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слухови и говорни увреждания. Системата 

съдържа: устройство за въвеждане на 

информация за знаци и устройство за извеждане 

на информация и се характеризира с това, че 
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устройствата за четене и за писане е разделено 
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(54) СИСТЕМА ЗА ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ СЪС ЗРИТЕЛНИ, СЛУХОВИ И 

ГОВОРНИ УВРЕЖДАНИЯ 

 

Област на техниката 

Изобретението се отнася до алтернатива на традиционното Брайлово писмо и азбуката „Лорм“ и ще 

намери приложение при създаването на средства за комуникация за хората с увреждания. 

 

Предшестващо състояние на техниката 

Според оценки на Световната здравна организация (СЗО) 285 милиона души по света са с увредено 

зрение, от които 39 милиона са незрящи и 246 милиона са слабо виждащи. Според Световния съюз на 

слепите (World Blind Union - WBU) само 5% от издаваните в Европа книги са налични във формат, достъпен 

за лица с увредено зрение, а в развиващите се страни - където живеят около 90% от тези лица - техният дял 

не надвишава 1% [1]. 

По предложение [2] за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА Европейският съюз гласува за 

ратифициране на Договора [3] от Маракеш за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи 

хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали. 

По данни на Световната федерация на глухите [4] - The World Federation of the Deaf (WFD) около 70 

милиона души по света са с увреден слух, от които повече от 80% живеят в развитите страни. 

Известно е, че 95% от всички хора възприемат информацията чрез очите и ушите си. По тази причина 

слепотата и глухотата причиняват уникални проблеми в комуникацията, мобилността и достъпа до 

информация. Хората, които са глухи и слепи, изпитват изключителна социална и информационна изолация 

поради тяхната неспособност да разговарят с другите. 

Известна е създадената от Иеронимус Лорм (Hieronymus Lorm) азбука „Лорм“ [5] “Lorm's alphabet”. 

Това е тактилна азбука, при която на пръстите и дланта на събеседника индивидуалните букви са показвани 

с докосване. При общуване между хора със зрителни и слухови увреждания „говорителят“ докосва дланта 

на ръката на „читателя“, за да напише буквите върху нея чрез проследяване на линии и форми. Това изисква 

и двамата събеседници да познават азбука „Лорм“. С нейна помощ общуват сляпо-глухи лица, но може да се 

използва и от хора с увреден слух. 

Известна е системата Mobile Lorm Glove [6], която позволява на глухи и слепи хора, да общуват и да се 

свържат с други хора, използващи мобилни технологии. Системата поддържа комуникация от разстояние, 

осигурява достъп до автономна информация и служи като преводач за хора, които не са запознати с азбуката 

„Лорм“. Ръкавицата Mobile Lorm Glove е изработена от еластичен плат, снабдена е с микропроцесорен 

входен блок за дланта и един изходящ блок на гърба на ръкавицата. Управляващият блок е вграден в кутия, 

монтирана върху пред мишницата. Долната страна на ръкавицата съдържа датчици за налягане, които 

превръщат Lorm във визуални или звукови форми на комуникация (текстови съобщения или говор) чрез 

мобилен телефон. Чрез Bluetooth връзка се предават данните от ръкавицата към мобилен телефон и след 

това се превръщат в четимо съобщение. 

Ръкавицата Mobile Lorm Glove е трудно достъпна за потребители от развиващите се страни, където са и 

най-големите на брой потребители поради пазарната цена и техническата сложност за поддържане. 

Известно е традиционното Брайлово писмо [7], което представлява тактилна система за писане и 

четене, използвана от слепи и слабо виждащи хора по света. Брайловата азбука е система от точкови 

символи, които се изписват на плоча с шило или с Брайлова машина, като точките излизат релефни от 
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другата страна на листа. Брайловите потребители могат да четат и от мониторите на компютри и други 

електронни пособия, използвайки Брайлов дисплей. Важно условие за четене на Брайлово писмо е 

притежаването на достатъчно добра чувствителност на пръстите, както и запаметяването на значението на 

комбинациите от точки. 

