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ELEKTRONICZNE URZĄDZENIA WSPIERAJĄCE UCZNIA 
SŁABOWIDZĄCEGO – SZANSA CZY ROZCZAROWANIE? 

 
 

Barierę, jaka z powodu utraty wzroku lub pełnej jego funkcjonalności  
w dostępie do informacji szczególnie pisanej stoi przed osobami 
niepełnosprawnymi wzrokowo, można częściowo zniwelować dzięki nowoczesnej 
technologii informatycznej. Mimo, że ta technologia kojarzy się głównie  
z mikrokomputerami osobistymi, których rozkwit to lata 80-te minionego wieku,  
to jednak pierwsze urządzenie elektroniczne ułatwiające funkcjonowanie 
słabowidzącym pojawiło się w roku 1970.

1
 

Był to powiększalnik telewizyjny. Mimo jego niewątpliwych zalet, 
wykorzystanie tego urządzenia w procesie dydaktycznym w szkołach  
i na wyższych uczelniach w naszym kraju wydaje się być znikome. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiona zostanie podjęta próba analizy tego 
zjawiska. 

Chodzi tu o urządzenie, które w angielskiej nomenklaturze znane jest jako 
system CC TV. Poszczególni producenci amerykańscy lansują własne nazwy,  
np. "Randsight", "Read/Write System", "Electronic Visual Aid System", "Electronic 
Viewing System"), we Francji używa się nazwy "Videoscope", natomiast niemieckie 
firmy polecają różne typy urządzenia "Videomatic". W Polsce przyjął się termin 
„powiększalnik telewizyjny”, a ostatnio po prostu „powiększalnik”, choć sugerowano 
przed laty "wideoskop". 

W Polsce, jak pisze S. Jakubowski,
2
 w latach 80-tych krótką serię (ok. 300 

sztuk) powiększalników wyprodukowały Warszawskie Zakłady Telewizyjne  
we współpracy z PZO. W tej chwili nie istnieje produkcja rodzimego urządzenia 
tego typu, a firmy dystrybuujące sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych 
wzrokowo sprowadzają na nasz rynek urządzenia kilku zagranicznych 
producentów. 

 
Istota działania 
Osoby o silnie zredukowanej ostrości widzenia mogą korzystać z różnego 

rodzaju lup, okularów lornetowych, telelup czy lunetek. Przyrządy  
te, w szczególności lupy, zapewniają sprawną pracę z tekstem lub drobnymi 
przedmiotami. Zapewniają jednak poprawny obraz jedynie do powiększenia  
8 do 10 razy. Powyżej tego powiększania obraz jest zbyt zniekształcony, ciemny, 
pole widzenia osoby korzystającej jest bardzo ograniczone, odległość robocza, 
czyli dystans między oglądanym tekstem, przedmiotem a szkłem lupy jest 
minimalna, rzędu centymetra do kilku, a to z kolei uniemożliwia wypełnianie 

                                                
1
 S. Jakubowski, Środki techniczne w rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną, 
(w:) Społeczeństwo równych szans – Tendencje i kierunki zmian, pod red. D. Gorajewskiej, 
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formularzy, odpowiedzi w testach czy złożenie podpisu. Większy dystans  
do oglądanego przedmiotu zapewniają telelupy, monookulary i lunetki.  
Są to jednak przyrządy optyczne składające się z wielu szkieł, co powoduje,  
że bywają stosunkowo ciężkie. Bez statywu, podstawki lub umocowania na głowie 
obraz jest drżący, a ręce i uwaga pracującego są skupione na utrzymaniu takiego 
przyrządu. Nie tylko mała odległość robocza, ale i konieczność przysunięcia szkła 
bardzo blisko oka może powodować nieprawidłową i męczącą postawę ciała. 
Ponadto, korzystając z wymienionych tu przyrządów optycznych przy silnych 
powiększeniach możliwa jest jedynie praca jednym okiem, co dodatkowo może 
powodować zmęczenie i frustrację u obuocznych użytkowników. Każdy przyrząd 
optyczny dostarcza do oka tylko tyle światła, ile przez niego przechodzi. Nieco 
więcej światła mogą dostarczyć lupy z podświetleniem jednak sytuacja odwrotna, 
czyli ograniczenie nadmiaru światła jest w nich zupełnie niemożliwa. 

Zupełnie inny sposób powstawania obrazu w powiększalniku nie ma tych wad, 
choć oczywiście używanie przyrządów optycznych we wszystkich sytuacjach,  
w których mogą być przydatne, jest umiejętnością nie do przecenienia. Jednak, 
gdy ostrość wzroku spada poniżej 5%, czytanie normalnego tekstu jest niemożliwe 
nawet przy ich użyciu. 

