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Osoby	niewidome,	osoby	
słabowidzące	– specyfika	potrzeb

Osoby z uszkodzonym wzrokiem to zarówno osoby niewidome, 
nieposługujące się wzrokiem, jak i osoby słabowidzące. 

Ze względu na moment wystąpienia uszkodzenia wzroku, jego 
stopień, oraz związane z nimi różnice w rozwoju poznawczym 
i psychospołecznym, rozróżnia się trzy podstawowe grupy 
osób z dysfunkcją wzroku:

p osoby niewidome od urodzenia, 
p osoby ociemniałe (które utraciły wzrok po 5-6 roku życia)
p osoby słabowidzące. 



Ujęcie	funkcjonalne	
(rehabilitacyjne,	pedagogiczne)

p Różnicowanie oparte o kryterium funkcjonalne wykorzystania 
wzroku, ale w określonych warunkach: poprzez wskazanie 
dominacji określonych technik w funkcjonowaniu jednostki 
oraz określenie stopnia wykorzystania kanału wzrokowego w 
procesie edukacyjno-rehabilitacyjnym.

p Z tego punktu widzenia osoby niewidome to osoby, które posługują się technikami 

alternatywnymi – bezwzrokowymi (dotykowo-słuchowymi) oraz dotykowo-

słuchowo-wzrokowymi, korzystające z pisma punktowego L. Braille’a, zaś osoby 

słabowidzące, to te, które korzystają z technik wzrokowych i wzrokowo-słuchowo-

dotykowych[1], a ich zdolność widzenia umożliwia czytanie tekstów 

czarnodrukowych, choćby konieczne było ich powiększenie lub skorzystanie z 

pomocy optycznych czy optoelektronicznych[2]. 
[1] Por.: T. Majewski, 2002,; R. Walthes, 2007.
[2] Por. Z. Sękowska, 1998.



Interindywidualne zróżnicowanie
Niepełnosprawność wzrokowa nie jest kategorią, która określa 

jednorodną grupę społeczną o ujednoliconych cechach i takich 
samych potrzebach. 

p Osoby niewidome: korzystające z brajla w życiu codziennym, 
niekorzystające z brajla (preferujące przekaz głosowy).

p Osoby słabowidzące: doświadczające zróżnicowanych 
następstw funkcjonalnych słabowzroczności, a w związku z 
tym mające różne potrzeby w zakresie tekstu.



Funkcjonalne	następstwa	schorzeń	i	uszkodzeń	
układu	wzrokowego

p Obniżenie ostrości wzroku –
zmniejszona zdolność 
spostrzegania szczegółów

p Ubytki w polu widzenia
n Ubytki obwodowe
n Ubytki centralne (mroczek 

centralny)
n Ubytki mieszane

p Zaburzenie wrażliwości na 
światło

p Światłowstręt – zbyt dużo 
światła

p Wrażliwość na odblaski –
olśnienia

p Światłolubność – zbyt mało 
światła

p Obniżenie wrażliwości na 
kontrast

p Ślepota zmierzchowa
p Zaburzenie adaptacji do 
światła i ciemności

p Zaburzenie spostrzegania 
głębi

p Zmienność widzenia
p Zaburzenia widzenia barw
p Dwojenie
p Zniekształcenie obrazu
p Łzawienie
p Ból
p Męczliwość



Fizjologiczne	i	patologiczne	zmiany	oczne	
związane	z	wiekiem

p Starzenie	się	społeczeństw	ma	charakter	globalny.
p Między	starzeniem	się	a	niepełnosprawnością	
występuje	pozytywna	korelacja.

p Tylko	20%	osób	powyżej	75	roku	życia	jest	w	
stanie	zupełnie	samodzielnie	wykonywać	
czynności	życia	codziennego.

p W	Polsce:	osoby	w	wieku	60-69	w	38,8%	
przypadków	doświadczają	niepełnosprawności.

(Kilian,	Śmiechowska-Petrovskij	2018).



