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streszczenie
Czynny udział w konferencjach naukowych jest ważnym elementem życia akademickiego. daje 
nam możliwość zaprezentowania naszych badań, refleksji i dociekań naukowych na szerszym 
forum. Ponadto, a może przede wszystkim, wyjazd konferencyjny jest szansą na tak potrzebny 
w świecie nauki networking, czyli nawiązanie nowych kontaktów, co może w przyszłości zaowo-
cować wspólnym przedsięwzięciem badawczym czy publikacjami. wziąwszy to wszystko pod 
uwagę, organizując konferencję naukową, szczególnie, chociaż nie tylko, poruszającą problematy-
kę niepełnosprawności, powinniśmy na wstępie założyć, że będą w niej uczestniczyły osoby z nie-
pełnosprawnością, zarówno w roli prelegentów, jak i słuchaczy. w niniejszym tekście poddam 
refleksji osobiste doświadczenia związane z funkcjonowaniem w polu nauki jako osoba z dys-
funkcją wzroku. Refleksje te umieszczę w szerszym kontekście rozważań o dostępności, szczegól-
nie dostępności konferencji naukowych dla badaczy i badaczek z niepełnosprawnością wzroku. 
opisując wybrane przeze mnie zagadnienia, bazuję głównie na moich własnych doświadczeniach 
czynnego uczestnictwa w konferencjach. w artykule naświetlę bariery, na jakie mogą napotkać 
osoby z niepełnosprawnością wzroku w następujących obszarach: proces rejestracji na konferen-
cję, korzystanie z materiałów konferencyjnych rozdawanych w wersji papierowej i elektronicznej, 
funkcjonowanie w przestrzeni konferencyjnej itp. spróbuję także odpowiedzieć na pytanie, co 
zrobić, aby wymienione obszary były bardziej przyjazne i dostępne dla tej grupy. 

słowa kluczowe
ableizm, dostępność, konferencje, niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawność.

akadEMiCki abLEizM a sTUdia o NiEPEŁNosPRawNoŚCi

Jednym z kluczowych założeń dynamicznie rozwijających się interdyscyplinarnych 
studiów o niepełnosprawności (ang. Disability Studies) jest wspieranie zaangażowania 

w ich tworzenie studentów i pracowników z niepełnosprawnością oraz działanie na rzecz 
równego do nich dostępu (Society for Disability Studies 2007). warto mieć na uwadze 
fakt, iż ważnym impulsem do kształtowania się naukowego pola studiów nad niepełno-
sprawnością był oddolny aktywizm samych niepełnosprawnych (zob. zdrodowska 2016).

zaangażowanie niepełnosprawnych badaczy i badaczek jest istotnym elementem na-
szej emancypacji, gdyż wprowadza problematykę osób niepełnosprawnych, rozumianych 
jako grupy mniejszościowe, do dyskursu akademickiego. sesje tematyczne oraz panele 
poświęcone zagadnieniom niepełnosprawności coraz częściej pojawiają się w  progra-
mach zjazdów i konferencji naukowych. Jednakże często, nawet na konferencjach całko-
wicie poświęconych niepełnosprawności, większość prelegentów to osoby niedefiniujące 
się jako niepełnosprawne, a sposób organizacji tego typu wydarzeń ma charakter able-
istyczny. 

zatrzymam się przez chwilę na samym pojęciu „ableizm”. słowo to wywodzi się od 
angielskiego przymiotnika able oznaczającego sprawność i w podobny sposób jak rasizm 
czy mizoginizm obejmuje zestaw dyskryminujących praktyk, świadomych i nieświado-
mych postaw, jakie dominująca, sprawna część społeczeństwa przejawia wobec osób, któ-
re uznaje za niesprawne, uprzywilejowując tym samym osoby sprawne (ang. able-bodied) 
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(Cambell 2009; Goodley 2014; zdrodowska 2016). Jey Timothy dolmage, pisząc o aka-
demickim ableizmie, zauważa: „środowisko akademickie domaga się sprawnego ciała 
i sprawnego umysłu oraz innych form nadzwyczajnych sprawności społecznych i komu-
nikacyjnych. Te wymagania można zdefiniować jako ableizm” (dolmage 2017: 7 [tłum. 
własne]). 

Jak w takim razie ableizm manifestuje się w odniesieniu do konferencji naukowych? 
Jego wyrazem jest totalna wizualność konferencji, która przejawia się w sposobie pre-
zentowania referatów: zdjęć, prezentacji PowerPoint, które mogą zawierać np. wykresy, 
diagramy, tabele, często bez wyczerpującego komentarza słownego. Materiały konfe-
rencyjne bardzo często dystrybuowane są w formie papierowej. Na wejściu dostajemy 
zalaminowane identyfikatory, które nas etykietują, aby było nam łatwiej identyfikować 
siebie nawzajem. sale konferencyjne, przestrzenie na lunch, w których trzeba się odna-
leźć, zazwyczaj pierwszy raz w życiu. To wszystko razem może powodować zagubienie, 
dezorientację, zakłopotanie, a czasami po prostu duży stres.