 

Zdjęcie nr 1: Powiększalnik Magni link Penguin daje płynne powiększenie od 4 do 20 
razy 

 
 

Metoda powstawania powiększenia 
Przyrządy optyczne rzutują powiększony obraz na siatkówkę oka 

wykorzystując do tego celu optykę samego oka. System telewizyjny pozwala  
na uzyskiwanie powiększenia tekstu w zupełnie inny sposób. W powiększalniku 
oglądany obraz powstaje na ekranie monitora. Rzutowany jest nie bezpośrednio 
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przez układ optyczny, a powstaje w sposób elektroniczny na ekranie już jako 
powiększony. Sytuacja taka jest bardziej naturalna ze względu na bezpośredni 
kontakt oka z tekstem, bez pośrednictwa aparatów optycznych. Każdy element 
ekranu, piksel, emituje docierające do oka światło, którego ilość można regulować. 
Zastosowanie zamkniętego obwodu telewizyjnego sprawia, że rząd i powierzchnia 
powiększenia czy oddalenia odtwarzanego obrazu mogą być regulowane 
odpowiednio do ostrości wzroku oraz do indywidualnych potrzeb osoby 
niedowidzącej. Używanie powiększalnika telewizyjnego daje też możliwość 
jednoczesnego patrzenia obuocznego. Przy tym sposobie czytania istnieje większa 
swoboda poruszania głową i oczami, co zapewnia kontakt z otoczeniem. 

 
Monitor 
Jak już wspomniano, w pierwszych powiększalnikach, w charakterze 

monitorów urządzenia, stosowano najzwyklejsze telewizory. Innych rozwiązań  
po prostu nie było. Monitor telewizyjny nie jest przeznaczony do oglądania 
nieruchomych obrazów. Migotanie, szczególnie jasnej powierzchni, gdy czarne 
litery są wyświetlane na białym tle, jest bardzo męczące dla wzroku. Wprowadzono 
wobec tego możliwość stosowania negatywu, czyli odczytywania białych liter  
na czarnym tle. Zapobiega to widocznemu migotaniu monitorów słabej jakości oraz 
umożliwia pracę osobom z silnym światłowstrętem. Niestety, ciągle jeszcze istnieją 
na rynku rozwiązania (i to bardziej dostępne, bo tańsze) wykorzystujące jako ekran 
zwykłe odbiorniki telewizyjne. W dobrych powiększalnikach stosowane są monitory 
komputerowe CRT. 

Zastosowanie monitorów ciekłokrystalicznych, w których, ze względu na ich 
odmienną konstrukcję, efekt migotania w ogóle nie występuje, zdecydowanie 
poprawiło jakość i komfort pracy z powiększalnikiem. Jednak i tutaj może pojawić 
się pewien problem. Monitor ciekłokrystaliczny ma mniejszy od tradycyjnego 
monitora czas reakcji na zmieniający się obraz. Poszczególne punkty (piksele),  
z powodu swojej bezwładności, nie nadążając za zmianami, mogą ciągle jeszcze 
wyświetlać niejako poprzedni obraz. Dzieje się tak, gdy chcemy, przesuwając tekst 
pod kamerą, czytać z pewną prędkością. Na ekranie pojawiają się wówczas 
smużenia mogące u patrzącego wywołać bardzo nieprzyjemne wrażenia. Dobranie 
odpowiedniego monitora jest rzeczą bardzo istotną. 
 

Kamera 
Obecnie, praktycznie we wszystkich powiększalnikach stacjonarnych, stosuje 

się kolorowe kamery mogące przenosić obraz w pełnej barwie. Jest to jednak inny, 
naturalny kolor, w odróżnieniu od tak zwanych „fałszywych kolorów”, o których 
będzie szczegółowo mowa później, a które mogą pokazywać na kolorowym 
monitorze nawet urządzenia wyposażone w czarno-białą kamerę. Jeśli urządzenie 
miałoby być przeznaczone tylko i wyłącznie do czytania, a różnica cenowa byłaby 
istotna między modelami z kamerą czarno-białą a kolorową, to oczywiście można 
wybrać tańsze rozwiązanie monochromatyczne. Natomiast, jeśli urządzenie  
ma być przeznaczone nie tylko do czytania, ale i do oglądania drobnych 
przedmiotów, kolorowa kamera wydaje się niezbędna. Być może taki dylemat 
wyboru kamery dotyczy obecnie jedynie najprostszych, często przenośnych 
rozwiązań, pozbawionych innych funkcji. 
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Regulacja powiększenia 
Kamera obserwująca przedmioty czy tekst może być wyposażona w dobrej 

jakości wielosoczewkowy obiektyw. W ten sposób możemy uzyskać szeroki, 
płynnie regulowany, zakres powiększeń od kilku do kilkudziesięciu razy. Regulacja 
powiększenia odbywa się na dwa zasadniczo odmienne sposoby: 

• przez zastosowanie odpowiedniego obiektywu z tak zwanym zoomem  
w urządzeniach, w których kamera umieszczona jest na stałe w obudowie 
powiększalnika; 

• poprzez odsuwanie i przysuwanie kamery do oglądanego obiektu,  
w urządzeniach, w których kamera zamontowana jest na niezależnym 
statywie. 
W pierwszym przypadku, a więc w większości obecnych powiększalników 

stacjonarnych, odległość robocza jest stała i niezmienna. W niektórych modelach 
może się zdarzyć, że jest ona za mała. Można wtedy trzymać pod nim pionowo 
tylko ołówek, a układ nie jest odpowiedni do majsterkowania. Bywają też trudności 
w przewracaniu kartek, szczególnie większych książek. Jednak ruchomą kamerę 
stosuje się jedynie w bardzo tanich rozwiązaniach np. Prisma. Taki sposób 
regulacji powiększenia jest niezwykle kłopotliwy, gdyż po każdej zmianie należy 
regulować ostrość. Do tego w nieco innym miejscu znajduje się oglądany tekst  
i jego obraz na ekranie, co zmusza do przekrzywienia głowy lub całego tułowia. 

