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Wstęp
Przystępując do realizacji projektu „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się
z osobą z autyzmem” Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz
Fundacja SYNAPSIS pragnęli włączyć środowisko bibliotekarskie
w przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, u których występują zaburzenia ze spektrum autyzmu (z ang.
Autistic Spectrum Disorder – ASD). Głównym celem projektu było
podniesienie kompetencji zawodowych bibliotekarzy w obsłudze tej
grupy czytelników oraz, co ważniejsze, przełamanie ich bariery w dostępie do oferty edukacyjnej i kulturalnej bibliotek.
Według aktualnych danych szacuje się, że w Polsce zaburzenia ze
spektrum autyzmu występują w przybliżeniu u jednego na 150 dzieci. Osoby te są zazwyczaj w normie intelektualnej, jednak występujące u nich zaburzenia komunikacji i nietypowe zachowania powodują
często niezrozumienie i negatywny odbiór otoczenia, co w konsekwencji potęguje ich wycofanie społeczne i zamyka drogę do swobodnego korzystania z zasobów dziedzictwa narodowego.
Skala autyzmu skłoniła nas do opracowania zasad postępowania bibliotekarzy przy obsłudze tej grupy czytelników, przygotowania materiałów ułatwiających wzajemną komunikację oraz ułatwiających
osobom z autyzmem poruszanie się w przestrzeni bibliotek (różnego
rodzaju).
We współpracy z naszym partnerem – Fundacją SYNAPSIS, specjalizującą się w aktywizacji osób z autyzmem, udzielaniu pomocy im i ich
rodzinom powstał szczegółowy program realizacji projektu, którego
podstawowymi elementami były:
• serie wizyt osób z autyzmem w bibliotekach różnych rodzajów (publicznych, naukowych, akademickich, szkolnych); pozwoliły one na
zebranie cennych opinii dot. występujących problemów i sugestii
rozwiązań, a także uwag bibliotekarzy w tym zakresie,
3

• szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu obsługi czytelników autystycznych; wzięło w nich udział 49 osób z 37 bibliotek z całego kraju,
• strona internetowa www.autyzm.sbp.pl, na której zamieszczono m.in.: relacje z wizyt (przygotowane przez bibliotekarzy); spostrzeżenia osób autystycznych dot. realizacji projektu; program
warsztatów, relacje z ich przebiegu oraz wyniki ewaluacji; materiały
edukacyjne do pobrania, które ułatwiają osobom z autyzmem korzystanie z biblioteki; materiały graficzne służące do oznakowania
biblioteki. Istotnym elementem strony jest interaktywna mapa bibliotek przyjaznych osobom autystycznym, filmy instruktażowe,
koncepcja grywalizacji – nowoczesnej metody zachęcającej osoby
niepełnosprawne do odwiedzenia biblioteki, a bibliotekarzy do dostosowania placówek do potrzeb tych osób i włączenia ich do oferty edukacyjno-kulturalnej bibliotek,
• zestaw pomocy zawierający grafiki do oznaczenia przestrzeni bibliotek, podstawowe rozmówki ułatwiające komunikację na linii bibliotekarz – osoba z autyzmem i wypożyczenie/zwrot książki, wzór
karty czytelnika autystycznego, piktogramy wskazujące na konieczność określonego zachowania w bibliotece, potrzeby czytelnika
niepełnosprawnego,
• publikacja dedykowana głównie bibliotekarzom, zawierająca opisy
najważniejszych elementów realizacji projektu i uzyskane rezultaty.
Niniejsza publikacja dotyczy ostatniego wymienionego elementu.
Stanowi podsumowanie prac realizowanych w ramach zadania. Zebrano i opisano doświadczenia bibliotekarzy, osób autystycznych, ich
rodziców, trenerów, terapeutów. Czytelnicy znajdą w niej podstawowe informacje na temat autyzmu, a także o postrzeganiu biblioteki
przez osoby nim dotknięte, jako bezpiecznego miejsca rozwoju intelektualnego, budowania relacji społecznych, uczenia się samodzielności. Na podstawie uzyskanych opinii uczestników projektu opracowano wskazówki przybliżające krok po kroku, co należy zrobić, aby
biblioteka stała się przyjazna osobom z autyzmem, jak rozpoznać
czytelnika z zaburzeniami autystycznymi i jak radzić sobie z jego obsługą w różnych sytuacjach. Zaprezentowano zestaw pomocy wraz
ze wskazówkami dla bibliotekarzy i osób z autyzmem, i pokazano jak
z nich korzystać podczas wizyt w bibliotekach.
4

Publikacja, mająca charakter poradnikowy składa się z 5 podstawowych części. W pierwszej omówiono czym jest autyzm, skalę jego
występowania, sposób odbierania i przetwarzania zmysłów przez
osoby nim dotknięte, podstawowe zaburzenia komunikacyjne i metody ich ograniczenia, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań
w bibliotece.
W części drugiej opisano korzyści z uczęszczania do biblioteki, dostrzeżone przez rodziców i terapeutów osób autystycznych.
W części trzeciej podano przykłady zrealizowanych projektów krajowych i zagranicznych, ukierunkowanych na aktywizację osób z autyzmem w różnych dziedzinach życia. Stanowiły one ważne źródło
inspiracji do działań podjętych w ramach realizacji projektu „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”.
W części czwartej omówiono przebieg wizyt w bibliotekach i zamieszczono wybrane relacje osób autystycznych oraz bibliotekarzy.
Ostatnia – piąta część poświęcona jest pomocom (dostępnym do
pobrania na stronie projektu), które wspierają osoby z autyzmem
w samodzielnym poradzeniu sobie w bibliotece, a bibliotekarzy w ich
obsłudze. Zamieszczono m.in. wskazówki ułatwiające komunikację
z osobami autystycznymi wyżej i niżej funkcjonującymi, zrozumienie
ich potrzeb, nie tylko czytelniczych.
Całość uzupełnia spis przydatnych lektur, linki do filmów instruktażowych obrazujących poruszanie się w bibliotece i zasady zachowań
w określonych sytuacjach.
Mamy nadzieję, że niniejszy poradnik zachęci bibliotekarzy do dostosowania placówek, w których pracują, do potrzeb osób z autyzmem,
przyczyni się do podniesienia ich wiedzy i kompetencji zawodowych
w zakresie obsługi czytelników niepełnosprawnych, a także służyć
będzie umacnianiu wizerunku bibliotek, jako miejsc integracji społecznej, aktywizacji, przeciwdziałania wykluczeniu osób ze spectrum
autyzmu.
Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w realizację projektu, przede wszystkim naszemu partnerowi – Fundacji SYNAPSIS,
ich podopiecznym i rodzinom, wolontariuszom, w tym ze struktur
SBP, pracownikom Fundacji Highlight/inaczej opracowującej koncep5

cję grywalizacji, redakcji portalu www.sbp.pl, osobom odpowiedzialnym za opracowanie techniczne i graficzne publikacji, przygotowanie
relacji fotograficznych oraz filmów i spotu promującego projekt „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”.
W sposób szczególny pragniemy podziękować dyrektorom i pracownikom następujących bibliotek, które aktywnie włączyły się w realizację projektu, umożliwiły spotkania z osobami autystycznymi, przeprowadzenie szkoleń dla bibliotekarzy i opiniowały projekty pomocy:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy „Przystanek Książka”, Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli, Biblioteka
Uczelni Łazarskiego, Biblioteka w Zespole Szkół Specjalnych nr 91
w Warszawie, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany START-META,
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Biblioteka
Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna im. KEN w Warszawie.
Zespół autorski
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Osoba z autyzmem
w bibliotece
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera i całościowe zaburzenia rozwoju) są obecnie najczęściej występującym
zaburzeniem rozwoju u dzieci. Co ważne, z autyzmu się nie wyrasta.
Towarzyszy on człowiekowi przez całe jego życie. Według aktualnych
danych szacuje się, że zaburzenia ze spektrum autyzmu (z ang. Autistic Spectrum Disorder – ASD) występują u 1 na 150 dzieci. W krajach
zachodnich jest on traktowany jako choroba cywilizacyjna, a jego epidemiologia określana jest w proporcji 1 dziecko na 100.
Osoby z autyzmem i zespołem Aspergera mają wiele różnych problemów, które utrudniają im ich codzienne funkcjonowanie. Dotyczą one komunikacji z innymi osobami, relacji społecznych i funkcjonowania poznawczego, związanego m.in. z postrzeganiem otaczającego je świata. Stopień nasilenia trudności jest zróżnicowany, od
7