sPEkTRUM (NiE)widzENia

w powszechnej opinii osoba niewidoma to taka, która jest całkowicie pozbawiona zdol-
ności widzenia albo posiada co najwyżej poczucie światła (Jakubowski 1994). Tymczasem 
osoby z dysfunkcją wzroku stanowią bardzo różnorodną grupę, co wiąże się ze zróżni-
cowanymi potrzebami względem dostępności. w tym miejscu dokonam kilku ważnych 
rozróżnień pojęciowych. w literaturze dotyczącej problematyki osób z uszkodzonym na-
rządem wzroku znajdujemy wiele pojęć określających ten rodzaj niepełnosprawności, np. 
niewidomi, szczątkowo widzący, ociemniali, niedowidzący, słabowidzący. Granice mię-
dzy stopniami dysfunkcji wzroku są płynne. Różnice między wymienionymi terminami 
szczegółowo określają definicje medyczne, które jednakowoż nie mają zastosowania w ni-
niejszych rozważaniach. w tym miejscu przytoczę tylko jedną, funkcjonalną definicję, 
która przybliża różnice między niewidzeniem a słabowidzeniem. definicja ta odnosi się 
do aktywności zawodowej, ale ten sam schemat można przenieść na inne obszary życia, 
takie jak nauka, orientacja w terenie itd. zgodnie z nią: „osoba niewidoma to taka, która 
przy wykonywaniu pracy zawodowej korzysta głównie z pozostałych zmysłów. osoba 
słabowidząca wykorzystuje zmysł wzroku do orientacji, kierowania i kontrolowania toku 
pracy” (sękowski 2008: 10). 

ze względu na tę różnorodność dysfunkcji narządu wzroku, dialog między światem 
osób widzących a światem osób słabowidzących i niewidomych jest trudny i pełen nie-
porozumień, które mogą wynikać z tego, że często osobom z dysfunkcją narządu wzroku 
trudno jest udzielić precyzyjnej informacji, co i jak są w stanie zobaczyć. ilustrują to 
różnice między widzeniem lunetowym a peryferyjnym. w pierwszym wypadku osoba 
tracąca wzrok ma aktywny centralny odcinek pola widzenia. Jej sposób widzenia można 
nazwać „widzeniem lunetowym” lub „przez dziurkę od klucza” (Piskorska i in. 2008). 
osoba z widzeniem lunetowym może czytać druk, ale może potrzebować wydruku dużą 
czcionką. widzenie peryferyjne oznacza natomiast, że nie ma centralnego odcinka pola 
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widzenia, za to relatywnie dużo widać na peryferiach. Takiej osobie łatwiej poruszać się, 
ale nie może czytać czarnodruku, czyli druku w rozumieniu tradycyjnym (Figiel 2017, 
komputeropis).

Chciałam zwrócić uwagę na złożoność barier doświadczanych przez tę grupę, a także 
na fakt, że mogą one różnić się od tych doświadczanych przez osoby z innymi niepełno-
sprawnościami. Przykładowo, dla osoby niewidzącej bariery architektoniczne oznaczają 
elementy wystające ze ścian, na wysokości, której nie da się eksplorować przy pomocy 
białej laski, a w które można uderzyć np. głową, słupki wyznaczające przestrzeń do par-
kowania, niespodziewane przeszkody na podłodze, np. rozwinięte kable, kosz na śmieci 
czy wózek na środku korytarza. 

Mimo istnienia aktów prawnych gwarantujących dostępność stron www1, nadal osoby 
niewidome i słabowidzące są w dużym stopniu narażone na wykluczenie cyfrowe. Nadal 
często zdarza się, że odczytanie treści nawet prostej strony internetowej, rozpoznanie 
struktury rozbudowanej tabeli w dokumencie programu Ms word, odczytanie prezen-
tacji multimedialnej czy przeanalizowanie danych z arkusza kalkulacyjnego zajmuje tym 
osobom znacznie więcej czasu i wymaga od nich więcej wysiłku niż od osób bez dysfunk-
cji wzroku (wdówik 2010: 58). 

kolejnym rodzajem barier, których doświadczają osoby niewidome i słabowidzące 
są bariery percepcyjne, które wynikają z braku lub znacznego ograniczenia możliwości 
odbioru informacji wizualnych z otoczenia, np. brak pełnej możliwości obserwowania 
sytuacji w otoczeniu i zachodzących w nim zmian, duże trudności lub brak możliwości 
rozpoznawania twarzy i postaci ludzi.

z barierami percepcyjnymi wiążą się bariery przestrzenne, które wynikają z niemoż-
ności wzrokowej eksploracji i porządkowania przestrzeni, a co za tym idzie – swobod-
nego orientowania i poruszania się w niej. Pomocą w przełamywaniu tej bariery mogą 
być zajęcia z orientacji przestrzennej. ich celem jest trening umiejętności samodzielnego 
i bezpiecznego poruszania się w zamkniętej i otwartej przestrzeni, bez wzrokowej kon-
troli otoczenia z wykorzystaniem białej laski lub w przypadku osób słabowidzących z wy-
korzystaniem niepełnych informacji wzrokowych, nauka podstawowych metod i tech-
nik osłaniania ciała, rozpoznawania przeszkód i punktów orientacyjnych, korzystania ze 
środków komunikacji publicznej (kuczyńska-kwapisz, kwapisz 1990; Paplińska 2008).

