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Zasady udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej UPH
niepełnosprawnym (wyciąg z regulaminu):

1. Student niepełnosprawny obsługiwany jest poza kolejnością.

2. Pomocy w wyszukiwaniu informacji katalogowych i bibliogra-
ficznych udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej.

3. Niepełnosprawny może maksymalnie wypożyczyć 10 książek 

4. Student niepełnosprawny nie musi wypożyczać książek 
osobiście - ma prawo wyznaczyć osobę upoważnioną  
do Zainteresowani (studentwypożyczania książek w jego imieniu. 
 niepełnosprawny i „Opiekun”) powinni zgłosić się do Wypożyczalni
 z dokumentami tożsamości, celem dopełnienia formalności.

na okres 1miesiąca.

Pracownicy Biblioteki są otwarci na potrzeby czytelników
niepełnosprawnych, ich praca polega na działaniach, które
dają równe szanse w dostępie do zbiorów i nauki wszystkim
zainteresowanym. 

W poszczególnych agendach pracują osoby posługujące się
językiem migowym. Pracownik Czytelni Zbiorów Specjalnych
posiada Certyfikat Nauczyciela- Biblioterapeuty i ukończył 
studia podyplomowe z Pedagogiki Integracyjnej, uzyskując 
tytuł nauczyciela wspierającego. 

Biblioteka prowadzi działania integracyjne z osobami 
niepełnosprawnymi. Współpracuje z Centrum Kształcenia
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim, Caritas Diecezji
Siedleckiej. W ramach współpracy z Centrum Kształcenia,
wykorzystując drukarkę brajlowską, wydano Informator dla
niewidomych kandydatów na studia. W bibliotece organizowane 
są konferencje, wystawy, pokazy sprzętu rehabilitacyjnego,
targi pracy. Odwiedzają nas uczniowie, nauczyciele i bibliote-
karze szkół integracyjnych. 

Pragnąc przybliżyć  zagadnienia niepełnosprawności i w ten
sposób ułatwić dostęp do wiedzy zarówno pełnosprawnym, 
jak i niepełnosprawnym czytelnikom, stworzono również
wieloaspektową bibliografię Problemy Niepełnosprawnych
- najważniejsze  i najpopularniejsze źródło informacji.
Bibliografia znajduje się na stronie internetowej Biblioteki
Głównej UPH.

www.bg.uph.edu.pl

Biblioteka  bez barier

Nowy budynek Biblioteki Głównej UPH został oddany do  użytku 
w 2004 roku. Zastosowane rozwiązania  architektoniczne 
i wyposażenie miały na celu zorganizowanie  funkcjonalnej 
przestrzeni bibliotecznej i środowiska przyjaznego dla wszystkich

 czytelników. 

ARCHITEKTURA I WYPOSAŻENIE: 

- informacja wizualna  (duże, białe litery na kolorowym  tle) 
ułatwia orientację w budynku; 

- lady o zróżnicowanej wysokości posiadają wszystkie  stanowiska
 obsługi czytelników w wypożyczalni, czytelniach i informatorium;

 - odległości   między regałami i stolikami we   wszystkich  czytelniach
   umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach;  

- na każdym poziomie budynku znajduje się oznakowana
piktogramem toaleta - również przystosowana do potrzeb osób 
na wózkach, dodatkowo wyposażona w przycisk alarmowy;  

- teren wokół biblioteki zagospodarowano jako otwartą i dobrze 
oświetloną przestrzeń; 

- parking z oznakowanymi miejscami dla niepełnosprawnych
 (blisko wejścia); 

- do budynku prowadzi podjazd z dwustronną balustradą, 
wybudowany z myślą o osobach poruszających się na wózkach; 

- szerokie i  automatycznie rozsuwane drzwi pozwalają
 

- na wprost wejścia do gmachu zainstalowano windę 
przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo 
i wzrokowo. Posiada ona moduł głosowy i przyciski dostępne 
z poziomu wózka inwalidzkiego;

na swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim; 

 

posiadają specjalne stanowiska pracy dla czytelników z różnymi  
- wszystkie agendy  udostępniania,  informacji i hol  katalogowy    

niepełnosprawnościami (niewidomych, niedowidzących, niepeł-   
nosprawnych ruchowo) i wyposażone są w odpowiednie urządzenia

programy, a także stoliki przystosowane do korzystania przez osoby       
poruszające się na wózkach; 

SPRZĘT I PROGRAMY: 
Urządzenia dla niepełnosprawnych ruchowo (stanowiska
komputerowe w sali katalogowej, Czytelni Internetowej,
Czytelni Zbiorów Specjalnych): 

- TrackMan®Wheel- optyczna mysz;  

- Smart-Nav™ - myszka sterowana np. głową;    

Urządzenia dla niewidomych i słabowidzących:

- Index 4x4 Pro- dwustronna drukarka brajlowska; 

- Kajetek 2000 - mówiący notes, wyposażony w 6-punktową
klawiaturę brajlowską, pełni funkcję syntezatora mowy; 

- Plextalk PTR1- elektroniczny odtwarzacz książek zapisanych
w standardzie Daisy; 

- Linijka brajlowska 44 znakowa / monitor brajlowski; 

- Monitor dotykowy NEC LCD 1760 NX-BK; 

- Twinkle  Bright - kolorowy powiększalnik komputerowy z podziałem   
 ekranu dla obrazu z kamery i komputera oraz ciągłym autofocusem; 

- Twinkle Spectrum - wyposażony w kolorowy monitor  17-calowy
 o zdolności powiększania do 40x, z opcją focusa; 

- Jaws 5.0 PL SMA Pro - program udźwiękawiający
i ubrajlawiający, z modułem powiększającym obraz na ekranie
komputera dla systemów Windows 9x / NT /XP;  

- Supernowa 5.90 Standard PL - program udźwiękawiający
i ubrajlawiający z modułem powiększającym obraz na ekranie
komputera, dla systemów Windows 9x / NT /XP;    

 - Brajl 5.0 - program umożliwiający skład i wydruk tekstu w brajlu;

- Translator -  system  przetwarza zbiory wejściowe  programów 
rodziny TeX na brajla. Umożliwia  osobom niewidomym  dostęp
do obiektów matematycznych, drukuje tekst w brajlu;   

- IndexQikTac -   program do sporządzania rysunków  brajlowskich; 

- OBR 3.7 Extended - program analizujący i konwertujący pismo

- Ease Publisher - oprogramowanie do nagrywania  książek
zgodnie ze standardem Daisy; 

- Ease Leader -  oprogramowanie do  odtwarzania na  komputerze
 książek zgodnie ze standardem Ease Leader;

- BigKeys LX- klawiatura z dużymi klawiszami (przydatna  też
 dla słabowidzących);

- Zy-Fuse - nagrzewarka do  uwypuklania grafiki (tworzenie
brajlowskich rysunków) na tzw. pęczniejącym papierze; 

punktowe na czarnodrukowe kategorii OBR  (Optical Braille 
Recognition); 
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