Известни са множество патентни документи и достъпни на пазара устройства, предлагащи решения за 

четене и писане от незрящи потребители, използващи Брайлово писмо: 

US 5943398 А [12], публикуван на 24.08.1999 г. Патентният документ се отнася до устройство и 

система за автоматично изпращане и преобразуване на съобщения за хора с нарушено зрение и увреден 

слух. Устройството се състои от система за изпращане на съобщения и система за превод, свързани помежду 

си чрез комуникационна среда, устройство за контролирано съхранение, състоящо се от процесор за 

изпълнение на контролни програми. 

US 2004218451 А1 [13], публикуван на 04.11.2004 г. Патентният документ се отнася до потребителски 

интерфейс, специално приспособен към неспособността на потребителя да достига до информация. 

Потребителският интерфейс включва специални функции, които отговарят на специалните нужди на 

индивида. 

BG 2237 U1 [14], публикуван на 31.05.2016 г. Патентният документ се отнася до таблет за слепи. 

Таблетът е с обновяем дисплей и е с възможност за четене на повече от два реда текст и въвеждане на текст 

в обикновен или табличен формат чрез допир. Повърхността на дисплея има първа и втора част. Първата 

част показва информацията чрез точки в конфигурацията на Брайлови букви. Втората част при сигнал от 

сензор за допир показва клавиатура на Пъркинс за въвеждане на информация с Брайлови букви. 

Непубликувана заявка за патент BG 111786/01.07.2014. Цифрова писменост за незрящи [8] представя 

писмените знаци от всяка писмена система вместо с точките от традиционното Брайлово писмо - с 

двуцифрени кодове, които са и поредният номер от съответната азбука. 

Известен е и JP 2010245795 А [11], публикуван на 28.10.2010 г. Патентният документ се отнася до 

система за комуникация между хора с нарушен слух и нарушено зрение. Системата включва 

комуникационен терминал, състоящ се от устройство за въвеждане на информация за знаци, обозначена с 

Брайлов шаблон или морзов сигнален образец, устройство за извеждане на информация и комуникационно 

средство за предаване на информация на комуникационен сървър, снабден със средство за разговори. 

Китайската писмена система PININ [9] - (The official Romanization System for Standard Chinese in 

Mandarin) е изградена върху латинските букви и съдържа три компонента: initials, finals и tones. Върху тази 

основа е изградена и системата за четене и писане от незрящи. Китайското Брайлово писмо [10] използва 

фонетичната транскрипция на йероглифите. Изписва се отляво надясно в хоризонтални редове, като се 

върви отгоре надолу. Всяка сричка е съставена от три Брайлови букви: първата показва инициала на 

сричката, втората показва финала, а третата служи за разпознаване на тона. 

Всички технически решения, при които се използва азбука „Лорм“ и традиционното Брайлово писмо 

имат неудобството, изразяващо се в това, че потребителите в напреднала възраст са затруднени, да запомнят 

съдържанието на тези писмени системи и най-често имат намалена чувствителност на пръстите. 

Техническа същност на изобретението 

Задачата на изобретението е, да се предложи система за четене и/или писане от потребители със 

зрителни, слухови и говорни увреждания, при която физическото качество чувствителност на върховете на 

пръстите на потребители с увреждания и необходимостта от запаметяване на значението на азбуката 

„Лорм“, както и комбинациите от точки на традиционното Брайлово писмо да бъдат заместени от по-прости 
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за усещане и запомняне физиологични качества - повдигане/притискане на бутони или клавиши от пръстите 

на ръцете и запаметяване на поредния номер на всеки писмен знак от съответната азбука. 

Релевантно на JP 2010245795 А [11] задачата е решена, като система за писане и четене от потребители 

със зрителни, слухови и говорни увреждания, която съдържа: устройство за въвеждане на информация за 

знаци и устройство за извеждане на информация и се характеризира с това, че знаците за информация са 

представени посредством цифри, при което писмените знаци от всички писмени системи на естествените 

езици са идентифицирани чрез двуцифрени кодове - цифрова писменост, а устройствата за въвеждане и 

съответно за извеждане на информация са снабдени с по десет бутони/клавиши, при което операциите 

повдигане/притискане на бутоните от устройствата за четене и/или писане са осигурени от потребителски 

интерфейс. 