kończąc tę część rozważań, chciałabym zauważyć, że likwidacja wielu z wymienio-
nych barier wymaga przede wszystkim wiedzy o ich istnieniu, dobrej woli i otwartości 
na potrzeby drugiego człowieka. Pomocna może okazać się również znajomość stan-
dardów dostępności, szczególnie znajomość standardów dostępności stron interneto-
wych – wCaG (ang. web Content accessibility Guidelines). To dokument określający 
i opisujący wytyczne dostępności treści internetowych. dokument został opracowany 
przez ogólnoświatową organizację w3C (The world wide web Consortium) i określa 
zasady tworzenia treści internetowych w taki sposób, aby były dostępne dla wszystkich 
użytkowników, niezależnie od wieku, niepełnosprawności, zamożności, użytego sprzętu 
i oprogramowania. Cztery najważniejsze zasady (priorytety) wCaG tj: percepcja, funk-
cjonalność, zrozumiałość, rzetelność. wytyczne te dodatkowo dzieli się na trzy poziomy 
dostępności a, aa i aaa. Najnowszą wersją jest wCaG w wersji 2.1. dokumenty w3C 
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same w sobie nie mają mocy prawnej, ale stanowią merytoryczną podstawę norm euro-
pejskich i międzynarodowych (szczygielska, Żórawska 2018: 70).

zanim przejdę do opisania konkretnych potrzeb osób z dysfunkcją wzroku związa-
nych z dostępnością konferencji, poddam analizie samo pojęcie dostępności.

dosTĘPNoŚć Jako zJawisko CiĄGŁE i wiELoPozioMowE

w kończącej się drugiej dekadzie XXi w. możemy zaobserwować rosnącą popularność 
tego pojęcia. ze względu na ten fakt, zaprezentuję kilka wybranych definicji i ujęć zjawiska 
dostępności. zacznę od tych, które zostały zawarte w obowiązujących aktach prawnych. 

dostępności poświęcony jest artykuł 9 konwencji oNz o Prawach osób Niepełno-
sprawnych, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. w rozumieniu konwencyjnym „dostęp-
ność” odnosi się do następujących obszarów: środowiska fizycznego, środków transportu, 
informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjno-komunikacyj-
nych, a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie 
zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich (organizacja Narodów 
zjednoczonych 2006). 

Należy w tym miejscu dodać, że dostępność w rozumieniu konwencyjnym ma charak-
ter horyzontalny, co zostało wyrażone w artykule 3 konwencji. Horyzontalność zasady 
dostępności oznacza, iż odnosi się ona do wszystkich obszarów życia społecznego wy-
mienionych w poszczególnych artykułach konwencji. Ponadto „dostępność” jako zasa-
da horyzontalna została wyartykułowana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającym zasady przyznawania funduszy unijnych. Polska zobowiązała się 
do jej przestrzegania, podpisując Umowę Partnerstwa z komisją Europejską na korzysta-
nie z funduszy Unii Europejskiej. 

szczegółowe wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, określił Minister infrastruktury 
i Rozwoju Regionalnego (MiRR) w dokumencie zatwierdzonym 8 maja 2015 r. (szczy-
gielska 2015). wytyczne te odnoszą się do podmiotów chcących skorzystać ze środków 
unijnych, co nakłada na nie obowiązek realizacji zasady dostępności projektu czy wy-
darzenia dla osób o „szczególnych potrzebach” (Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju 
Regionalnego 2018a). zaliczają się do nich, oprócz osób niewidomych i słabowidzących, 
osoby z niepełnosprawnością ruchową, niesłyszące i słabosłyszące, osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z trudnościami 
komunikacyjnymi. Tę zróżnicowaną grupę osób o specjalnych potrzebach można uzu-
pełnić o osoby starsze, osoby z małymi dziećmi, kobiety w ciąży, osoby z tzw. niepełno-
sprawnością czasową, osoby z nieporęcznym bagażem, osoby, dla których język polski 
nie jest językiem ojczystym itd. (szczygielska, Żórawska 2018). 

Rządowy program dostępność Plus definiuje dostępność jako „właściwość środowiska 
(przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyj-
nych, produktów, usług), która pozwala osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycz-
nymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi. dostępność 
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jest dla wielu osób warunkiem prowadzenia niezależnego życia i uczestnictwa w życiu 
społecznym i gospodarczym kraju, społeczności lokalnej, szkoły czy miejsca pracy” (Mi-
nisterstwo inwestycji i Rozwoju 2018b: 9).

bess williamson (2015) zauważa, iż od połowy do końca XX w. termin „dostępność” 
charakteryzował relacje między niepełnosprawnym ciałem a środowiskiem fizycznym. 
w rozumieniu najbardziej dosłownym „dostęp” oznacza możliwość swobodnego wejścia 
do obiektu, poruszania się po nim oraz możliwość korzystania z wyposażenia obiektu. 
Jest zatem ściśle związany z cechami architektonicznymi i technologią, np. podjazdy dla 
wózków, pomieszczenia sanitarne, korytarze i windy odpowiedniej szerokości, umoż-
liwiającej swobodne z nich korzystanie osobie poruszającej się na wózku; brajlowskie 
oznaczenia oraz przyciski zamiast sensorów dotykowych w windzie. 

w szerszym ujęciu „dostępność” może oznaczać kreowanie społeczeństwa włączające-
go osoby o różnych potrzebach, przy jednoczesnym zapewnieniu im jak najpełniejszych 
możliwości uczestnictwa na równi z innymi we wszystkich obszarach życia społecznego, 
ekonomicznego, politycznego, kulturalnego itp. 