bardzo poważnych – związanych z unikaniem kontaktu wzrokowego i fizycznego, brakiem mowy, problemami w nabywaniu nowych
umiejętności, do mało nasilonych – obejmujących najczęściej kłopoty
ze rozumieniem emocji i zachowania innych osób oraz adekwatnym
reagowaniem w sytuacjach społecznych. W różny sposób wpływa to
na funkcjonowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, sposób uczenia się i rozumienia otaczającego świata. Niektóre z nich są
w stanie żyć w miarę samodzielnie, inne natomiast mają bardzo nasilone problemy i potrzebują znacznego wparcia przez całe swoje życie. Dużym problemem dla nich jest samodzielna organizacja czasu.
Biblioteki mogą stanowić atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera, ale trzeba pamiętać
o tym, że każda z tych osób jest indywidualnością i może potrzebować
mniejszego lub większego wsparcia bibliotekarza. U każdej informacje docierające z otoczenia, przetwarzane są w odrębny, charakterystyczny dla danej osoby sposób. Nasilenie poszczególnych objawów
związanych z zaburzeniami rozwojowymi może być skrajnie silne lub
(znacznie rzadziej) bardzo dyskretne i ledwo zauważalne.
Warto podkreślić, że dla osoby ze spektrum autyzmu, która zdecyduje się odwiedzić bibliotekę, wyzwaniem może okazać się już sama
podróż do biblioteki. Pokonując drogę pieszo, komunikacją miejską,
czy innym środkiem transportu narażona jest bowiem na oddziaływanie dużej ilości bodźców z otoczenia.

Zmysły – przetwarzanie bodźców
Wiele osób ze spektrum autyzmu ma zaburzenia integracji sensorycznej związane z nieprawidłowym przetwarzaniem bodźców czuciowych, słuchowych, zapachowych, węchowych, smakowych i dotyczących równowagi. Osoba taka może być nadmiernie wrażliwa na
bodźce (osoby są „zalewane” dźwiękami, czy zapachami z zewnątrz)
lub odwrotnie – zbyt mało wrażliwa.
Sposób odbierania i przetwarzania bodźców zmysłowych, przez osobę z autyzmem lub zespołem Aspergera, w znaczący sposób wpływa
na jej samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa oraz koncentrację na
dotarciu do celu. Wszelkiego rodzaju dźwięki, takie jak np.: ruch miejski, klaksony, duże grupy osób, hałas powodowany robotami drogo8

wymi, dzwonki telefonów komórkowych, dźwięki muzyki dobiegające ze słuchawek innych osób oraz bodźce zapachowe dochodzące
np. z piekarni, restauracji czy inne, na które osoba neurotypowa nie
zwróci szczególnej uwagi, mogą doprowadzić do przestymulowania
układu nerwowego osoby autystycznej. Dla osób ze spektrum autyzmu problemem nie do pokonania może być np. podróż zatłoczonym autobusem czy metrem, w których poza dużą ilością bodźców
dźwiękowych i zapachowych doświadczają trudnego do wytrzymania, ze względu na zaburzenia sensoryczne, tłoku i ścisku. U osób
tych mogą pojawić się specyficzne zachowania, takie jak np.: podskakiwanie, chodzenie w kółko, kiwanie się, machanie nerwowe rękami,
mruczenie, nucenie, wpatrywanie się w wybrany punkt.
Po dotarciu do biblioteki osoba ze spektrum autyzmu zderza się
z kolejnymi problemami, związanymi z poruszaniem się w nowej,
nieznanej przestrzeni, koniecznością poznania zasad korzystania
ze zbiorów bibliotecznych. Każda, prosta dla osoby neurotypowej,
czynność, taka jak np.: przywitanie się z bibliotekarzem, zapytanie
o możliwość skorzystania z komputera jest dla osoby z autyzmem
komunikacyjnym wyzwaniem i barierą zniechęcającą do odwiedzenia biblioteki.

Komunikacja
W obszarze komunikacji werbalnej, osoby ze spektrum autyzmu,
mogą mieć trudności w zainicjowaniu, czy też podtrzymaniu rozmowy, formułowaniu i rozumieniu rozbudowanych wypowiedzi, pojęć
abstrakcyjnych i przenośni. Mogą też zalewać rozmówcę pytaniami,
domagając się natychmiastowej odpowiedzi.
Z kolei w obszarze komunikacji niewerbalnej, osoby ze spektrum autyzmu mogą mieć trudności w nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktu
wzrokowego, zrozumieniu wyrazu twarzy lub tonu głosu rozmówcy.
W związku z tym potrzebują one wsparcia w postaci np. zastosowania podpowiedzi słownych.
Wśród osób ze spektrum autyzmu, są również takie, które nie komunikują się werbalnie lub ich sposób mówienia jest niefunkcjonalny
np.: echolaliczny (powtarzają komunikaty osoby, z którą rozmawiają
lub zasłyszane wcześniej zdania z telewizji czy radia).
9

Osoby, które nie mówią, mogą komunikować się za pomocą alternatywnych metod komunikacji (AAC – augmentative and alternative
communication – tłum. komunikacja wspomagająca i alternatywna).
Należą do nich m.in.: język migowy, makaton (system gestów i symboli graficznych), PCS (picture communication system – tłum. obrazkowy system komunikacyjny), BLISS (obrazkowy system komunikacji
symbolicznej), czy metoda ułatwionej komunikacji1. Osoby będące
użytkownikami AAC mogą korzystać z różnego rodzaju tablic, książek komunikacyjnych lub komunikatorów elektronicznych zawierających znaki graficzne, etykiety słowne, klawiaturę do pisania. Osoba
niemówiąca wybiera/wskazuje znak lub szereg znaków, przekazując
w ten sposób komunikat. W przypadku korzystania z biblioteki osoba
ze spektrum autyzmu może mieć przygotowane specjalne pomoce
z zakresu słów, które będą jej potrzebne przy wypożyczeniu/zwracaniu książek, czy korzystaniu z komputera na miejscu.

Jeżeli chcesz poznać różne metody alternatywnej komunikacji, zachęcamy do zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”
[http://www.aac.org.pl/].

1
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Wspierać, nie wyręczać
Niżej funkcjonujące osoby ze spektrum autyzmu (np. nie mówiące),
wymagają często większego wsparcia ze strony bliskich osób, w różnych obszarach życia. Podczas wizyty w bibliotece potrzebują pomocy rodziców, opiekunów, asystentów czy terapeutów, którzy znają ich
sposób komunikowania się, dają poczucie bezpieczeństwa i mogą
pomóc przygotować odpowiedni zestaw pomocy do komunikacji.
Część osób z zespołem Aspergera, mimo dużego stopnia samodzielności, wymaga wsparcia w planowaniu czynności związanych z wypożyczeniem, czy zwrotem książki. Warto zwrócić uwagę na to, czy
taka osoba nie jest zagubiona po wejściu do biblioteki i w razie potrzeby zaproponować pomoc, pokierować do odpowiedniego miejsca czy osoby.
Należy pamiętać, że każda osoba ze spektrum autyzmu jest indywidualnością, na którą składają się różne jej cechy związane z zaburzeniem, charakterem i osobowością.
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Biblioteka z perspektywy
rodzica/terapeuty
Rodzice zastanawiają się niekiedy, czy warto chodzić z dzieckiem
z zaburzeniami autystycznymi do biblioteki. Dziecko samo raczej nie
pójdzie, ponieważ woli siedzieć w domu i bawić się na komputerze.
Czy biblioteka to jedyna przestrzeń, w której dziecko może zaistnieć
w wolnym czasie? Może warto wyjść z nim z domu, pokazać coś nowego i sprawdzić, jak to wpłynie na jego funkcjonowanie? A może
wybrać się na wycieczkę do biblioteki?