Въвеждането на информация при писане на текст и извеждането на информация при четене се 

осъществява посредством повдигане/притискане на бутони или клавиши от пръстите на ръцете върху 

устройствата за четене и/или писане, при което пръстите на ръцете са условно номерирани съответно: 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 и 0, потребителят е запомнил поредния двуцифрен номер на всеки знак от съответната азбука, 

свързващото звено между отделните компоненти от системата е цифровата писменост за потребители с 

увреждания, а операциите повдигане/притискане на бутоните от устройствата за четене и/или писане са 

осигурени от потребителски интерфейс. Номерацията на пръстите на ръцете и на клавишите може да бъде 

избрана и с различна последователност на числата от 1 до 9 и 0. 

Устройствата за четене и писане са самостоятелни устройства или обединени в едно, при което едни и 

същи бутони под десетте пръсти на потребителя са предназначени, както за четене, така и за писане на 

текст. 

В едно предпочитано решение устройствата за четене и за писане са разделени на по две симетрични 

самостоятелно функциониращи части - съответно за лява и дясна ръка и всяка от двете части е снабдена с по 

пет бутона/клавиша, които са разположени ергономично под пръстите на ръцете по аналогия с 

компютърните мишки. 

Потребителският интерфейс, който е вграден в устройствата за четене е снабден и с функция за 

регулиране на времевите интервали между всеки два съседни знака от текста, който се чете. 

Известно е, че броят на знаците от различните писмени системи по света е двуцифрено число. 

Латинските букви (използвани без диакритични знаци в Английски и Италиански език) са 26 на брой, броят 

на буквите в Гръцката азбука е 24, Българската Кирилица има 30 букви, а най-много букви има в 

Кхмерското писмо - 74. 

Възможните комбинации за идентифициране на произволен писмен знак от произволна писмена 

система само чрез две цифри са в диапазона от 01 до 98 (знакът 00 е за интервал, а 99 - за смяна на езика). 

Този факт позволява, да се идентифицират чрез повдигане/натискане на бутони/клавиши символи като: 

писмените знаци, знаците за пунктуация и цифрите от числа, представени с думи. При писмените системи, в 

които присъстват и „главни“ букви идентифицирането им става чрез двойно изписване на съответния 

двуцифрен код на писмения знак за „малка“ буква - по аналогия с операцията „double click“, използвана при 

компютърните мишки. 

Броят на естествените езици е около 7500 - четири цифрено число, поради което всеки естествен език 

се идентифицира с код от четири цифри. Езиковите цифрови кодове се подреждат по азбучен ред съгласно 

латинската азбука, като се започва от езиците на държавите от Европейския съюз и следват другите езици по 

света. 
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Последователността за цифрово кодиране на езиците е следната: 0001 - за български език; следват 

официалните езици на държавите от Европейския съюз и след това останалите европейски и други езици по 

света, при което езиците от 0001 до 0099 за удобство могат да бъдат идентифицирани и само с последните 

две цифри, ако потребителите няма да използват за четене и писане текстове извън езиците от диапазона от 

01 до 99. 

При Китайската писмена система Пиниин (Pinyin) за Мандарински диалект, която е изградена върху 

латинските букви, знаците за linitials, finals и tones са представени c кодове, при което знаците за initials са 

кодирани с две цифри в диапазона от 01 до 18, знаците за Finals са в диапазона от 20 до 53, а тоновете са 

кодирани с една цифра в диапазона 1 до 4. 

Писмените системи, при които се използват диакритични знаци като полски, чешки, словашки, турски, 

румънски и други дефинират всяка от буквите с диакритичен знак с отделен, самостоятелен двуцифрен код. 

Знаците за пунктуация и други символи се представят с двуцифрени кодове в диапазона от 75 до 98 (извън 

диапазона от знаци за Кхмерското писмо), като тези двуцифрени кодове са еднакви за всички писмени 

системи. За специални професионални нужди всеки език избира двуцифрени кодове за символи, които не са 

представени в диапазона от 75 до 98 и ги разполага в свободния диапазон след последния двуцифрен код на 

съответната азбука до 74 - например за Английски език този свободен диапазон е от 27 до 74 включително. 