Przesunięcie punktu ciężkości w debacie publicznej czy akademickiej na kwestie zwią-
zane z dostępnością oznacza przejście od rozważań o niepełnosprawności w wymiarze 
indywidualnym w kierunku nacisku na interwencje społeczne lub prawne. Jak pisze wil-
liamson: „dostęp oznacza potencjał społeczny, który nie jest uzależniony od korygowa-
nia niepełnosprawności, ale jest możliwy dzięki zmianom instytucjonalnym i material-
nym” (williamson 2015: 14–15 [tłum. własne]).

disabled women’s Network ontario (b.d.) proponuje, aby rozpatrywać dostępność na 
pięciu poziomach: 

– Poziom uwrażliwionego podejścia – odnosi się do społecznych postaw i postrzega-
nia osób niepełnosprawnych.

– dostępność fizyczna – najczęściej odnosi się do architektury budynków i przestrze-
ni, ale może także dotyczyć przedmiotów używanych przez osoby z niepełnospraw-
nościami. oznacza dostosowanie przestrzeni publicznej, budynków czy środków 
transportu publicznego do potrzeb i możliwości osób z różnymi niepełnosprawno-
ściami. 

– dostępność proceduralna – odnosi się do strategii i rozwiązań umożliwiających 
osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z oferty instytucji, urzędów i innych 
podmiotów w sposób jasny i nieskomplikowany. 

– dostępność komunikacyjna – można rozumieć ją w dwojaki sposób. z jednej strony, 
to zapewnienie komunikatów w adekwatnej do potrzeb odbiorcy formie, np. tłuma-
czenie na Polski Język Migowy dla osoby głuchej czy dostarczenie materiałów kon-
ferencyjnych w dostępnych formatach cyfrowych osobom niewidomym. z drugiej 
strony oznacza konieczność informowania odbiorców nt. oferowanych dostosowań. 

– dostępność finansowa. 
Ta pięciopoziomowa konceptualizacja pojęcia dostępności umożliwia spojrzenie na 

potrzeby osób z niepełnosprawnościami z wielu perspektyw, co ma swoje umocowanie 
w  społecznym modelu niepełnosprawności, w procesie zapewniania podmiotowości 
oraz pełnej realizacji praw (Ciaputa, król, warat 2014). 
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Tę część rozważań można podsumować stwierdzeniem, że każda i każdy z nas na ja-
kimś etapie swojego życia i w jakimś kontekście może doświadczyć pewnych ograni-
czeń fizycznych, komunikacyjnych itp., a co za tym idzie, problemów z poruszaniem się, 
zdobywaniem informacji i uczestnictwem w rozmaitych formach aktywności. a zatem 
zapewnienie dostępności na różnych poziomach i w różnych obszarach w szerszej per-
spektywie opłaca się wszystkim, nie tylko bezpośrednim adresatom tworzonych adapta-
cji czy też „udogodnień”. Chciałabym zatrzymać się na tym ostatnim pojęciu. zazwyczaj 
sformułowanie „udogodnienia dla osób niepełnosprawnych” pojawia się tam, gdzie jest 
mowa o dostępności. Termin ten wydaje się jednak być wysoce nieadekwatny. dolmage 
(2017) przytacza słowa naukowca i aktywisty daniela Freemana: „każda osoba pełno-
sprawna ma jakieś rzeczy, z którymi nie może sobie poradzić, umiejętności lub zadania, 
których nigdy nie opanuje, ale kiedy osoba z niepełnosprawnością mówi: „To są adapta-
cje, których potrzebuję, aby zrobić to jak najlepiej”, jest to określane jako „udogodnienie” 
(dolmage 2017: 53 [tłum. własne]). To pojęcie sugeruje, że dana adaptacja służy czyjejś 
wygodzie. Często jest tak, że owo „udogodnienie” jest po prostu warunkiem koniecznym, 
aby funkcjonować: uczyć się, pracować itd. dla osoby poruszającej się na wózku odpo-
wiednio zaprojektowana rampa czy winda w budynku jest warunkiem koniecznym, aby 
do niego wejść; dla osoby niewidomej informacja w dostępnym formacie tekstowym jest 
warunkiem koniecznym, aby mogła się z nią zapoznać. 