Fizjologiczne	i	patologiczne	zmiany	oczne	
związane	z	wiekiem
p Osłabienie	ostrości	widzenia:	powyżej	70	roku	życia	
jedynie	10%	populacji	po	korekcji	ma	pełną	ostrość	
widzenia.

p Wzrost	zapotrzebowania	na	światło:	do	tego	samego	
poziomu	widzenia	przeciętny	6-latek	potrzebuje	około	
dwukrotnie,	a	80-latek	ok.	trzy-czterokrotnie	
silniejszego	oświetlenia	niż	20-latek.

p Wiek	stanowi	poważny	czynnik	ryzyka	dla	
niewidzenia	i	słabowzroczności.	Ocenia	się,	że	jedna	
na	3	osoby	po	65	roku	życia	posiada	jakąś	postać	
choroby	ograniczającej	widzenie.

(Kilian	2020).



Osoby	niewidome	i	słabowidzące	
w	bibliotece

p Dostępność przestrzeni
p Dostępność informacji bibliotecznej
p Obecność bibliotekarzy, którzy są świadomi 

specyfiki potrzeb klientów z 
niepełnosprawnością wzrokową.



Aspekty	praktyczne	– obsługa	klienta	z	
niepełnosprawnością	narządu	wzroku

WYGLĄD (kształt,	wielkość,	kolor,	symetria,	

brak,	nadmiar)

nadmiernie	zwężone	lub	nadmiernie	

rozszerzone	źrenice,	,	pulsowanie	źrenic,	

nieregularny	kształt	źrenicy,	jasna	(blada	lub	

biała)	źrenica,	różowa	barwa	oczu,	

zaczerwienione	oczy,	zamglona/mętna	

rogówka	(bielmo),	opuchnięte	oczy,	

wytrzeszcz,	wydzielina	z	oczu	– łzawienia,	

ropa,	opadające	powieki,	‘nierówne’	ustawienie	

oczu	(zez),	mała,	zapadnięta	gałka,	duża	gałka,	

postawa	ciała,	pozycja	głowy,	pozycja	kończyn,	

okulary/szkła	kontaktowe,	inne	

oprzyrządowanie,	ubiór	– kolorystyka,	

schludność	(np.	plamy),	tył	na	przód,	na	lewą	

stronę,	makijaż	(staranność,	intensywność)

ZACHOWANIA
patrzenie	nie	‘na	wprost’	– obok	tego,	co	chce	
zobaczyć,	ruchy	gałek	ocznych	– oczopląs,	

ruchy	przeszukujące,	częste	mruganie,	
mrużenie	oczu,	

odwracanie	się	od	światła,	tarcie/przecieranie	

oczu,	zamykanie	lub	zakrywanie	jednego	oka,	
patrzenie	z	bliskiej	odległości	na	obiekty	
(tekst,	ekran	komputera,	itp.),	odsuwanie	się	

od	oglądanych	obiektów,	wzmożone	ruchy	
głowy,	brak	kontaktu	wzrokowego	lub	

przerywany	kontakt	wzrokowy,	potykanie	się,	
podnoszenie	stopy	za	wysoko	przy	wchodzeniu	
na	stopień,	krawężnik,	wpadanie	na	

przedmioty,	ludzi,	szuranie/posuwanie	nogami,	
chodzenie	‘przy	ścianie’,	przy	poręczy,	‘kaczy’	

krok,	‘macanie’,	sprawdzanie	dłonią,	niecelne	
sięganie	(za	blisko,	za	daleko,	obok),	wolne	
tempo	poruszania	się,	charakterystyczne	błędy	

w	czytaniu	(opuszczanie	początku	lub	końca	
wiersza/wyrazu,	mylenie	liter/	wyrazów),	

duże,	niewyraźne	pismo	odręczne.

Wygląd i zachowania mogące świadczyć o problemach 
z widzeniem



Aspekty	czytelnictwa

p Dostępność	tekstów	dla	osób	niewidomych	
i	słabowidzących.

p Nowe	technologie	w	czytelnictwie.
p Efektywność	czytelnicza	(czytanie	ze	
zrozumieniem),	związki	i	zależności	pomiędzy	
różnymi	formami	zapoznawania	się	z	tekstem,	a	
poziomem	jego	zrozumienia).

p Oferta	czytelnicza.



Dostępność	tekstów	dla	osób	
niewidomych	i	słabowidzących

Książka	dla	odbiorcy	niewidomego		-
odpowiednik	brajlowski,	dźwiękowy,	

elektroniczny	książek	z typowej	produkcji	
wydawniczej		(M.	Czerwińska	2003).

p Książki	brajlowskie.
p Książki	mówione	w	formacie	cyfrowym,	w	tym	
DAISY,	Czytak.

p Narzędzia	tyfloinformatyczne,	technologie	
wspomagające.

p Czytniki	brajlowskie.