Przyjazna przestrzeń, jasne zasady
Biblioteka jest bardzo dobrą przestrzenią dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest bowiem miejscem publicznym
i panują tam jasno określone zasady społeczne. Dzieci z autyzmem
czy zespołem Aspergera największe trudności mają właśnie z funk12

cjonowaniem społecznym, a biblioteka stwarza im bardzo dobre warunki do ćwiczenia potrzebnych do tego umiejętności. Motywacjami
do wizyty w bibliotece mogą być: możliwość wypożyczenia ciekawej
książki (również w sensie graficznym – dziecko może oglądać ulubione postacie czy zwierzęta), filmu czy audiobooka, okazja do skorzystania na miejscu z Internetu lub zagrania w ulubioną grę komputerową.
Biblioteka daje ponadto dziecku możliwość nawiązania kontaktu
z bibliotekarzem – dziecko musi podejść, zapytać lub poprosić bibliotekarza o pomoc, za pomocą narzędzi do komunikacji, czy tekstu na
kartce. Scenki związane z wypożyczeniem książki rodzic może wcześniej przećwiczyć z dzieckiem w domu.
Relacja z bibliotekarzem ma charakter formalny, co jest ważne dla
przyszłego funkcjonowania dziecka. Istotne jest także to, że rozmowa z bibliotekarzem zawsze przebiega według określonego, opisanego wcześniej schematu. W takiej przestrzeni dziecko może uczyć się
zasad społecznych, natomiast rodzic obserwować jego zachowanie
i ewentualne trudności, jakie się pojawiają. Sam rodzic w tym czasie
może również miło i pożytecznie spędzić czas korzystając z zasobów
bibliotecznych czy też Internetu.

„Poligon” dla ćwiczenia relacji
społecznych
Biblioteka stanowi bezpieczną dla dziecka przestrzeń, w której pod
okiem rodzica, ma okazję uczyć się komunikowania z innymi. Może
najpierw spróbować wejść w relację z bibliotekarzem (bezpieczna relacja 1 na 1), uczyć się zadawania pytań, odbierania wskazówek i postępowania według instrukcji. W ten sposób ma szansę stopniowego
nabywania kompetencji społecznych. Kluczowa jest tutaj powtarzalność sytuacji (to, że dziecko powtarza i utrwala określony schemat
postępowania).
Poza tym w bibliotece dziecko spotyka też inne osoby, co daje więcej możliwości do ćwiczenia wchodzenia w relacje społeczne, dzielenia się swoimi książkowymi zainteresowaniami z innymi. Rozszerza
to jednocześnie „poligon” do ćwiczeń zachowań w sytuacjach spo13

łecznych. Rodzic może wybrać odpowiedni dla dziecka i siebie czas
pójścia do biblioteki, oswajania go z nową przestrzenią. Korzystanie
z księgozbioru, innych mediów, czy Internetu jest całkowicie bezpłatne.
Istotne jest to, że dzisiaj biblioteki są nie tylko miejscami wypożyczania książek. Coraz częściej toczy się tam życie kulturalne, organizowane są wystawy, spotkania z autorami, wyświetlane filmy. Zarówno
dzieci, rodzice jak i osoby dorosłe z autyzmem czy zespołem Aspergera mogą w nich uczestniczyć. Biblioteki organizują też różne zajęcia,
w których dziecko może brać udział (również bezpłatnie). Są to np.
zajęcia plastyczne, zajęcia z robotyki, czytanie bajek. Coraz więcej bibliotek dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z autyzmem. Oczywiście w początkowym
okresie rodzic powinien wspierać i nadzorować, w pewnym sensie,
cały proces – dopilnować np. aby dziecko faktycznie tam chodziło.
W ten sposób wyrabia w nim dobry nawyk systematycznego odwiedzania biblioteki i czytania.
Częstym problemem zgłaszanym przez rodziców jest brak czasu.
Jest na to rada, w bibliotece dziecku może towarzyszyć terapeuta
bądź asystent osoby niepełnosprawnej, ale też starsze rodzeństwo
czy zaprzyjaźniona z rodziną osoba. Wiele katalogów bibliotecznych
jest też dostępnych w Internecie. Rodzic może wspólnie z dzieckiem
wybrać i zamówić jakąś ciekawą książkę w domu, a w bibliotece ją
jedynie odebrać.
W procesie terapeutycznym osoby z autyzmem czy zespołem Aspergera ważną rolę odgrywa pracownik biblioteki. Bibliotekarz uczy osobę niepełnosprawną wchodzenia w relację i w pewnym stopniu kontroluje jej przebieg. Musi jednak pamiętać, że czytelnik z autyzmem
wymaga większej uwagi, trzeba mu poświęcić więcej czasu, a do komunikacji używać niekiedy piktogramów.

Jakie są inne korzyści z bibliotecznych
wypraw?
Biblioteka jest miejscem nie tylko bezpiecznych i przewidywalnych
relacji, ale również spokojnej przestrzeni. Takiej, gdzie można skupić
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się na określonej sekwencji czynności i nikt nie będzie w tym przeszkadzał. Jeżeli dziecko przejdzie swego rodzaju „trening społeczny”
w bibliotece, nauczy się komunikacji z bibliotekarzem i innymi czytelnikami, wówczas jest szansa, że odnajdzie się również w innej przestrzeni społecznej (np. w sklepie, kinie lub teatrze) i poradzi sobie
w dorosłym życiu.
Oprócz satysfakcji rodzica z powodu rosnącej samodzielności dziecka istotny jest również inny aspekt korzystania z biblioteki – wzrost
poczucia własnej wartości. Dziecko może podzielić się swoimi doświadczeniami z wizyt w bibliotece z innymi, np. z rodzeństwem czy
z kolegą, którzy jeszcze nie mają takich doświadczeń. Nowe umiejętności, zdobyte podczas odwiedzenia biblioteki, mogą być bazą do
dalszego rozwijania kompetencji społecznych dających dziecku wiele
radości, przyjemnych doznań i osobistej satysfakcji.
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Biblioteka, jako
przestrzeń przyjazna dla
osób z autyzmem
W Polsce coraz częściej można zaobserwować przykłady projektów
i akcji, których celem jest zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do przestrzeni publicznej, w tym bibliotek. Oprócz likwidacji barier architektonicznych, przygotowywane są specjalne oferty
programowe skierowane dla danej grupy osób niepełnosprawnych.
Opracowywane są liczne rozwiązania przydatne osobom z niepełnosprawnością ruchową, bądź dysfunkcją wzroku czy słuchu. Większość udogodnień wprowadzanych jest stopniowo, co jest związane
z możliwościami finansowymi danej instytucji. Wszystko po to, aby
przeciwdziałać wykluczeniu z życia społecznego osób ze względu na
ich niepełnosprawność.
W krajach zachodnich od wielu lat rozwijana jest idea miejsc przyjaznych dla osób z autyzmem (ang. autism friendly spaces). Podobnie
w Polsce, coraz częściej podejmowane są działania na rzecz aktywiza16

cji tych osób. Stworzenie szansy osobom z autyzmem na jak najpełniejszy udział w życiu społecznym wymaga uwzględnienia potrzeb już
na etapie projektowania rozwiązań, a potem w trakcie ich wdrażania.
Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że ta grupa osób inaczej poznaje świat,
inaczej komunikuje się i w odmienny sposób wyraża swoje potrzeby.
Zazwyczaj ludzie z autyzmem są odbierani jako osoby dziwnie zachowujące się i niechętnie nawiązujące kontakt z otoczeniem. Dlatego
opracowanie uniwersalnych rozwiązań dedykowanych tej grupie czytelników jest procesem złożonym, wymagającym od placówki zachowania równowagi pomiędzy potrzebami osób z autyzmem, a potrzebami innych użytkowników oraz możliwościami architektonicznymi
i finansowymi.
Konieczność otwarcia się społeczeństwa na osoby z autyzmem sygnalizują już nie tylko ich rodziny, ale również pracownicy rozlicznych
instytucji. Jest to spowodowane coraz większą obecnością osób z autyzmem w przestrzeni publicznej. Szacuje się bowiem, że w Europie
żyje ponad 5 milionów osób z autyzmem. Należy też pamiętać, że
bardzo wiele z nich nie pojawia się w przestrzeni publicznej. Jest to
spowodowane brakiem akceptacji społecznej, a także brakiem nawyku korzystania z dóbr kultury. Dziecko z autyzmem niestety częściej
jest izolowane od społeczeństwa, niż aktywnie zachęcane do udziału
w życiu społecznym i kulturalnym. Zmiana tego podejścia wymaga
czasu oraz przełamania uprzedzeń najbliższego otoczenia, podniesienia poziomu ich wiedzy na temat autyzmu. Służą temu projekty
realizowane w ostatnich latach przez różne organizacje, w tym Fundację SYNAPSIS.