od zawoŁaNia koNFERENCYJNEGo do UdaNEJ REJEsTRaCJi

analizując dostępność w odniesieniu do konferencji naukowych, można zacząć od zawo-
łania konferencyjnego. Należy je przygotować w formie dostępnej, tzn. w formacie tek-
stowym (doCX, RTF, PdF z warstwą tekstową). szczególnie przy tym ostatnim należy 
pamiętać, że dokumenty PdF zapisane jako obrazy będą nieczytelne dla osób korzystają-
cych z programów odczytu ekranu2. dostępny dokument PdF musi posiadać przeszuki-
walną zawartość tekstową. Jednym ze sposobów sprawdzenia, czy dokument jest teksto-
wy, czy jest to zbiór obrazów, może być uruchomienie polecenia „znajdź” w programie 
acrobat Reader. Jeśli okaże się, że nie można w ten sposób wyszukać fragmentu tekstu, 
oznacza to, że zawartość dokumentu ma charakter graficzny (wdówik 2010: 70–72).

informacje graficzne zawarte na plakacie, w formularzu zgłoszeniowym czy w progra-
mie konferencji są nieczytelne dla programów odczytu ekranu. aby stały się one dostępne 
dla osoby niewidomej, powinny zostać opatrzone tekstowym opisem alternatywnym, czyli 
zwięzłym, lecz wyczerpującym opisem treści wizualnej (wdówik 2010; kończyk i in. 2011). 

a zatem pierwszym krokiem do zapewnienia dostępności jest przygotowanie infor-
macji w formie dostępnej dla odbiorców, w tym także rzetelnej informacji o dostępności 
miejsca i wydarzenia. dotyczy to także informacji o wszelkich nieprzewidzianych zmia-
nach, jakie mogą nastąpić w trakcie wydarzenia, np. nagła zmiana sali obrad. Równie 
istotna jest informacja o braku dostępności. Umożliwi to potencjalnym uczestnikom 
konferencji przygotowanie się do udziału w wydarzeniu, np. poprzez wcześniejsze zor-
ganizowanie asysty. 
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kolejnym krokiem jest rozpoznanie potrzeb. Najlepiej umieścić pytanie o indywidu-
alne potrzeby w formularzu rejestracyjnym. Powinno ono dotyczyć sposobu komuni-
kacji, a nie typu niepełnosprawności. Jako uczestniczka konferencji naukowych z taką 
praktyką spotykam się rzadko. Najczęściej pytanie o potrzeby pojawia się przy rejestracji 
na wydarzenia, np. kulturalne, które z założenia kierowane są do osób z niepełnospraw-
nością. oczywiście zapytanie o potrzeby i w konsekwencji wyartykułowanie ich przez 
uczestników obliguje organizatora wydarzenia do ich spełnienia w możliwie najwięk-
szym stopniu, co może wiązać się z koniecznością zaangażowania dodatkowych osób 
i środków finansowych. z drugiej strony mam poczucie, że często nie starcza nam odwa-
gi, aby wyartykułować nasze potrzeby, a gdzieś z tyłu głowy czai się obawa, że te potrzeby 
będą stanowiły kłopot dla organizatora. Można zatem w pytaniu zamieścić listę rodzajów 
wsparcia, które organizator jest w stanie zapewnić (por. szczygielska 2015). 

Pytanie o potrzeby związane z dostępnością podczas konferencji powinno być tak 
samo częste i oczywiste, jak pytanie o preferencje żywieniowe.

kolejna kwestia, o której warto pamiętać, to zapewnienie różnych kanałów kontaktu 
z organizatorami, nie tylko drogą mailową, lecz także telefonicznie lub przez sMs. Jest 
to ważne ze względu na częste pojawianie się barier już na samym początku, na eta-
pie rejestracji na konferencję, szczególnie gdy proces ten przebiega za pośrednictwem 
formularza, który jest zamieszczony w systemie niespełniającym wymogów wCaG. 
w praktyce oznacza to np. brak opisu pól edycyjnych formularzy, przycisków, elemen-
tów list, alternatywnych opisów obiektów graficznych, brak możliwości zmiany kon-
trastu czy rozmiaru i kroju czcionek, brak struktury nagłówkowej i nieopisane linki. 
w rezultacie osoba słabowidząca czy niewidoma nie jest w stanie dokonać samodzielnej 
rejestracji lub też wymaga to od niej znacznie większego nakładu pracy i czasu niż od 
osoby widzącej. dla osób z dysfunkcją wzroku obsługa stron www za pomocą myszki 
może być w ogóle niemożliwa. Jak piszą artur i Przemysław Marcinkowscy (2012: 36) 
„Jedną z fundamentalnych zasad dostępnej strony www jest możliwość jej obsłużenia 
wyłącznie przy pomocy klawiatury. bez użycia myszki lub innych zewnętrznych urzą-
dzeń nawigacyjnych użytkownik powinien obsłużyć i korzystać z pełnej funkcjonalno-
ści serwisu. Przy pomocy klawiatury powinien mieć możliwość nawigacji po serwisie, 
obsługi formularzy, skorzystania z wyszukiwarek i wszystkich dostępnych elementów 
serwisu”. 