Śmiechowska-Petrovskij	2016	
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Efektywność	czytelnicza

Stepien-Bernabe NN,	Lei	D.,	McKerracher
A.,Orel-Bixler D.	(2019).
pEkspozycja	na	dwa	rodzaje	komunikatów	
naukowych	– tekstowy	(zwykły	druk,	
brajl,	brajl	elektroniczny	– wyświetlacz	
brajlowkskie,	czytnik	ekranu	– synteza	
mowy),	mowny	- nagrania	aktorów

pWyniki:	Zarówno	widzący,	jak	i	
niewidomi	lepiej	rozumieli	tekst,	niż	
komunikat	mowny.



Efektywność	czytelnicza

Stepien-Bernabe NN,	Lei	D.,	McKerracher
A.,Orel-Bixler D.	(2019).
pRóżnice	w	zrozumieniu	między	
niewidomymi	uczestnikami	wobec	
czterech	formatów:	rozumienie	lepsze	w	
przypadku	brajla	w	wersji	papierowej	
niż	poprzez	czytnik	ekranu,	i	lepiej	z	
wyświetlaczem	brajlowskim,	niż	z	
czytnikiem	ekranu.



Brajl	– kto	i	jak	korzysta?
p Zapis	w	notatniku	
brajlowskim,	
bezpośrednio	w		
telefonie,	rzadziej	w	
urządzeniach	
manualnych



Monitory	i	notatniki	
brajlowskie



Użytkownicy	z	dysfunkcją	wzroku	najchętniej	
sięgają	po	formaty	do	słuchania	- audiobooki.
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Sprzęty	i oprogramowanie	wspierające	osoby	
niepełnosprawne	wzrokowo	
p Powiększalniki	
stacjonarne



Lupy	elektroniczne



Urządzenia	lektorskie



Drukarki	brajlowskie



Oprogramowanie	udźwiękawiające,	
ubrajlawiające,	powiększające,	do	
translacji



Komputer	przystosowany	do	potrzeb	
osób	z	niepełnosprawnością	wzroku

p Program	odczytu	ekranu
p Syntezator	mowy,	monitor	brajlowski
p Program	powiększający
p Skaner	+	program	OCR
p Program	do	translacji	tekstów	do	brajla
p Drukarka	brajlowska

Opcje	dostępności	systemu	Windows
Opcje	dostępności	systemów	Apple



Książki	elektroniczne
p książki	tekstowe	(ebooki):	pliki	z	tekstem	bez	
znaczników	formatowania	(TXT),	teksty	
formatowane	(RTF,	DOC,	DOCX,	PDF,	ODT),	
formaty	EPUB	i	Mobi

Można	je	czytać	na	komputerach,	smartfonach,	

tabletach	dzięki	programom	odczytu	ekranu	i	

syntezie	mowy,	używając	aplikacji	(EPUB,	Mobi)	–

wadą	jest	konieczność	włączonego	ekranu.

p książki	dźwiękowe	(audiobooki)
p Specjalne	formaty:	DAISY,	CZYTAK



Smartfon,	iPhone,	urządzenia	mobilne	–
współczesna	pomoc	rehabilitacyjna

p Telefon	komórkowy	z	oprogramowaniem	odczytu	
ekranu	(czytnikiem	ekranu)	lub	powiększającym	
treści	ekranowe	daje	dostęp	do	kanałów	
komunikacji	(telefonowanie,	obsługa	poczty,	
komunikatory,	sms,	Messenger,	Whats up itp.),	
internetu,	aplikacji	wspierających	orientację	i	
bezpieczne	poruszanie	się,	a	także	np.	aplikacji	do	
odtwarzania	cyfrowych	książek	mówionych.



Adaptacja	materiału	czytelniczego	m.in.	dla	
osób	słabowidzących	– tekst	dostępny

Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących. Kończyk D. (red.). (2011). 
Warszawa: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.



Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących. Kończyk D. (red.). (2011). 
Warszawa: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.