Цифрите (1, 2, 3, 4 и т. н) от числа се представят с техните словни образи (едно, две, три, четири и т. н). 

Като алтернатива цифрите се идентифицират и с техните цифрови символи, като за целта в софтуера се 

въвежда предупредителен знак, че следват цифри (например в Европа знакът може да бъде 50, тъй като няма 

европейски азбуки с повече от 49 знаци). 

Така произволен текст от произволен език се представя и възприема (чете) чрез последователно 

повдигане или вибрация през кратки времеви интервали на два по два бутони/клавиши под пръстите на 

ръцете. При писане на текст съответните бутони/клавиши се натискат. При писмените системи, в които 

присъстват и „главни“ букви, същите се представят чрез двойно повдигане/натискане (double click) върху 

двуцифрения код за „малка буква“ (English: А-0101; В-0202; C-0303;...Z-2626). 

В много от текстовете на различните естествени езици присъстват и думи, изписани на друг език и с 

друга писменост. Например в много от текстовете на Български, Руски, Сръбски, Монголски, Иврит, 

Арабски език, китайски мандарин и други езици присъстват и думи, изписани с латински и/или гръцки 

символи. За да се разпознават тези думи и символи е необходимо, софтуерът (потребителският интерфейс) 

да бъде в състояние, да превключи към съответната писмена система. Управлението на този процес става 

чрез „double click“ върху клавиш с номер девет - (99). Следва международно съгласуван цифров код на 

съответната писмена система, след което се прилагат цифровите кодове за нея. Тъй като броят на езиците по 

света е около 7500 - четири цифрено число, то всеки от тези езици следва да получи свой уникален четири 

цифров код, с който софтуерът ще представя поредните номера/цифрови кодове от съответната азбучна 

система. 

Устройството за четене на текст от незрящи (e-book for blind and partially sighted people) или от 

потребители със слухови и говорни увреждания е автономно устройство, конструирано за използване чрез 

цифрова писменост, което се захранва от електрическа енергия, снабдено е с памет, в която са записани 

книги и микрокомпютър който управлява чрез драйвер контролери, отговарящи за процеса на 

последователно механично повдигане на десет бутона, разположени под пръстите на потребителя. Като 

алтернатива устройството е свързано с компютър и е снабдено с модул за функции текст-говор така, че 
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устройството да чете от съдържанието на книгата, да озвучи инструкциите за експлоатация и други, като 

използва синтетична реч. 

Устройството за писане на текст от потребители с увреждания е периферно устройство, конструирано 

за използване чрез цифрова писменост, което е свързано контактно или безконтактно с компютър и/или 

мобилен телефон и съдържа: десет функционални бутона, разположени под пръстите на потребителя, 

микрокомпютър и е снабдено с потребителски интерфейс за превръщане на цифровите кодове от писания 

текст в съответните писмени знаци, при което потребителският интерфейс е снабден и с функции за 

проверка на правописа (spell check), функции за текст-говор чрез синтетична реч, функции за избор на 

шрифт и др. 

Функционалното управление на устройствата за четене и писане само и единствено чрез десет 

бутона/клавиша е осигурено посредством функцията „double click“, която е приложима освен при командата 

за смяна на езика чрез „double click“ върху числото девет - (99), така и за всички цифрови кодове, изписани с 

две цифри в диапазона от 75 до 98 и предназначени за идентифициране на знаци за пунктуация и други 

символи поради факта, че при знаците за пунктуация и други символи няма необходимост, същите да бъдат 

изписвани с „главни“ букви. Така специални команди като: включи звукови указания за функции на 

бутоните, на нов ред, покажи заглавието, покажи съдържанието, премини на следващата страница, отвори 

страница №..., включи текст-говор чрез синтетична реч, включи проверка на правописа и други са осигурени 

с възможност за 24 броя команди, избрани от съставителя на софтуера за потребителския интерфейс. 

За деца - начинаещи потребители, които тепърва се учат да четат и пишат и все още не познават 

значението на знаците за пунктуация и другите символи, текстовете от книги са предварително 

форматирани така, че интерфейсът представя всички знаци, включително и цифрите с думи, 

идентифицирани единствено чрез двуцифрените кодове на знаците на съответната азбучна система - точка, 

запетая, въпросителна, удивителна, три, четири, седем, девет и т. н. 