 
Autofokus 
Aby zapobiec wybrzuszaniu się stron podczas czytania grubych książek, 

pożądany byłby „wyrównywacz”, gdyż po przeczytaniu linii trzeba dostosowywać 
kamerę do odległości od tekstu. Ręczne dostosowanie ogniskowej jest bardzo 
kłopotliwe. Nowoczesne modele powiększalników wyposażone są w mechanizm 
autofokusa, który mimo zmieniającej się odległości od czytanych kartek, reguluje 
automatycznie ostrość obrazu. Dobrze jednak, gdy istnieje możliwość jego 
wyłączania np. w sytuacji, gdy wypełniamy długopisem tabelki czy składamy 
podpis, ponieważ wówczas autofokus będzie regulował ostrość obrazu  
na długopisie czy ręce, a nie na czytanym dokumencie. 

 
Regulacja parametrów obrazu 
Jak to już wcześniej było powiedziane, każdy z pikseli obrazu powstającego 

na ekranie monitora emituje światło, którego parametry mogą być regulowane. Nie 
tylko chodzi o jasność obrazu, lecz bardzo istotna dla osób słabowidzących jest 
również jego kontrastowość. Możliwe jest też, dzięki elektronice urządzenia, 
odwrócenie koloru tła i liter. Zamiast czytania czarnych liter na białym tle 
powiększalnik wyświetla ich negatyw. Jest to bardzo przydatna funkcja dla ludzi, 
którzy cierpią na światłowstręt. Na tym jednak nie kończą się możliwości 
dostosowania obrazu generowanego przez powiększalnik. Standardowe, czarne 
litery na białym tle, w wielu schorzeniach wzroku, ograniczają czytelność tekstu. 
Drukowanie specjalnych książek, dostosowanych do potrzeb każdego  
z czytelników z osobna, byłoby bardzo trudne. W tej sytuacji przewaga 
elektronicznego czytnika na ekranie, którego właściwości obrazu można dowolnie 
zmieniać, nad przyrządami optycznymi jest ogromna. Użytkownik może wybrać 
najlepszy dla siebie wariant, gdyż obecne powiększalniki proponują różne kolory 
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tła i liter, tzw. schematy fałszywych kolorów, a także ich negatywy. Przykładowo 
żółte litery na niebieskim tle, zielone na niebieskim, czarne na czerwonym. 

Dzięki elektronicznej obróbce obrazu można ograniczyć również ilość 
docierającego do oka światła poprzez kurtynki, zaślepki, wycinające z obrazu 
wszystko poza czytaną właśnie linią tekstu. Szerokość takiej kurtynki jak i jej 
położenie są regulowane, jednak w klasycznych powiększalnikach  
to od użytkownika zależy czy będzie potrafił prowadzić czytany tekst tak, aby był 
wyświetlany dokładnie w tak zawężonej części ekranu. 
 

Stolik X/Y 
Kamera powiększalnika patrzy zawsze tylko na pewien, zależny  

od stosowanego powiększenia, z reguły mały fragment czytanego tekstu. Zachodzi 
potrzeba przesuwania czytanego dokumentu. Aby zapewnić maksymalny komfort  
i odpowiednią płynność przesuwania tekstu stosuje się specjalny ruchomy stolik  
X-Y. Dobra konstrukcja takiego stolika zapewnia bardzo płynny ruch wzdłuż 
wierszy czytanej książki (w kierunku osi X) oraz przesuwanie z pewnym oporem 
przy zmianie wiersza (w kierunku osi Y). Opór ten może być regulowany do 
całkowitego zablokowania ruchu w pionie przez hamulec, którego dźwignia 
znajduje się pod blatem stolika. Niekiedy, by ułatwić czytanie tekstu w kolumnach 
np. w gazetach, stosuje się różnego typu mechanizmy ograniczające marginesy. 
Jednak rozmiary takiego stolika, z reguły formatu A3, powodują, że gazetę należy 
kilkakrotnie złożyć, aby zajmowała mniejszą powierzchnię. Z oglądaniem map 
bywa jeszcze większy kłopot. Umiejętność ręcznego przesuwania stolika 
warunkuje płynne czytanie. Ból rąk może utrudniać pracę. Niestety, w prostszych 
modelach, np. Prisma, brak stolika zdecydowanie obniża komfort pracy. Bywały też 
modele, w których próbowano zapewniać płynny ruch stoliczka X/Y dzięki 
silniczkom elektrycznym. Jednak zamiast tak skomplikowanej mechaniki stolika 
zastosowano inne rozwiązanie tak zwane powiększalniki czytające. 
 

MyReader 
Powiększalnik MyReader jest bardzo nowoczesnym urządzeniem. Jego 

funkcjonalność oraz obsługa różnią się w dość istotny sposób od dotychczasowych 
aparatów. Pierwszą widoczną różnicą jest brak ruchomego stoliczka X/Y,  
na którym w tradycyjnych, klasycznych powiększalnikach znajduje się czytany 
dokument, który należy najpierw wczytać do urządzenia. Tego wczytania dokonuje 
kamera urządzenia. Na tym etapie działania nie trzeba mechanicznie przesuwać 
dokumentu. Wczytany obraz zostaje przez urządzenie przygotowany do dalszego 
przetwarzania – zostaje rozpoznany. O zakończeniu tego procesu użytkownik jest 
informowany sygnałem dźwiękowym oraz komunikatem wyświetlanym na ekranie 
monitora. 

