
Prezentacja jest skróconą wersją wystąpienia: 

Specjalistyczna biblioteka 

dla osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności  

- potrzeba czy przeżytek? 
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Ośrodek Czytelnictwa Chorych 

i Niepełnosprawnych 

• Przeszłość: 

 - idea 

 - powstanie 

• Teraźniejszość: 

 - grupy odbiorców 

 - materiały biblioteczne 

 - formy obsługi bibliotecznej 

 - formy działalności kulturalnej, rekreacyjnej, edukacyjnej 
i terapeutycznej 

• Przyszłość: 

 - wzmacnianie 

 - unowocześnianie 
 



W roku 1984 w strukturze organizacyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu został 

utworzony Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych. Inicjatorem i organizatorem tego specjalistycznego działu 

był Franciszek Czajkowski. 

Misją zespołu Ośrodka jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami kontaktu z książką, usprawnienie ich 

czytelniczo, a także stworzenie miejsca, w którym organizowane są różnorodne formy pracy kulturalnej i czytelniczo-

terapeutycznej.  

Budynek OCCiN 



TERAŹNIEJSZOŚĆ 



CZYTELNICY  

ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI (dane szacunkowe) 
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13% 

10% 

7% 
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seniorzy i mieszkańcy dps 

osoby pod opieką psychiatryczną 

osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną 

osoby z niepełnosprawnością ruchową 
i wymagające opieki 

osoby niewidome i niesłyszące 

osoby z trudnościami w uczeniu się 

osadzeni 



Różnorodność zbiorów 

W Ośrodku można 

wypożyczyć literaturę na 

temat niepełnosprawności i 

materiały do terapii, a 

osoby z 

niepełnosprawnością oraz 

seniorzy znajdą:  

książki mówione, książki 

drukowane – również dużą 

czcionką, filmy – także z 

audiodeskrypcją i 

napisami, nagrania 

muzyczne, zabawki 

edukacyjne i gry 

dydaktyczne. 







Osobom  

samotnym,  

unieruchomionym 

pracownicy 

Ośrodka 

dostarczają książki 

do domu. 



Dostarczanie materiałów bibliotecznych w czasie pandemii. 



PUNKTY BIBLIOTECZNE 

dzienne i stacjonarne 
domy pomocy  
oddziały leczenia 
psychiatrycznego 
warsztaty terapii 
zajęciowej 
szkoły specjalne i 
terapeutyczne 
zakłady opiekuńczo-
lecznicze 
biblioteki 

środowiskowe domy 
samopomocy 

Specjalistyczne punkty biblioteczne funkcjonują w oparciu o obustronne pisemne porozumienia, 

zawarte pomiędzy WBP - Książnicą Kopernikańską w Toruniu reprezentowaną przez kierownika 

Ośrodka, a kierownictwem poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wytypowani pracownicy 

prowadzący punkty, podpisują zobowiązanie odnośnie odpowiedzialności za powierzone im 

materiały i sprzęt odtwarzający, organizowania obsługi bibliotecznej, właściwie prowadzonej 

dokumentacji, sporządzania kwartalnych sprawozdań statystycznych. 

 

Mając na uwadze potrzeby i możliwości percepcyjne odbiorców, realizację zamierzonego programu 

edukacyjnego czy terapeutycznego,  wyboru materiałów dokonuje pracownik Ośrodka  lub osoba 

prowadząca punkt.   





W Ośrodku organizowane są spotkania kulturalne, 

rekreacyjne, edukacyjne i terapeutyczne 

 





 

Galeria Ośrodka funkcjonuje od 1990 r. ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem (plany ekspozycyjne określane 

są z dwuletnim wyprzedzeniem). 

 

Stanowi przyjazne miejsce, udostępniane nieodpłatnie artystom z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz 

osobom, które prowadzą ze swoimi podopiecznymi zajęcia o charakterze arteterapeutycznym. 

