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Wstęp

Poniższe opracowanie stanowi część projektu badawczego pt. „Nie Bądź Ślepy na Kul-
turę — uczestnictwo osób niewidomych w życiu kulturalno-artystycznym na przestrzeni 
lat 1989–2014” realizowanego w latach 2015–2016 przez Far Beyond Business w part-
nerstwie z Fundacją Badań i Praktyk Społecznych. Projekt realizowany jest na zlecenie 
i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cele opracowania

Zasadniczym celem tej części projektu badawczego „Nie bądź ślepy na kulturę” było 
pokazanie związku, jaki zachodzi pomiędzy technicznymi rozwiązaniami wspierającymi 
a uczestnictwem i dostępem osób z dysfunkcją wzroku do różnych dziedzin sztuki.

W szczególności opracowanie miało udzielić odpowiedzi na następujące pytania szcze-
gółowe:
•  Jakiego rodzaju rozwiązania technologiczne są stosowane do włączenia osób niewi-
domych w życie artystyczno-kulturalne?

•  W jaki sposób można dokonać kategoryzacji tych rozwiązań?
•  W jakim zakresie rozwinęły się te rozwiązania w perspektywie lat 1989–2014?
•  Jakie są bariery w pełnym upowszechnieniu tych rozwiązań?
•  Jakie są dobre praktyki w Polsce i na świecie względem wykorzystania nowych tech-
nologii w aktywizacji artystyczno-kulturalnej osób niewidomych?

•  Jakiego rodzaju rozwiązania mogą być rozwijane w perspektywie wykorzystania ich 
w przyszłości?

Źródła i technika realizacji

Zasadniczym problemem w przygotowaniu niniejszego opracowania  jest brak badań 
socjologicznych percepcji omawianych rozwiązań technologicznych w środowisku osób 
niewidomych.  Istnieją  liczne  źródła  informacji —  głównie  zagraniczne — dotyczące 
szczegółowych aspektów technologii wspomagających osoby niewidome w poznawa-
niu dzieł sztuki. Na gruncie polskim mamy też coraz liczniejsze przykłady praktycznych 
wdrożeń tych technologii. Niestety brak jest reprezentatywnych badań, czy i w jakim 
stopniu technologie te są znane i akceptowane przez osoby z dysfunkcją wzroku. Tym 
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samym oceny i opinie wartościujące wyrażone w niniejszym opracowaniu reprezentują 
poglądy jego autorów i nie mogą być traktowane, jako wyraz opinii całego środowiska. 



7

1. Wprowadzenie — pojęcia podstawowe

Istoty ludzkie komunikują się ze światem zewnętrznym za pomocą zmysłu wzroku, słu-
chu, dotyku, smaku i węchu. Jednakże aż 85%–90% docierających do nas informacji 
odbieramy poprzez wzrok, 5%–10% poprzez słuch, na dotyk przypada jedynie 2%–3% 
informacji. Węch i smak mają w tym kontekście znaczenie marginalne1.
Dysfunkcja wzroku stanowi więc niepełnosprawność szczególnego rodzaju, gdyż upo-
śledza lub całkowicie blokuje główny kanał komunikacji jednostki ludzkiej ze światem 
zewnętrznym.

Naturalna struktura naszych zmysłów sprawia jednocześnie, że wszelkie rozwiązania 
techniczne mające na  celu wsparcie  osoby niewidomej w kontakcie  ze  światem ze-
wnętrznym, dają się sprowadzić do prób przetworzenia informacji wizualnej do postaci 
dźwiękowej lub dotykowej.

W literaturze poświęconej technologicznym rozwiązaniom wspierającym osoby niepeł-
nosprawne w kontakcie ze światem zewnętrznym można spotkać kilka głównych pojęć, 
czasem używanych zamiennie. Najpopularniejsze z nich to „technologia wspomagająca” 
(assistive technology), „technologia dostosowawcza” (adaptive technology) oraz „tech-
nologia dostępowa” (access technology).

Pojęcie „technologia wspomagająca” jest najszersze i najczęściej spotykane. Technolo-
gia wspomagająca (assistive technology) to każdy przedmiot, element wyposażenia lub 
system organizacyjny, który jest używany w celu zwiększenia podtrzymania lub ulepsze-
nia funkcjonalnych możliwości osób niepełnosprawnych.

W takim szerokim rozumieniu funkcję technologii wspomagających mogą pełnić też roz-
wiązania techniczne lub organizacyjne o charakterze ogólnym, nieopracowane specjal-
nie dla osób niepełnosprawnych. (Np. zwykły skaner z oprogramowaniem OCR, używany 
powszechnie w każdym biurze, dla osoby niewidomej stanowi narzędzie przetwarzania 
inaczej niedostępnych tekstów drukowanych do postaci elektronicznej, możliwej do od-
czytania mową syntetyczną lub monitorem brajlowskim.)

1 Cyt. Za Jakubowski S. Środki techniczne w rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością 
sensoryczną, Akademia Podlaska w Siedlcach 2005, szeroko relacje wzroku do innych zmysłów 
omawia klasyczna praca Lindsay P.H., Norman D.A.  Procesy przetwarzania informacji u człowie-
ka, PWN, Warszawa 1991. 



8

Pojęcie „technologia dostosowawcza” (adaptive technology) w literaturze anglojęzycz-
nej stanowi czasem synonim pojęcia technologii wspomagającej. Częściej jednak pojęcie 
to odnosi się do technologii opracowanej specjalnie dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych. W takim rozumieniu „technologia dostosowawcza” to pojęcie węższe, obejmujące 
tę część technologii wspomagających, które zostały opracowane specjalnie dla osób 
niepełnosprawnych i raczej nie są używane przez osoby pełnosprawne. W literaturze 
polskojęzycznej pojęcie to pojawia się rzadko, najczęściej w kontekście dostosowania 
stanowiska pracy dla potrzeb niepełnosprawnego pracownika.

Trzecie z najczęściej spotykanych pojęć związanych z technologiami dla osób niepełno-
sprawnych, „technologia dostępowa”, (access technology), bez względu na występujące 
definicje teoretyczne, niemal zawsze odnosi się do rozwiązań informatycznych umożli-
wiających osobom niepełnosprawnym dostęp do sieci Internet, sprzętu komputerowe-
go, mobilnego oraz związanego z nimi oprogramowania. 

1.1 Życie artystyczne i kulturalne a technologie wspomagające

Przytoczone wyżej pojęcia technologii wspomagających, dostosowawczych i dostępo-
wych odnoszą się również do aktywności artystycznej i kulturalnej osób niepełnospraw-
nych, w tym osób niewidomych. 

Na użytek tego opracowania proponujemy podział technologii wspomagających udział 
osób z niepełnosprawnością wzroku w życiu artystycznym i kulturalnym na technologie 
wspomagające specjalistyczne oraz ogólne.

Technologie specjalistyczne wspomagające udział osób z dysfunkcją wzroku w jakiejś 
dziedzinie życia artystycznego to rozwiązania techniczno-organizacyjne, opracowane 
specjalnie z myślą o umożliwieniu lub rozszerzeniu dostępu osób niewidomych i/lub 
słabowidzących do jakiejś specyficznej dziedziny sztuki – teatru, filmu, sztuk wizual-
nych etc. Technologie te są zwykle na tyle specyficzne, że rzadko lub wcale nie mają 
zastosowania w innych sferach poza sztuką i kulturą. Z reguły nie korzystają też z nich 
osoby pełnosprawne. Przykładem takiej technologii jest np. audiodeskrypcja przedsta-
wień teatralnych.

Technologie o charakterze ogólnym  to wszelkie  rozwiązania z dziedziny  technologii 
wspomagających udział osób niewidomych w życiu artystycznym i kulturalnym, które 
nie zostały opracowane specjalnie z myślą o dostępie tych osób do sztuki lub kultury, 
lecz mimo to pełnią taką funkcję. Np. oprogramowanie udźwiękawiające pracę kompute-
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ra nie zostało wynalezione z myślą o udostępnieniu zbiorów sztuki, jednakże pośrednio 
jest dziś głównym narzędziem dostępu osób niewidomych do literatury, informacji na 
stronach instytucji kultury i wielu innych związanych z kulturą. 
 

1.2 Specjalne technologie wspomagające udział osób niewidomych  
 w życiu kulturalnym i artystycznym

Jak wspomniano na wstępie wszelkie  technologie wspomagające osoby niewidome 
oparte są na zmyśle słuchu lub na zmyśle dotyku. Odnosi się to także do rozwiązań 
specjalistycznych opracowanych z myślą o udostępnianiu obiektów i wydarzeń arty-
stycznych osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Technologie specjalistyczne oparte na słuchu to obecnie różne rodzaje audiodeskrypcji, 
czyli komentarza opisowego dostarczającego np. niewidomemu widzowi informacji, co 
dzieje się na ekranie lub scenie teatralnej w przerwach pomiędzy dialogami.

Technologie specjalistyczne oparte na zmyśle dotyku to cała gama materiałów doty-
kowych, jak modele trójwymiarowych dzieł sztuki, grafiki, schematy i obrazy wypukłe 
przedstawiające dwuwymiarowe obiekty sztuki w postaci trójwymiarowej.

Technologie specjalistyczne oparte na słuchu – Audiodeskrypcja

Audiodeskrypcja jest to technika narracyjna pozwalająca osobom niewidomym usłyszeć 
to, czego nie mogą zobaczyć podczas projekcji filmowej, przedstawienia teatralnego czy 
ekspozycji wystawienniczej. Audiodeskrypcja za pomocą opisu słownego dostarcza więc 
osobom niewidomym lub niedowidzącym tych informacji, które przez pełnosprawnych 
widzów odbierane są wyłącznie w postaci wizualnej.

W zastosowaniu do filmu kinowego, TV lub video dodatkowa ścieżka komentarza opi-
sowego pojawia się w przerwach pomiędzy dialogami, analogicznie podczas przedsta-
wienia teatralnego na żywo. 

Technikę audiodeskrypcji wynaleziono i zastosowano po raz pierwszy w praktyce w Sta-
nach Zjednoczonych w początkach lat osiemdziesiątych XX wieku. Według niektórych 
autorów pierwsze założenia teoretyczne w tej dziedzinie opracował już w latach sie-
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demdziesiątych profesor Gregory Frazier z San Francisco State University. Panuje jed-
nak powszechna zgoda, że pierwszy system audiodeskrypcji wynaleziono i uruchomiono 
w 1981 roku w teatrze Arena Stage w Waszyngtonie. W teatrze tym istniała już aparatura 
wzmacniająca dźwięk dla niedosłyszących i powstał pomysł, czy nie da się  jej  jakoś 
wykorzystać, aby była pomocna także dla niewidomych. Teatr skonsultował się w tej 
sprawie z nieżyjącą już dziś, niewidomą od dziecka Margaret Pfanstiehl z fundacji Me-
tropolitan Washington Ear, świadczącej usługi czytania przez radio. Margaret Pfanstiehl 
oraz jej mąż Cody Pfanstiehl opracowali i wdrożyli w Arena Stage Theater pierwszy na 
świecie system narracji dla niewidomych, nazwany później „audiodeskrypcją”. 

Do końca lat osiemdziesiątych XX wieku powstało w USA kilkadziesiąt profesjonalnych 
firm opracowujących audiodeskrypcję na użytek początkowo teatrów, a następnie tele-
wizji i filmu. 

W Polsce pierwsze próby audiodeskrypcji podjął w roku 1999 niewidomy matematyk An-
drzej Woch. Próby te objęły wytworzenie i dogranie ścieżki narracji opisowej do filmów 
nagranych oryginalnie na kasetach VHS. W pierwszym okresie nie był jeszcze spopula-
ryzowany termin audiodeskrypcja, prekursor techniki swoje produkcje nazwał „tyflofil-
mami”. Na zamówienie Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych powsta-
ło pierwszych 20 tyflofilmów2. Filmy te są nadal dostępne w Bibliotece Głównej Pracy 
i Zabezpieczenia Społecznego, która w roku 2013 przejęła zbiory Biblioteki Centralnej 
PZN. Ze względów prawnych publiczne odtwarzanie filmów na kasetach VHS z dograną 
ścieżką audiodeskrypcji nie było możliwe, wkrótce też technologia VHS zostało zastą-
piona przez DVD. Dodawanie ścieżki audiodeskrypcji do filmów wydanych oryginalnie 
na płytach DVD nie było możliwe z uwagi na obowiązujące prawa autorskie. 

Kolejny etap rozwoju audiodeskrypcji w Polsce nastąpił dopiero w roku 2006, kiedy 
to z inicjatywy Tomasza Strzemińskiego doszło w Białymstoku do pierwszej publicznej 
projekcji filmu kinowego z audiodeskrypcją. Tekst audiodeskrypcji był czytany podczas 
projekcji do mikrofonu i odtwarzany przez głośniki, a więc słyszalny dla wszystkich obec-
nych widzów. Dziś takie rozwiązanie byłoby uznane za niedopuszczalny błąd w sztuce. 

Pierwsze audiodeskrybowane filmy pojawiły się w TVP w roku 2007, w tym wypadku 
można już mówić o profesjonalnej audiodeskrypcji nagranej przez zawodowych aktorów 
w profesjonalnym studiu3.

2 Historię audiodeskrypcji w Polsce zwięźle zreferowano na stronie Audiovisual translation 
research lab działającego w ramach Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW 
3 Część audiodeskrybowanej produkcji TVN można znaleźć tutaj: www.tvp.pl/dostepnosc/au-
diodeskrypcja 
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W roku 2008 pojawił się pierwszy w Polsce film na DVD z audiodeskrypcją, był to Katyń 
w reżyserii Andrzeja Wajdy. W ostatnich pięciu latach nastąpił gwałtowny wzrost zain-
teresowania audiodeskrypcją ze strony polskich organizacji pozarządowych. W konse-
kwencji wyraźnie wzrosła zarówno liczba audiodeskrybowanych projekcji filmowych na 
żywo, jak i liczba filmów z audiodeskrypcją dostępnych on-line lub na płytach DVD4.

Technologie specjalistyczne oparte na dotyku – 
modele, grafiki i obrazy dotykowe

Alfabet Braille’a

Najstarszą opartą na dotyku pomocą technologiczną dla osób niewidomych jest opraco-
wany w roku 1824 alfabet Braille’a. Aż do początku ery komputerowej, to jest do końca 
lat osiemdziesiątych XX wieku, postęp technologiczny polegał głównie na udoskonala-
niu urządzeń do pisania i drukowania tekstów w tym alfabecie. Ręczną tabliczkę i rysik 
do pisania brajlem zastąpiła najpierw brajlowska maszyna do pisania, a następnie kom-
puterowa drukarka brajlowska oraz monitor brajlowski. 

Wykorzystanie  alfabetu brajla w dziedzinie  udostępniania  dzieł  sztuki  jest  obecnie 
skromne. Niektóre muzea na świecie drukują materiały informacyjne w brajlu, stosunko-
wo częste są też brajlowskie opisy poszczególnych eksponatów lub opisy na dotykowych 
materiałach, o ile są one oferowane. 