Gdy obraz zostanie przygotowany można go wyświetlić w jednym  
z dostępnych trybów: jako pojedynczą linię tekstu przesuwającą się w poziomie,  
w postaci kolumny przesuwającej się w pionie lub pojedynczych wyrazów. Istnieje 
też tryb pełnoekranowy, w którym obraz przypomina ten w klasycznym 
powiększalniku. Obraz jest wówczas przesuwany elektronicznie niczym na stoliku 
X/Y z lewa na prawo, a po osiągnięciu krawędzi gwałtownie cofany i przesunięty  
w górę o jedną linię, po czym znowu spokojnie przesuwa się ku prawej krawędzi. 
Użytkownik, w zależności od swoich potrzeb wzrokowych, może dobrać prędkość 
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ruchu obrazu, jego wielkość i kolorystykę, zmieniając te parametry również  
w trakcie wyświetlania. 

Wszystkie te funkcje wykonuje się poprzez wybranie odpowiedniego przycisku 
lub przełącznika na pulpicie sterującym powiększalnika. Dla każdej funkcji jest 
wyznaczone inne pokrętło czy przycisk. Różnią się one nie tylko kształtem, ale  
i wielkością oraz rozmieszczeniem na panelu sterującym. Nie tylko regulatory 
panelu gwarantują jego dobrą ergonomię, ale i to, że jest niezależny od aparatu, 
połączony z nim jedynie kablem. 

Dzięki wcześniejszemu elektronicznemu przygotowaniu obrazu do 
wyświetlenia, przesuwające się litery czytanego tekstu są przy każdej prędkości ich 
odtwarzania zawsze tak samo dobrze widoczne, a ich ruch jest równomierny.  
Nie występuje, zauważalny w klasycznych powiększalnikach, efekt smużenia,  
a tym samym nie pojawiają się trudności w rozróżnianiu liter czy nawet 
dolegliwości podobne do choroby morskiej u użytkownika, spowodowane 
rozpływaniem się czy falowaniem obrazu. Gdy urządzenie jest nastawione  
na prezentowanie obrazu w postaci jednej, przewijającej się przez ekran, linii 
tekstu – odpowiednik elektronicznej kurtynki w klasycznym powiększalniku –  
co ułatwia czytanie i ogranicza nadmiar światła docierającego do oka nie 
zmuszając czytającego do utrzymania linii tekstu w widocznej części ekranu 
niezależnie od stosowanego powiększenia. 

Przedstawiony tu sposób pracy powiększalnika czytającego MyReader 
zapewnia wielki, nieosiągalny na innych urządzeniach, komfort czytania, jednak  
do innych celów, takich jak majsterkowanie czy wypełnianie formularzy  
w dostępnym w tym urządzeniu trybie pracy „na żywo”, czyli bez elektronicznej 
obróbki specjalnie się on nie nadaje. Problem ten, jak i metodyka postępowania 
przy pracach jakie można wykonywać pod powiększalnikiem, a szczególnie 
pisanie, jest omówione w literaturze.

3
 

 
Współpraca z innymi urządzeniami. 
Bardziej zaawansowane modele powiększalników mogą na ekranie 

wyświetlać obraz z innych źródeł: 
• dodatkowej kamery wykorzystywanej do patrzenia w dal, np. na tablicę  

w klasie; 
• komputera. 
Obraz jest wówczas wyświetlany przy wykorzystaniu mechanizmu podobnego 

do elektronicznej kurtyny na części ekranu z patrzącej na tekst kamery,  
a na pozostałym obszarze z drugiej kamery patrzącej w dal czy z komputera. 
Umożliwia to sprawne przepisywanie tekstu. Można też dokonywać przełączeń  
i naprzemiennie wyświetlać na całym ekranie, manewrując przełącznikiem 
umieszczonym najczęściej w nożnym pedale. Najefektywniejsze do pracy jest 
oczywiście współdzielone wyświetlanie obrazu z dwóch źródeł na jednym ekranie. 
Obraz dostarczony przez komputer będzie takiej wielkości (być może powiększony 
przez specjalistyczne oprogramowanie) jak na normalnym ekranie komputera. 
Warto zauważyć, że nawet najprostsze kamery stacjonarne czy ręczne, 

                                                
3
 H. Lubawy, Elektroniczne urządzenia wspomagające ucznia słabowidzącego, (w:) Wspomaganie 
uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wybrane zagadnienia. Pod Red.  

dr Joanny Witczak-Nowotnej. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Warszawa 2010, s. 71-88 
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przeznaczone do podłączenia do zwykłego telewizora, mogą wyświetlać obraz  
na ekranie komputera wyposażonego w kartę tunera telewizyjnego. Trudno jednak 
mówić wówczas o pełnej współpracy obu urządzeń w opisany powyżej sposób. 
 