Projekty – poprzednie doświadczenia
Fundacja SYNAPSIS, obok działań czysto edukacyjnych, prowadzi
szereg projektów nastawionych na aktywizację osób z autyzmem
w różnych dziedzinach życia. Przykładem takiego działania był prowadzony w 2013 roku projekt „Kultura przyjazna osobom z autyzmem”. Ścisła współpraca z instytucjami kultury zaowocowała wypracowaniem uniwersalnych rozwiązań i narzędzi ułatwiających
osobom z autyzmem włączenie się w życie kulturalne. Konsultacje
proponowanych rozwiązań prowadzone były zarówno wśród osób
z autyzmem, jak i ich rodzin, a także pracowników placówek kulturalnych (kin, teatrów, muzeów).
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Doświadczenia wynikające z tego projektu potwierdziły, że bardzo
dużo zależy od wyobraźni i otwartości gospodarzy placówki. Podjęte działania to jednak kropla w morzu potrzeb. Aby pełne włączenie w życie społeczne osób z autyzmem było możliwe potrzebne są
zmiany stereotypowego myślenia o nich, pełna akceptacja otoczenia
i chęć pomocy.
Partnerska współpraca ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich
w realizowanym projekcie „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą
z autyzmem” stała się bardzo ważnym kolejnym krokiem do uzyskania tego rezultatu. Projekt inspirowany był działaniami podejmowanymi w innych krajach m.in. Libraries and Autism: We’re Connected
[http://www.librariesandautism.org/] czy Targeting Autism [https://
targetingautismlibs.wordpress.com/]. Znaleźliśmy tam przykłady
przewodników ułatwiających korzystanie z biblioteki osobom autystycznym. Zawierały one przejrzysty zbiór zasad i plan wizyt w bibliotekach, szkolenia dla pracowników, systemy oznaczeń oraz proste tablice do komunikacji. Wśród polecanych rozwiązań pojawiły
się również propozycje zajęć bibliotecznych dla osób z autyzmem,
uwzględniające ich zainteresowania.
Projekty te potwierdziły, że biblioteka to miejsce szczególne, gdzie
można pogłębiać wiedzę, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, a także doskonalić swoje umiejętności i realizować pasje. Dodatkowo biblioteki stale poszerzają swoją ofertę edukacyjną i kulturalną organizując m.in. spotkania z autorami książek,
kursy komputerowe, wystawy, galerie, czy inne ciekawe wydarzenia
kulturalne. Biblioteka jest więc atrakcyjnym miejscem, w którym osoby z autyzmem mogą zaprezentować swoje pasje i poznać ciekawych
ludzi. Dużym atutem bibliotek jest również ich powszechna dostępność i rozbudowana sieć w całym kraju.
Rozpoczynając działania w ramach projektu „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” postawiliśmy sobie za główny cel podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie obsługi czytelników z autyzmem oraz pokazanie osobom z autyzmem i ich opiekunom, że
biblioteka może być miejscem przyjaznym, w którym warto spędzać
czas wolny. Dlatego zaplanowane działania przebiegały dwutorowo.
Jedne zostały skierowane do pracowników bibliotek, inne do osób
z autyzmem i ich rodziców lub opiekunów. W części przeznaczonej
dla pracowników bibliotek skupiliśmy się głównie na aspekcie edu18