Znaczenie alfabetu Braille’a w udostępnianiu dzieł sztuki maleje z kilku powodów. Nowe 
technologie jak audiodeskrypcja czy aplikacje na smartfony są bardziej przystępne. Inny 
powód to malejąca znajomość alfabetu Braille’a w środowisku osób niewidomych. Brajla 
znają w zasadzie tylko te osoby, które przeszły przez system szkolnictwa dla osób niewi-
domych. Zdecydowaną większość tego środowiska stanowią jednak osoby, które wzrok 
utraciły w późniejszych latach życia i alfabetu Braille’a nie znają. Upowszechnienie tech-
nologii udźwiękowienia komputera oraz urządzeń mobilnych sprawiło, że osoba, która 
utraciła wzrok, nie ma motywacji do nauki brajla, bo może swobodnie czytać i pisać bez 
tej znajomości.

4 Szerzej o projektach wybranych organizacji pozarządowych związanych z audiodeskrypcją 
zobacz niżej w niniejszym opracowaniu 
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Dotykowe materiały wspierające poznanie dzieł sztuki

Znacznie większe znaczenie niż alfabet Braille’a mają dla poznania dzieł sztuki przez 
osoby z poważną dysfunkcją wzroku,  inne techniki oparte na dotyku. Najważniejsze 
z nich to zwiedzanie dotykowe oraz różnorodne dotykowe materiały pomocnicze. Przez 
pomocnicze materiały dotykowe rozumiemy na użytek tego opracowania wszelkie ma-
teriały dydaktyczne, które poprzez dotyk pozwalają bliżej poznać osobie niewidomej 
kształt, fakturę lub jakiś aspekt dzieła sztuki. Jeśli materiały te są profesjonalnie przygo-
towane, wzmacniają wydatnie proces tworzenia mentalnego obrazu dzieła sztuki przez 
osobę niewidomą. 

Osobną kategorię technologiczną stanowią w tej grupie różnorodne próby transforma-
cji dzieł dwuwymiarowych, jak malarstwo, grafika i fotografia, do postaci trójwymiaro-
wej dostępnej poprzez dotyk. Jakkolwiek próby takie są podejmowane od wielu lat, to 
wszystkie dotychczasowe technologie mają raczej charakter ciekawostek technologicz-
nych – żadna z nich nie uległa upowszechnieniu. Przykładem takiej próby jest opisana 
niżej aktualna ekspozycja sześciu arcydzieł malarstwa w Muzeum Prado5 (zobacz szerzej 
w rozdziale dobre praktyki).

Technologie wschodzące

Ostatnią kategorię rozwiązań opartych na dotyku stanowią technologie dopiero wscho-
dzące, lecz obiecujące rzeczywisty przełom w dostępie osób niewidomych do obiektów 
sztuki. Należy tu wymienić druk 3D oraz urządzenia komputerowe z ekranem pozwala-
jącym na dotykowe oglądanie grafiki.

Bliższy opis wzmiankowanych tu technologii zostanie przedstawiony poniżej, przy oma-
wianiu problemów udostępniania poszczególnych dziedzin sztuki.

5 Przykłady polskich doświadczeń w tej dziedzinie zobacz Rozdział „Przykłady polskich dobrych 
praktyk w dziedzinie zastosowania technologii wspomagających dostęp osób z niepełnospraw-
nością wzroku do  różnych dziedzin  sztuki w  niniejszym opracowaniu”  poniżej w  niniejszym 
opracowaniu 
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1.3 Ogólne technologie wspomagające udział osób niewidomych  
 w życiu kulturalnym i artystycznym

Najważniejszą technologią o charakterze ogólnym mającą silne implikacje dla udziału 
osób z niepełnosprawnością wzroku w życiu kulturalnym jest dostępność stron inter-
netowych dla tej kategorii użytkowników sieci. Zagadnienie jest bardzo obszerne, ma 
swoje implikacje zarówno technologiczne, jak i prawne, w tym miejscu podane zostaną 
jedynie pojęcia podstawowe pozwalające uchwycić istotę problemu.

Dostępność sieci Internet – podstawowe pojęcia

World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, to organizacja, która zajmuje się ustana-
wianiem standardów pisania  i przesyłu stron www. Została założona 1 października 
1994 roku przez Tima Bernersa-Lee, twórcę www oraz autora pierwszej przeglądarki 
internetowej i serwera www. W3C jest obecnie zrzeszeniem ponad czterystu organizacji, 
firm, agencji rządowych i uczelni z całego świata. Publikowane przez W3C rekomendacje 
nie mają mocy prawnej, tym niemniej standardy wypracowane z inicjatywy tej organiza-
cji stały się podstawą regulacji prawnych w wielu krajach, w tym także w Polsce.

„Web Accessibility Initiative”, w skrócie „WAI”, („Inicjatywa dostępności do sieci”). Gru-
pa robocza powstała w 1996 r. w ramach W3C.  Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie sze-
roko rozumianej dostępności stron www. Oprócz dostępności dla osób niepełnospraw-
nych, WAI walczy o równouprawnienie wszelkich sposobów korzystania z Internetu. 

„Web Content Accessibility Guidelines”, w skrócie „WCAG”. Standard dostępności stron 
www opracowany przez WAI. Obecnie obowiązująca wersja tego standardu to WCAG 
2.0. Standard WCAG 2.0 został przyjęty jako podstawa prawnych regulacji dostępności 
Internetu przez kilkadziesiąt krajów, w tym przez Polskę.

Gwałtowny rozwój Internetu w ostatniej dekadzie XX wieku sprawił, że w wielu krajach 
podjęto próby prawnych regulacji problemu dostępności stron internetowych dla wszyst-
kich kategorii użytkowników, także tych z niepełnosprawnościami. Początkowo stosowa-
no rozwiązania własne, nie oparte na standardzie WCAG (USA, Niemcy). Z czasem zaczę-
to coraz szerzej implementować standard WCAG. Dziś stanowi on podstawę prawnych 
regulacji dostępowych w kilkudziesięciu krajach, w tym także w Polsce.

W Polsce proces regulacji dostępności stron internetowych rozpoczął się w 2010 roku 
od przyjęcia nowelizacji Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne6.

6 Syntetyczne ujęcie historii rozwiązań technologiczno prawnych związanych z dostępnością 
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W ustawie zawarto zobowiązanie do określenia, w  jaki sposób treści będą udostęp-
niane niepełnosprawnym obywatelom. W kwietniu 2012 roku wydano Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elek-
tronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Potocznie 
zwane rozporządzeniem o Krajowych ramach Interoperacyjności.
W paragrafie 19. tego Rozporządzenia znajduje się następujący zapis – § 19. W systemie tele-
informatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów 
informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessi-
bility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku 
nr 4 do rozporządzenia. 

W rozporządzeniu określono także termin jego wejścia w życie – § 22. Systemy telein-
formatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne funkcjonujące w dniu wejścia 
w życie rozporządzenia należy dostosować do wymagań określonych w § 19, nie później 
niż w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

Ustawa określa, które podmioty publiczne są zobligowane do zastosowania rozporzą-
dzenia o Krajowych ramach Interoperacyjności. Art. 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2–4 prze-
pisy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy:
1)  organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, są-
dów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu teryto-
rialnego i ich organów,

2)  jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
3)  funduszy celowych,
4)  samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących 
działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

5)  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
6)  Narodowego Funduszu Zdrowia,
7)  państwowych  lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie od-
rębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych. 

Dostępność publicznych serwisów internetowych resortu kultury dla osób z niepełno-
sprawnością wzroku.
Monitorowaniem poziomu dostępności stron internetowych zajmują się w Polsce przede 
wszystkim organizacje pozarządowe zrzeszone w Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.

Roczne audyty dostępności serwisów publicznych opracowuje począwszy od roku 2013 
Fundacja Widzialni. Okresowe raporty z badania tego zagadnienia publikuje też Rzecznik 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

stron internetowych zob. Zadrożny J. „Dostępność i przepisy prawne jak to się zaczęło i jak się 
skończy”, 
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Trzyletni okres karencji Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności upły-
nął w maju 2015 roku. Tak więc od połowy 2015 roku strony internetowe podmiotów 
publicznych, w tym także podległych Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
winny zgodnie z obowiązującym prawem spełniać wymogi standardu WCAG 2.0.

Najnowszy „Raport Dostępności 2015” opublikowany przez Fundację Widzialni zawiera 
między innymi ocenę dostępności strony internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz niektórych witryn instytucji podległych resortowi kultury7. Wszyst-
kie strony Resortu Kultury poddane audytowi otrzymały ocenę niedostateczną…

Brak jest badań dostępności witryn internetowych poszczególnych muzeów, galerii czy 
teatrów. Z dużym prawdopodobieństwem można jednak przyjąć, że są one równie mało 
dostępne jak strony objęte cytowanym raportem.

Poprawa dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku stron internetowych publicznych 
instytucji kultury  jest więc najpilniejszym postulatem natury ogólnotechnologicznej. 
Trudno oczekiwać, że niewidomy widz odwiedzi teatr czy muzeum, nawet, jeśli zainstalo-
wano tam nowoczesne rozwiązania wspomagające, jeśli strona internetowa tej instytucji 
nie będzie dlań w pełni dostępna.

7 Zob. Raport dostępności 2015, Fundacja Widzialni 
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2. Technologie wspomagające uczestnictwo osób niewidomych 
w poszczególnych dziedzinach sztuki i życia kulturalnego

2.1 Sztuki wizualne – muzea i galerie 

Udostępnianie osobom z dysfunkcją wzroku obiektów sztuk wizualnych stanowi nie-
wątpliwie  najpoważniejsze wyzwanie  technologiczne  i  organizacyjne  ze wszystkich 
udostępnianych rodzajów sztuk. Trudności techniczne dotyczą szczególnie obiektów 
dwuwymiarowych jak malarstwo, grafika czy fotografia. Mimo że próby udostępniania 
niewidomym dzieł prezentowanych w muzeach i galeriach są podejmowane na świecie 
od co najmniej czterdziestu lat, to postęp w zakresie technologii wspomagających te 
próby jest raczej niewielki. Wysiłki technologiczne koncentrują się głównie na produkcji 
różnorodnych materiałów wypukłych oraz na technologii przetwarzania obrazów dwuwy-
miarowych do postaci wypukłej, czyli trójwymiarowej. W ostatnim dwudziestopięcioleciu 
popularne stało się też implementowanie techniki audiodeskrypcji do opisu obiektów 
sztuk wizualnych.  Zarówno poznawanie dotykowe, jak i opisowe poprzez audiodeskryp-
cję mogą występować jako samodzielne technologie wspierające, jak i w połączeniu. 
Wśród specjalistów panuje zgoda, że na obecnym etapie technologicznym najlepsze 
rezultaty w udostępnianiu osobom niewidomym zbiorów muzeów i galerii jest umiejętne 
połączenie poznawania dotykowego z właściwie przygotowanym opisem słownym.

Obecnie niemal wszystkie większe muzea i galerie sztuki w krajach zachodnich mają 
w swej ofercie jakiś program dla zwiedzających z niepełnosprawnością wzroku. Naj-
częściej spotykane formy udostępniania zbiorów osobom niewidomym to zwiedzanie 
dotykowe z przewodnikiem lub samodzielne, zwiedzanie z audio-przewodnikiem oraz 
zwiedzanie przy wsparciu specjalnych materiałów dotykowych. 

Wydzielona przestrzennie lub rozproszona ekspozycja dzieł oryginalnych i/lub ich replik 
przeznaczona do poznawania dotykiem.

Ekspozycja tego typu obejmuje zwykle wybrane, charakterystyczne dla danego muzeum 
lub galerii obiekty trójwymiarowe jak rzeźby, rzemiosło artystyczne, broń i inne wybrane 
ze zbiorów placówki pod kątem możliwości ich poznawania przez dotyk, bez ryzyka ich 
uszkodzenia. Najczęściej taka specjalna ekspozycja dla niewidomych zwiedzających jest 
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przestrzennie wydzielona, rzadziej obiekty udostępnione do poznawania dotykowego 
są rozproszone wśród innych dzieł, których dotykać nie można. W przypadku, gdy doty-
kanie obiektu mogłoby być dla niego szkodliwe, prezentowane są repliki zwykle wiernie 
oddające kształt i fakturę oryginału. 

Przykładem takiej formy udostępniania dzieł sztuki osobom niewidomym może być np. 
aktualna ekspozycja dotykowa w Luwrze.

Zwiedzanie wspomagane przez audio-przewodnik opracowany specjalnie dla niewido-
mych zwiedzających

Przewodnik taki wykorzystuje technikę audiodeskrypcji i nie może być mylony z audio-
-przewodnikami opracowanymi dla ogółu zwiedzających. 

Opis audiodeskrybowanego dzieła sztuki może być prezentowany na żywo przez odpo-
wiednio przeszkolonego pracownika placówki, jeśli wizyta osoby niewidomej ma cha-
rakter zwiedzania z przewodnikiem. W przypadku zwiedzania indywidualnego narra-
cja opisowa udostępniana może być na przenośnym odtwarzaczu przystosowanym do 
obsługi bezwzrokowej i wypożyczana niewidomemu zwiedzającemu analogicznie, jak 
to ma miejsce w przypadku audio-przewodników dla osób pełnosprawnych. Możliwe 
są też inne formy udostępniania narracji opisowej – poprzez stronę www placówki lub 
aplikację na smartfony.

Audio-przewodniki dla niewidomych czasem są oferowane jako samodzielne narzędzie 
wsparcia, są też często łączone z prezentacją pomocniczych obrazów wypukłych lub 
z ekspozycją obiektów dotykowych. Zaletą audio-przewodników jest umożliwienie oso-
bom niewidomym całkowicie samodzielnego zwiedzania muzeum czy galerii. Rozwią-
zanie takie istnieje np. w nowojorskim Metropolitan Museum of Art. Audio-przewodnik 
dla niewidomych można, oprócz tradycyjnego odtwarzacza, pobrać bezpłatnie w formie 
aplikacji na smartfony. Poruszanie się po Muzeum ułatwiają też mapki dotykowe, braj-
lowskie podpisy przy poszczególnych obiektach oraz przede wszystkim odpowiednio 
przeszkolony personel muzeum.

2.2 Zasady tworzenia słownego opisu dzieła sztuki 

Audiodeskrypcja dzieł sztuki różni się poważnie od tej stosowanej w praktyce teatralnej 
lub filmowej. Czas trwania opisu nie jest tu zdeterminowany przez przerwy w dialogach 
i co za tym idzie może być znacznie dłuższy. W ciągu ostatnich 30 lat wypracowano 
szczegółową metodologię sporządzania słownych opisów dzieł sztuki. Pełna jej pre-
zentacja wykracza poza zakres tego opracowania. Według amerykańskiej fundacji Art 
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Beyond Sight specjalizującej się w udostępnianiu sztuki osobom niewidomym, główne 
zasady audiodeskrypcji dzieł sztuki są następujące:

Informacja standardowa 

Opis dzieła sztuki rozpoczyna się zwykle od podania standardowych informacji z tablicz-
ki informacyjnej obiektu: autor, narodowość, tytuł, data, technika wykonania, wymiary, 
umiejscowienie w muzeum.

Te podstawowe dane dostarczają osobie niewidomej tych samych informacji, jakie są 
dostępne wizualnie dla pełnosprawnych zwiedzających.