Dla kogo jest powiększalnik? 
W tym miejscu warto sprecyzować dla jakiej grupy słabowidzących 

użytkowników jest przeznaczony powiększalnik. Jak wynika z powyższych opisów 
– dla wszystkich, którym niezbędne jest powiększenie obrazu, aby mogli  
go odczytać, jak również dla tych, dla których istotna jest regulacja docierającego 
do oka światła pod względem jego ilości i barwy. Badacze pytali szczegółowo 
sporą grupę użytkowników powiększalników o ich problemy ze wzrokiem. 
Schorzenia wzroku wymienione przez ankietowanych obejmowały głównie defekty 
siatkówki – 35%, zmętnienie soczewki – 10% i defekty przewodnictwa w obrębie 
nerwu wzrokowego – 10%. Co ciekawe, spora grupa badanych, bo 45%, nie 
umiała określić swojego schorzenia wzroku. Badania wykazały, że o możliwości 
posługiwania się powiększalnikiem decydują częściej zaburzenia funkcjonowania 
wzroku niż postawiona w związku z tym diagnoza.

4
 Należy zauważyć, że widzenie 

tunelowe spowodowane uszkodzeniami siatkówki, wymaga bardziej pomniejszenia 
tekstu niż jego powiększania tak, aby w tym wąskim polu widzenia znalazło się 
przynajmniej kilka liter. Większości stosowanych przez badanych powiększeń nie 
można by uzyskać przy pomocy innego urządzenia optycznego. Tylko 1/4 
użytkowników powiększalnika może cokolwiek zobaczyć przy pomocy lupy ręcznej 
lub przez specjalne okulary. 

Praktyczne zalety powiększalnika TV, w porównaniu z istniejącymi przyborami 
optycznymi, są następujące: 

• większy zakres powiększania przy możliwości dokonywania zmian; 
• duże pole obrazu – przy powiększeniu 24-krotnym na ekranie 26-cio 

calowym odczytać można jednocześnie 8 liter; 
• większa jasność obrazu; 
• możliwość regulacji kontrastu; 
• możliwość czytania w negatywie – białe litery na czarnym tle; 
• możliwość wprowadzenia fałszywych kolorów oraz ich negatywów; 
• większa możliwość poruszania głową i oczami (kontakt z otoczeniem); 
• zmienna odległość od tekstu. 
Badania wykazały, że dzięki zastosowaniu elektronicznego czytnika, dolna 

granica ostrości wzroku, przy której czytanie jest jeszcze możliwe, może być 
przesunięta do 1%.

5
 Należy zaznaczyć, że posługiwanie się powiększalnikami nie 

tylko nie przynosi żadnych złych skutków, lecz zwiększa funkcjonalność 
niesprawnego widzenia.

6
 

                                                
4
 L. Zabel, H. Bouma, H.E.M. Melotte, „Use of the TV magnifier in the Niderlands: A survey”, Journal  
of Visual Impairment and Blindness”, January 1982, Volume 76, Number 1, s. 25-29 

5
 M. Melchior, Elektronika i niedowidzący, Miesięcznik popularno-naukowy „Problemy”, nr 3(408) 

marzec 1980, s. 36-38 
6
 S. Jakubowski, R. Serafin, B. Szczepankowski, Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych, 

Centrum Naukowo-Badawcze Spółdzielczości Inwalidów. Warszawa 1994 
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Rozczarowanie doskonałością 
Wydawałoby się, że urządzenie takie jak powiększalnik jest doskonałym 

wsparciem dla osób o bardzo silnym ograniczeniu widzenia. Jednak jak pisze 
Jakubowski o wspominanych na wstępie powiększalnikach polskiej produkcji  
z powodu nie najlepszej jakości i braku ośrodka szkolącego w posługiwaniu się 
nimi, powiększalniki te nie zyskały sobie w kraju popularności, mimo że ich zakup 
był w 90 procentach dofinansowany przez Polski Związek Niewidomych. Ten 
sprzęt został jednak już dawno zastąpiony przez znacznie bardziej technologicznie 
zaawansowane rozwiązania. Dostępne są u nas przecież tak bardzo 
zaawansowane i przyjazne użytkownikowi powiększalniki jak MyReader. 

Z własnych obserwacji przeprowadzonych podczas pracy  
z niepełnosprawnymi wzrokowo studentami na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, z rozmów pośrednich z dystrybutorami sprzętu oraz 
innymi osobami zajmującymi się wsparciem dla uczniów i studentów 
słabowidzących wynika, że sprzęt ten nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem 
wśród potencjalnych użytkowników. Dotyczy to zarówno powiększalników 
klasycznych jak i tych czytających. Jaka jest tego przyczyna? Czy być może sprzęt 
który miał zgodnie z literaturą światową przełamywać barierę w dostępie  
do informacji sam jest odgrodzony jakąś barierą od potencjalnych użytkowników. 
Próba odpowiedzi na te pytania została przeprowadzona podczas analizy 
wykorzystania powiększalnika MyReader przeprowadzonej w Bibliotece dla 
Niewidomych w Poznaniu.

7
 

 
Wykorzystanie powiększalnika w bibliotece 
Miejsce przeprowadzonych badań „Biblioteka dla niewidomych” Filia nr 66 

Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu istnieje od lipca 1990 roku. Od 5 maja 2004 
siedziba biblioteki została przeniesiona do budynku Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk przy ulicy Mielżyńskiego 27/29. Jest to miejsce w samym centrum 
miasta, nieopodal placu Cyryla Ratajskiego oraz ulicy Gwarnej, gdzie znajdują się 
przystanki linii tramwajowych przemierzających miasto w różnych kierunkach  
i łączących jego najodleglejsze dzielnice. Wydaje się, że miejsce to jest dostępne 
dla niepełnosprawnych i dobrze skomunikowane. Niepełnosprawni wzrokowo 
czytelnicy nie powinni mieć kłopotów z dotarciem do biblioteki. Zapisanych 
czytelników jest 1100. Jednak aktywnych (czynnych), czyli takich, którzy 
wypożyczyli książki w ostatnich 3 miesiącach jest około 600 osób. 