 

Celem Galerii z jednej strony jest prezentacja twórczości osób niepełnosprawnych oraz możliwości terapii przez 

twórczość, z drugiej – kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności. W związku z powyższym Galeria poszerza, dopełnia i uzupełnia działalność kulturalną oraz 

edukacyjną OCCiN, kształtując wrażliwość i postawy oraz zapobiegając wykluczeniu społecznemu. 



PRZYSZŁOŚĆ 





Wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury Ośrodka Czytelnictwa 

Chorych i Niepełnosprawnych  

 1. Przygotowanie wygodnej i bezpiecznej przestrzeni Ośrodka Czytelnictwa Chorych i 

Niepełnosprawnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.  

 Planowane udogodnienia w tym zakresie to m.in.:  beacon (nadajnik informujący osoby z dysfunkcją 

wzroku poprzez aplikację w telefonie o miejscach dla nich dostępnych; urządzenie może pełnić też 

funkcję promocyjną, gdyż będzie informować użytkowników aplikacji o lokalizacji i działalności 

Ośrodka).  Mobilny plan tyflograficzny, pętla indukcyjna, tabliczki z napisami brajlowskimi i 

czarnodrukowymi oraz piktogramami informującymi o przeznaczeniu poszczególnych pomieszczeń. 

 

2. Ułatwienie dostępu do nowoczesnych technologii - odpowiednio dobrane, wygodne miejsce dla 

użytkowników m.in:  

 - biurko z elektrycznie regulowaną wysokością i krzesło profilaktyczno-rehabilitacyjne,  

 - komputer stacjonarny z monitorem dotykowym, specjalistyczną klawiaturą dla osób   

słabowidzących i trackballem, oprogramowanie powiększające i udźwiękawiające, 

 - urządzenie lektorskie - w pełni udźwiękowione, przenośne urządzenie z wbudowanym kolorowym 

wyświetlaczem, zawierające w sobie skaner, czytnik oraz powiększalnik, 

 - tablety potrzebne do komunikowania się przy pomocy tekstu lub tłumacza języka migowego z 

osobami niesłyszącymi i innymi osobami mającymi trudności w porozumiewaniu się (np. osoby ze 

spektrum autyzmu),  

 -stacja odsłuchowa na płyty CD/ odtwarzacz z głośnikami bezprzewodowymi – do zapoznawania się 

użytkowników z treścią audiobooków, pomocna w wyborze np. literatury do słuchania. 

 

 



Wzmocnienie i unowocześnienie infrastruktury Ośrodka Czytelnictwa 

Chorych i Niepełnosprawnych  

 
3.  Zwiększenie zainteresowania sztuką i kulturą, podniesienie standardu oferowanych usług, a 

przede wszystkim umożliwienie uczestnictwa w podejmowanych działaniach osobom 

napotykającym bariery zarówno w fizycznym dotarciu do nich, jak i w ich percepcji.  

 Zadania zaplanowane w ramach projektu służyć będą wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w 

edukacji i aktywizacji kulturalnej. Zakupiony zostanie sprzęt audio-video do prowadzenia i 

promowania online interesujących i pobudzających wyobraźnię zajęć z edukacji kulturalnej oraz 

wiedzy o terapii przez twórczość, nagrywania filmów z wernisaży i wystaw odbywających się w 

Galerii Ośrodka i udostępniania ich w sieci szerokiemu gronu odbiorców (zastosowanie 

audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących). 

 

4. Doposażenie Galerii Ośrodka. Zakupione w ramach projektu nowoczesne wyposażenie Galerii 

umożliwi jeszcze bliższy kontakt ze sztuką, nada ekspozycjom wysoką jakość odbioru i pozwoli na 

interakcje ze zwiedzającymi. 

 

  



potrzeba! 

przeżytek? 



Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych 

ul. Szczytna 13 

87-100 Toruń 

tel. 566228714 

mail: occin@ksiaznica.torun.pl 

https://www.facebook.com/occintorun/ 

Zapraszamy do kontaktu: 