kacyjnym. Zależało nam na przekazaniu rzetelnych informacji, które
pomogą przygotować ich do obsługi czytelnika z autyzmem. Zostały
zorganizowane szkolenia, a także uruchomiono dedykowany portal
www.autyzm.sbp.pl, gdzie podawano bieżące informacje o realizacji
projektu. Z myślą o osobach z autyzmem powstały pomoce ułatwiające korzystanie z biblioteki oraz koncepcja grywalizacji, nakręcono
też krótkie filmy instruktażowe.
Podejmowane aktywności wspierane były przez działania promocyjne skierowane do najbliższego otoczenia osób z autyzmem (rodziców, terapeutów), a także środowiska bibliotekarzy (ulotki, banner,
spot reklamowy, artykuły na stronie SBP, w czasopismach bibliotekarskich, na Facebooku, w newletterach).
Co udało nam się zrobić w ciągu roku realizacji projektu? Odpowiedzią „w pigułce” są następujące dane:
• odbyło się 19 wizyt w bibliotekach, w których wzięło udział 25 osób
z zaburzeniami ze spectrum autyzmu; były one ekspertami w identyfikacji trudności przy poruszaniu się po bibliotece i włączone zostały do testowania opracowanego zestawu pomocy,
• przeszkolonych w obsłudze czytelników autystycznych zostało 49
pracowników bibliotek z całej Polski,
• opracowano 8 narzędzi do pomocy w korzystaniu z zasobów biblioteki i oznakowania jej przestrzeni, jako przyjaznej osobom z autyzmem,
• przygotowano 40 zestawów pomocy, które przekazano bibliotekom biorącym udział w projekcie,
• uruchomiono stronę internetową projektu www.autyzm.sbp.pl,
• opracowano interaktywną mapę bibliotek, na której zaznaczono 37
bibliotek przyjaznych osobom z autyzmem,
• zrealizowano 6 filmów instruktażowych,
• opracowano koncepcję grywalizacji, do wykorzystania w pracy
z osobami autystycznymi w bibliotekach,
• wydano specjalistyczny poradnik w nakładzie 400 egz.
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Wizyty osób z autyzmem
w bibliotekach
Wizyty osób z autyzmem w bibliotekach były kluczowym elementem
całego projektu, odbyły się one w 9 bibliotekach. Odwiedzane placówki zostały dobrane tak, aby reprezentować odmienne rodzaje
i specyfiki zbiorów. Były wśród nich biblioteki uniwersyteckie, szkolne, osiedlowe, powiatowe i nowoczesne mediateki. Możliwość obserwacji osób z autyzmem przez terapeutów w trakcie spotkań pozwoliła sprawdzić, co stanowi trudność, gdzie niezbędne jest wsparcie
pracownika biblioteki, a gdzie wystarczy wspomóc się dodatkowym
narzędziem.
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Po każdej wizycie odbywały się podsumowania, na których osoby
z autyzmem oceniały, co stanowiło dla niego trudność, co im się
podobało i czego oczekują od danego miejsca. Z uzyskanych opinii
wynika, że były zadowolone z wizyt w bibliotekach i deklarowały, że
chętnie do nich wrócą. Zapytane dlaczego wcześniej nie korzystały
z bibliotek odpowiadały najczęściej, że nie wiedziały o ich bogatej
ofercie dodatkowych zajęć, która jest dla nich bardzo interesująca.
Niektórzy, jako przyczynę podawali zbyt dużą odległość biblioteki od
miejsca zamieszkania.
W drugiej części realizacji projektu podczas wizyt testowano opracowywane projekty pomocy, sprawdzano na ile spełniają swoje funkcje
i co warto w nich jeszcze poprawić. Brano przy tym pod uwagę opinie
zarówno osób z autyzmem, jak i bibliotekarzy.
Spotkania pomogły także pracownikom bibliotek przekonać się, jakimi czytelnikami są osoby autystyczne (o różnym poziomie funkcjonowania), poznać bliżej ich specyfikę zachowań, odruchów. Wielu bibliotekarzy przyznało, że wizyty zmieniły ich postrzeganie osób
z autyzmem i poczuli się pewniej w bezpośrednich kontaktach z nimi.
Wrażenia z wizyt obrazują relacje osób z autyzmem i bibliotekarzy,
zamieszczane na stronie projektu; poniżej przykłady kilku z nich.
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Relacja z wizyty w Wypożyczalni dla
Dorosłych i Młodzieży nr 80
W ostatnią środę lipca wybraliśmy się do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Wola, a dokładniej do Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 80, na
ulicy Redutowej 48. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 33 100 woluminów
oraz ok. 450 audiobooków. W grupowym wyjściu uczestniczyli: Adam,
Tomek, Piotr i Michał. Po miłym powitaniu pani bibliotekarka opowiedziała nam o tym, jak korzystać z katalogu bibliotecznego oraz w jaki
sposób są posegregowane książki znajdujące się w bibliotece. Mieliśmy
również okazję poznać metodę wyszukiwania biblioteki znajdującej się
najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Po krótkim szkoleniu mogliśmy
skorzystać z zasobów bibliotecznych – każdy z uczestników znalazł coś
interesującego dla siebie. Wizyta zakończyła się nową, intrygującą aktywnością, a mianowicie, nauką zapisywania własnych imion za pomocą
starożytnego pisma egipskiego, tj. hieroglifów. Przed wyjściem mieliśmy
możliwość skorzystania z udostępnionej na miejscu strefy relaksu.
Konrad
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Relacja z wizyty w Mediatece STARTMETA
W dniu 18 listopada byliśmy w Mediatece START-META na Bielanach. Ta
biblioteka była większa od innych, w których byłam. Na zajęciach byli:
Adam, Konrad, Maciek i ja oraz terapeutki Kasia i Monika. Pierwszym zadaniem było tworzenie muzyki w programie, którego do tej pory nie znałam, a który spodobał mi się. Razem z Konradem stworzyliśmy piosenkę.
Następnie w MultiCentrum było rysowanie na komputerach przy pomocy
szablonów i różnych farb. Pierwszy raz mieliśmy możliwość rysować palcem po ekranie. Zadanie było ciekawe. Kolejnym zadaniem było budowanie wiatraka z klocków. Budowałam wiatrak z panią Moniką, a Konrad
z Maćkiem. Po zbudowaniu podłączyliśmy wiatrak do komputera, żeby
go uruchomić. Korzystając z podstaw programowania spowodowaliśmy,
że wiatrak zaczął się kręcić. Najbardziej podobało mi się budowanie wiatraka. Chciałabym jeszcze raz uczestniczyć w takich zajęciach.
Monika
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Relacja z drugiej wizyty w Bibliotece
„Przystanek Książka”
W dniu 24.09.2015 r. wybraliśmy się do Biblioteki Publicznej „Przystanek
Książka” w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Pracownicy biblioteki zapoznali nas z regulaminem Wypożyczalni. Przekazali nam również informacje dot. zasad wypożyczania zbiorów bibliotecznych. W trakcie zajęć
w bibliotece uczestniczyliśmy w odgrywaniu scenek dotyczących wypożyczenia książki i filmu. Samodzielnie szukaliśmy wybranych publikacji za
pomocą mapy. Podczas zajęć mieliśmy również okazję do przetestowania pomocy, które mają ułatwiać korzystanie z zasobów bibliotecznych
osobom z autyzmem i z zespołem Aspergera. Jednym z „narzędzi” były
rozmówki biblioteczne, które okazały się bardzo pomocne.
Wizyta w Bibliotece była dla nas ciekawym i cennym źródłem informacji,
dotyczącym zarówno wypożyczania książek i filmów, jak i pomocy, które mogą ułatwić osobom z autyzmem i zespołem Aspergera korzystanie
z zasobów bibliotecznych.
Michał
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Relacja ze spotkania w Zespole Szkół
Specjalnych nr 91
Dyrekcja i nauczyciele w naszej szkole otwarci są na nowinki edukacyjne. Dlatego też z przyjemnością zaakceptowaliśmy propozycję Fundacji
SYNAPSIS, aby wziąć udział w projekcie „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się
z osobą z autyzmem” realizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. Tym bardziej, że mamy coraz więcej uczniów ze spektrum autyzmu.
Pierwsze spotkanie odbyło się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego
w sierpniu z dość liczną grupą podopiecznych Fundacji. Piękna pogoda,
nastrój jeszcze wakacyjny i biblioteka kolorowa po remoncie okazała się
zachęcającym miejscem do poznania się. Atmosfera od pierwszej chwili
była sympatyczna, a podopieczni zaciekawieni nową sytuacją i otwarci
na kontakt. Krótka rozmowa o szkole, ćwiczenia warsztatowe, a później
oglądanie zasobów bibliotecznych i rozmowy o zainteresowaniach poszczególnych osób. Podawałyśmy ciekawe książki na każdy z podanych
tematów, było to pretekstem do dalszych pytań i odpowiedzi. Spotkanie
przedłużyło się i rozmowy trwały jeszcze na korytarzu, po wyjściu z biblioteki. Mamy nadzieję, że uczestnikom pozostały miłe wspomnienia.
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Październikowe zajęcia poświęcone były ćwiczeniu typowych pytań
i odpowiedzi niezbędnych podczas korzystania z wypożyczalni książek.
Okazało się, że nie było to dla uczestników proste zadanie. Trudność
sprawiało nowe miejsce i fakt, że biblioteka nasza nie jest oznakowana
piktogramami, więc samodzielne odnalezienie miejsca książki bez mapy
pomieszczenia było niemożliwe. Spotkanie to było dla nas bardzo kształcące, bo wyznaczyło kolejne, ważne zadania w naszej pracy.
Nasi uczniowie ze spektrum autyzmu nie mają większych trudności, ani
w poruszaniu się po bibliotece, ani w podstawowych poszukiwaniach
bibliotecznych. Z nowymi uczniami prowadzę lekcje biblioteczne dostosowane do ich możliwości. Wymaga to długotrwałej pracy 1:1 i wprowadzania etapowego. Przez powtarzalność czynności możemy kształtować te umiejętności, chociaż efekty nie pojawiają się szybko. Niezmiernie
ważne jest także środowisko rodzinne, bo stamtąd wynosi się przeważnie
zainteresowanie książką.
W styczniu 2016 r. zaprosiliśmy do szkoły Dominika, który zaprezentował
swoje zdjęcia, wykonane w różnych miejscach w Europie (w Hiszpanii,
Polsce, Portugalii). Prezentował je przez całą lekcję kilkudziesięcioosobowej grupie naszych uczniów. Zrobił to wspaniale, jak rasowy dziennikarz,
pasjonat. Gimnazjaliści i nauczyciele słuchali tej prezentacji z wielkim
zainteresowaniem i uwagą. Świadczyły o tym liczne pytania zadawane
młodemu człowiekowi. Wystawa artystycznych zdjęć jest nadal eksponowana w naszej szkole. Wzbudza zainteresowanie nauczycieli, uczniów,
rodziców i gości. Dodatkowo nauczyciel języka angielskiego zaproponował Dominikowi, aby dołączył do jego projektu „Książeczek z Weterynaryjnej” i stworzył własną, ze zdjęciami. Książeczki te piszą nasi uczniowie
w dwóch wersjach – polskiej i angielskiej i zamieszczają w Internecie pod
adresem: www.staryjumper.com/profile/veterinarystreet.
Mirosława Komorowska
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Jak Twoja biblioteka
może stać się przyjazna
osobom z autyzmem?
Atmosferę biblioteki tworzą jej pracownicy, dzięki ich postawie
i otwartości na innych biblioteka może stać się przyjazna dla osób
z autyzmem. Ważna jest wrażliwość i elastyczność bibliotekarzy przy
nietuzinkowych zachowaniach osób z autyzmem, akceptacja ich, czasem dziwnych, przyzwyczajeń i zachowań. Warto pamiętać, że osoby
te boją się pochopnej oceny ze strony innych, często wolą pozostać
w domu (gdzie są bezpieczne) niż czuć się odrzuconymi. Z drugiej
strony potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, chcą nabywać nowych umiejętności. Zarówno dzieci, jak i dorośli autyści mogą okazać się wspaniałymi czytelnikami. Jednakże, szczególnie na początku, mają duże trudności w samodzielnym podjęciu takiej aktywności
społecznej. Trzeba im zatem pokazać bibliotekę, jej zasoby, możliwo27