Powiększenie	tekstu	to	niekoniecznie	
powiększenie	czcionki

p Użytkownik	słabowidzący	powinien	czytać	tekst	
drukowany	najmniejszą	czcionką,	jaka	jeszcze	nie	
sprawia	mu	trudności
n Pozwala	to	maksymalnie	zwiększyć	tempo	czytania	i	
ułatwia	znalezienie	odpowiednich	materiałów,

n Ponieważ:	im	większa	litera,	tym	mniejsze	tempo	
czytania



Wytyczne	dotyczące	adaptacji	materiału	
czytelniczego
CZCIONKA

1.	Czcionka,	druk:	WIELKOŚĆ,	RODZAJ,	
KOLOR,	GRUBOŚĆ

Czcionka	bezszeryfowa (tak	samo	
gruba	w	każdej	części	litery)	ARIAL,	
FUTURA

ARIAL: L, B, D, K, F,  
Times	New	Roman:	L, B, D, K, F 



Wytyczne	dotyczące	adaptacji	materiału	
czytelniczego
CZCIONKA

p Nie	stosujemy	kursywy	ani	pochyłości
p Czarna	o	mocno	nasyconej	barwie	lub	
granatowa,	mocny	kontrast	z	tłem

p Powiększona	czcionka	– już	16	p.,	18	p.
p Odstęp	pomiędzy	wyrazami:	2	spacje
p Interlinia	1,5	lub	2



Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących. Kończyk D. (red.). (2011). 
Warszawa: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.



Wytyczne	dotyczące	adaptacji	materiału	
czytelniczego
PAPIER

p Matowy,	niekredowy,	bez	połysku
p Biały,	lub	„żółtawy”,	ecru – dobrze	kontrastuje
p Grubość	zwiększona,	nieprzezroczystość	papieru







Wytyczne	dotyczące	adaptacji	materiału	czytelniczego
ELEMENTY	GRAFICZNE	– obrazki,	zdjęcia

� Na	stronie	powinny	znajdować	się	maksymalnie	4	rysunki	
lub	zdjęcia

� Odległość	tekstu	od	ilustracji	– min.	12	mm
� Uproszczenie	ilustracji	– zasada:	minimum	szczegółów,	
maksimum	treści

� Ilustracje	nie	powinny	zawierać	cieniowań,	bogatego	tła,	
efektów	akwarelowych,	rozbarwień	tonalnych

� Tekst	nie	może	znajdować	się	na	ilustracji
� Ilustracja	nie	może	być	oblewana	przez	tekst



Wytyczne	dotyczące	adaptacji	materiału	czytelniczego
ILOŚĆ	I	ROZMIESZCZENIE	ELEMENTÓW	NA	STRONIE

p Rezygnujemy	z	tego,	co	jest	tylko	ozdobnikiem
p Nie	powinno	być	kolumnowego	rozmieszczenia	
tekstu,	jeśli	jest,	to	kolumny	powinny	być	
wyraźnie	rozdzielone

p Ważna	jest	powtarzalność	układów	elementów	
na	stronie



Wytyczne	dotyczące	adaptacji	materiału	
czytelniczego
MARGINESY

p Wewnętrzny	margines	powinien	zachować	stałą	
wielkość	– 2,5	cm	(od	zszycia)
n Żeby	nie	zlewał	się	tekst	z	sąsiadujących	stron
n Żeby	nie	niszczyć	książek
n Żeby	móc	używać	pomocy	optycznych



Wytyczne	dotyczące	adaptacji	materiału	
czytelniczego
MARGINESY

p Margines	zewnętrzny	1,5	cm
p Margines	górny	2	cm
p Margines	dolny	3	cm
p Numery	stron:	zewnętrzny	dolny	róg,	numer	
wyraźny



Wytyczne	dotyczące	adaptacji	materiału	
czytelniczego
SPOSÓB	OTWIERANIA	SIĘ	KSIĄŻKI

p Płasko,	po	otwarciu	nie	zamyka	się	
samoistnie

p Bez	wybrzuszeń









Fundacja	Edukacji	Nowoczesnej	
projekt	„Książka	dla	Ciebie	2021”



Stowarzyszenie	Larix – odtwarzacze	książek	
cyfrowych	dla	bibliotek



Stowarzyszenie	Larix
cyfrowe	książki	mówione	– dla	bibliotek
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