Biblioteka Kraków dla seniorów: audiobooki, czytaki, Duże Litery,
Książka do domu
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Dla seniorów i osób słabowidzących korzystanie z tradycyjnej książki często stanowi nie lada wyzwanie.
Biblioteka Kraków wychodzi naprzeciw ich potrzebom, gromadzi oraz bezpłatnie udostępnia audiobooki
i książki z serii „Duże Litery”. W wybranych filiach Biblioteki Kraków dostępne są też pomoce optyczne
w postaci lup i linijek oraz czytniki e-booków i czytaki – udźwiękowiony czytnik audio z dużymi
klawiszami dla osób niewidomych.

Audiobooki to nic innego, jak nagrane na płycie CD książki do słuchania. Można je odtwarzać na
takich urządzeniach, jak komputery, laptopy, odtwarzacze CD, telefony. Stanowią doskonałą
alternatywę dla literatury drukowanej, pozwalają na kontakt z lekturą w każdych warunkach i o
każdej porze. Audiobooki dostępne są w Bibliotece Głównej przy ul. Powroźniczej oraz w filiach
(F. 1 – ul. Dietla, F. 2 – ul. Krakowska, F. 3 – pl. J. Nowaka-Jeziorańskiego, F. 5- ul.
Lubomirskiego, F. 8 – ul. Brodowicza, F. 9- ul. Dobrego Pasterza , F. 16 - ul. Radzikowskiego, F.
20 – ul. Opolska, F. 21 (również w języku angielskim)- ul. Królewska, F. 22- ul. Sienkiewicza, F.
24- ul. Na Błonie, F. 25 – ul. Fałata, F. 26 – ul. Komorowskiego, F. 27 – ul. Królowej Jadwigi, F. 28
– ul. Komandosów, F. 31 – ul. Przyzby, F. 34 – ul. Borsucza, F. 35- ul. Chałubińskiego, F. 39 – ul.
Halszki, F. 41 – ul. Gołaśka, F. 42 – ul. Agatowa, F. 43 – ul. Jasińskiego, F. 44 – ul. Spółdzielców,
F. 45 – ul. Teligi, F. 48 – os. Boh. Września, F. 52- os. Na Stoku, F.53 – os. Stalowe, F. 56- os.
Zgody.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” w Bibliotece
Głównej przy ul. Powroźniczej oraz filiach (F. 6 – ul. Daszyńskiego, F. 21, - ul. Królewska, F. 35 –
ul. Chałubińskiego, F. 45 – ul. Teligi, F. 56 – os. Zgody) dostępne są odtwarzacze książek
mówionych Czytak Plus lub Czytak NPN. Takie urządzenie mogą wypożyczyć jedynie osoby z
orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku. Bibliotekarz wgrywa na kartę
pamięci urządzenia książkę zapisaną w formacie CZYTAK lub DAISY. Ten ostatni format
dostępny jest tylko w Filii nr 56. Osoby posiadające własne urządzenie mogą przynieść do
biblioteki kartę pamięci Czytaka, na którą zostaną nagrane wskazane tytuły.
Jeszcze inną formą usprawnień dla osób starszych oraz z dysfunkcją wzroku jest seria książek
„Duże Litery”, która drukowana jest dużą, wyraźną i kontrastową czcionką. Czytelnikom
słabowidzącym ułatwia lekturę i poprawia komfort czytania. Najliczniejszy zbiór takich książek
dostępny jest w: Bibliotece Głównej przy ul. Powroźniczej oraz w filiach (F. 2 – ul. Krakowska, F.
18 – ul. Siemaszki, F. 20 – ul. Opolska, F. 21 – ul. Królewska, F. 22- ul. Sienkiewicza, F. 25 – ul.
Fałata, F. 35- ul. Chałubińskiego, F. 45 – ul. Teligi, F. 47- os. Dywizjonu 303, F. 48- os. Boh.
Września, F. 49 – os. Tysiąclecia, F. 52 – os. Na Stoku, F. 56 – os. Zgody).
Biblioteka Kraków oferuje osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub starszym
bezpłatną usługę „Książka do domu”. Aby z niej skorzystać, należy skontaktować się
telefonicznie lub mailowo z filią znajdującą się najbliżej miejsca zamieszkania, ustalić termin
i tytuły wybranych książek, a zostaną one dostarczane przez bibliotekarza.
Szczegółowe informacje o dostępności zbiorów znajdują się na stronie internetowej Biblioteki
Kraków: www.biblioteka.krakow.pl w zakładce katalogi lub znajdź książkę.
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