Opis ogólny dzieła – przedmiot, forma i kolor

Po informacji podstawowej należy przedstawić ogólny opis przedmiotu dzieła i jego kom-
pozycji. Opis ten powinien przedstawiać informację wizualną w postaci spójnej sekwen-
cji pozwalającej osobie niewidomej na wytworzenie, element po elemencie wyobrażenia 
złożonego dzieła sztuki. Opis należy rozpocząć od głównego przedmiotu dzieła, co ono 
przedstawia. Następnie należy opisać ogólną kompozycję dzieła oraz ogólne wrażenie, 
jakie ono wywołuje. W opisie tym należy uwzględnić dominującą tonację kolorystyczną, 
nastrój czy też ogólną atmosferę dzieła. Odwołanie się do kolorystyki jest ważne, ponie-
waż większość osób, które utraciły wzrok zachowuje pamięć kolorów.

Informacja o przestrzennej organizacji dzieła

Konieczne  jest podanie niewidomym zwiedzającym szczegółowej  informacji  o prze-
strzennym rozlokowaniu obiektów lub figur w omawianym dziele sztuki. Warto wykorzy-
stać do tego celu znaną osobom niewidomym metodę opisu przestrzeni przez odwołanie 
do cyfr na tarczy zegarka (np. opisując ludzką twarz, usta znajdują się na godzinie 6). 

Podając informację, że coś znajduje się po lewej lub prawej stronie trzeba koniecznie 
uściślić czy chodzi o lewą/prawą stronę postaci z dzieła sztuki, czy też o lewą/prawą 
stronę osoby zwiedzającej.

Opis doniosłości techniki lub materiału, w jakim zostało wykonane dzieło

W niektórych dziełach sztuki występuje wyraźny związek pomiędzy treścią a użytą tech-
niką lub materiałem, w jakim zostało ono wykonane. Podanie szczegółowej informacji 
na ten temat pozwala osobie niewidomej zrozumieć, w jaki sposób znaczenie lub styl 
dzieła uzależniony jest od techniki i materiału wykonania.
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Skupienie się na stylu

Mówiąc o stylu, mamy na myśli te cechy dzieła, które pozwalają zidentyfikować je jako 
należące do konkretnego artysty, szkoły, ruchu artystycznego, okresu w historii sztuki 
lub obszaru geograficznego. Na styl składa się wiele elementów takich jak sposób kła-
dzenia farby, użycie kolorów i tonacji, wybór różnorodnych motywów, sposób podejścia 
do tematu. W opisie trzeba wskazać jak te różnorodne elementy wpływają na całość 
stylistycznego wyrazu dzieła.

Użycie konkretnego słownictwa

Jasny i precyzyjny język ma rozstrzygające znaczenie dla dobrego opisu słownego. Opi-
sując dzieło sztuki niewidomym zwiedzającym, należy unikać określeń niejasnych czy 
języka przenośni. Niewidomy słuchacz może rozumieć terminy w bardzo dosłowny spo-
sób. Na przykład stwierdzenie „światło pada na jakiś obiekt” nie ma sensu dla osoby 
niewidomej od urodzenia.

Ogólnie rzecz biorąc, powinno się unikać założeń odwołujących się do jakiejś uprzedniej 
wiedzy zwiedzających o procesie tworzenia dzieła artystycznego. 

Terminy i konwencje językowe takie jak perspektywa, punkt centralny, płaszczyzna ob-
razu, pierwszy plan, drugi plan etc. winny być zawsze wyraźnie definiowane na użytek 
zwiedzających.

Wprowadzenie detali 

Gdy opis ogólny dzieła jest już dokonany, można przejść do wyróżniających się szczegó-
łów lub części dzieła. Opisując szczegóły, trzeba robić to w sposób obiektywny, unikając 
terminów wartościujących. Należy dążyć do tego, aby zwiedzający sami wyrobili sobie 
opinię o dziele na podstawie dostarczonych informacji, a nie sugestii przewodnika.

Opis miejsca instalacji dzieła w instytucji sztuki

Umiejscowienie dzieła sztuki w obrębie instytucji wystawienniczej ujawnia ważne infor-
macje o jej znaczeniu i relacji do innych wystawionych dzieł. Należy poinformować zwie-
dzających o miejscu lokalizacji, opisać je oraz wzmiankować otaczające go inne dzieła.

Odwołanie do innych zmysłów, jako odpowiedników wzroku

Należy próbować przełożyć opisowo wrażenia wizualne na dotykowe, co znacznie uła-
twia osobom niewidomym wytworzenie mentalnego obrazu dzieła. Można na przykład 
porównać opisowo powierzchnię dwóch rzeźb o odmiennym wykończeniu powierzchni.
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Wyjaśnienie trudnych do wyobrażenia pojęć poprzez analogie

Niektóre rodzaje zjawisk wizualnych jak cienie lub chmury mogą być trudne do opisania 
w kategoriach obiektywnych, szczególnie w przypadku osób niewidomych od urodzenia 
lub wczesnego dzieciństwa. W takim wypadku należy posłużyć się dobrze dobranymi 
analogiami odwołującymi się do wrażeń znanych zwiedzającym. Na przykład zjawisko 
cienia można wyjaśnić przez wyobrażenie sobie, że siedzimy w słoneczny dzień przy 
otwartym oknie. Ta część naszej twarzy, na której czujemy ciepło promieni słonecznych 
znajduje się w świetle, ta, na której ciepła nie czujemy jest w cieniu. To samo zjawisko 
można wyjaśnić inaczej, odwołując się do doświadczenia kąpieli pod prysznicem. Jeśli 
stoimy przodem do strumienia wody i wyobrazimy sobie, że jest to światło, to część na-
szego ciała polewana wodą jest w świetle, zaś część nie polewana oraz ściana za nami, 
na którą nie pada woda, bo zasłania ją nasze ciało, znajduje się w cieniu.

Wzmocnienie zrozumienia poprzez odgrywanie

Czasem bez względu jak precyzyjnie opisze się postać na obrazie lub figurę wyrzeźbio-
ną, zwiedzający nadal nie mają wyobrażenia o tym, w jakiej pozie przedstawiona jest 
postać. W takim przypadku można spróbować odegrać ze zwiedzającymi pozę postaci 
przedstawionej w omawianym dziele sztuki. Jest to sposób na konkretne poznanie trud-
nej do wyobrażenia pozy obrazowanej postaci.

Informacja o kontekście historycznym i społecznym dzieła

Tak jak w każdym innym programie zwiedzania należy przedstawić niewidomym zwie-
dzającym kontekst historyczny i społeczny dzieła. Wiele obiektów sztuki, szczególnie 
spoza europejskiego kręgu kulturowego, posiadało funkcje rytualne. Zrozumienie tych 
funkcji jest tym samym, co zrozumienie samego dzieła. Często użyciu jakiegoś obiektu 
wizualnego towarzyszyła muzyka – można spróbować odtworzyć próbki takiej muzyki.

Artystyczne wprowadzenie dźwięku 

Dźwięk może być pomocny w wytwarzaniu obrazu mentalnego dzieła nie tylko przez 
odtwarzanie historycznych dźwięków, jakie towarzyszyły oryginalnemu użyciu dzieła. 
Czasem tworzone są całe kompozycje mające przybliżyć osobom niewidomym jakieś 
dzieło lub ideę z dziedziny sztuki. Mogą też być wykorzystane dźwięki niemuzyczne – na 
przykład krajobrazy dźwiękowe miejsc związanych z dziełem.
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Pozwolenie na dotykanie dzieł sztuki 

Umożliwienie dotykania oryginalnych dzieł lub ich wiernych replik ogromnie rozszerza 
możliwości poznania dzieł sztuki w porównaniu wyłącznie z opisem słownym.

Użycie pomocniczych materiałów dotykowych

W sytuacji, gdy nie ma możliwości dotykania oryginalnych dzieł lub replik, zalecane jest 
użycie pomocniczych materiałów dotykowych. 

2.3 Poznawanie dzieł sztuki przy pomocy specjalnie przygotowanych  
materiałów dotykowych

Oryginalne dzieła sztuki najczęściej nie mogą być udostępnione do poznania dotykiem. 
W przypadku obiektów dwuwymiarowych jak malarstwo, grafika czy fotografia pozna-
nie takie nie jest możliwe z definicji. Jednocześnie dla większości osób niewidomych 
doświadczenie dotykowe stanowi podstawę dla wytworzenia mentalnego obrazu dzieła 
sztuki. Sam opis słowny, nawet najbardziej obrazowy, nie jest w stanie wytworzyć takie-
go obrazu. W celu wspomożenia wyobraźni osoby niewidomej poznającej dzieło sztuki, 
tworzone są różnorodne pomocnicze materiały dotykowe. Materiały takie mogą mieć 
formę uproszczonych modeli lub makiet np. obiektów architektury. Najczęściej jednak 
są to płaskie grafiki wypukłe przedstawiające dany obiekt w uproszczonej, schematycz-
nej formie. Obrazy uproszczone mogą prezentować różne aspekty tego samego dzieła, 
wtedy prezentowane dzieło sztuki jest reprezentowane przez serię takich obrazów. Po-
mocnicze materiały dotykowe nie nadają się do samodzielnego poznawania przez osoby 
niewidome. Konieczny jest przy ich prezentacji komentarz osoby doświadczonej oraz 
praktyczne przeszkolenie zainteresowanych, jak dotykowo oglądać wypukłe grafiki. 

Przygotowanie materiałów dotykowych obejmuje dwa etapy. Etap pierwszy i najważ-
niejszy to wybór tych elementów oryginału, które mają być pokazane na obrazie uprosz-
czonym w postaci wypukłych punktów, linii lub płaszczyzn o zróżnicowanej wysokości. 
Osoba lub osoby przygotowujące materiały dotykowe muszą łączyć kwalifikacje z danej 
dziedziny sztuki z wiedzą praktyczną o fizjologii dotyku. Powstałe materiały powinny 
prezentować najważniejsze dla danego dzieła cechy i jednocześnie muszą być czytelne 
dla niewidomych zwiedzających. Jedyną metodą sprawdzenia czytelności wytworzonych 
materiałów jest poddanie ich testowi osób niewidomych już na etapie powstawania. 
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Najczęstsze błędy przy opracowywaniu materiałów wypukłych to:

•  Zbyt skomplikowana grafika, dotyk jest nieporównanie mniej rozdzielczy niż wzrok. 
Zbyt duża liczba elementów lub zbyt duże ich zagęszczenie utrudnia, a nie ułatwia, 
wytworzenie mentalnego obrazu dzieła. 

•  Brak  komentarza  opisowego  lub  komentarz  niewystarczający,  słabo  powiązany 
z wrażeniami dotykowymi powstającymi podczas oglądania materiałów wypukłych. 

•  Niewłaściwie przeprowadzone szkolenie w technice poznawania dotykiem obrazów 
wypukłych.  Zdecydowana  większość  osób  niewidomych  nie  ma  wystarczającego 
doświadczenia w tej dziedzinie. Przewodnik powinien ułożyć ręce niewidomego na 
prezentowanej grafice, wskazać miejsce, od którego powinno się rozpocząć ogląda-
nie dotykiem oraz kierunek przesuwania dłoni. 

2.4 Techniki wytwarzania materiałów dotykowych 

Pierwsze próby tworzenia wypukłych materiałów edukacyjnych dla niewidomych są rów-
nie stare jak alfabet Braille’a i oparte na nim szkolnictwo dla osób z dysfunkcją wzroku.  
Historycznie najstarsza i stosowana do dziś jest technika ręcznie wykonywanego kola-
żu. Elementy obrazu dotykowego są wycinane z materiałów o różnej grubości, fakturze 
i naklejane na karton, na którym uprzednio narysowano lub wydrukowano zarys pre-
zentowanego obiektu.

Inna ręczna technika sporządzania materiałów wypukłych polega na przykryciu kopio-
wanego obrazu przeźroczystą folią i obrysowaniu wybranych elementów cienkim rysi-
kiem, np. końcówką długopisu. Po odwróceniu foli otrzymuje się obraz z naniesionymi 
wypukłymi liniami.  

W połowie lat osiemdziesiątych XX wieku wynaleziony został papier puchnący, pęcznie-
jący pod wpływem ciepła w miejscach zaczernionych. Jest to do dziś najpopularniejsza 
technika przygotowywania materiałów dotykowych dla osób niewidomych. 

W technice  tej pierwszy krok polega na przygotowaniu w dowolnym komputerowym 
programie obrazu,  jaki ma być przedstawiony w formie grafiki wypukłej. Czarne ele-
menty tego obrazu będą najbardziej wypukłe, białe nie będą podniesione wcale. Przy-
gotowany w komputerze wzorzec drukuje się następnie na papierze puchnącym przy 
pomocy zwykłej drukarki laserowej. Końcowy etap to wygrzanie tak przygotowanego 
obrazu w specjalnym urządzeniu wygrzewającym. Pod wpływem promieniowania pod-
czerwonego powierzchnia papieru puchnącego podnosi się proporcjonalnie do stopnia 
zaczernienia, tworząc obraz możliwy do poznania dotykiem i jednocześnie widoczny dla 
osób pełnosprawnych.
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Popularność papieru puchnącego polega na łatwości otrzymania większej liczby mate-
riałów o powtarzalnej jakości przy relatywnie niskim koszcie.

Wadą obrazów w tej technice są natomiast niewielkie różnice wysokości pomiędzy mniej 
lub bardziej wypukłymi elementami. Rozdzielczość przygotowanych tą techniką obrazów 
jest niska. Małe elementy położone blisko siebie lub cienkie linie mają tendencję do zle-
wania się. Wiele osób niewidomych uważa obrazy wytworzone na papierze puchnącym 
za mało czytelne.

Alternatywą dla grafiki dotykowej na papierze puchnącym są wydruki na drukarce braj-
lowskiej o odpowiednio dużej rozdzielczości punktów. Zwykłe drukarki przeznaczone do 
wydruku tekstów w alfabecie Braille’a nie nadają się do drukowania grafiki. Światowym 
standardem dla wydruków grafiki dotykowej jest od kilkunastu lat drukarka i oprogra-
mowanie „Tiger” amerykańskiej firmy Viewplus. Grafiki dotykowe wydrukowane na tej 
drukarce są znacznie wyższej rozdzielczości niż obrazy na papierze puchnącym. Jednak-
że cena drukarki z oprogramowaniem przekraczająca USD 10 000 sprawia, że sprzęt ten 
jest raczej rzadko wykorzystywany do tworzenia materiałów pomocniczych w dotyko-
wym poznawaniu dzieł sztuki. 

2.5 Technologie wschodzące a dotykowe poznawanie dzieł sztuki

Żadna z obecnie dostępnych technik wytwarzania grafiki dotykowej w zastosowaniu do 
poznawania dzieł sztuki nie jest zadowalająca. Duże nadzieje pokładane są w związku 
z tym w nowych, wschodzących technologiach. 