ści rozwoju i zmotywować do regularnych odwiedzin. To zadanie dla
rodziców, terapeutów, ale także dla bibliotekarzy.
Najtrudniejsze jest pierwsze spotkanie, zarówno dla pracownika biblioteki, jak i osoby z autyzmem. Chcąc pomóc w tym wzajemnym
poznawaniu się przygotowaliśmy pakiet pomocy, zestaw przydatnych wskazówek, komunikatorów oraz spis polecanych publikacji.
Materiały zostały opracowane w taki sposób, aby każdy bibliotekarz
mógł skorzystać z nich bezpośrednio lub dostosować je do konkretnych warunków obsługi czytelników.
Nasze pomysły nie wyczerpują wszystkich możliwości, jakie daje
otwarcie się na osoby z autyzmem. Doświadczenia zebrane w trakcie
realizacji projektu pokazały, że biblioteka jest miejscem, gdzie najbliższe osoby z otoczenia osób autystycznych znajdą rzetelne informacje
pomocne w terapii i codziennym funkcjonowaniu. Zaprezentowane
materiały mogą być wykorzystane także w lekcjach bibliotecznych
z różnymi grupami tzw. trudnych czytelników, jak również przy organizacji spotkań, konferencji lub warsztatów pogłębiających wiedzę
na temat osób niepełnosprawnych w bibliotece, przeciwdziałania ich
wykluczeniu, doskonalenia form aktywizacji społecznej.

Wskazówki dla bibliotekarzy
• Bądź przyjazny, ale nie narzucaj się.
• Nie zniechęcaj się, gdy osoba z autyzmem, z którą rozmawiasz, nie
patrzy Ci prosto w oczy.
• Daj czas na odpowiedź i bądź cierpliwy, gdy rozmówca nie odpowiada natychmiast na zadawane pytania.
• Bądź przewidywalny, uprzedzaj o zmianach, nie zaskakuj.
• Podczas rozmowy używaj krótkich zwrotów i jasnych, konkretnych
sformułowań. Podawaj przykłady.
• Upewnij się, że osoba, z którą rozmawiasz wie o co Ci chodzi.
• Unikaj abstrakcyjnych pojęć, żartów, ironii, dwuznaczności, porównań i metafor.
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• Powiedz czego oczekujesz od danej osoby, unikaj rozkazów, pouczeń. Przykładowo zamiast powiedzieć czego nie chcesz (poprzez
zwrot „Nie biegaj”) powiedz, co dana osoba może zrobić (np. „Możesz chodzić powoli”).
• Jeżeli masz kontakt z osobą niemówiącą, spróbuj skorzystać z alternatywnych metod komunikacji np. poproś o wskazanie obrazka,
piktogramu, wybranie odpowiedniego przedmiotu, a w przypadku
osób posługujących się pismem – o zapisanie pytania, czy odpowiedzi na kartce lub na komputerze.
• Pamiętaj, że osoba z autyzmem może czuć się zaniepokojona w nowej sytuacji. Objawem niepokoju i braku poczucia bezpieczeństwa
mogą być tzw. manieryzmy ruchowe, np.: kołysanie się, machanie
rękami, podskakiwanie. Staraj się nie zwracać na nie uwagi. Nie jest
to przejaw agresji. Jeżeli jednak manieryzmy będą się nasilać, może
to oznaczać, że sytuacja jest zbyt trudna dla osoby ze spektrum autyzmu. Zaproponuj wówczas przejście do spokojniejszego miejsca.
Możesz również zapytać osobę wspierającą (rodzica, opiekuna), czy
i w jaki sposób mógłbyś pomóc.
• Pamiętaj, aby wspierając nie wyręczać osoby z autyzmem. Daj jej
szansę, aby przy odpowiednich twoich wskazówkach samodzielnie
poradziła sobie z zadaniem.
• Wskaż godziny przyjazne, czyli takie kiedy w bibliotece jest mniejszy
ruch i możesz poświęcić więcej czasu osobie z autyzmem. Wpisz te
godziny do jej Karty Czytelnika.
Warto pamiętać, że aby zostać biblioteką przyjazną dla osób z autyzmem nie jest konieczne zmienianie zasad czy regulaminów, jakie
w niej obowiązują. Osoby te, podobnie jak inni czytelnicy, powinny
stosować się do panujących w tej przestrzeni zasad. Potrzebują tylko
czasu, aby nauczyć się ich.

Wykorzystaj pomoce!
Trudności wynikające z niepełnosprawności jaką jest autyzm, mają
znaczny wpływ na życie codzienne dotkniętych nią osób. Dlatego we
współpracy z bibliotekami, terapeutami i osobami z autyzmem opracowane zostały pomoce, których głównym celem jest wsparcie osoby
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z zaburzeniami rozwojowymi w taki sposób, aby była w stanie samodzielnie poradzić sobie w danej sytuacji, występującej w bibliotece.
Pomoce te mają ułatwić jej przede wszystkim:
• proszenie o pomoc,
• odnalezienie się w danej przestrzeni,
• zainicjowanie rozmowy z bibliotekarzem,
• przejście z jednej czynności do kolejnej,
• podjęcie działania (np. zapisanie się do biblioteki, wypożyczenie
książki).
Są wśród nich także materiały do oznakowania bibliotek (logo autyzmu przedstawiające symbol nieskończoności).
Bardzo istotne w procesie przygotowywania pomocy było uwzględnienie różnic w poziomie funkcjonowania osób autystycznych. Już
podczas pierwszych wizyt w bibliotekach zaobserwowano, jak różnie
podchodzą do tematu bibliotek osoby niżej, a jak wyżej funkcjonujące. Mają one odmienne często zainteresowania, a także motywacje
do korzystania z zasobów bibliotecznych (zdecydowanie większe są
u osób wyżej funkcjonujących). Dlatego przygotowaliśmy dwie wersje pomocy.
Wyprodukowane komplety 40 zestawów pomocy trafiły do wybranych bibliotek uczestniczących w projekcie. Zostały również zamieszczone w wersji elektronicznej, w otwartym dostępie, na stronie internetowej projektu www.autyzm.sbp.pl. W ten sposób każda biblioteka
w Polsce może z nich skorzystać. Poniżej prezentujemy poszczególne
elementy zestawu, ich zalety i korzyści oraz instrukcje postępowania
z nimi.

Znak „Biblioteki przyjaznej”
Zalety i korzyści:
Znak „Biblioteki przyjaznej” jest zaproszeniem, ale także gwarantem,
że w tej przestrzeni są ludzie otwarci na drugiego człowieka. Jest to
sygnał dla otoczenia i osób odwiedzających, że tutaj osoby z auty30

zmem są mile widziane. Symbol nieskończoności oznacza w tym
przypadku chęć nawiązania więzi i przyjaźni pomiędzy osobami z autyzmem a bibliotekarzami.
Warto umieścić znak „Biblioteki przyjaznej” na zewnątrz budynku,
aby osoby, które do tej pory nie korzystały z biblioteki, mogły się dowiedzieć, że to przyjazna dla nich przestrzeń.
Instrukcje dla bibliotekarza:
• Pobierz znak ze strony www.autyzm.sbp.pl.
• Wydrukuj znak (jeżeli chcesz wykonać naklejkę zrób wydruk na folii
samoprzylepnej).
• Umieść znak na drzwiach wejściowych i przy ladzie głównej biblioteki (jedna wersja znaku jest do zawieszenia, druga do wyłożenia
w miejscu widocznym).
• Wykonaj zdjęcie przed wejściem, pochwal się nim na stronie biblioteki lub w mediach społecznościowych.
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• Wyślij informacje do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (biuro@
sbp.pl), aby Twoja biblioteka została umieszczona na mapie bibliotek przyjaznych w portalu www.sbp.pl.
Jeżeli Twoja biblioteka nie została objęta projektem, zachęć jej pracowników do zapoznania się z informacjami na stronie www.autyzm.
sbp.pl i do kontaktu ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich.
Informacje dla osoby z autyzmem, rodzica lub opiekuna:
• Spis bibliotek przyjaznych znajdziesz na stronie
www.autyzm.sbp.pl.
• Zorientuj się, która z bibliotek przyjaznych osobom z autyzmem
znajduje się najbliżej twojego miejsca zamieszkania i jak tam dojechać.