Jednym z takich, szczególnie nieprzyjaznych i niedostępnych dla osób niewidomych 
i słabowidzących systemów obsługujących konferencje, jest system Coffee, w którym re-
jestracja wyłącznie przy pomocy klawiatury jest niemożliwa. 

innym, często pojawiającym się elementem internetowej rejestracji, wykluczającym 
osoby z dysfunkcją wzroku, jest stosowane często zabezpieczenie antyspamowe CaPT-
CHa (ang. Completely automated Public Turing test to tell Computers and Humans 
apart). wymaga on od użytkownika przepisania zniekształconego ciągu znaków z ob-
razka w odpowiednie pole tekstowe formularza. Tego typu rozwiązanie jest całkowicie 
niedostępne dla osób niewidomych, korzystających z programów odczytu ekranu, które nie 
rozpoznają treści obrazka. Najlepszym wyjściem jest unikanie tego typu rozwiązań (Mar-
cinkowski, Marcinkowski 2012). 
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stopień dostępności strony internetowej, z której chcemy skorzystać, organizując kon-
ferencję, można sprawdzić przy pomocy specjalnych walidatorów, które są dostępne jako 
witryny internetowe. Np.: https://wave.webaim.org czy http://www.utilitia.pl/.

w sytuacji braku możliwości zmiany systemu rejestracji na inny – bardziej przyjazny 
i dostępny, dobrą praktyką będzie zapewnienie alternatywnej formy zapisu na wydarze-
nie, np. drogą mailową lub przesłanie wypełnionego formularza w pliku tekstowym. 

dosTĘPNoŚć PRzEsTRzENi koNFERENCYJNYCH

organizując konferencję, warto mieć na uwadze kwestie związane z dojazdem na miej-
sce wydarzenia. Najlepiej, gdy miejsce jest dobrze skomunikowane, tzn. można się do 
niego dostać środkami transportu publicznego (autobus, tramwaj). spotykam się cza-
sem z praktyką zamieszczania w materiałach informacyjnych map dojazdu oraz okolicy, 
w której ma miejsce wydarzenie. Na pewno dla osób widzących stanowi to duże ułatwie-
nie. osoba ze znaczną dysfunkcją wzroku potrzebuje tekstowej informacji o możliwo-
ściach dotarcia na miejsce środkami transportu publicznego wraz ze zwięzłym opisem 
drogi z pobliskich przystanków. Przykład takiego precyzyjnego i zwięzłego opisu można 
znaleźć na stronie warszawskiej zachęty: https://zacheta.art.pl/pl/wizyta/dostepnosc/
osoby-z-dysfunkcja-wzroku (dostęp: 28.07.2020).

kolejnym wyzwaniem jest swobodne poruszanie się w przestrzeni konferencyjnej, 
lokalizowanie toalet, sal konferencyjnych, a także korzystanie z przestrzeni w trakcie 
przerw kawowych czy lunchu. zazwyczaj stanowi ona nową, nieodkrytą przestrzeń, 
często hałaśliwą i chaotyczną, co jeszcze bardziej utrudnia swobodne funkcjonowanie 
w niej. wzmożony hałas powoduje dezorientację i poczucie utraty kontroli nad prze-
strzenią, w obrębie której operujemy, ponieważ znacząco utrudnia lub uniemożliwia ko-
rzystanie z informacji dostarczanych przez zmysł słuchu, który jedynie częściowo kom-
pensuje deficyt wzroku. 

Pomocnym punktem odniesienia do omawianych zagadnień są badania tłumaczy z dys-
funkcją wzroku (zob. Figiel 2017, 2018). szczególnie znaczące w omawianym kontekście 
są doświadczenia tłumaczy ustnych, których praca w dużej mierze polega na uczestnictwie 
w konferencjach. wskazują oni na następujące bariery napotykane w wykonywanej pracy: 
trudności z dotarciem na miejsce zlecenia, które mogą generować dodatkowe koszty zwią-
zane np. z koniecznością dojazdu na miejsce taksówką, trudności z orientacją w nieznanej 
przestrzeni, konieczność identyfikowania osób, dla których się tłumaczy. w takich sytu-
acjach niezbędne staje się wsparcie widzącego otoczenia (Figiel 2017: 235–240).

w omawianej sytuacji najbardziej optymalnym, dającym komfort uczestnictwa 
w konferencji rozwiązaniem będzie zapewnienie asysty – przewodnika, który pomoże 
odnaleźć się w przestrzeni konferencyjnej, udzieli wsparcia w trakcie przerw kawowych 
czy lunchu, a także wesprze w networkingu, identyfikując na nasze życzenie osoby, z któ-
rymi chcemy nawiązać kontakt. 

Taką rolę mogą pełnić osoby uczestniczące w organizacji wydarzenia, np. studenci ob-
sługujący recepcję konferencyjną. odwołam się tu do jednego z wymienionych poziomów 

https://zacheta.art.pl/pl/wizyta/dostepnosc/osoby-z-dysfunkcja-wzroku
https://zacheta.art.pl/pl/wizyta/dostepnosc/osoby-z-dysfunkcja-wzroku
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dostępności – uwrażliwionego podejścia, które w tym przypadku może oznaczać uwrażli-
wienie organizatorów na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku, a także przeszko-
lenie ich w zakresie savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnością. 