Najgłośniejszym wydarzeniem 2015 roku w dziedzinie udostępniania osobom niewido-
mym dwuwymiarowych dzieł sztuki była wystawa w madryckim Muzeum Prado pt. „Doty-
kanie Prado”. Wystawiono na niej 6 arcydzieł malarstwa z różnych epok i stylów zrepro-
dukowanych w formie grafiki trójwymiarowej pozwalającej na oglądanie dotykowe. Próby 
prezentacji malarstwa w formie grafiki wypukłej podejmowano już wielokrotnie w prze-
szłości w różnych muzeach na świecie. Jednakże wystawa w Prado była zdecydowanie 
najbardziej zaawansowana pod względem technologicznym, spośród dotychczasowych 
prób tego rodzaju. Główną różnicą było zachowanie wysokiej wierności odwzorowania 
kolorów oryginału, a nie jedynie jego zróżnicowania w postaci monochromatycznych 
przestrzennych wypukłości, jak to robiono dotychczas. Twórcy wystawy przyjęli założe-
nie, że istnieje duża grupa osób z widzeniem szczątkowym, które zasadniczo będą po-
znawać obraz przez dotyk, ale połączenie nawet ograniczonych wrażeń kolorystycznych 
z dotykowymi, może znacząco rozszerzyć możliwości percepcyjne odbiorców.
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Technika reprodukcji została opracowana przez grupę artystów „Estudios Durero”, zwią-
zaną z Muzeum Sztuk Pięknych w Bilbao. Technika ta stanowi pewną odmianę druku 
wypukłego i została nazwana przez jej twórców „Didú”. Szczegóły technologii zostały 
ujawnione jedynie w zarysie.

Punktem wyjścia do opracowania reprodukcji jest wysokiej rozdzielczości fotografia ory-
ginału. Zostaje ona następnie poddana analizie pod kątem, jakie elementy obrazu i jego 
faktury powinny być uwypuklone, aby był on czytelny dla osób niewidomych. Ten etap 
jest realizowany w ścisłej współpracy z grupą osób niewidomych. Następnie reprodukcja 
zostaje wydrukowana przy użyciu atramentu zmodyfikowanego specjalną substancją 
chemiczną, która pęcznieje pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Zdolność 
pęcznienia jest w tej technice znacząco większa niż w przypadku standardowego papieru 
puchnącego i wynosi do 5 mm. W rezultacie otrzymuje się replikę oryginału wysoce wier-
ną kolorystycznie z silnie zróżnicowanymi elementami dotykowymi. Podobnie jak przy 
prezentacji grafik dotykowych wykonanych w innych technikach, także i tym reproduk-
cjom towarzyszyła audiodeskrypcja oraz materiały informacyjne w alfabecie Braille’a.

Ekspozycja została przygotowana w taki sposób, by była ciekawa także dla osób widzą-
cych. Tym ostatnim proponuje się założenie czarnych okularów i rozszerzenie swoich 
doświadczeń sensualnych o poznanie dotykiem.

Sądząc z komentarzy pod prasowymi reportażami z wystawy, została ona dość entuzja-
stycznie przyjęta przez niewidomych zwiedzających.

Technologia „Didú” jest niewątpliwie ciekawa, lecz z uwagi na relatywnie wysoki koszt 
wyprodukowania jednej reprodukcji (około USD 7000) i nie ujawnienie szczegółów tech-
nologicznych pozostanie zapewne ciekawostką o niewielkiej liczbie realizacji. 

Jedną z najbardziej obiecujących technologii wschodzących jest błyskawicznie rozwi-
jający się w ostatnich latach druk 3D. Dostępne dziś na rynku drukarki 3D nie pozwa-
lają wprawdzie na tak precyzyjne odwzorowanie koloru, jak w opisanej wyżej technice 
„Didú”, ale umożliwiają wytworzenie trójwymiarowych modeli dowolnych przedmiotów 
oraz na druk grafik wypukłych praktycznie bez ograniczenia wysokości. Najważniejszą 
cechą tej technologii jest jednak to, że pochodzi ona z rynku masowego, nie została 
opracowana specjalnie dla niepełnosprawnych i co za tym idzie jest tania i nadal tanieje.

Jest niemal pewnym, że technologia druku 3D stanie się w najbliższym czasie podstawo-
wym narzędziem wytwarzania materiałów wspomagających poznawanie obiektów sztuk 
wizualnych przez osoby niewidome.

Inna bardzo interesująca technologia to ekran posiadający zdolność wytwarzania wypu-
kłych bąbelków pozwalających na szybką kreację grafiki dotykowej. Próby stworzenia 
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takiego urządzenia były wielokrotnie podejmowane w ostatnich latach, jednakże bez 
rezultatów nadających się do powszechnego zastosowania. W bieżącym roku młoda au-
striacko-bułgarska firma „Blitab” przedstawiła prototyp tabletu o ekranie pozwalającym 
tworzyć grafiki lub teksty w alfabecie Braille’a złożone z wywoływanych na żądanie mi-
kro bąbelków. W odróżnieniu od znanych od dawna monitorów brajlowskich ekran ten 
nie zawiera żadnych elementów mechanicznych. Urządzenie zyskało już duży rozgłos 
i sponsorów, na rynku ma się ukazać latem 2016 r.

2.6 Urządzenia mobilne a dostęp do sztuki i kultury

Gwałtowny rozwój urządzeń mobilnych i związanego z nimi oprogramowania, jaki ma 
miejsce w ostatniej dekadzie, ma  też  swoje konsekwencje w dziedzinie  technologii 
wspierających dla osób z dysfunkcją wzroku. Początkowo urządzenia takie jak smartfony 
czy tablety nie były dostępne dla osób niewidomych, szczególnie, gdy były wyposażone 
w ekrany dotykowe. Sytuacja zmieniła się radykalnie, gdy firma Apple wypuściła na ry-
nek system operacyjny IOS w wersji z wbudowanym czytnikiem ekranu, pozwalającym 
osobom niewidomym i słabo widzącym na obsługę urządzeń Apple’a z ekranami dotyko-
wymi. W ostatnich pięciu latach także inni producenci oprogramowania i sprzętu mobil-
nego zaczęli standardowo wyposażać swoje urządzenia w oprogramowanie dostępowe 
dla niewidomych i słabowidzących. Najistotniejszym aspektem tego trendu jest to, że 
udźwiękowione urządzenia mobilne produkowane są na rynek ogólny, a nie jako specjal-
ny sprzęt rehabilitacyjny dla niewidomych. Osoba niewidoma lub słabo widząca może 
dziś używać najnowszy model smartfonu Apple’a czy Samsunga natychmiast po wyjęciu 
z pudełka, tak jak osoba pełnosprawna, nie ponosząc żadnego dodatkowego kosztu. Nic 
więc dziwnego, że w ciągu ostatnich pięciu lat korzystanie z urządzeń mobilnych stało 
się bardzo popularne w środowisku osób niewidomych, także w Polsce. 

Technologie wspierające oparte o urządzenia mobilne mają przede wszystkim charakter 
ogólny. Kieszonkowy komputer, jakim jest smartfon, pozwala osobie niewidomej, po-
dobnie jak pełnosprawnej na czytanie książek, prasy czy stron internetowych, pomaga 
też poruszać się w przestrzeni przy wykorzystaniu nawigacji GPS. W bardziej specyficz-
nych zastosowaniach osoba niewidoma może przy pomocy smartfonu i odpowiedniego 
oprogramowania rozpoznawać kolory, nominały banknotów, a nawet czytać teksty dru-
kowane.

Zastosowania urządzeń mobilnych w zakresie technologii wspomagających dostęp osób 
z dysfunkcją wzroku do dzieł sztuki jest jeszcze stosunkowo niewielki, ale daje się już 
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zauważyć pewien trend. Wszystko wskazuje na to, że zamiast korzystać z audiodeskryp-
cji wypożyczanej w muzeum na specjalnym urządzeniu, niewidomy zwiedzający będzie 
mógł – i wielu przypadkach może już dziś, pobrać oprogramowanie i odtworzyć tekst 
audiodeskrypcji na swoim własnym urządzeniu. Oprogramowanie takie oprócz samej 
audiodeskrypcji zawierać może także inne treści, na przykład wskazówki nawigacyjne 
do poruszania się po muzeum czy galerii. Przede wszystkim jednak rozwiązanie takie 
pozwala na zapoznanie się z opisem dzieł sztuki jeszcze przed przybyciem do instytucji, 
co w przypadku zwiedzającego niewidomego jest znaczącym ułatwieniem.

Przykładem wzrastającego zainteresowania wykorzystaniem urządzeń mobilnych w dzie-
dzinie wsparcia dostępu osób z niepełnosprawnością wzroku do dzieł sztuki może być 
polski projekt „Sztuka współczesna dla wszystkich Open Art”

Projekt realizowany jest przez grupę badawczą „Laboratorium przekładu audiowizual-
nego”, działającą w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. 

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 
Innowacje Społeczne 2014-2016.

Jak piszą realizatorzy Projektu na swojej stronie internetowej: 
„Projekt „Sztuka współczesna dla wszystkich” ma na celu stworzenie innowacyjnego 
w skali światowej rozwiązania polegającego na opracowaniu multimedialnego przewod-
nika w formie aplikacji na urządzenia przenośne (smartfon i tablet) ułatwiającego dostęp 
do dzieł sztuki eksponowanych, osobom z dysfunkcjami słuchu i wzroku oraz polepsza-
jącego doświadczenie odbioru sztuki dla osób pełnosprawnym z Polski i zza granicy. 
W ramach projektu zostanie wykonany prototyp multimedialnego przewodnika po dzie-
łach sztuki współczesnej znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warsza-
wie, Muzeum Narodowego w Krakowie oraz w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 
(MOCAK). Przewodnik ten zostanie wykonany zgodnie z zasadami projektowania uni-
wersalnego (Universal Design), dzięki czemu będzie on dostępny dla wszystkich zwie-
dzających bez względu na niepełnosprawność czy (nie)znajomość języka. Przewodnik 
będzie dostępny w formie aplikacji na tablety i smartfony, a jego treść będzie dostępna 
w formie dźwiękowej, w postaci napisów w języku polskim i angielskim, w polskim ję-
zyku migowym (PJM) oraz w postaci multimediów. Rozwiązanie zapewni automatyczną 
identyfikację eksponatów muzealnych oraz lokalizację zwiedzającego w muzeum. Opra-
cowane rozwiązanie będzie mogło zostać wdrożone w innych muzeach i galeriach, jako 
nowy produkt/usługa mająca na celu eliminację wykluczenia społecznego.”
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3. Sztuki performatywne

Jak wskazywano powyżej, w dziedzinie sztuk wizualnych preferowane są przede wszyst-
kim  technologie wspomagające oparte na dotyku,  a audiodeskrypcja ma znaczenie 
uzupełniające. W dziedzinie sztuk performatywnych, jak teatr, kabaret, taniec, opera, 
operetka, widowiska i film, główną techniką wspierającą niewidomego widza jest au-
diodeskrypcja, a techniki oparte o dotyk są rzadkie.

Istnieją wprawdzie pewne różnice techniczne w zastosowaniu audiodeskrypcji do po-
szczególnych sztuk performatywnych, ale w porównaniu do sztuk plastycznych cechą 
wyróżniającą wszelkie audiodeskrypcję w sztukach performatywnych, jest konieczność 
zmieszczenia tekstu narracji opisowej w przerwach pomiędzy dialogami, na które tekst 
audiodeskrypcji może zachodzić jedynie sporadycznie. Fakt ten stawia przed twórcami 
audiodeskrypcji na użytek sztuk performatywnych zdecydowanie wyższe wymagania 
zarówno artystyczne, jak i techniczne. Dynamiczna akcja filmowa czy teatralna dostar-
cza w każdej minucie ogromu informacji wizualnej. Audiodeskryber musi wybrać z tej 
masy tylko nieliczne elementy uznane za najważniejsze dla uchwycenia treści spekta-
klu przez niewidomych widzów oraz opisać je zwięźle starannie dobranymi słowami. 
Większość autorów opisujących ten proces podkreśla, że tworzenie takiej narracji opi-
sowej samo w sobie jest sztuką i wymaga oprócz wiedzy i doświadczenia także talentu. 
W przeciągu ponad trzydziestu lat praktycznego uprawiania audiodeskrypcji na potrzeby 
teatru i filmu, powstało na świecie szereg opracowań zawierających standardy, zalecenia 
i praktyczne porady dla tworzących audiodeskrypcję. Zagadnienia te, jako niemające 
charakteru ściśle technologicznego wykraczają poza zakres tego opracowania. Zwięzłą 
syntezę zagranicznych poradników dla twórców audiodeskrypcji zawiera opracowanie 
„AD Standards” przygotowane przez American Counsil of the Blind. W literaturze pol-
skojęzycznej dobre wprowadzenie do zagadnień tworzenia audiodeskrypcji zawiera A.  
Szarkowska i I. Kunstler „Audiodeskrypcja w kinie, teatrze i muzeum. Wprowadzenie do 
działań praktycznych”.

Z punktu widzenia rozwiązań technicznych ważne są różnice pomiędzy spektaklem te-
atralnym a filmem. Zasadniczą różnicę i za razem problem techniczny dla twórców au-
diodeskrypcji stanowi zmienny, z przedstawienia na przedstawienie, czas trwania tego 
samego spektaklu. Film jest pod tym względem dziełem skończonym, przerwy pomiędzy 
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dialogami zawsze pojawiają się w tych samych momentach czasowych przy kolejnych 
emisjach filmu. Różnice te sprawiają, że ścieżka audiodeskrypcji może być zaimplemen-
towana na stałe wraz z filmem np. na płycie DVD. W przypadku spektaklu teatralnego 
emisja narracji opisowej nie może być zautomatyzowana, bo momenty, gdy ma się roz-
począć lub zakończyć nie są takie same w kolejnych przedstawieniach. Jak opisano poni-
żej także w zastosowaniu teatralnym jest jednak możliwe częściowe zautomatyzowanie 
procesu tworzenia i prezentacji audiodeskrypcji. 

Inna ważna różnica pomiędzy filmem a teatrem i sztukami pokrewnymi jak opera i ope-
retka polega na tym, że wrażenia osób niewidomych odwiedzających te ostatnie insty-
tucje mogą być rozszerzone o dotyk. Specjaliści opracowujący metodologię percepcji 
dzieł  sztuki performatywnej podkreślają,  że wzbogacenie wrażeń słuchowych o do-
świadczenie dotykowe może mieć tu równie doniosłe znaczenie, jak w przypadku sztuk 
plastycznych. Zaleca się więc, aby wizyta niewidomych widzów na audiodeskrybowanym 
przedstawieniu teatralnym poprzedzona była wizytą „dotykową” na scenie i za kulisami. 
Osoby niewidome mogą w trakcie takiej wizyty dotykać dekoracji, mogą poznać aktorów, 
ich głosy, charakterystyczne elementy kostiumów oraz rekwizyty, jakie odgrywają ważną 
rolę w spektaklu.

Szerzej o połączeniu sesji dotykowych z audiodeskrypcją w teatrze i sztukach pokrew-
nych można przeczytać w licznych materiałach brytyjskiej fundacji Vocal Eyes specjali-
zującej się w udostępnianiu sztuk performatywnych i wizualnych osobom niewidomym.