Karta czytelnika
Zalety i korzyści:
Osoby z autyzmem lubią porządek, jednak mają problem w planowaniu. Dlatego dużym ułatwieniem jest zbieranie najważniejszych
informacji w jednym miejscu. Stąd narodził się pomysł opracowania specjalnej karty czytelnika, gdzie mogą być umieszczane ważne
informacje dla osób z autyzmem, np. daty oddania książki, adres
biblioteki i godziny otwarcia. W karcie jest też miejsce na wpisanie
informacji o zainteresowaniach jej właściciela, rodzaju komunikacji
z nim, co umożliwia bibliotekarzowi polecenie odpowiedniej książki
do przeczytania, czy też zaproponowanie atrakcyjnych zajęć z oferty
dodatkowej.
Należy pamiętać, że jest to dodatkowa karta, którą czytelnik otrzymuje wraz z obowiązującą kartą w danej bibliotece. W żadnym wypadku nie zwalnia ona z korzystania z normalnej karty.
Instrukcje dla bibliotekarza:
• Wypełnij aktywne pola w pliku PDF (możesz wpisać też godziny, kiedy w bibliotece jest mniejszy ruch).
• Wydrukuj wypełnioną kartę.
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• Wręcz kartę czytelnikowi z autyzmem.
• Podczas kolejnej wizyty poproś czytelnika o okazanie karty.
• Zapisuj w karcie daty oddania wypożyczonych książek.
Informacje dla osoby z autyzmem, rodzica lub opiekuna
• Zapisując się do biblioteki zapytaj o możliwość otrzymania specjalnej karty czytelnika.
• Poproś o zapisanie w niej daty zwrotu książek.
• Udając się do Twojej biblioteki miej przy sobie kartę czytelnika.
• Pamiętaj, że specjalna karty czytelnika nie zwalnia z obowiązku posiadania i okazywania karty bibliotecznej.
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Mapa biblioteki
Zalety i korzyści:
Nawet osoby, które mają duże trudności w funkcjonowaniu mogą
samodzielnie wyszukać interesującą ich książkę. Jednak w przestrzeni, której jeszcze dobrze nie znają, czują się często zagubione. Mapa
pomaga im opanować i zrozumieć przestrzeń biblioteki, do której zamierzają się udać. Dzięki niej stanie się miejscem bardziej przewidywalnym, a co za tym idzie bezpiecznym dla osoby z autyzmem.
Instrukcje dla bibliotekarza:
• Zobacz jak wygląda mapa, którą opracowaliśmy dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy „Przystanek Książka”.
• Do przygotowania mapy Twojej biblioteki możesz wykorzystać plan
ewakuacji, albo też wykonać ją samodzielnie.
• Jeśli wykonujesz mapę samodzielnie wykonaj rysunek rzutu z góry
biblioteki (wystarczą same kontury).
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• Na rysunku zaznacz najważniejsze elementy wyposażenia, takie
jak: regały, lady, stanowiska komputerowe.
• Pamiętaj, im prostsza mapa tym lepsza. Nie korzystaj z kolorów,
one mogą rozpraszać osoby z autyzmem.
• Mapę można zalaminować i używając flamastrów ścieralnych zaznaczać na niej główne trasy, istotne dla osób z autyzmem (dojście
do regału z książkami, do stanowisk komputerowych, ale także do
WC).
• Udostępnij osobie z autyzmem mapę na czas poszukiwań.
• Warto wykonać mapę w kilku egzemplarzach.
Informacje dla osoby z autyzmem, rodzica lub opiekuna:
• Poproś pracownika biblioteki o wskazanie miejsca na mapie, które
Cię interesuje.
• Możesz poprosić o wypożyczenie mapy na czas korzystania z biblioteki.

Przybornik biblioteczny
Zalety i korzyści:
Osoby z autyzmem lub zespołem Aspergera potrzebują podpowiedzi, jak zachować się w danej sytuacji społecznej. Dlatego został
stworzony „Przybornik biblioteczny”, który jest scenariuszem wizyty
w bibliotece.
„Przybornik biblioteczny” składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera
najważniejsze informacje dotyczące pierwszej wizyty, m.in. jak się do
niej przygotować i co należy zabrać ze sobą oraz o co warto zapytać
bibliotekarza.
Druga to zbiór najczęstszych rozmówek, jakie mają miejsce w bibliotece; są wśród nich dialogi dot. wypożyczenia, przedłużenia, oddania
książki, korzystania na miejscu i inne. Inspiracją dla „Rozmówek bibliotecznych” były rozmówki wykorzystywane w nauce języków obcych. Ich celem jest pomoc w zainicjowaniu dialogu osoby autystycznej z bibliotekarzem oraz dobranie odpowiednich zwrotów.
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Instrukcje dla bibliotekarza:
• Pobierz przybornik ze strony www.autyzm.sbp.pl.
• Zamieść przybornik na stronie internetowej biblioteki.
• Wydrukuj przybornik i umieść go w widocznym miejscu w bibliotece, np. przy ladzie głównej. Możesz go przyczepić do tablicy korkowej.
Informacje dla osoby z autyzmem, rodzica lub opiekuna:
• Pobierz przybornik ze strony www.autyzm.sbp.pl.
• Wydrukuj go i miej przy sobie, wybierając się do biblioteki.
• Jeśli zapomnisz zabrać go ze sobą, to możesz skorzystać z przybornika wyłożonego/wywieszonego w bibliotece.
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Książeczki „Chcę wypożyczyć” i „Chcę
skorzystać”
Zalety i korzyści:
Książeczki „Chcę wypożyczyć” i „Chcę skorzystać” są prostszą wersją rozmówek bibliotecznych. Każda z nich zawiera przykład dialogu
dotyczącego danej czynności. Na osobnych stronach zostały umieszczone pojedyncze zdania dialogu, ze wskazówkami co należy zrobić
np. podać kartę czytelnika lub poczekać na odpowiedź bibliotekarza.
W książeczkach znajdują się „podpowiadacze”, czyli karteczki z wybranymi rodzajami zbiorów lub urządzeń dostępnych w bibliotece
(np. książka, audiobook, gazeta, gra, komputer, film, Internet, tablet), umożliwiające czytelnikowi wybór tego, co chce wypożyczyć lub
z czego skorzystać. Karteczkę z wybranym przedmiotem należy przeczepić we wskazane miejsce w zdaniu.
Instrukcje dla bibliotekarza:
• Pobierz książeczki ze strony www.autyzm.sbp.pl.
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• Zbinduj poszczególne strony książeczek.
• W każdej książeczce zalaminuj stronę z wyrazami i wytnij je według
linii.
• Przyczep rzepy na karteczkach i w każdej książeczce.
• Umieść książeczki przy ladzie głównej w łatwo dostępnym miejscu.
• Jeżeli zauważysz, że czytelnik ma trudności z komunikacją, zaproponuj mu skorzystanie z książeczek.
Informacje dla osoby z autyzmem, rodzica lub opiekuna:
• Pobierz przybornik ze strony www.autyzm.sbp.pl.
• Zbinduj poszczególne strony książeczek.
• W każdej książeczce zalaminuj stronę z wyrazami i wytnij je według
linii.
• Przyczep rzepy na karteczkach i w każdej książeczce.
• Wybierając się do biblioteki, zabierz ze sobą książeczki.
• Jeżeli zapomnisz książeczek poproś pracownika biblioteki, aby udostępnił Ci egzemplarze biblioteczne.

