
 

         Biblioteka dla osób niepełnosprawnych  
 

      Dostosowanie budynku Miejskiej Biblioteki  Publicznej w Bielsku Podlaskim  do 

potrzeb osób niepełnosprawnych w tym niewidomych i niedowidzących został 

zrealizowany w ramach następujących programów:  

- Program Wieloletni Kultura + Priorytet „Biblioteka+Infrastruktura  Bibliotek” – 

nazwa zadania „Remont i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku 

Podlaskim” 

- Budżet Obywatelski 2016 – nazwa zadania „Dostawa specjalistycznego sprzętu 

i oprogramowania dla osób niewidomych, niedowidzących i osób starszych dla 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim” 

- „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 

2016-2020” nazwa zadania „Biblioteka bez barier – remont windy i termomodernizacja 

budynku” 

 

Wjazd/wejście 

 

Wjazd do Miejskiej Biblioteki Publicznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo 

możliwy jest za pomocą  podjazdu zewnętrznego  przy  głównym wejściu do biblioteki. 

 

Udogodnienia architektoniczne 

 wejścia dla czytelników nie mają progów 

 na  parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób 

niepełnosprawnych  

 korytarze i pomieszczenia są przystosowane do poruszania się na wózkach 

 na parterze w Czytelni dla dzieci i młodzieży znajduje się pokój do pracy 

indywidualnej  

 zamocowano listwy antypoślizgowe w kolorze żółtym oznaczające 

krawędzie schodów  

 od  września 2017 r  czytelnicy niepełnosprawni ruchowo, osoby starsze itp. 

aby dostać się na piętro budynku  mogą skorzystać  z windy. 

              

                   



 

    

 

 

Przed wejściem do budynku z prawej strony 

umieszczono tablicę informacyjną z napisami  w 

alfabecie Braillea, dzięki której inwalidzi wzroku 

mogą uzyskać informacje o dniach i godzinach 

otwarcia placówki. 

Każdy, kto ma trudności w samodzielnym 

dostaniu się do budynku  może skorzystać z systemu 

Call Hear (urządzenie przywołujące), informujące 

pracownika biblioteki o tym, że przy wejściu czeka 

osoba wymagająca pomocy. 

 

 

 

  Wszystkie  pomieszczenia  posiadają  tabliczki  informacyjne   z  napisami  w 

alfabecie Braillea. 

 

 

Specjalistyczny sprzęt dla osób z dysfunkcjami wzroku 

 
Czytelnikom niewidomym i słabowidzącym biblioteka udostępnia specjalistyczny 

sprzęt oraz oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z zasobów 

bibliotecznych na miejscu. Jest to: 

 

 

 

 Zestaw komputerowy ze specjalistycznym 

oprogramowaniem dla osób niedowidzących i 

słabowidzących. Zawiera on: program udźwiękawiający 

JAWS, program powiększający zawartość ekranu MAGic 

oraz program Dophin Guide. Do tego zestawu dołączona 

jest specjalna klawiatura Magic Keyboard, która posiada 

wyraźne klawisze o dużym kontraście, 22 klawiszy 

szybkiego dostępu do najczęściej używanych funkcji i 

ustawiania prędkości mówienia. 

 

  

 

 

 

 



Lupa elektroniczna RUBY wyposażona w 4,3 calowy ekran LCD powiększa tekst 

w dokumentach, książkach, czasopismach papierowych. Posiada regulację 

powiększenia i zmianę trybów wyświetlania, np. kolorów tekstu i tła. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalistyczny sprzęt dla osób z dysfunkcją ruchu 

 
 

 

 

Zestaw komputerowy wyposażony w klawiaturę ze 

specjalną metalową nakładką z otworami  chroniącą 

przed wciśnięciem kilku klawiszy naraz. Łatwość i 

precyzję poruszania się kursorem po ekranie monitora 

zapewnia odwrócona i powiększona mysz 

komputerowa - Big Track.  Ze względu na swoje 

powiększone rozmiary taka myszka może być używana 

przez osoby mające problemy z wykonywaniem 

precyzyjnych ruchów 

 

 

 

 

 

Udostępnianie zbiorów  

 
 

Biblioteka dysponuje i wypożycza urządzenia potrzebne do odtwarzania „książki 

mówionej” – jest to dyktafon i odtwarzacz plików audio Plex talk Linio Pocket . 

 

 



Osoby posiadające orzeczenie z tytułu 

niepełnosprawności wzroku mogą je w naszej 

bibliotece wypożyczyć do domu na zasadach 

określonych w regulaminie . 

Odtwarzacz jest niewielkim urządzeniem 

przystosowanym do obsługi przez osoby niewidome 

i słabowidzące. Posiada wbudowany syntezator 

mowy, który odczytuje zapisane na karcie SD 

książki. Obsługuje formaty : pdf, doc , pliki tekstowe 

oraz pdf, mp3, wma . 

 

 

 

 

Oferta dla niepełnosprawnych 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim zaprasza do korzystania z oferty 

specjalnej dla osób niepełnosprawnych.  Proponuje usługę – KSIĄŻKA DO DOMU  

czyli dowóz książek dla czytelników będących trwale lub czasowo unieruchomionych, 

niewidomych i niedowidzących, zamieszkałych na terenie miasta. Propozycja jest 

skierowana nie tylko do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, ale również 

do osób starszych z ograniczeniem sprawności ruchowej. Projekt pomocy skierowany 

jest do wszystkich grup wiekowych. Dla osób niewidomych i niedowidzących 

proponujemy literaturę w postaci audiobooków, oraz tzw. "książki  mówionej"  

odtwarzanej przez  Plex talk Linio Pocket, wraz z możliwością wypożyczenia . 

Dostarczaniem     książek,   czasopism   i    audiobooków   do    domu    zajmują   się  

pracownicy  biblioteki .  Usługa ta jest bezpłatna.                                                                    

Podczas   pierwszej   wizyty   bibliotekarz    zapoznaje    osobę    zainteresowaną    z 

regulaminem   oraz    wypełnia   tzw.  kartę  informacyjną  czytelnika,  która  zostaje 

podpisana    przez    niego   bądź   przez   inną,  dorosłą,   upoważnioną   osobę,    na 

podstawie  dokumentu  tożsamości.   Ustalona  zostaje  częstotliwość odwiedzin oraz 

limit wypożyczeń . 

Zgłoszenie zapotrzebowania i zamówienia książek można dokonać dzwoniąc na 

numer: 85 730 21 07 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE OSOBY NIEWIDOME,   NIEDOWIDZĄCE , 

STARSZE,     TRWALE   LUB  CZASOWO   UNIERUCHOMIONE    DO 

ODWIEDZENIA  NASZEJ  PLACÓWKI  I KORZYSTANIA Z JEJ USŁUG. 

 

 