3.1 Audiodeskrypcja sztuk performatywnych – nowe technologie

Komputeryzacja tworzenia audiodeskrypcji

Główną barierą szerszego upowszechnienia  technologii audiodeskrypcji w sztukach 
performatywnych jest relatywnie wysoki koszt jej sporządzenia, powodowany dużą cza-
sochłonnością procesu oraz koniecznością zaangażowania wysokopłatnego personelu 
o rzadkich kwalifikacjach. Obniżenie kosztu produkcji audiodeskrypcji jest możliwe po-
przez maksymalne zautomatyzowanie procesu jej wytwarzania. Wprawdzie zasadnicza, 
merytoryczna część procesu  tworzenia audiodeskrypcji nie daje się zmechanizować 
czy skomputeryzować, to jednak pewne etapy tego procesu można znacząco usprawnić 
przez użycie specjalistycznego oprogramowania. 

Technicznie rzecz biorąc, skrypt zawierający tekst audiodeskrypcji zawiera zawsze od-
niesienie do ścisłego momentu czasu emisji filmu lub trwania spektaklu. Audiodeskryber 
notuje dokładny czas, kiedy dany fragment narracji opisowej ma być odtworzony oraz 
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czas, kiedy musi się zakończyć. Zwykle jest to przedział czasowy pomiędzy dialogami 
lub innymi ważnymi dźwiękami, w którym musi zmieścić się audiodeskrypcja. Dodatko-
wo, oprócz parametrów czasowych początek i koniec odtwarzania tekstu narracyjnego 
może być sprecyzowany przez podanie kilku ostatnich słów dialogu, po których ma się 
pojawić audio deskrypcja, oraz słów lub dźwięków, przed którymi ma się zakończyć. 

W najprostszej wersji bez żadnego wsparcia technicznego, audiodeskryber tworzy skrypt 
narracji w zwykłym edytorze tekstu, a odniesienia czasowe nanosi ręcznie odczytując je 
z licznika czasu programu, w którym odtwarzany jest deskrybowany film lub spektakl. 
W celu przyspieszenia i ułatwienia pracy deskrybera powstało oprogramowanie, któ-
re automatycznie wychwytuje przerwy pomiędzy dialogami i oblicza czas tych przerw. 
Twórca  opisu może  skupić  się wyłącznie  na  tekście  audiodeskrypcji,  który wpisuje 
w okienka automatycznie generowane przez program. Całość narracji jest jednocześnie 
automatycznie synchronizowana z ścieżką dźwiękową. Przykłady takich programów to: 
„Magpie” – bezpłatny opracowany przez amerykańską Fundację The Carl and Ruth Sha-
piro Family National Center for Accessible Media, komercyjny Starfish Technologies LTd. 
Istnieje też oryginalne polskie oprogramowanie wspierające tworzenie audiodeskrypcji 
filmowej i teatralnej, opracowane i dystrybuowane przez krakowską Agencję Handisoft.

Audiodeskrypcja i mowa syntetyczna 

Kolejnym krokiem w kierunku zautomatyzowania, a co za tym idzie radykalnego zmniej-
szenia kosztów produkcji audiodeskrypcji, jest zastąpienie zawodowego lektora odczy-
tującego skrypt przez syntezator mowy. W ostatnich kilkunastu latach nastąpił istotny 
postęp w dziedzinie komputerowej mowy syntetycznej. Współczesne syntezatory mowy 
potrafią już mówić niemal ludzkim głosem. Wytworzenie narracji opisowej w takiej wersji 
sprowadza się do napisania skryptu przy pomocy dedykowanego oprogramowania. Całą 
resztę wykonuje program, z zastrzeżeniami dla audiodeskrypcji teatralnej, o jakich była 
mowa powyżej.

Wspierany komputerowo proces  tworzenia audiodeskrypcji z wykorzystaniem mowy 
syntetycznej jako lektora jest niewątpliwie najtańszym i najłatwiejszym do wykonania 
rozwiązaniem technologicznym. Powstaje jednak problem zasadniczy, czy rozwiązanie 
takie jest satysfakcjonujące dla widzów z dysfunkcją wzroku. Z powodu braku repre-
zentatywnych badań tego zagadnienia trudno o jednoznaczne rozstrzygnięcie8. Z istnie-

8  Jedyną na polskim gruncie próbę zbadania preferencji osób z niepełnosprawnością wzroku 
w stosunku do audiodeskrypcji z mową syntetyczną zawiera artykuł A. Szarkowskiej „Text-to-
-speech audio description: towards wider availability of AD”. Cytowane badanie przeprowadzo-
no jednak na próbce jedynie 24 osób niedobranych losowo. Jakkolwiek jest to badanie prekur-
sorskie, ma znaczenie jedynie jakościowe i nie można na jego podstawie wyciągać wniosków 
ilościowych.   
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jących badań cząstkowych oraz informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszego 
projektu można jedynie stwierdzić, że istnieje grupa osób niewidomych zdecydowanie 
zainteresowanych takim rozwiązaniem, a nawet preferująca głos syntetyczny jako lekto-
ra. Należy jednak podejrzewać, że liczba zwolenników lektora żywego aktora jest równie 
liczna.

Podsumowanie 

Główną barierą w szerszym spopularyzowaniu audiodeskrypcji jako narzędzia udostęp-
niania sztuk performatywnych widzom z dysfunkcją wzroku jest wysoki koszt jej wytwo-
rzenia. Współczesna technologia pozwala na znaczne obniżenie tego kosztu poprzez 
zastosowanie komputerowego oprogramowania wspierającego pracę audiodeskrybera 
i/lub zastąpienie lektora przez głos syntetyczny. Rozwiązanie to może być szczególnie 
interesujące dla udostępnienia osobom niewidomym spektakli teatrów w małych ośrod-
kach, teatrów amatorskich, domów kultury etc.

Rozwiązaniem o charakterze organizacyjnym, które może znacznie przyczynić się do 
wzrostu zainteresowania niewidomych widzów sztukami performatywnymi, są wizyty 
dotykowe przed spektaklem. Wizyty takie są standardem w krajach o dłuższej tradycji 
audiodeskrypcji, w Polsce organizowane są sporadycznie.
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4. Sztuka słowa

Porównując postęp udostępnienia osobom niewidomym i słabowidzącym różnych dzie-
dzin sztuki, jaki nastąpił w ostatnich dwudziestu pięciu latach, można stwierdzić, że naj-
większy rozwój dokonał się w dostępności książek i innych wydawnictw drukowanych.

Przez dziesięciolecia dostęp osób niewidomych do sztuk słowa był ograniczony przez 
nieliczne wydawnictwa brajlowskie. W latach sześćdziesiątych pojawiły się książki mó-
wione nagrywane na taśmie magnetofonowej, którą w latach siedemdziesiątych zastąpi-
ła kaseta kompaktowa. Liczba pozycji wydawanych jako książki mówione była znacząco 
wyższa niż liczba wydawnictw brajlowskich, wciąż był to jednak ułamek rynku wydawni-
czego książek i czasopism zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zasadniczy  przełom  dokonał  się  dopiero w  epoce  komputeryzacji  na  przełomie  lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kiedy to pojawiły się pierwsze komputery oso-
biste wyposażone w czytnik ekranu oraz mowę syntetyczną  lub monitor brajlowski. 
Jednocześnie do powszechnego użytku wszedł skaner oraz oprogramowanie OCR po-
zwalające na konwersję zeskanowanego obrazu do postaci znakowej. Udźwiękowiony i/
lub wyposażony w monitor brajlowski komputer ze skanerem i oprogramowaniem OCR, 
stał się od połowy lat dziewięćdziesiątych podstawowym rozwiązaniem technologicz-
nym, umożliwiającym osobie niewidomej samodzielne odczytanie niemal wszystkich 
rodzajów wydawnictw drukowanych. W tym samym okresie nastąpił też rozwój urządzeń 
wspomagających czytanie dla osób słabowidzących. Pomoce optyczne, jak lupy, zostały 
zastąpione przez znacznie doskonalsze powiększalniki działające na zasadzie podobnej 
do telewizji przemysłowej, a następnie przez rozwiązania softwarowe.

Początkowo jakość mowy syntetycznej była niska, podobnie jak jakość rozpoznawania 
tekstu przez oprogramowanie OCR. W ostatnich kilkunastu latach nastąpił bardzo wy-
raźny postęp w obu tych dziedzinach, jednocześnie wydatnie obniżyły się ceny sprzętu 
i oprogramowania. Pozytywnemu rozwiązaniu uległ też problem prawny dotyczący legal-
ności kopiowania materiałów drukowanych przez osoby niewidome. Ostatnich pięć lat to 
rewolucja w zakresie mobilności, która sprawiła, że osoba niewidoma może czytać dziś 
książki i inne wydawnictwa w dowolnym miejscu, posługując się smartfonem, zamiast 
dużego komputera biurkowego lub drogiego urządzenia specjalistycznego. 
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Innym bardzo pomyślnym zjawiskiem z perspektywy niewidomego czytelnika jest szyb-
ko rosnący rynek e-booków. Początkowo książkowe wydawnictwa elektroniczne były 
w Polsce zabezpieczane specjalnym kodem, który sprawiał, że nie było możliwe  ich 
odczytanie czytnikiem ekranu lub monitorem brajlowskim. Od około pięciu lat polskie 
e-booki są zabezpieczane znakiem wodnym nieprzeszkadzającym w ich czytaniu przez 
osoby niewidome. Najważniejsze jest jednak to, że e-booki są wydawane z myślą o ryn-
ku ogólnym, a nie specjalnie dla osób z niepełnosprawnością wzroku, co gwarantuje 
zarówno szybko zwiększającą się ofertę, jak i relatywnie niskie ceny.

4.1 Technologie specjalistyczne wspierające dostęp  
 osób niewidomych do książek i czasopism  

Zarysowane powyżej zmiany w dostępności różnorodnych wydawnictw, jakkolwiek bar-
dzo znaczące, nie rozwiązują automatycznie wszystkich problemów, na jakie napotyka 
niewidomy czytelnik. Nie wszystkie rodzaje wydawnictw poddają się łatwo konwersji 
do postaci elektronicznej, możliwej do odczytania syntezatorem mowy lub monitorem 
brajlowskim. Najmniej problemowe są wydawnictwa zawierające wyłącznie tekst, bez 
zdjęć, grafik, map, rysunków etc. Takie wydawnictwo, jeśli jest wydane w formie e-booka 
nadaje się do natychmiastowego czytania przez osobę niewidomą dysponującą odpo-
wiednim sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Stacjonarny lub mobilny sprzęt 
komputerowy jest niezbędny, gdyż znakomita większość dedykowanych czytników e-bo-
oków wciąż nie jest przystosowana do potrzeb niewidomych czytelników.

Jeśli wydawnictwo książkowe lub czasopismo jest wydane jedynie w formie papierowej, 
niewidomy czytelnik musi je najpierw zeskanować i skonwertować do postaci znakowej, 
co w przypadku przeciętnej pozycji książkowej wymaga 2-3 godzin dodatkowej pracy 
i nie gwarantuje stuprocentowej bezbłędności.

Poważniejsze trudności napotyka niewidomy czytelnik w przypadku wydawnictw o zło-
żonej strukturze, jak słowniki, encyklopedie lub wydawnictwa naukowe, a także czaso-
pisma drukowane w wielu kolumnach i/lub skomplikowanym łamaniu tekstu. Osobne 
wyzwanie stwarzają wydawnictwa zawierające różne materiały graficzne, jak zdjęcia, 
rysunki, mapy oraz wzory matematyczne lub zapis nutowy.

Format DAISY

Najpoważniejszą technologicznie próbą rozwiązania trudności w dostępie osób niewi-
domych do złożonych publikacji było opracowanie pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
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specjalnego formatu książek cyfrowych, nazwanego „Digital Accessible Information Sys-
tem” w skrócie DAISY. Do opracowania nowego systemu powołano międzynarodowe 
konsorcjum, do którego przystąpiła większość światowych dużych bibliotek dla niewi-
domych. Punktem wyjścia do opracowania systemu DAISY była analiza ograniczeń ana-
logowych książek mówionych, stanowiących ówcześnie standard udostępniania litera-
tury osobom niewidomym. Najpoważniejsze wady zwykłych audiobooków to trudności 
w nawigacji po treści, trudność odnalezienia konkretnego fragmentu nagrania oraz nie-
możność robienia zakładek i/lub dodawania komentarzy. Format DAISY przewiduje kilka 
wariantów o wzrastającym poziomie złożoności. Najbardziej zaawansowany zapis w tym 
formacie zawiera zarówno elektroniczny tekst książki, jak i zintegrowane z nim nagranie 
audio. Czytelnik może łatwo przeskakiwać do pozycji spisu treści, może zarówno czytać 
tekst, jak i słuchać wersji nagranej przez lektora. Po nagraniu można się poruszać po 
stronach, akapitach, zdaniach, a nawet pojedynczych wyrazach. Do odtwarzania książek 
w formacie DAISY opracowano specjalne odtwarzacze, istnieją też odtwarzacze softwa-
rowe do czytania na komputerze lub urządzeniach mobilnych. 

Mimo dwudziestu lat istnienia format DAISY nie zyskał szerokiej popularności. Liczba ty-
tułów dostępnych w tym formacie jest stosunkowo niewielka. Wydawnictwa w formacie 
DAISY są dostępne niemal wyłącznie w bibliotekach dla niewidomych. W Polsce Główna 
Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w dziale zbiorów dla niewidomych po-
siada ponad 7000 książek w tym formacie. W dużych bibliotekach zagranicznych liczba 
ta jest większa, np. w brytyjskiej bibliotece Królewskiego Instytutu Niewidomych pozycji 
takich jest ponad 20000, a szwedzka biblioteka dla niewidomych, która była inicjatorem 
stworzenia tego formatu posiada 80000 tytułów.

Liczby te mogą wydawać się wysokie, jednak jest to wciąż jedynie ułamek zbiorów każ-
dej większej biblioteki. Książki w formacie DAISY znajdują zastosowanie w przypadku 
wydawnictw multimedialnych, podręczników do nauki języków obcych, podręczników 
akademickich etc. W przypadku literatury pięknej format ten jest zbyt skomplikowany, 
pozycje wydawnicze w tym formacie ukazują się zbyt  rzadko  i są wydawane  jedynie 
przez instytucje specjalistyczne. Format ten stanowił niewątpliwy postęp technologiczny 
w czasach, gdy nie istniał jeszcze masowy rynek książki elektronicznej. Wydaje się, że 
w epoce ogólnie dostępnych na rynku tanich e-booków format ten nie ma już szans na 
szersze spopularyzowanie poza wydawnictwami wysoce specjalistycznymi. W odniesie-
niu do wydawnictw z dziedziny literatury pięknej znacznie większe znaczenie dla niewi-
domych czytelników ma dalsze zwiększenie liczby e-booków dostępnych na otwartym 
rynku.



