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1. WYMAGANIE 

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Ogólnopolska Wypożyczalnia Książek Dotykowych – „Tajemnicze kropki, niewidome dzieci odkrywają 
magię czytania” 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

Ogólnopolska Wypożyczalnia Książek Dotykowych powstała w celu: 

− popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci niewidomych i słabo widzących, 

− przygotowania do nauki pisma Braille’a,  

− rozwijania i doskonalenie orientacji w małej przestrzeni, 

− stymulowania percepcji dotykowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym, 

− pobudzania ciekawości otaczającego świata, 

− integracji z widzącymi  rówieśnikami, 

− przeciwdziałania wykluczeniu kulturowemu i wyrównywania  szans edukacyjnych dzieci z 
niepełnosprawnością wzrokową, 

− stymulowania procesu kompensacji zmysłów u dzieci niewidomych. 

 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 



Wypożyczalnia działa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, powstała z inicjatywy nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej uczących dzieci niewidome i szczątkowo widzące. 
Książki dotykowe to adaptacje bajek i wierszy znanych twórców literatury dziecięcej, zarówno 
klasyków jak i autorów współczesnych. Adaptacje wykonywane są w ten sposób, by dzieci z 
problemami wzrokowymi mogły czytać i w sposób dotykowy oglądać to samo, co ich widzący 
rówieśnicy. 
Działalność wypożyczalni polega na: 

− własnoręcznym tworzeniu  książek dotykowych przez nauczycieli (obecnie w wypożyczalni jest ok. 
300 tytułów książek, ponad 800 egzemplarzy.) 

− odnawianiu książek zniszczonych częstym używaniem, 

− wykonywanie innowacyjnych materiałów dydaktycznych przygotowujących niewidome dzieci do 
posługiwania się systemem pisma Braille'a, 

− wypożyczaniu stacjonarne i wysyłkowe książek (z wysyłkowej formy wypożyczania książek 
dotykowych korzysta obecnie ponad 200 dzieci z całej Polski). Książki pakowane i wysyłane są 
przez nauczycieli za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłki bezpłatne. 

− organizowanie spotkań z autorami książek dla dzieci, 

− prowadzenie spotkań kreatywnych inspirowanych lekturą, 

− organizowanie spotkań integracyjnych inspirowanych lekturą, 

− organizowanie warsztatów metodycznych: 

• dla pedagogów – „Książka dotykowa dobrze zaprojektowana” , 

• dla uczniów widzących ze szkół podstawowych – „Tajemnicze kropki zabawy brajlem”. 
 

 

5. EFEKTY 

− bogaty księgozbiór, 

− rosnąca liczba czytelników, 

− rosnące zainteresowanie problematyką książki dotykowej, 

− rosnące zaangażowanie w rozwijanie działalności Wypożyczalni. 

− podnoszenie efektów kształcenia dzieci niewidomych. 

− ważniejsze nagrody i wyróżnienia: 
Medal w Konkursie na Najpiękniejszą Edytorsko Książkę podczas Śląskich Targów Książki, Nagroda 
„Idol” Fundacji Niewidomych „Szansa”, Lubelska Nagroda „Angelus” 2013, nominacja do nagrody 
IBBY- Asahi 2014. 

 
 
 
 
 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 

− dobieranie książek do możliwości i potrzeb percepcyjnych dziecka, 

− konieczność towarzyszenia dziecku podczas lektury, 

− podczas tworzenia książki dotykowej konieczność uwzględnienia zasad tyflo graficznych, 

− troska o walory estetyczne książki. 
 
 



 
 
 
 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

− Wypożyczalnia posiada swoją stronę internetową, współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną 
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i Miejską Biblioteką Publiczną im. dr Bełzy w Bydgoszczy. 

− informacje o działalności i realizowanych projektach zamieszczane są na stronach internetowych 
portali społecznościowych, na stronie Ośrodka , stronie Polskiego Związku Niewidomych, na 
stronie Niepełnosprawni.pl,  

− informacje o działalności Wypożyczalni wysyłane są do placówek edukacyjnych i kulturalnych, 

− bierzemy udział w Targach Książki w różnych miastach Polski, 

− organizowanie są warsztatów metodyczne dla nauczycieli uczących dzieci z dysfunkcją wzroku w 
integracji, 

− bierzemy udział w audycjach telewizyjnych i radiowych, 

− publikowane są artykuły w czasopismach. 
 

 

 