Część osób niewidomych porusza się z psami przewodnikami. obowiązujące przepisy 
prawa jasno określają, że osoba z psem przewodnikiem lub asystującym ma prawo wejść 
m.in. do budynków użyteczności publicznej: administracji publicznej, kultury, oświaty, 
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki społecznej i socjalnej. Przed wydarzeniem dobrze 
będzie przypomnieć o tym osobom bezpośrednio zaangażowanym w obsługę konferen-
cji. dobrą praktyką jest przygotowanie miejsca dla psa obok jego właściciela oraz zapew-
nienie miski z wodą (szczygielska, Żórawska 2018: 40). 

dosTĘPNE MaTERiaŁY i PREzENTaCJE koNFERENCYJNE

w tym miejscu przywołam kilka zasad, które pomogą uczynić przygotowywane materia-
ły konferencyjne bardziej dostępnymi. 

warto pamiętać, że jeśli materiały od początku będą powstawały zgodnie z zasadami 
dostępności, na pewno spowoduje to, że dalsze udostępnianie materiałów innym gru-
pom odbiorców będzie o wiele łatwiejsze i mniej czasochłonne. 

Rekomenduję, aby materiały w brajlu drukować na wyraźne życzenie uczestnika kon-
ferencji. znacznie bardziej uniwersalnym i racjonalnym rozwiązaniem będzie zadbanie 
o dostępny format elektroniczny, z którego osoby niewidome korzystają swobodnie, o ile 
spełnia on poniższe warunki dostępności. 

obszerne dokumenty, takie jak np. książka abstraktów powinny być przejrzyście 
ustrukturyzowane. służy temu mechanizm stylów, który umożliwia nadanie uporząd-
kowanej struktury dokumentowi (por. kończyk i in. 2011: 12–21). Przykładowo, dobrą 
praktyką jest tworzenie hierarchii nagłówków, dzięki którym łatwiej jest nawigować 
w strukturze publikacji i można od razu przeskoczyć do interesującego nas abstraktu. 

wszelkie materiały wizualne, grafiki, wykresy, powinny posiadać tekstowe opisy alter-
natywne. Jak wspominałam wyżej, tekst zamieszczony jako grafika będzie nieczytelny dla 
osoby niewidomej, korzystającej z programów odczytu ekranu. dla technologii wspoma-
gających najlepiej sprawdza się zwykły tekst z możliwością formatowania. daje to użytkow-
nikowi możliwość zadecydowania, jak ma być wyświetlany (czcionki, styl, kontrast itd.). 

dłuższy teks ciągły nie powinien być pisany kapitalikami, choć kilka słów drukowaną 
czcionką jest dopuszczalne. ważne informacje powinny być wyróżnione nie tylko kolo-
rem, lecz także pogrubieniem lub większą czcionką. 

Nie należy umieszczać tekstu w kilku kolumnach, ponieważ może się on okazać trud-
ny do odczytania, zarówno dla osoby niewidomej, jak i słabowidzącej. Najbardziej czy-
telny będzie tekst w jednej kolumnie i wyrównany do lewej. Jedną z alternatywnych form 
udostępniania materiałów konferencyjnych osobom słabowidzącym jest druk powięk-
szony (czcionka 16–18 punktów). w dokumencie zaleca się używać prostych czcionek, 
tzw. bezszeryfowych, takich jak arial, Verdana, Tahoma, Helvetica. dla osób słabowidzą-
cych są one bardziej czytelne niż szeryfowy Times New Roman. Należy także zachować 
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kontrast treści do tła. Niewielki kontrast utrudni lub uniemożliwi osobie słabowidzącej 
rozróżnianie poszczególnych elementów. analogiczne praktyki związane z dostępnością 
stosuje się w odniesieniu do prezentacji przygotowywanych w programie PowerPoint 
(por. wdówik 2010; kończyk i in. 2011; szczygielska 2015). 

od wersji 2010 Pakiet Ms office posiada narzędzie do sprawdzania ułatwień dostępu. 
dzięki niemu możemy zweryfikować, czy zawartość tworzonych dokumentów (prezentacji 
PowerPoint, arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów word) będzie dostępna dla osoby z nie-
pełnosprawnością. otrzymamy listę błędów i ostrzeżeń, np. o braku nagłówków czy alter-
natywnych opisów obiektów graficznych, a także listę porad wraz z zaleceniami korekty. 

korzystając z prezentacji w formie PowerPoint podczas referatu, warto mieć na uwa-
dze to, że osoba niewidoma, a często również słabowidząca, nie będzie w stanie odczytać 
zawartych na slajdach treści. dlatego pokazując wykresy, zdjęcia, dobrze jest opatrywać 
je precyzyjnym komentarzem słownym.

osobY NiEwidoME Jako PRELEGENCi i PRELEGENTki

omówione powyżej obszary, zdominowane przez wizualność, trzeba uzupełnić o za-
gadnienia związane z dostępnością sprzętu konferencyjnego. Jak już kilkukrotnie wspo-
minałam, osoby z niepełnosprawnością wzroku, pracując na komputerze, korzystają 
z technologii asystujących – czytających i powiększających, a także z monitorów i notat-
ników brajlowskich3. dzięki nim swobodnie mogą odczytywać i edytować dokumenty 
przygotowywane np. w Ms office.