34

Inne technologie wspierające dostęp do książek i czasopism

Przez wiele lat wśród publikacji związanych ze sztuką, szczególnie trudnodostępne dla 
niewidomych były wydawnictwa nutowe. Jednocześnie to właśnie muzyka jest dziedzi-
ną sztuki najczęściej uprawianą przez osoby niepełnosprawne wzrokowo. Rewolucja 
tyfloinformatyczna, która rozpoczęła się w ostatniej dekadzie XX wieku i trwa do dzisiaj, 
przyniosła znaczny postęp także w tej dziedzinie. Opracowano oprogramowanie, które 
pozwala na translację zeskanowanego wydawnictwa nutowego na brajlowski zapis nu-
towy. W tej postaci nuty mogą być odczytane monitorem brajlowskim lub wydrukowane 
na drukarce brajlowskiej. Powstało też oprogramowanie wspomagające niewidomych 
kompozytorów.

4.2 Korzystanie z bibliotek

Niewidomy czytelnik może obecnie korzystać bądź z bibliotek tradycyjnych, bądź z bi-
bliotek cyfrowych. W przypadku biblioteki tradycyjnej konieczna jest opisana wyżej di-
gitalizacja tekstu wypożyczonej książki. Biblioteki cyfrowe są, teoretycznie rzecz bio-
rąc, znacznie bardziej atrakcyjne dla osób niewidomych, ponieważ dysponują zbiorami 
już w postaci cyfrowej. Dostępność tych bibliotek, o ile nie są to placówki specjalnie 
utworzone dla niewidomych, jest jednak poważnie utrudniona. Problemy dostępności 
występują na kilku poziomach. Pierwszy to dostępność samej strony danej biblioteki. 
Większość stron instytucji publicznych w Polsce nie spełnia wymaganych prawem stan-
dardów dostępności, dotyczy to oczywiście także stron bibliotek cyfrowych. 

Większość działających w Polsce bibliotek cyfrowych jest zrzeszona w Federacji Bibliotek 
Cyfrowych zrzeszającej ponad 100 placówek tego typu. Serwis FBC pozwala na przeszu-
kiwanie zasobów wszystkich zrzeszonych w Federacji bibliotek. Serwis działa w opar-
ciu o oprogramowanie „dlibra” – niezbyt przyjazne osobom korzystającym z czytników 
ekranu; wykorzystywana jest technologia Flash oraz aplety Java utrudniające, a czasem 
uniemożliwiające, korzystanie z serwisu osobom niewidomym. Kolejną i znacznie po-
ważniejszą barierę stanowi sam format cyfrowych zbiorów, w jakim są one udostępniane 
on-line. Dla czytników ekranu i/lub monitorów brajlowskich przyjazne są formaty tek-
stowe: txt, doc, rtf, html. Różne formaty graficzne, w jakich najczęściej udostępniane są 
zbiory, nie są dostępne bezpośrednio dla niewidomego czytelnika. Jeśli istnieje możli-
wość zapisania takiego pliku na dysk to może on być rozpoznany programem OCR. Jeśli 
możliwość pobrania pliku nie jest przez bibliotekę oferowana, to pozycja taka nie jest 
dostępna dla osoby korzystającej z tyflotechnologii dostępowej.
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Ocena aktualnej dostępności zarówno stron internetowych bibliotek cyfrowych, jak i sa-
mych ich zbiorów, wymaga – z uwagi na znaczną ich liczbę – przeprowadzenia osobnego 
badania.

W pełni dostępne dla niewidomych czytelników są oczywiście zbiory bibliotek specjalnie 
stworzonych dla tej grupy czytelników. Najważniejsza z nich to dział zbiorów dla niewi-
domych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Biblioteka ta przejęła 
w 2013 roku zbiory Centralnej Biblioteki Polskiego Związku Niewidomych. Oprócz trady-
cyjnych wydawnictw brajlowskich biblioteka posiada zbiór książek cyfrowych w forma-
tach DAISY i „Czytak” oraz w formie audiobooków. Warunkiem korzystania z biblioteki 
jest okazanie orzeczenia o niepełnosprawności ze względu na wzrok. 

E-kiosk to biblioteka czasopism w formatach dostępnych dla niewidomych prowadzona 
przez „Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych De Facto”. Czasopi-
sma dostępne w E-kiosku są nie tylko konwertowane do formatu cyfrowego, przyjaznego 
niewidomym czytelnikom, ale zawierają opisy materiałów graficznych, jak zdjęcia lub 
wykresy. Z zakresu sztuki dostępne są: „Ekrany”, „Kino”, „Teatr”, oraz „Ruch Muzyczny”.

E-kiosk jest dostępny wyłącznie dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku.

Inną biblioteką cyfrową dedykowaną specjalnie niewidomym czytelnikom jest Akade-
micka Biblioteka Cyfrowa. Biblioteka ta obejmuje zbiory przygotowywane dla studen-
tów z dysfunkcją wzroku przez polskie wyższe uczelnie. Zbiory dostępne są jedynie dla 
studentów i pracowników zrzeszonych uczelni, którzy posiadają orzeczenie o niepełno-
sprawności wzrokowej.
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5. Przykłady polskich dobrych praktyk  
w dziedzinie zastosowania technologii wspomagających  
dostęp osób z niepełnosprawnością wzroku  
do różnych dziedzin sztuki

W ostatniej dekadzie wyraźnie nasiliły się inicjatywy podejmowane zarówno przez orga-
nizacje pozarządowe, jak i przez same instytucje sztuki, mające na celu szersze udostęp-
nienie dzieł sztuki osobom z dysfunkcją wzroku. Jednak wskazanie rzeczywiście dobrych 
praktyk w tej dziedzinie jest trudne, gdyż brak jest nie tylko badań recepcji tych inicjatyw 
w środowisku osób niewidomych, ale nawet podstawowej informacji, które muzea lub 
galerie podjęły już jakieś działania ułatwiające dostęp dla niewidomych zwiedzających9. 

Informacja dostępna na stronach  internetowych niektórych  instytucji  sztuki nie  jest 
w tym przypadku miarodajna, bowiem sam fakt sporządzenia przez muzeum czy ga-
lerię jakichś materiałów przeznaczonych dla osób niewidomych, nie oznacza jeszcze 
automatycznie, że mamy do czynienia z przykładem dobrych praktyk. Często niestety 
są to raczej złe praktyki, opisy lub tyflografiki sporządzane są często bez elementarnej 
konsultacji i testowania przez osoby niewidome, w konsekwencji nie są zrozumiałe dla 
adresatów i mało kto z nich korzysta. 

Poniżej wymieniono te inicjatywy, o których wiadomo z pewnością, że spotkały się z do-
brym przyjęciem w środowisku osób niewidomych.

Fundacja Katarynka

Najaktywniejsza z kilku polskich organizacji pozarządowych zajmujących się audiode-
skrypcją filmową, teatralną i muzealną. Między innymi Fundacja ta prowadzi unikalny na 
polskim gruncie projekt „Adapter”, w ramach którego ogólnie dostępnych jest on-line 
około 50 polskich filmów z audiodeskrypcją. W porównaniu z innymi próbami w dzie-
dzinie audiodeskrypcji, narracje przygotowane przez Fundację Katarynka wydają się 
najbardziej profesjonalne.  
9 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów prowadzi od niedawna rejestr obiektów 
muzealnych udostępnionych do dotykania lub posiadających opis. Niestety na razie w rejestrze 
są jedynie dzieła ze zbiorów „Zachęty”. 
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Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”

Stowarzyszenie prowadzi dwa stałe projekty w dziedzinie udostępniania sztuki osobom 
niewidomym – „E-kiosk” oraz „Niewidzialna Galeria Sztuki”.

„E-kiosk” udostępnia osobom z orzeczoną niepełnosprawnością wzroku kilkadziesiąt 
tytułów czasopism, w tym z dziedziny sztuki jak „Teatr” czy „Ruch Muzyczny”. Czaso-
pisma są udostępniane jako pliki elektroniczne w formacie przyjaznym dla czytników 
ekranu i monitorów brajlowskich. Zdjęcia i inne elementy graficzne są deskrybowane.

„Niewidzialna  Galeria  Sztuki”  to  stale  powiększany  zbiór  deskrypcji  różnorodnych 
obiektów sztuki i architektury udostępniany analogicznie jak E-kiosk. Jest to w chwili 
obecnej najobszerniejszy w Polsce zbiór opisów dzieł sztuki powstały z myślą o osobach 
niewidomych.

Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika

Stowarzyszenie, które oprócz własnej działalności artystycznej w dziedzinie muzyki, 
specjalizuje się w udostępnianiu osobom niewidomym wydawnictw nutowych. Stowa-
rzyszenie wydaje nuty w alfabecie Braille’a, upowszechnia też wiedzę z zakresu tech-
nologii wspomagającej czytanie zapisu nutowego przez osoby niewidome. Z uwagi na 
fakt, że muzyczna działalność artystyczna jest tradycyjnie najpopularniejszym rodzajem 
sztuki uprawianym przez osoby niewidome, działalność Towarzystwa stanowi przykład 
szczególnie ważnej dobrej praktyki.

Fundacja Kultury Bez Barier

Fundacja prowadzi różnorodne działania promujące udostępnianie sztuki osobom z nie-
pełno sprawnościami, w tym z dysfunkcją wzroku. Najbardziej znanym jest coroczny „Ty-
dzień Kultury Bez Barier”. Edycja tej imprezy w 2015 roku objęła już ponad 100 instytucji 
kultury, w których zorganizowano możliwość zwiedzania lub oglądania spektakli przez 
osoby niewidome.

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Zachęta wyraźnie wyróżnia się liczbą prowadzonych stałych działań na rzecz udostępnie-
nia zbiorów osobom niewidomym. Galeria organizuje comiesięczne warsztaty z zakresu 
sztuki dla osób niewidomych, większość wystaw czasowych posiada audiodeskrypcję 
oraz tyflografiki.  
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Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum prowadzi od kilku lat własny program udostępniania zbiorów muzealnych oraz 
zabytków miasta osobom niewidomym. Podejmowane są różnorodne działania, jak wy-
cieczki po Krakowie dedykowane osobom niewidomym, czy warsztaty z możliwością 
dotykania eksponatów. Program ma charakter stały, jest realizowany z inicjatywy wła-
snej Muzeum, co pozwala na zdobycie przez personel muzeum trwałych doświadczeń 
i faktycznych kwalifikacji w zakresie udostępniania obiektów muzealnych i architektury 
osobom z dysfunkcją wzroku. MHMK współpracuje też z organizacjami zewnętrznymi, 
czego rezultatem jest udostępnienie osobom niewidomym przewodnika dźwiękowego 
po wystawie w Fabryce Schindlera będącej oddziałem Muzeum.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Muzeum realizuje programy dla niewidomych zwiedzających, między innymi „Dostępne 
Muzeum”. W jego ramach powstała rzeźbiarska „Galeria przez Dotyk”, pakiet edukacyj-
ny, przewodnik dla muzealników, cykl warsztatów i lekcji muzealnych. Muzeum orga-
nizuje także szkolenia dla muzealników w zakresie obsługi gości niepełnosprawnych.

Muzeum Śląskie w Katowicach 

Muzeum oferuje  ścieżkę zwiedzania Galerii Malarstwa Polskiego dla osób z deficytami 
wzroku. Ponadto w ofercie edukacyjnej muzeum znajdują się zajęcia dla dzieci niewido-
mych i słabo widzących pt. „Czym jest obraz”.

Fundacja Szansa dla Niewidomych 

Najbardziej technologiczna z polskich fundacji działających na rzecz osób z dysfunkcją 
wzroku założona z inicjatywy Marka Kalbarczyka – twórcy pierwszego polskiego synte-
zatora mowy. Fundacja od roku 2001 organizuje coroczną dużą konferencję „Reha for 
the Blind”. Konferencja połączona jest z wystawą nowoczesnego sprzętu pomocowe-
go dla osób niewidomych. Fundacja „Szansa dla Niewidomych” posiada też zaplecze 
techniczne oraz duże doświadczenie w produkcji wypukłych materiałów tyflograficznych 
wykorzystywanych między innymi w muzeach i galeriach sztuki10.
 

10  Opis  projektu  muzealnego  z  wykorzystaniem  tyflografik  przygotowanych  przez  Fundację 
„Szansa dla Niewidomych” zawiera opis projektu „Recepcja sztuki” zrealizowanego w Muzeum 
Narodowym w Kielcach 
Łakomska N. Elementarz Expo. Otwarta przestrzeń w muzeum, Część I Kwartalnik „Help” nr 16 
(1/2015), Część II Kwartalnik „Help” nr 17 2/2015), 
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6. Podsumowanie i wnioski

6.1 25 lat rewolucji tyfloinformatycznej

W środowisku  specjalistów  zajmujących  się  technologiami wspomagającymi  osoby 
z dysfunkcją wzroku okres od roku 1989 do dziś nazywany jest często „rewolucją ty-
floinformatyczną”11. Rewolucja ta to bez wątpienia najważniejsze od czasów Ludwika 
Braille’a wydarzenie przełamujące barierę  izolacji  informacyjnej osób niewidomych. 
Rewolucja trwa nadal i każdy kolejny rok przynosi doniesienia o nowych urządzeniach 
lub  rozwiązaniach  technologicznych wspomagających osoby z niepełnosprawnością 
wzroku. 

W Polsce za prekursora naukowego zainteresowania technologiami wspierającymi dla 
niewidomych uważa się dra Stanisława Jakubowskiego, propagatora i autora pierwszych 
publikacji z dziedziny tyfloinformatyki. W sferze praktycznej za punkt zwrotny polskiej 
rewolucji tyfloinformatycznej uznać można skonstruowanie w roku 1989 przez niewido-
mych informatyków Jana Grębeckiego i Marka Kalbarczyka pierwszego polskiego synte-
zatora mowy, a następnie udźwiękowienie w roku 1990 przy jego pomocy komputerów 
z systemem operacyjnym DOS12.

W kolejnych latach ostatniej dekady XX wieku opracowano dalsze, bardziej zaawanso-
wane modele syntezatorów mowy polskiej, podjęto też próby skonstruowania rodzi-
mych urządzeń  lektorskich automatycznie czytających głosem syntetycznym książki 
drukowane. Do końca stulecia na rynku pojawiła się cała gama różnorodnych urządzeń 
z wbudowanym udźwiękowieniem, jak: mówiące zegarki, kalkulatory, notatniki, dyk-
tafony; urządzenia kuchenne, jak wagi; medyczne, jak termometry i ciśnieniomierze, 
a także urządzenia wspomagające w życiu codziennym, jak mówiące mierniki kolorów, 
wskaźniki poziomu cieczy i wiele innych. Powstawaniu nowych urządzeń towarzyszył 
proces stałego doskonalenia oprogramowania komputerowego pozwalającego na bez-

11 zob. Kalbarczyk M., 25 lat polskich przemian. Wielki technologiczny skok niewidomych – od 
izolacji do integracji, w: Biuletyn Konferencyjny Reha 2014, wydawca Fundacja Szansa dla 
Niewidomych 2014. 
12 cyt. za: Omieciński J., Osiągnięcia środowiska niewidomych i słabowidzących w ostatnich 
25 latach, w: Biuletyn Konferencyjny Reha 2014, wydawca Fundacja Szansa dla Niewidomych 
2014 
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wzrokową jego obsługę. Wraz z rozwojem i postępującą komplikacją stron internetowych 
w połowie lat 90-tych pojawiły się pierwsze światowe inicjatywy zmierzające do praw-
nego zapewnienia dostępności do Internetu dla osób z niepełnosprawnością wzroku. 
W Polsce inicjatywy te przybrały formę konkretnych regulacji prawnych dopiero w latach 
2010-2012, a praktyczne ich wdrożenie jest jeszcze dziś na etapie początkowym.