 

Пояснение на приложената фигура 

Приложената фигура показва принципно разположение на пръстите на ръцете на потребител върху 

бутони/клавиши. 

Пример за изпълнение на изобретението 

Цифрови кодове за различните езици и техните писмени системи - езиците на държавите от 

Европейския съюз и други езици по света, представени по азбучен ред от латинската азбука: 

EU languages codes 

1. Bulgarian - 0001 

2. Czech - 0002 

3. Danish - 0003 

4. Dutch - 0004 

5. English - 0005 

6. Estonian - 0006 

7. Finnish - 0007 

8. French - 0008 

9. German - 0009 

10. Greek - 0010 

11. Hungarian - 0011 
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12. Irish - 0012 

13. Italian - 0013 

14. Latvian - 0014 

15. Lithuanian - 0015 

16. Maltese - 0016 

17. Polish - 0017 

18. Portuguese - 0018 

19. Romanian - 0019 

20. Slovak - 0020 

21. Slovene - 0021 

22. Spanish - 0022 

23. Swedish - 0023 

24. Други езици 

Примерни кодове за команди чрез „double click“ за управление на потребителския интерфейс 

1. Интервал между думите - 0000 или само 00; 

2. Включи звукови указания за функции на бутоните - 7575; 

3. Покажи нов ред - 7676; 

4. Покажи заглавието - 7777; 

5. Покажи съдържанието - 7878; 

6. Премини на следващата страница - 7979; 

7. Отвори страница №... - 8080; 

8. Включи текст-говор чрез синтетична реч - 8181; 

9. Изключи текст-говор - 8282; 

10. Включи проверка на правописа - 8383; 

11. и други до „double click“ 9898. 

Цифрови кодове за българската Кирилица 

А-0101, а-01; Б-0202, б-02; В-0303, в-03; Г-0404, г-04; Д-0505, д-05; Е-0606, е-06; Ж-0707, ж-07; З-0808, 

з-08; И-0909, и-09; Й-1010, й-10; К-1111, к-11; Л-1212, л-12; М-1313, м-13; Н-1415, н-14; О-1515, о-15; П-

1616, п-16; Р-1717, р-17; С-1919, с-19; Т-2020, т-20; У-2121, у-21; Ф-2222, ф-22; Х-2323, х-23; Ц-2424, ц-24; 

Ч-2525, ч-25; Ш-2626, ш-26; Щ-2727, щ-27; Ъ-2828, ъ-28; Ь-2929, ь-29; Ю-2929, ю-29; Я-3030, я-30. 

Цифрови кодове за Латиница (Английски и Италиански език - без диакритични знаци) 

А-0101, а-01; В-0202, b-02; С-0303, с-03; D-0404, d-04; Е-0505, е-05; F-0606, f-06; G-0707, g-07; Н-0808, 

h-08; I-0909, i-09; J-1010, j-10; K-1111; k-11; L-1212, l-12; M-1313, m-13; N-1414, n-14; O-1515, o-15; P-1616, 

p-16; Q-1717, q-17; R-1818, r-18; S-1919, s-19; T-2020, t-20; U-2121, u-21; V-2222, v-22; W-2323, w-23; X-2424, 

x-24; Y-2525, y-25, Z-2626, Z-26, ’ - 27. 

Цифрови кодове за шведската азбука (с диакритични знаци) 

А-0101, а-01; В-0202, В-02; С-0303, с-03; D-0404, d-04; Е-0505, е-05; F-0606, f-06, G-0707, g-07; Н-0808, 

h-08; I-0909, i-09; J-1010, j-10; K-1111, k-11; L-1212, l-12; M-1313, m-13; N-1414, n-14; O-1515, o-15; P-1616, 

p-16; Q-1717, q-17; R-1818, r-18; S-1919, s-19; T-2020, t-2; U-2121, u-21; V-2222, v-22; W-2323, w-23; X-2424, 

x-24; Y-2525, y-25; Z-2626, z-26; Å-2727, å-27; Ä-2828, ä-28; Ö-2929, ö-29. 