Czytelnikiem może być: 

 niewidomy z orzeczoną niepełnosprawnością; 

 osoba z orzeczoną wzrokową grupą inwalidzką w stopniu znacznym, 
umiarkowanym i lekkim. Biblioteka nie prowadzi szczegółowej 
statystyki rozróżniającej stopień niepełnosprawności; 

 osoba z udokumentowaną dysleksją – głównie młodzież szkolna; 

 niepełnosprawni ruchowo – kilka osób; 

 osoby po 60 roku życia bez orzeczonej niepełnosprawności. 
 

                                                
7
 H. Lubawy, Wykorzystanie powiększalnika MyReader w Bibliotece Raczyńskich filia nr 66 dla 
Niewidomych, Praca dyplomowa Tyflopedagogika Promotor prof. dr hab. Stanisław Kowalik, Wyższa 

Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Poznań 2007/2008 
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Ponieważ nie ma szczegółowej statystyki stopnia niepełnosprawności 
wzrokowej czytelników z dysfunkcją wzroku zapytano w ankiecie, w jaki sposób oni 
sami oceniają swoje możliwości wzrokowe. 

 

Rysunek nr 1: Diagram przedstawiający zdolności wzrokowe respondentów 
 

 
 

 

 

Obserwacja przy ankietowaniu 
Przed przystąpieniem do analizowania wyników ankiety należy zwrócić uwagę 

na obserwację, poczynioną podczas przeprowadzania ankiety w bibliotece. 
Uderzający jest fakt, że większość osób wypożyczających książki mówione czyni  
to w czyimś imieniu, nie są to osoby niepełnosprawne. Z obserwacji wynika,  
że dziennie jest to 60 do 80% wszystkich osób odwiedzających bibliotekę. 
Ponieważ nie są to osoby niepełnosprawne, więc nie zostały przebadane ankietą. 
Można jedynie przypuszczać, że osoby niepełnosprawne, dla których książki  
są w ten sposób wypożyczane odpowiedziałyby, że mają trudności z dotarciem  
do biblioteki. Skoro w niej nie bywają, być może również nie wiedzą o istnieniu,  
a tym bardziej funkcjonowaniu powiększalnika. Być może w tej grupie czytelników 
znajdują się osoby, które mogłyby z powodzeniem korzystać z powiększalnika. 
 

Analiza ankiety 
Najwięcej czytelników to osoby po 51 roku życia. Większość respondentów, 

29%, czyta normalny druk korzystając jedynie ze zwykłych okularów. Tym osobom 
urządzenie z pewnością nie jest potrzebne. Jednak potencjalna grupa 
użytkowników, czyli osób korzystających przy czytaniu z bardzo silnej lupy, to 15% 
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respondentów. Tacy, którym wydaje się, że mogliby czytać tylko duże litery, ale 
tego nigdy nie sprawdzili, stanowią zdecydowaną mniejszość, bo zaledwie 4% 
badanych. Tyle samo osób twierdzi, że właściwie czyta bez jakichkolwiek pomocy 
optycznych. Oczywiście nie musi to oznaczać braku problemów wzrokowych. 

Zdecydowana większość badanych, oczywiście przy zastrzeżeniu możliwości 
dostępu do tekstu w dogodnej dla siebie wielkości, deklaruje, że woli czytać aniżeli 
słuchać ten sam tekst. Zdecydowana większość respondentów chciałaby korzystać 
z urządzenia (bez nazywania dokładnie, co to ma być), które umożliwiłoby czytanie 
w dowolnym, dogodnym powiększeniu. Potwierdza to odpowiedź na pytanie,  
co to jest powiększalnik. Większość respondentów odpowiada na nie twierdząco. 
Praktycznie identyczna jest wiedza o tym, że powiększalnik MyReader jest 
dostępny w bibliotece. Jednak ze znajomością wszystkich funkcji powiększalnika 
jest dokładnie odwrotnie. Większość respondentów ich nie zna. Pytanie  
o umiejętność obsługi powiększalnika nie daje zdecydowanego rozstrzygnięcia. 
Identyczna liczba respondentów wie lub nie wie jak się nim posłużyć. Jednak, gdy 
zadano pytanie o prostotę obsługi z wykorzystaniem panelu sterującego, głosów 
na tak było więcej. Po dokładnym przyjrzeniu się tej odpowiedzi, gdy zsumujemy 
głosy na „nie” i „nie wiem” otrzymamy dokładnie taką samą liczbę odpowiedzi jak  
w przypadku stwierdzenia prostoty obsługi urządzenia! I jest to dokładnie taki sam 
wynik jak w pytaniu o umiejętność obsługi. Odpowiedź na kolejne pytanie 
dotyczące obsługi urządzenia potwierdza, że respondenci nie potrafią wykorzystać 
wszystkich możliwości powiększalnika, albo po prostu o nich nie wiedzą,  
co pokazuje również już wcześniej omówiona odpowiedź na pytanie o znajomość 
wszystkich funkcji powiększalnika. 