Pierwsza dekada XXI wieku przyniosła dalsze postępy rewolucji  tyfloinformatycznej. 
Technologie i działania zmierzające do udostępnienia niewidomym zasobów sztuki wy-
szły z fazy eksperymentów i ograniczonych projektów. Jak przedstawiono wyżej w niniej-
szym opracowaniu, audiodeskrypcja filmów i przedstawień teatralnych przestała być 
ciekawostką znaną nielicznym entuzjastom, stała się powszechnie znana w środowisku 
niewidomych i z roku na rok bardziej dostępna praktycznie. W ostatnich pięciu latach 
doszły do tego coraz liczniejsze wysiłki udostępnienia niewidomym także sztuk wizu-
alnych.

Bieżąca dekada rozpoczęła kolejny etap rewolucji tyfloinformatycznej, jakim stało się 
udostępnienie i spopularyzowanie w środowisku osób niewidomych urządzeń mobil-
nych, przede wszystkim smartfonów z ekranem dotykowym. Możliwość udźwiękowie-
nia telefonu komórkowego pojawiła się już wcześniej w epoce telefonów klawiszowych 
z systemem operacyjnym Symbian.  Jednakże oprogramowanie  takie było  relatywnie 
drogie, a smartfony te nie oferowały zbyt wielu funkcji przydatnych dla niewidomych. 
Sytuacja uległa radykalnej zmianie wraz z wprowadzeniem w roku 2009 na rynek przez 
firmę Apple iPhone’a fabrycznie wyposażonego w bezpłatne oprogramowanie VoiceOver 
pozwalające na bezwzrokową obsługę tego smartfonu. W niedługim czasie także inni 
producenci smartfonów zaczęli standardowo wyposażać swoje urządzenia w oprogra-
mowanie udźwiękawiające dla niewidomych użytkowników. 

Pojawienie  się  dostępnego  dla  niewidomych  kieszonkowego  komputera,  jakim  jest 
smartfon, sprawiło, że w ciągu kilku lat opracowano setki programów użytkowych, które 
z powodzeniem zastępują liczne samodzielne urządzenia rodem z lat 90-tych dedyko-
wane niewidomym. I tak za pomocą smartfonu niewidomy może dziś sprawdzić godzinę, 
zrobić notatkę tekstową lub audio, nagrać wykład czy lekcję, rozpoznać kolor ubrania 
lub nominał banknotu, przeczytać menu w restauracji lub inny tekst, czytać e-booki, au-
diobooki oraz inne teksty w dowolnym formacie, odnaleźć drogę w zupełnie nieznanym 
terenie, zwiedzać muzeum przy pomocy audio-przewodnika i wiele, wiele więcej. Nic 
więc dziwnego, że wielu komentatorów uważa udźwiękowionego iPhone’a za najwięk-
szy wynalazek ery rewolucji tyfloinformatycznej, ważniejszy nawet od udźwiękowienia 
komputera stacjonarnego 20 lat wcześniej.

Rozpoczęta w roku 1989 rewolucja tyfloinformatyczna zbiegła się szczęśliwie w czasie 
z polską rewolucją ustrojową. Przemiany polityczne i gospodarcze, jakie nastąpiły po 
roku 1989 miały decydujący wpływ na sukces opisywanej tu rewolucji. 
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Nie ujmując zasług polskim prekursorom tyfloinformatyki, pamiętać trzeba, że ogromna 
większość nowoczesnego sprzętu pomocowego dla niewidomych była i jest produkcji 
zagranicznej. Wprowadzenie wymienialności waluty oraz swoboda działalności gospo-
darczej sprawiły, że wkrótce po 1989 roku zaczęły powstawać pierwsze prywatne firmy 
specjalizujące się w imporcie i dystrybucji takich urządzeń. Niemal zawsze firmy te były 
zakładane i prowadzone przez osoby niewidome. Powstałe w latach 90-tych i istniejące 
do dziś firmy technologiczne, jak Altix, ECE, MEDISON, Harpo czy Impuls, odegrały bar-
dzo dużą rolę w popularyzacji sprzętu tyfloinformatycznego. 

Samo sprowadzenie do Polski nowoczesnego sprzętu wspomagającego nie doprowa-
dziłoby jednak do jego upowszechnienia z uwagi na początkowo bardzo wysokie ceny. 
W  roku  1991  powstał  Państwowy  Fundusz  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych. 
W oparciu o nowe regulacje prawne Fundusz zaczął dysponować poważnymi środkami fi-
nansowymi pochodzącymi od przedsiębiorstw niezatrudniających osób niepełnospraw-
nych. Fundusz uruchomił pierwsze w Polsce programy pomocowe, w ramach których za-
równo indywidualne osoby niewidomy, jak i instytucje, mogły uzyskać dofinansowanie 
do specjalistycznego sprzętu tyfloinformatycznego. Środki pomocowe z PFRON sprawiły, 
że rynek nowoczesnych urządzeń pomocowych dla niewidomych mógł powstać i utrzy-
mać się mimo niskiej siły nabywczej zainteresowanych.

Można więc stwierdzić, że polska rewolucja tyfloinformatyczna lat 90-tych zaistniała 
dzięki z jednej strony inicjatywie i wysiłkom grupy niewidomych specjalistów i entu-
zjastów, z drugiej zaś dzięki publicznym środkom pomocowym, które umożliwiły prze-
kształcenie tych inicjatyw w dojrzały rynek urządzeń wspomagających.

W latach 90-tych główne etapy rozwoju technologii wspomagających wyznaczają przed-
sięwzięcia niewidomych osób prywatnych, często prowadzących działalność gospodar-
czą, jak Marek Kalbarczyk twórca pierwszego polskiego udźwiękowionego komputera 
czy Andrzej Woch twórca pierwszych filmów z audiodeskrypcją. 

Po roku 2000 inicjatywa w zakresie tworzenia, wdrażania i popularyzacji technologii 
wspomagających osoby z niepełnosprawnością wzroku, przechodzi wyraźnie od jedno-
stek i prywatnych firm do organizacji pozarządowych. Po roku 2000 powstają największe 
organizacje działające na rzecz osób niewidomych, jak: Fundacja Szansa dla Niewido-
mych, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Fundacja Widzialni, Fundacja Katarynka, 
Fundacja Kultury Bez Barier i inne. 

Wzmiankowana wyżej w tym opracowaniu historia audiodeskrypcji w Polsce może być 
dobrym przykładem tych zmian. Pierwsze próby audiodeskrypcji filmowej podjął w roku 
1999 niewidomy matematyk w oparciu o własną działalność gospodarczą. Dzisiaj pro-
jekty z dziedziny audiodeskrypcji realizują niemal wyłącznie wyspecjalizowane organi-
zacje, jak Fundacja Katarynka, a budżety tych projektów sięgają nierzadko setek tysięcy 
złotych.
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6.2 Technologie wspomagające a uczestnictwo osób niewidomych  
 w życiu kulturalnym

Rozważania przedstawione w niniejszym opracowaniu koncentrowały się wyłącznie na 
prezentacji rozwiązań technologicznych opracowanych specjalnie w celu zwiększenia 
dostępu osób niewidomych do dóbr kultury. Rozwiązania te stanowią niewielką, aczkol-
wiek bardzo istotną część opisanej wyżej rewolucji tyfloinformatycznej. Podsumowując 
kwestie technologiczne, nie sposób jednak nie zadać sobie pytania, czy i w jakim stop-
niu osoby niewidome korzystają z opisanych tu technologii, w jakim stopniu rozwiązania 
te rzeczywiście wpływają na udział tych osób w życiu kulturalnym? Odpowiedź na to py-
tania jest jednak znacznie trudniejsza niż samo opisanie technologii wspomagających, 
gdyż zagadnienie to nie było dotychczas przedmiotem badań socjologicznych i brak 
jest wiarygodnych danych pozwalających na szerszy opis relacji pomiędzy technologią 
a uczestnictwem osób niewidomych w kulturze. Jedynym źródłem informacji rzucającym 
nieco światła na interesującą nas tu zależność jest raport z badania ilościowego przepro-
wadzonego na próbie losowej 400 osób niewidomych w ramach tego samego projektu 
badawczego, co niniejsze opracowanie13. 

Około 87% osób niewidomych w wieku 16 plus korzysta z Internetu. Analogiczny odse-
tek dla populacji generalnej wyniósł w roku 2014 wg GUS ok. 72%14.

Podobnie jak w całym społeczeństwie, osoby niewidome w wieku powyżej 60 lat znacz-
nie rzadziej (ok. 62%) korzystają z Internetu w porównaniu z osobami z młodszych prze-
działów wieku. Korzystanie z Internetu przez osoby niewidome wzrasta wraz z wykształ-
ceniem i wynosi dla osób z wykształceniem podstawowym lub zawodowym ok. 79%, 
z wykształceniem średnim – ok. 88% oraz wykształceniem wyższym ok. 91%.

Dane powyższe wskazują wyraźnie, że osoby niewidome nie tylko korzystają z Internetu 
i co za tym idzie z sprzętu komputerowego, lecz poziom tego korzystania jest w tej gru-
pie nawet wyższy niż w populacji generalnej. Zjawisko to jest zupełnie zrozumiałe, gdyż 
udźwiękowiony lub „ubrajlowiony” komputer stanowi dla osoby niewidomej znacznie 
ważniejsze, gdyż niemal jedyne, źródło informacji, podczas gdy osoby widzące korzy-
stają także z materiałów drukowanych, telewizji oraz oglądu świata własnymi oczami. 

Dalszych przesłanek na potwierdzenie tezy o ogromnej doniosłości rozwiązań technolo-
gicznych dla uczestnictwa osób niewidomych w kulturze dostarcza porównanie danych 
czytelnictwa w tej grupie w porównaniu z poziomem czytelnictwa ogółu Polaków.

13 Raport cząstkowy z badania CAPI w ramach projektu „Nie Bądź Ślepy na Kulturę – uczestnic-
two osób niewidomych w życiu kulturalno – artystycznym na przestrzeni lat 1989–2014” 
14 Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r., GUS, 
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Przeczytanie co najmniej jednej książki w okresie ostatniego roku deklaruje ok. 92% 
osób niewidomych w wieku 16 plus. Według badania Biblioteki Narodowej analogiczny 
wskaźnik dla ogółu Polaków w wieku 15 plus wyniósł w roku 2014 jedynie ok. 43%15. 
Według tego samego badania odsetek Polaków, którzy przeczytali w roku 2014 siedem 
książek lub więcej wyniósł 11%, podczas gdy w grupie osób z poważną dysfunkcją wzro-
ku ok. 66% deklaruje przeczytanie dziesięciu i więcej książek rocznie. 

Jedynie 10% ogółu osób niewidomych w wieku 16 plus deklaruje czytanie książek w po-
staci tradycyjnych wydruków papierowych w alfabecie Braille’a – pozostali czytają w in-
nych formatach.

Możliwość czytania tekstów w formie innej niż wydruk brajlowski jest historycznie naj-
starszym i najpowszechniejszym rozwiązaniem technologicznym wprowadzonym w Pol-
sce wraz z udźwiękowieniem komputera w roku 1990. Żaden z późniejszych wynalazków 
technologicznych nie udostępnił osobom niewidomym filmu, teatru czy sztuk wizual-
nych w takim stopniu, w jakim odpowiednio przygotowany komputer udostępnia teksty 
książek, czasopism i innych wydawnictw. Nic więc dziwnego, że poziom czytelnictwa 
wśród osób niewidomych jest radykalnie wyższy niż wśród ogółu pełnosprawnych Po-
laków. Podczas gdy osoba pełnosprawna zasiada po pracy przed telewizorem, osoba 
niewidoma sięga po książkę, gdyż liczba programów z audiodeskrypcją jest jak na razie 
w TV niewielka. To samo dotyczy filmu, teatru czy innych dziedzin sztuki, które z powodu 
ograniczonej dostępności nie stanowią poważniejszej konkurencji dla książki. Książki 
można też, co nie jest bez znaczenia dla tej kategorii czytelników, wypożyczać i/lub ku-
pować nie wychodząc z domu, a problemy z poruszaniem się, jak wynika z cytowanego 
badania, stanowią jedną z głównych przeszkód uczestnictwa niewidomych w kulturze. 

Najczęstszą formą czytania książek przez osoby niewidome są audiobooki nagrane przez 
lektora – ok.66% ogółu. Drugą co do popularności formą czytania książek są w tej grupie 
e-booki – ok.45% ogółu, w tym ok. 42% czyta e-booki przy pomocy syntezatora mowy, 
ok. 3% przy pomocy monitora brajlowskiego. Według cytowanego wyżej badania Biblio-
teki Narodowej analogiczny wskaźnik czytania audiobooków wśród Polaków w wieku  
15 plus wyniósł w 2014 roku 21%, a dla e-booków 12%.

Preferowanie przez osoby niewidome audiobooków w porównaniu do e-booków ma za-
pewne przyczyny historyczne – audiobooki są dostępne dla niewidomych od lat 60-tych. 
Wiele osób, szczególnie kobiet przedkłada naturalny głos lektora nad sztuczną mowę 
syntetyczną. 

Wpływ technologii wspomagających wydaje się być widoczny także w przypadku czy-
telnictwa czasopism i gazet codziennych. Czytanie czasopism i/lub gazet codziennych 
deklaruje ok. 41% ogółu osób niewidomych objętych cytowanym badaniem. Dla ogółu 

15 Raport: Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 r., Biblioteka Narodowa 
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Polaków w wielu 15 plus odsetek ten wyniósł w roku 2014 – 74%16. Około 66% osób 
niewidomych spośród czytających gazety i/lub czasopisma czyta je w formie elektro-
nicznej specjalnie opracowanej dla osób niewidomych17. Dalszych ok. 21% czyta zwykłe 
wydania papierowe, wspomagając się urządzeniami powiększającymi, ok. 13% czyta 
wydania elektroniczne prasy przeznaczone dla ogółu czytelników.

Poziom czytelnictwa czasopism i prasy codziennej jest więc w środowisku osób niewi-
domych wyraźnie niższy niż w populacji pełnosprawnych Polaków. Nieprzypadkowo aż 
2/3 czytających prasę niewidomych czyta ją w formacie opracowanym specjalnie dla tej 
grupy czytelników. W odróżnieniu od książek prasa nie jest wydawana w formie audio-
booków, zaś czasopisma wydawane w standardowych formatach e-booków, z uwagi na 
złożone łamanie tekstu wydawnictw prasowych, są trudne do nawigacji przy pomocy 
czytnika ekranu i rzadko czytane przez niewidomych. Format specjalny, w jakim jedna 
z organizacji pozarządowych przygotowuje czasopisma do użytku dla osób niewidomych 
to prosty HTML, gdzie poszczególne artykuły są olinkowane, a materiały graficzne opi-
sane. Przygotowanie wydawnictw w tej formie jest jednak czasochłonne i co za tym idzie 
poszczególne wydania ukazują się z opóźnieniem jednego do dwóch tygodni w stosunku 
do wydań drukowanych. Wszystkie te względy sprawiają, że aczkolwiek czytelnictwo 
czasopism i gazet jest dziś wśród niewidomych z pewnością znacznie wyższe niż 20 lat 
temu, to jednak większe niż w przypadku książek bariery technologiczne sprawiają, że 
poziom ten jest niższy niż w populacji generalnej. 