Цифрови кодове на словашки език (с диакритични знаци) 
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А-0101, а-01; Á-0202, á-02; Ä-0303, ä-03; В-0404, b-04; С-0505, с-05; D-0606, d-06; Ď-0707, ď-07 и така 

нататък. 

Цифрови кодове на чешки език (с диакритични знаци) 

А-0101, а-01; Á-0202, á-02; В-0303, b-03; С-0404, с-04; Č-0505, č-05; D-0606, d-06; Ď-0707, ď-07; Е-0808, 

е-08; É-0909, é-09; Ě-1010, ě-10; F-1111, f-11; G-1212, g-12; Н-1313, h-13; Ch-1414, ch-14; l-1414, i-14; ĺ-1515, 

í-15; J-1616, j-16; K-1717, k-17; L-1818, l-18; M-1919; m-19; N-2020, m-20; N-2121, n-21; Ň-2222, ň-22; O-2323, 

o-23; Ó-2424, ó-24; P-2525, p-25; Q-2626, q-26; R-2727, r-27; Ř-2828, ř-28; S-2929, s-29; Š-3030, š-30; T-3131, t-

31; Ť-3232, t’-32; U-3333, u-33; Ú-3434, ú-34; Ů-3535, ů-35; V-3636, v-36; W-3737, w-37; X-3838, x-38; Y-3939, 

y-39; Ý-4040, ý-40; Z-4141, z-41; Ž-4242, ž-42. 

Цифрови кодове за Датски и Норвежки език (с диакритични знаци) 

А-0101, а-01; В-0202, b-02; С-0303, с-03; D-0404, d-04; Е-0505, е-05; F-0606, f-06; G-0707, g-07; Н-0808, 

h-08; I-0909, i-09; J-1010, j-10; K-1111, k-11; L-1212, l-12; M-1313, m-13; N-1414; n-14; O-1515, o-15; P-1616, 

p-16; Q-1717, q-17; R-1818, r-18; S-1919, s-19; T-2020, t-20; U-2121, u-21; V-2222, v-22; W-2323, w-23; X-2424, 

x-24; Y-2525, y-25; Z-2626, z-26; Æ-2727, æ-27; Ø-2828, ø-28; Å-2929, å-29. 

 

 

Цифрови кодове за ПИНИИН при Мандарински диалект (Chines Mandarin - Pinyin) 

(За удобство при запомняне двуцифрените кодовете за Initials започват с 0 и 1, а кодовете за Finals - с 2, 

3, 4 и 5) 

Цифрови кодове за Initials - от 01 до 18 
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Цифрови кодове за Finals - от 20 до 53 

Finals - numbers from 20 to 53 
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Цифрови кодове за тон (една цифра):  

Mandarin tones (one digit): 

 

Всяка сричка от китайските диалекти е идентифицирана от три цифрови кода от 2+2+1 цифри, пример - 

първият код показва инициала на сричката, вторият показва финала, а третият код от една цифра служи за 

разпознаване на тона. Когато сричката е дефинирана само като комбинация от по две цифри, тонът не е 

показан. 

Примерни цифрови кодове на основните знаци за пунктуация и други знаци 

 

Примерно изпълнение на устройство за четене 

Устройството за четене на текст от незрящи (e-book for blind and partially sighted people) или от 

потребители със слухови и говорни увреждания е автономно устройство, конструирано за използване чрез 

цифрова писменост, което се захранва от електрическа енергия, снабдено е с памет, в която са записани 

книги и микрокомпютър, който управлява чрез драйвер контролери, отговарящи за процеса на 

последователно механично повдигане на десет бутона, разположени под пръстите на потребителя. Като 

алтернатива устройството е свързано с компютър и е снабдено с модул за функции текст-говор така, че 

устройството да прочете съдържание от книгата, като използва синтетична реч. 

Примерно изпълнение на устройство за писане на текст 
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Устройството за писане на текст от потребители с увреждания е периферно устройство, конструирано 

за използване чрез цифрова писменост, което е свързано контактно или безконтактно с компютър и/или 

мобилен телефон и съдържа: десет функционални бутона, разположени под пръстите на потребителя, 

микрокомпютър и е снабдено с потребителски интерфейс за превръщане на цифровите кодове от писания 

текст в съответните писмени знаци, при което потребителският интерфейс е снабден и с функции за 

проверка на правописа (spell check), функции за текст-говор чрез синтетична реч, функции за избор на 

шрифт и др. 