Pytania dotyczące dotarcia badanych do biblioteki oraz godzin jej 
funkcjonowania wskazują, że ten czynnik nie stanowi dla czytelników biblioteki 
żadnej przeszkody. 

Natomiast ciekawa jest odpowiedź na pytanie dotyczące miejsca 
zlokalizowania powiększalnika w bibliotece. Większość respondentów uważa,  
że jest ono odpowiednie. Nie ma żadnej odpowiedzi negatywnej. Jest natomiast 
spora grupa, która tego nie potrafi określić i odpowiada „nie wiem”. Być może  
są to właśnie te osoby, które w ogóle nie wiedzą o dostępności urządzenia  
w bibliotece. 

Natomiast analiza odpowiedzi na pytanie dotyczące dostępności literatury 
czarnodrukowej w bibliotece wskazuje, że jest jej zdecydowanie za mało. Prawie 
identyczna liczba odpowiedzi na „tak” i „nie wiem” wskazuje, że tych, którym 
zgromadzony księgozbiór czarnodrukowy wystarcza jest tyle samo, co tych, którzy 
w ogóle nie wiedzą o jego istnieniu. 

Natomiast odpowiedź na pytanie o stałą pomoc instruktora przy korzystaniu  
z powiększalnika wskazuje, że badani jej nie potrzebują. Jednak zestawiwszy  
ją z odpowiedziami na pytania dotyczące pełnego wykorzystania powiększalnika 
można stwierdzić, że badani nie odczuwają potrzeby wsparcia, gdyż nie wiedzą  
o wszystkich zawiłościach czy trudnościach obsługi urządzenia. 

Sugestia zawarta w pytaniu „Czy uważasz, że gdyby w bibliotece znajdował 
się większy zestaw książek i czasopism czarnodrukowych, to do ich czytania 
wykorzystywałbyś powiększalnik?” wskazuje i potwierdza, że w bibliotece jest  
za mało czasopism czarnodrukowych. Gdyby były, badani być może 
wykorzystywali by do ich czytania urządzenie, jakim jest powiększalnik MyReader. 
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Jedynie 11 osób na 28 biorących udział w ankiecie wypowiedziało się  
w sprawie propozycji działań mających na celu zwiększenie wykorzystania 
powiększalnika. Proponowano przede wszystkim: 

 zwiększenie liczby tytułów czasopism czarno drukowych w bibliotece; 

 pojawiła się również propozycja przeniesienia powiększalnika do innej 
biblioteki czy filii, do czytelni czasopism, gdzie zdaniem respondenta, byłby 
dopiero w pełni wykorzystany; 

 rozpropagowanie urządzenia w środowisku niewidomych poprzez: 
o media dostępne dla niewidomych i słabowidzących – najlepiej radio; 
o w kołach terenowych PZN. 

 
Wnioski z ankiety 
Z analizy ankiety wynika, że osoby mające stały kontakt z biblioteką wiedzą  

o istnieniu powiększalnika. Jednak w większości są to osoby czytające tekst 
czarnodrukowy w zwykłych okularach, wobec tego powiększalnik jest im nie 
potrzebny. Wśród respondentów znajdują się jednak osoby posługujące się silną 
lupą do czytania lub mogące odczytać jedynie największe tytuły w gazetach.  
Ta grupa to potencjalni użytkownicy urządzenia. Jednak nie wszystkie funkcje  
i możliwości urządzenia są powszechnie znane, więc być może ta grupa 
czytelników nie zdaje sobie sprawy, że urządzenie, z jakiego chętnie by korzystali, 
aby powiększało im czytany tekst do dowolnej dostępnej dla nich wielkości  
to właśnie powiększalnik MyReader. Jednocześnie zgromadzony w bibliotece 
księgozbiór czarnodrukowy jest dla czytelników zbyt ubogi, aby motywował do jego 
studiowania przy wsparciu powiększalnikiem. Większość respondentów to ludzie 
starsi, dla których przychodzenie z własnymi książkami do biblioteki może być 
uciążliwe, a jednocześnie są to ludzie, których status zawodowy nie przymusza  
do bardzo intensywnego studiowania literatury fachowej. 

Na pewno spora grupa potencjalnych użytkowników aparatu znajduje się 
wśród tych czytelników, którzy nie bywają w bibliotece, a jedynie korzystają z jej 
zasobów książek mówionych. Nie mając stałego kontaktu z biblioteką, bo książki 
dostarczają im przyjaciele, znajomi czy rodzina, nie wiedzą, że taka możliwość 
istnieje. Oczywiście potencjalni użytkownicy urządzenia mogą znaleźć się również 
w zupełnie innym środowisku, niezwiązanym z biblioteką w żaden sposób. Do tych 
warto by dotrzeć poprzez media, co sugerowali bywalcy biblioteki. 
 

Inne spojrzenie na problem 
Można powiedzieć, że przytoczone badania ankietowe przeprowadzane  

w Bibliotece dla Niewidomych Filia nr 66 Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu nie 
mogą odzwierciedlać wykorzystania powiększalnika wśród uczniów i studentów,  
na co zdecydowanie wskazuje wiek respondentów. Warto jednak zauważyć,  
że zarówno uczniowie jak i studenci mogą korzystać z zasobów bibliotecznych 
zgromadzonych w filii nr 66, a ich nieobecność tam też o czymś świadczy. 