Bardzo spektakularnie wypada natomiast porównanie odsetków osób z niepełnospraw-
nością wzroku, jakie odwiedzały w ciągu ostatnich 12 miesięcy poszczególne instytucje 
kultury w porównaniu z analogicznymi wskaźnikami dla populacji generalnej.  

16 op.cit. str. 13. 
17 Opracowywaniem oraz udostępnianiem osobom niewidomym czasopism w dostępnym for-
macie elektronicznym zajmuje się Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych 
„De Facto” 
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Tab.1. – Odwiedzający instytucje kultury, co najmniej jeden raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Instytucja Osoby z dysfunkcją wzroku Populacja generalna

Zwiedzanie muzeum 62,3% 25,1%

Chodzenie do kina 58,5% 39,6%

Uczęszczanie do teatru dra-
matycznego

52,8% 8,3%

Korzystanie z biblioteki i czy-
telni

50,3% 25,6%

Uczęszczanie na koncerty 
(inne niż filharmoniczne)

45,0% 14,7%

Uczęszczanie do domu kultu-
ry, klubu i ośrodka kultury

43,8% 7,9%

Uczęszczanie do filharmonii 28,0% 4,0%

Zwiedzanie galerii sztuki 
współczesnej

22,0% 6,0%

Uczęszczanie do opery, 
operetki

21,3% 4,6%

Źródło: badania własne w ramach projektu Nie Bądź Ślepy na Kulturę – uczestnictwo osób nie-
widomych w życiu kulturalno-artystycznym na przestrzeni lat 1989–2014 oraz Uczestnictwo lud-
ności w kulturze w 2009 r. GUS 2012. 

W przypadku wszystkich ważniejszych instytucji kultury odsetek osób z dysfunkcją wzro-
ku deklarujących co najmniej jednorazowe odwiedzenie tej instytucji w ciągu ostatnich 
12 miesięcy jest wyraźnie większy niż analogiczny odsetek w populacji generalnej.  Róż-
nice te mogą dziwić, lecz trzeba pamiętać, że wizyty osób z poważną niepełnospraw-
nością wzroku na przeznaczonej dla niewidomych wystawie muzealnej czy audiode-
skrybowanym przedstawieniu teatralnym lub projekcji filmowej z reguły mają charakter 
zorganizowanych wyjść grupowych. Realizator projektu, najczęściej któraś z organizacji 
pozarządowych, zapewnia transport, opiekę przewodnicką oraz finansuje lub znaczą-
co dofinansowuje koszt biletów. Muzea, kina czy teatry były do niedawna instytucjami 
zupełnie niedostępnymi dla osób niewidomych, możliwość uczestnictwa w wydarzeniu 
specjalnie przystosowanym dla percepcji bezwzrokowej stanowi dla wielu osób niewi-
domych atrakcję samą w sobie, z której zwykle korzystają, gdy tylko jest taka możliwość. 
Nawet jeśli założymy, że prezentowane dane są nieco zawyżone z uwagi na nadreprezen-
tację w próbie badawczej osób niewidomych szczególnie zainteresowanych tematyką 
badania, to jest uczestnictwem w kulturze, to i tak uznać trzeba, że istnieje znaczące 
zainteresowanie tej grupy uczestnictwem w życiu kulturalnym.  Zainteresowanie to nie 
mogłoby mieć miejsca gdyby nie istniały nowoczesne technologie dostępowe. 

Powyższa hipoteza znajduje też uzasadnienie, gdy spojrzymy na postulaty,  jakie re-
spondenci cytowanego badania zgłaszają pod adresem władz, organizacji i animato-
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rów kultury mające na celu zwiększenie udziału osób niewidomych w życiu kulturalnym. 
Wśród zgłoszonych postulatów wyraźnie wyróżnia się oczekiwanie zwiększenia specjal-
nych rozwiązań technologicznych ułatwiających dostęp do kultury osobom z dysfunkcją 
wzroku. Pamiętać jednak trzeba, iż w wymiarze indywidualnym, analizując bariery, jakie 
utrudniają im zwiększenie udziału w kulturze, ci sami respondenci wymienili na pierw-
szych miejscach takie kwestie,  jak: problemy z dojazdem (ok. 38%), brak czasu (ok. 
36%), brak środków finansowych (ok. 28%) oraz brak osoby wspomagającej (ok. 21%). 
Na brak odpowiednich rozwiązań technologicznych zwróciła w tym kontekście uwagę 
około 1/5 respondentów. 

Dane te potwierdzają w całej rozciągłości postawioną wyżej tezę, iż technologie wspo-
magające stanowią warunek konieczny, acz niewystarczający, zwiększenia udziału osób 
niewidomych w życiu kulturalnym i artystycznym.
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Tab.2. – Główne postulaty wobec władz i animatorów kultury w celu zwiększenia udziału niewi-
domych w życiu kulturalnym

%

Specjalne ułatwienia techniczne dla nie-
widomych

63,2%

Organizacja grupowych wyjść do kina, 
teatru, muzeum 

26,4%

Wprowadzenie ulg finansowych przy 
zakupie biletów

25,8%

Ogólne zwiększenie oferty kulturalnej 25,8%

Lepsze informowanie niewidomych 
o ofercie kulturalnej

23,7%

6.3 Zalecenia praktyczne

Technologie wspomagające dostęp osób z niepełnosprawnością wzroku do dóbr kultury 
stanowią stosunkowo niewielki fragment szerszych rozwiązań technicznych nazywanych 
rewolucją tyfloinformatyczną. Planując działania mające na celu zwiększenie udziału 
osób niewidomych w życiu artystycznym i kulturalnym nie można koncentrować się wy-
łącznie na specjalistycznych technologiach pomocowych. Technologie te stanowią wa-
runek konieczny, aczkolwiek niewystarczający dla zwiększenia aktywności kulturalnej 
osób z poważną dysfunkcją wzroku.

Najpoważniejszą kwestią wykraczającą poza specjalistyczne rozwiązania technologicz-
ne  jest poprawa dostępności dla osób niewidomych stron  internetowych wszystkich 
podmiotów działających w sferze kultury. Jak wskazywano powyżej, nawet strony pu-
blicznych instytucji kultury nie spełniają obecnie obowiązującego standardu dostępno-
ści WCAG 2.0. Trudno oczekiwać od osoby niewidomej zainteresowania odwiedzinami 
w muzeum czy teatrze, jeśli już na wstępie nie będzie mogła ona uzyskać potrzebnych 
informacji przez Internet, z powodu niedostępności stron tych instytucji. O ile odpowied-
nio przygotowane muzeum czy teatr osoba taka może odwiedzić, mimo niepoprawnej 
strony internetowej, to skorzystanie z zasobów biblioteki cyfrowej z niedostępnym in-
terfejsem jest całkowicie niemożliwe dla niewidomego czytelnika. To samo odnosi się 
do komercyjnych księgarni oferujących audiobooki i e-booki.

Oczywiście nie wszystkie podmioty działające w sferze kultury mają charakter publiczny, 
nie wszystkie podlegają resortowi kultury i nie wszystkie są zobligowane prawnie do 
stosowania standardów dostępności na swoich stronach internetowych. Tym niemniej 
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potrzebne są intensywne działania prawne, edukacyjne i promocyjne poprawiające do-
stępność internetowych zasobów informacji kulturalnej dla osób z dysfunkcją wzroku.

Rozwiązania technologiczne mające ułatwić osobom z niepełnosprawnością wzroku do-
stęp do sztuk wizualnych czekają jeszcze na swą rewolucję. Stosowane dziś rozwiązania 
wspierające przedstawione w tym opracowaniu, to niewątpliwie dopiero pierwsze kroki 
w otwarciu dostępu do muzeów czy galerii sztuki dla niewidomych zwiedzających. Naj-
większe nadzieje pokładane są w być może już bliskim wynalezieniu taniego, mobilne-
go ekranu graficznego pozwalającego na szybkie i łatwe odwzorowywanie dzieł sztuki 
w formie uwypuklonej. Drugim kierunkiem technologicznym, który już dziś może znacz-
nie ułatwić bezwzrokowe poznawanie dzieł sztuki są wydruki z drukarek 3D. Technolo-
gia ta jest już na tyle tania i zaawansowana, że może być z powodzeniem samodzielnie 
wykorzystywana w placówkach wystawienniczych.

Bez względu jednak na to, czy i jakie nowe rozwiązania technologiczne przyniesie przy-
szłość, najważniejszym czynnikiem warunkującym poznanie dzieł sztuk plastycznych 
przez niewidomych jest odpowiednie przygotowanie personelu placówek dzieła te pre-
zentujących. Żadna  technologia nie  jest obecnie w stanie automatycznie wytworzyć 
w świadomości niewidomego zwiedzającego mentalnego obrazu dzieła sztuki bez po-
mocy osoby posiadającej doświadczenie w tego rodzaju prezentacji. Aby zdobyć takie 
doświadczenie pracownik muzeum czy galerii musi mieć częsty i systematyczny kontakt 
z niewidomymi zwiedzającymi. Potrzebnych tu kompetencji nie da się zdobyć poprzez 
formalne szkolenia lub organizując sporadyczne ekspozycje zwykle przy wsparciu eks-
pertów z organizacji zewnętrznych. Jak wskazują nieliczne na razie przykłady dobrych 
praktyk, najlepsze rezultaty osiągają te placówki wystawiennicze, gdzie ekspozycje, 
wycieczki czy warsztaty dla niewidomych zainteresowanych sztuką prowadzi systema-
tycznie któryś z pracowników tej placówki specjalizujący się w udostępnianiu zbiorów 
osobom z dysfunkcją wzroku.

Stały kontakt ze środowiskiem niewidomych zwiedzających pozwoli też uniknąć nie-
jednokrotnie zbędnych wydatków na rozwiązania technologiczne, niekoniecznie poma-
gające osobom z dysfunkcją wzroku na poznanie dzieł sztuki. Szczególną ostrożność 
należy zachować implementując kosztowne rozwiązania z zakresu tyflografiki, czyli uwy-
puklonych odwzorowań dzieł sztuki. W ostatnich latach, głównie za sprawą organizacji 
pozarządowych specjalizujących się w tego typu projektach, znacząco wzrosła liczba 
przedsięwzięć opartych na tych rozwiązaniach. Poznawanie dzieła sztuki przez dotyk 
jest niewątpliwie kluczowym doświadczeniem dla osoby niewidomej, ale materiały takie 
muszą być bardzo profesjonalnie przygotowane i przed użyciem bezwzględnie poddane 
obiektywnym testom wśród przyszłych odbiorców. W polskich realiach etap testowania 
materiałów tyflograficznych niemal zawsze jest pomijany. W konsekwencji liczni respon-
denci cytowanego wyżej badania przeprowadzonego w tym projekcie stwierdzali, że te 
grafiki raczej utrudniały im wyobrażenie sobie dzieła sztuki, niż ułatwiały.
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Sztuki performatywne są i zapewne nadal będą w dającej się przewidzieć przyszłości 
udostępniane osobom z niepełnosprawnością wzroku poprzez audiodeskrypcję. Tech-
nologia ta jest już wysoce zaawansowana i raczej nie należy spodziewać się nowinek 
technicznych w tej dziedzinie. Główny problem w tym przypadku to nie słabość technolo-
gii, jak w przypadku sztuk plastycznych, lecz relatywnie skromna skala dotychczasowych 
zastosowań. Sytuacja idealna to taka, gdzie osoba z dysfunkcją wzroku może zapoznać 
się z bieżącą produkcją filmową i teatralną na równi z osobami pełnosprawnymi. Dziś 
audiodeskrybowane filmy, przedstawienia i programy TV stanowią jedynie nieznaczny 
odsetek oferty dostępnej dla pełnosprawnych widzów.

Wszędzie tam gdzie jest to technicznie możliwe, a więc przede wszystkim w przypadku 
audiodeskrybowanych przedstawień teatralnych, operowych czy baletowych warty pod-
jęcia jest wysiłek uzupełnienia audiodeskrypcji przez teatralne sesje dotykowe, pozwa-
lające zapoznać się niewidomym widzom przed spektaklem z elementami scenografii, 
rekwizytami etc.

W dziedzinie sztuki słowa rewolucja tyfloinformatyczna przyniosła wprawdzie najbar-
dziej spektakularne rezultaty, tym nie mniej pełny dostęp osób niewidomych do książek, 
czasopism, materiałów drukowanych oraz zasobów bibliotecznych jest jeszcze daleki od 
ideału. Oprócz ogólnych barier dostępności, o których była mowa powyżej, czynnikiem, 
który utrudnia osobom niewidomym pełne wykorzystanie już istniejących możliwości 
technologicznych jest fakt, że tylko niewielki procent wydawanych w Polsce książek uka-
zuje się w formie audiobooków lub e-booków. Liczba tytułów wydawanych w postaci 
elektronicznej rośnie jednak systematycznie, co sprawia, że można mieć nadzieję, iż 
w niedalekiej przyszłości wszystkie wydawane książki będą dostępne także w postaci 
elektronicznej.

Wyzwanie technologiczne w dziedzinie dostępu do książek stanowią nadal wydawnictwa 
specjalistyczne, jak podręczniki do nauki języków obcych, wydawnictwa zawierające 
zapis matematyczny, chemiczny lub fizyczny oraz wydawnictwa nutowe. Publikacje tego 
rodzaju wymagają nadal żmudnych ręcznych prac udostępniających i nie dają się czytać 
przy pomocy istniejącej technologii natychmiast po zakupie, jak e-booki.
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Fundacja Katarynka
http://fundacjakatarynka.pl/

Fundacja „Szansa dla Niewidomych” 
http://www.szansadlaniewidomych.org/

Fundacja Widzialni
http://www.widzialni.org/

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”
http://defacto.org.pl/

Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika
http://idn.org.pl/towmuz/

Fundacja Kultury Bez Barier
http://kulturabezbarier.org/

Fundacja TVNET
http://www.audiodeskrybowane.pl/index.php/10...dla.../24-audiodeskrypcja  
(dostęp grudzień 2015)

Fundacja Siódmy Zmysł
http://www.siodmyzmysl.org

Fundacja Audiodeskrypcja
http://www.audiodeskrypcja.pl

Art Beyond Sight
`http://www.artbeyondsight.org/

Vocal Eyes
http://www.vocaleyes.co.uk/

Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
http://dzdn.pl/

Federacja Bibliotek Cyfrowych
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http://fbc.pionier.net.pl/pro

Akademicka Biblioteka Cyfrowa
https://www.abc.uw.edu.pl/

Firmy specjalizujące się w technologiach wspomagających dla osób z niepełnospraw-
nością wzroku

Altix
http://www.altix.pl/pl/

E.C.E
http://www.ece.com.pl/index.php

MEDISON
http://medison.info/medison/

Harpo 
http://www.harpo.com.pl/

Impuls 
http://www.phuimpuls.pl/
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