Приложение (използване) на изобретението 

При четене на текст устройството за четене преобразува последователно съответните писмени знаци в 

двуцифрени кодове и ги възпроизвежда чрез повдигане или вибрация на бутоните/клавишите. При писане на 

текст устройството за писане преобразува последователно двуцифрените кодове в знаци от съответната 

писменост. 

Основното изискване към потребителите на системата е - да запомнят поредните двуцифрени номера 

на знаците от естествения език, който използват при комуникация. За четене и писане на текстове, в които 

присъстват и знаци от други писмени системи като Латиница и гръцки символи е необходимо, да се 

запомнят и поредните номера на знаците от тези писмени системи, както и знаците за пунктуация. За да се 

запази правилото - всеки един отделен писмен знак е представен само и единствено чрез един двуцифрен 

код, е по-удобно, знаците за цифрите от числа да бъдат идентифицирани с думи (едно, две, три, пет, девет и 

т.н.). Преди да бъде записано в паметта на електронната книга (e-book) съдържанието на книгите, които се 

предлагат или са избрани за четене от потребителите, текстовете им се форматират така, че да бъдат 

съвместими с цифровата писменост, при което шрифтовете от оригиналните произведения и илюстрациите 

нямат значение за представянето им в цифров вид при запазване на авторските права на писателите. Важно 

условие за удобното използване на устройствата за четене и писане е, те да бъдат създадени предвид 

ергономичните норми за разположение на пръстите на ръцете и то така, че тежестта от ръцете на 

потребителите да не пада върху пръстите а върху началото на дланта. 

Предимства на изобретението 

Основните предимства на изобретението са: 

- Използването на устройствата за четене не зависи от чувствителността на върховете на пръстите; 

- Поредните номера на знаците от съответната азбука се запомнят много по-лесно от колкото 

комбинацията от точки при традиционното Брайлово писмо или азбуката Лорм; 

- Обучението за четене и писане на деца може да се извършва у дома от родителите на децата с 

увреждания без необходимост, да се посещават специализирани школи; 

- Системата е приложима както за потребители със зрителни увреждания, така и за такива със слухови 

и говорни проблеми, включително и за комуникация между потребители от тези различни групи с 

увреждания. Системата е приложима и като детска игра, при тренировки на бъдещи музиканти, както и като 

средство за рехабилитация, например след мозъчен инсулт и др.; 

- Устройствата за четене дават възможност, да се увеличи броят на достъпните книги за незрящите 

хора; 

- Лицата с увредено зрение или с други увреждания, за които е невъзможно четенето на печатни 

материали ще имат същия достъп както другите граждани, за да могат пълноценно да участват в 

обществения живот; 

- Системата е приложима за всички езици по света; 
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- Със създаването на изобретението възникват и авторските права Copyright © върху описаната 

цифрова писменост. Това дава възможност на автора, да я нарече на свое име, или Bulgarian Braille, по 

аналогия на Брайловото писмо и създадената от Иеронимус Лорм (Hieronymus Lorm) азбука „Лорм“ (Lorm's 

alphabet). При изявено желание от организациите на хората с увреждания и ако цифровата писменост има 

бъдеще, авторът може да дари благотворително авторските права. 

 

 

 

Патентни претенции 

1. Система за четене и писане от потребители със зрителни, слухови и говорни увреждания, която 

съдържа: устройство за въвеждане на информация за знаци и устройство за извеждане на информация, 

характеризираща се с това, че устройството за въвеждане на информация за знаци и устройството за 

извеждане на информация са свързани с микрокомпютър с потребителски интерфейс и са самостоятелни 

устройства, или обединени в едно и са снабдени с по десет бутони/клавиши, или всяко от устройствата за 

четене и за писане е разделено на по две симетрични самостоятелно функциониращи части, при което всяка 

от двете части е снабдена с по пет бутона/клавиша. 
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