Problem wykorzystania urządzenia wspierającego osoby z dysfunkcją wzroku, 
jakim jest powiększalnik oraz całej technologii asystującej dla niewidomych  
i słabowidzących jest zauważany jak to już było wcześniej wspomniane  

Bardzo istotną próbą zdefiniowania problemu i znalezienia efektywnych 
rozwiązań było spotkanie dotyczące technologii asystujących dla osób  
z dysfunkcją wzroku zorganizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych  



204 

 

UW oraz Fundację na Rzecz Centrum Edukacyjnego dla Uczniów Niewidomych  
i Słabowidzących CEDUNIS. W spotkaniu udział wzięli, łącznie kilkanaście osób, 
nauczyciele ze szkół ogólnodostępnych i specjalnych, uczący dzieci z dysfunkcją 
wzroku, słabowidzący studenci, wykładowcy, specjaliści zajmujący się technologią 
asystującą. 

Wnioski ze spotkania w dniu 27 kwietnia 2012 na UW opracowane przez  
dr Joannę Witczak-Nowotną, Prezes Fundacji CEDUNIS: 

1. W pierwszej kolejności konieczna jest indywidualna ocena możliwości 
wzrokowych słabowidzących uczniów i ich potrzeb dotyczących 
elektronicznych pomocy optycznych, a dopiero w drugiej kolejności 
możliwe jest dobranie właściwego specjalistycznego sprzętu (takie 
rozwiązanie funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych). Należy zapewnić 
możliwość wypróbowania go i w razie potrzeby wymienienia na inny.  
W wypowiedziach kilku osób powtarzało się stwierdzenie, że często 
pozornie mało istotne cechy ekranu czy innego elementu elektronicznej 
pomocy optycznej mają ogromny wpływ na jego przydatność. Nie sposób  
z góry przewidzieć, jakie cechy będą działać na plus lub na minus dla 
użytkownika przy określonych następstwach funkcjonalnych. 
Doświadczenia uczestników spotkania (studentów, pracowników 
naukowych) pokazały też, że zdarza się, że dana pomoc optyczna  
na początku wydaje się świetnie dobrana i dopiero po jakimś czasie 
zaczyna w niej coś przeszkadzać. Wówczas cenna jest możliwość 
wymiany sprzętu i wypróbowania innego modelu. Przy doborze  
do indywidualnych potrzeb ucznia, potrzebne zatem będą zestawy, 
zawierające możliwie dużo różnych modeli, tak do bliży jak i do dali, 
stacjonarnych i przenośnych; 

2. Konieczne jest zapewnienie szkolenia (i dla uczniów i dla nauczycieli)  
z obsługi specjalistycznego sprzętu, dostosowanego do potrzeb 
użytkowników. Panie nauczycielki podkreślały, że najbardziej brakuje  
im pomocy osoby obeznanej zarazem w obsłudze specjalistycznego 
sprzętu jak i w tematyce tyflologicznej. Przeszły dwugodzinne szkolenie, 
które okazało się niewystarczające. Pomoc specjalisty jest szczególnie 
potrzebna w sytuacji, gdy zaczyna się psuć sprzęt, albo nie sposób 
zrozumieć instrukcję obsługi; 

3. Uderzające było to, że prawie wszyscy słabowidzący uczestnicy spotkania, 
którzy uczyli się w systemie ogólnodostępnym, sami musieli opanować 
obsługę specjalistycznego sprzętu. Był on poza tym mało dostępny. 
Jedynie w szkole specjalnej student miał zapewniony powiększalnik,  
z którego korzystał w klasie; 

4. Doświadczenia amerykańskie przedstawiane przez jednego z uczestników 
spotkania pokazują, że tam, gdzie pracował w Stanach Zjednoczonych, 
„tyfloinformatycy” jeździli do szkół i odpowiadali na miejscu na „sprzętowe” 
potrzeby nauczycieli i słabowidzących uczniów. Robili też cykliczne 
szkolenia dla nauczycieli. Są to rozwiązania, które należałoby rozważyć 
przy budowaniu systemu wsparcia; 
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5. Wielu uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności wzrokowej funkcjonuje 
na tak wysokim poziomie, że nie potrzebuje żadnego specjalistycznego 
sprzętu; 

6. Warto zorganizować wymianę doświadczeń, czego obecnie niestety nie 
ma, między nauczycielami ze szkół ogólnodostępnych, którzy pracują  
ze słabowidzącymi dziećmi. 

 
Zakończenie 
Niewątpliwie powiększalnik jest jednym z urządzeń, które można uważać  

za dobrodziejstwo techniki, za dobrodziejstwo a nie osiągnięcie, ponieważ jego 
walor polega na stworzeniu możliwości ludziom niepełnosprawnym, nie zaś  
na szczególnie skomplikowanych rozwiązaniach technicznych. Jednak, aby  
to dobrodziejstwo techniczne w pełni mogło być wykorzystywane niezbędny jest 
pewien całościowy system wsparcia jego użytkowników. Technika pozostawiona 
sama sobie na niewiele się przydaje. Trzeba wytworzyć u użytkowników 
odpowiednią motywację, umiejętności i nawyki posługiwania się nią. Dopiero 
wówczas w pełni spełni potrzeby człowieka, w szczególności niepełnosprawnego. 
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