Przykładowo, do niedawna program PowerPoint był praktycznie niedostępny dla oso-
by niewidomej. a co za tym idzie – niezmiernie skomplikowane było tworzenie i wy-
świetlanie prezentacji multimedialnych. Jednak w pierwszej połowie 2013 r. autorzy 
darmowego programu odczytu ekranu NVda (ang. Nonvisual Desktop Access), przezna-
czonego dla systemu windows, udostępnili osobom niewidomym możliwość tworzenia 
i edytowania prezentacji (Figiel 2017). Pozwala ono jednak tylko na częściowe panowanie 
nad strukturą, wyglądem i treścią prezentacji przez osobę niewidomą. aby odczytywać 
i edytować elementy graficzne, takie jak rysunki, schematy czy diagramy prawdopodob-
nie będzie ona musiała skorzystać z pomocy osoby widzącej. oczywiście nie oznacza to, 
że osoby z niepełnosprawnością wzroku nie wpisują się w ogólny przymus wizualności 
i nie przygotowują prezentacji. Czasem jest to niezbędne, a czasem wręcz wymagane. 
dlatego komputer, z którego będą wyświetlane prezentacje, powinien być wyposażony 
w oprogramowanie typu screen reader, np. darmowy program NVda4. alternatywnym 
rozwiązaniem jest umożliwienie prelegentowi korzystania ze swojego sprzętu. wówczas 
należy uwzględnić w przebiegu konferencji czas na jego podłączenie. Trzecim rozwiąza-
niem, jednakże najmniej preferowanym, jest wsparcie w przełączaniu slajdów, co będzie 
oznaczało ciągłe powtarzanie zdania „kolejny slajd proszę”. Przełączanie slajdów przez 
osobę trzecią odbiera prelegentowi możliwość kontroli nad wyświetlanym materiałem 
i wymusza konieczność zapamiętania lub zapisania treści oraz co w jakiej kolejności ma 
być wyświetlane.
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Można też zrezygnować z wizualnej prezentacji, co może być niekomfortowe i utrud-
niać przyswajanie omawianych treści np. osobom z dysleksją, co zaprzecza wyżej przy-
wołanym wymiarom dostępności, która powinna włączać osoby o różnorodnych potrze-
bach i zdolnościach.

zakońCzENiE 

w artykule nakreśliłam rozmaite kwestie związane z dostępnością konferencji dla osób 
z dysfunkcją wzroku, zarówno występujących w roli słuchaczy, jak i prelegentów. zdaję 
sobie sprawę, że w porównaniu do szeroko pojmowanej zbiorowości badaczy i badaczek 
osoby z niepełnosprawnością wzroku nie stanowią licznej grupy. Natomiast fakt ten nie 
zwalnia nas z myślenia o dostępności i jej zapewniania podczas wydarzeń, nawet jeśli ma 
w nim uczestniczyć jedna osoba z niepełnosprawnością. Prawdopodobnie liczba takich 
osób będzie rosła, jeśli zadbamy o dostępność. w mojej krótkiej karierze naukowej zda-
rzyło mi się już zrezygnować z udziału w dużej konferencji, m.in. ze względu na dostęp-
ność, a w zasadzie jej brak.

w podjętych rozważaniach świadomie pominęłam zagadnienia dostępności w od-
niesieniu do innych niepełnosprawności, osób G/głuchych, słabosłyszących, czy z nie-
pełnosprawnością ruchową. warto jednakże pamiętać, że tzw. szczególne potrzeby nie 
odnoszą się jedynie do osób z niepełnosprawnością i że potrzeby te są szczególne tylko 
z punktu widzenia uprzywilejowanej, sprawnej większości.
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akTY PRawNE

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych (dz.U. 2019 poz. 848).

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi po-
trzebami (dz.U. 2019 poz. 1696).

PRzYPisY

1 szczegółowe regulacje dot. dostępności stron internetowych zawierają następujące 
akty prawne: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron inter-
netowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Ustawa z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2 Jednym z kluczowych narzędzi umożliwiających osobie niewidomej pracę na kompu-
terze, są programy odczytu ekranu (ang. screen reader). Przekształcają one informacje 
wyświetlane na monitorze komputerowym na tekst, który jest następnie wypowiadany 
przez syntezator mowy lub wyświetlany na urządzeniu brajlowskim. w pewnym sen-
sie podczas pracy z komputerem program odczytu ekranu jest oczami, które jednakże 
mogą rozpoznawać tylko informacje tekstowe, a nie widzą grafiki.

3  Monitor brajlowski, zwany też linijką brajlowską, to urządzenie umożliwiające oso-
bie niewidomej pracę z komputerem przy użyciu pisma brajlowskiego. Może składać 
się z  20, 40 lub 80 aktywnych komórek brajlowskich, które przekształcają tekstowe 
i graficzne informacje pojawiające się na ekranie monitora komputerowego na pismo 
brajlowskie. oprócz komórek brajlowskich, na linijce umieszczone są przyciski po-
zwalające na bardzo precyzyjne nawigowanie po tekście (walter 2006).

4 alternatywą dla programu NVda może być Narrator, który jest dostępny w systemie 
windows od wersji 10.
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