ir 

laiko) 

Galima naudotis bet 

kuriame kino teatre ir 

festivaliuose, bet 

kurio seanso metu, 

žiūrint DVD, VOD, 

TV 

Galima naudotis tik 

tose kino salėse, 

kuriose yra įrengta 

papildoma įranga, bet 

kurio seanso metu 

Galima naudotis tik 

tose kino salėse, 

kuriose yra įrengta 

papildoma įranga, 

bet kurio seanso 

metu 

Galima naudotis tik 

tose kino salėse, 

kuriose yra įrengta 

papildoma įranga; 

pritaikymas bus 

matomas/ girdimas ir 

žmonėms be 

poreikio, tik spec. 

seanso metu 

Kaina  Kaina susidaro iš 

programėlės kūrimo, 

jos priežiūros ir 

atnaujinimų 

Kaina susidaro iš 

programėlės kūrimo, 

jos priežiūros ir 

atnaujinimų, 

naudojamos įrangos ir 

jos priežiūros, naujų 

techninių sprendimų 

įdiegimo  

Kaina susidaro iš 

naudojamos įrangos 

ir jos priežiūros, 

naujų techninių 

sprendimų įdiegimo 

Kaina susidaro iš 

naudojamos įrangos 

ir jos priežiūros, 

naujų techninių 

sprendimų įdiegimo 

Prieinamumo 

užtikrinimas 

Platus panaudojimas: 

kino teatrai ir 

festivaliai, DVD, 

VOD, TV  

Panaudojama tik 

pritaikytuose kino 

teatruose ir 

festivaliuose, jei šie 

vyksta pritaikytuose 

kino teatruose 

Panaudojama tik 

pritaikytuose kino 

teatruose ir 

festivaliuose, jei šie 

vyksta pritaikytuose 

kino teatruose 

Panaudojama tik 

pritaikytuose kino 

teatruose ir 

festivaliuose, jei šie 

vyksta pritaikytuose 

kino teatruose 

Sisteminis 

sprendimas/ 

tęstinumo 

užtikrinimas 

Perdavus 

atsakomybę už 

programėlės 

administravimą 

valstybinei 

institucijai, pvz. 

Švedija, galimas 

ilgalaikis sprendimas 

Perdavus atsakomybę 

už programėlės 

administravimą 

valstybinei institucijai, 

pvz. Švedija, galimas 

ilgalaikis sprendimas, 

tačiau techninis 

įrangos 

administravimas liktų 

kino teatrų žinioje 

Techninis įrangos 

administravimas 

liktų kino teatrų 

žinioje ir priklausytų 

nuo kino teatrų geros 

valios 

Techninis įrangos 

administravimas 

liktų kino teatrų 

žinioje ir priklausytų 

nuo kino teatrų geros 

valios 

  



43 

 

5. Išvados 

Apžvelgus užsienio šalių kino prieinamumo modelius bei palyginus ir susisteminus jų teisinės 

sistemos ir naudojamos metodikos ypatumus, matosi, kad modeliai kiekvienoje šalyje skiriasi 

ir labai priklauso nuo suinteresuotų šalių įsitraukimo lygio, teisinės sistemos, valios užtikrinti 

kultūros prieinamumą. Todėl kuriant ir įgyvendinant kino prieinamumo didinimo Lietuvos 

modelį būtina ne tik parengti geriausiai Lietuvos sąlygoms tinkantį modelį, tačiau dirbti ir su 

suinteresuotomis šalimis, skleisti informaciją ir kurti standartus. 

Palyginus užsienio šalių pjūvius, pavyzdžiui tikslinės grupės dydį, ir SADM pateiktus 

duomenis, matome, kad procentaliai visose užsienio valstybėse tikslinės grupės žmonių yra 

gerokai daugiau nei Lietuvoje. Kyla klausimas, ar Lietuvoje neturėtų būti skaičiuojamas 

esamas negalios sukeltas poreikis, o ne negalios priežastis, ir kaip skaičiuojant tokiu metodu 

pasikeistų tikslinės grupės dydis. Tačiau bet kokiu atveju, tiek garsinio vaizdavimo, titrų 

kurtiesiems ir neprigirdintiems bei gestų kalbos vertimo pritaikymo, tiek pritaikytų filmų 

platinimo srityje kitos šalys ėmėsi veiksmų gerokai anksčiau ir žymiai ryžtingiau. Analizė 

parodo, kad kino prieinamumas dažnai ir užsienyje nėra išspręstas 100 proc. ir yra vietos 

tobulėjimui. Tačiau analizė aiškiai parodo, kiek daug neišnaudoto potencialo Lietuva šioje 

srityje dar turi. 
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