Tablica „Co mogę wypożyczyć?”
Zalety i korzyści:
Tablica służy do zobrazowania tego, co znajduję się w zbiorach biblioteki i z czego czytelnik może skorzystać. Inspiracją do powstania
tej pomocy były tablice do komunikacji, wykorzystywane przez osoby
posługujące się alternatywnymi metodami komunikacji.
Użyte znaki, w formie kartoników, zostały specjalnie zaprojektowane
na potrzeby realizowanego zadania i obejmowały następujące elementy: książka, komputer, audiobook, gazeta, czytnik książek, tablet,
gry, muzyka na płycie, film na płycie.
Z propozycji kartoników przedstawiających rzeczy możliwe do wypożyczenia należy wybrać te, które znajdują się w danej bibliotece.
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Tablicę można wykorzystać w celach informacyjnych, jak również
wtedy, gdy czytelnik chce wskazać, co chciałby wypożyczyć. Dzięki
przymocowanym rzepom kartonik można odczepić z tablicy i wręczyć bibliotekarzowi. Tablice stanowią zachętę do komunikacji i samodzielnego wyboru.
Kartoniki można wykorzystać podczas pierwszej wizyty czytelnika,
objaśniając mu co można wypożyczyć (mówiąc i wskazując odpowiedni kartonik). Bibliotekarz musi przy tym pamiętać, że osoba z autyzmem może korzystać z własnej książki do komunikacji, w której
będzie miał inne znaki. Warto być jednak przygotowanym i otwartym
na osoby, które posługują się alternatywną komunikacją.
Instrukcje dla bibliotekarza:
• Pobierz tablice ze strony www.autyzm.sbp.pl.
• Wydrukuj i zalaminuj osobno obydwie kartki.
• Wytnij kartoniki zgodnie z liniami.
• Przyczep rzepy na karcie oraz odwrocie kartoników.
• Umieść tablicę przy ladzie głównej, w łatwo dostępnymi widocznym
miejscu (np. na tablicy korkowej).
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Informacje dla osoby z autyzmem, rodzica lub opiekuna:
• Pobierz tablice ze strony www.autyzm.sbp.pl.
• Zapoznaj się ze znakami. Sprawdź, czy wiesz co oznaczają. Jeżeli
masz z czymś trudność poproś o pomoc.
• Będąc w bibliotece wskaż, co chciałbyś wypożyczyć. W tym celu odczep kartonik i podaj go bibliotekarzowi.
• Pamiętaj! Jeżeli w „Karcie czytelnika” masz wypełnione rubryczki na
temat swoich zainteresowań, wtedy na pewno pracownik biblioteki
będzie mógł polecić ci coś interesującego.

Tablica „Zasady w naszej bibliotece”
Zalety i korzyści:
Tablica służy do zobrazowania zasad zachowań obowiązujących w bibliotece. Inspiracją do powstania tej pomocy, podobnie jak w przypadku książeczek, były tablice wykorzystywane przez osoby posługujące się alternatywnymi metodami komunikacji. W tablicy użyto
znaków graficznych i poleceń, które charakteryzują konkretne, pożądane lub nie pożądane zachowania: „Proszę o ciszę”, „Zakaz jedzenia
i picia”, „Zakaz wejścia”, „Zakaz używania telefonów”, „Szatnia”, „Poczekaj”, „Pomóż mi”.
Tablica może być wykorzystana w celach informacyjnych, a także
jako przypomnienie obowiązujących zasad. Dzięki zastosowaniu rzepów wybrany kartonik można odczepić z tablicy i wręczyć czytelnikowi, przypominając o obowiązującej zasadzie, np. „Proszę o ciszę” czy
„Zakaz używania telefonów komórkowych”.
Wśród znaków znajduje się także piktogram „Pomóż mi”, który może
wręczyć czytelnik pracownikowi biblioteki, kiedy będzie potrzebował
wsparcia.
Kartoniki można wykorzystać podczas pierwszej wizyty czytelnika,
objaśniając mu (mówiąc lub wskazując odpowiedni kartonik) jakie
obowiązują zasady, co jest dozwolone, a czego nie można robić. Kartonik „Zakaz puszczania bąków” należy traktować z przymrużeniem
oka.
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Instrukcje dla bibliotekarza:
• Pobierz tablice ze strony www.autyzm.sbp.pl.
• Wydrukuj i zalaminuj osobno obydwie kartki.
• Wytnij kartoniki zgodnie z liniami.
• Przyczep rzepy na karcie oraz na odwrocie kartoników.
• Umieść tablicę przy ladzie głównej, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu (np. na tablicy korkowej).
Informacje dla osoby z autyzmem, rodzica lub opiekuna:
• Pobierz tablice ze strony www.autyzm.sbp.pl.
• Zapoznaj się ze znakami. Sprawdź czy wiesz co oznaczają. Jeżeli nie
wiesz, to poproś pracownika biblioteki lub opiekuna o wytłumaczenie.
• Będąc w bibliotece stosuj się do zasad umieszczonych na tablicy.
• Jeżeli będziesz potrzebował pomocy wybierz kartonik „Pomóż mi”,
odczep go z tablicy i podaj bibliotekarzowi.
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Film
Zalety i korzyści:
Osoby z autyzmem mają trudności z wyobrażeniem sobie danej sytuacji. Zobrazowanie i pokazanie, jak będzie ona przebiegała, pomoże im się odpowiednio do niej przygotować. Zaletą filmów jest też
fakt, że można je obejrzeć w zaciszu domowym. W ramach projektu
„Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” przygotowana
została seria filmów przedstawiających najczęściej występujące sytuacje w bibliotece. W krótkich scenkach zostały wykorzystane teksty
z „Rozmówek bibliotecznych”.
Każdy z filmów składa się z dwóch części. Pierwsza to wprowadzenie zawierające najważniejsze informacje. Druga pokazuje, jak może
przebiegać rozmowa osoby autystycznej z bibliotekarzem. Filmy są
do pobrania na stronie www.autyzm.sbp.pl.
Instrukcje dla bibliotekarza:
• Na stronie biblioteki umieść link kierujący do filmów.
• Wykorzystaj filmy podczas spotkań z czytelnikami, szczególnie
z tymi, którzy przyszli do biblioteki po raz pierwszy.
Informacje dla osoby z autyzmem, rodzica lub opiekuna:
• Obejrzyj filmy znajdujące się na stronie www.autyzm.sbp.pl.
• Jeżeli czegoś nie rozumiesz, poproś o wyjaśnienie rodzica lub opiekuna.
• Pamiętaj, że przedstawione sytuacje to tylko przykład. Podczas
rozmowy może zdarzyć się, że zostaną Ci zadane inne pytania. Ty
także możesz zadać pytanie lub opowiedzieć, jak podobała Ci się
wypożyczona książka.

Grywalizacja
W projekcie „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem” sięgnięto do grywalizacji, jako nowoczesnej metody, która ma zmotywować osoby z autyzmem do odwiedzenia biblioteki i korzystania
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z jej zasobów, a bibliotekarzy do podejmowania różnorodnych form
aktywizacji czytelniczej tej grupy niepełnosprawnych. Koncepcja, którą opracowała Fundacja Highlight/inaczej była testowana w bibliotekach, a jej autorzy wykorzystali swoje doświadczenia z placówkami,
które w ramach „Pracowni Orange” prowadzą grywalizację, zachęcając w ten mało jeszcze popularny u nas sposób do korzystania ze
swoich zbiorów. Poniżej prezentujemy najważniejsze elementy koncepcji opisane przez specjalistów z Fundacji Highlight/inaczej, całość
jest dostępna na stronie www.autyzm.sbp.pl.
Kim jesteśmy?
Cześć! Nazywamy się Fundacja Highlight/inaczej. Zajmujemy się tworzeniem i obsługą grywalizacji. Czym jest grywalizacja? Według Wikipedii to
„wykorzystanie mechanik znanych np. z gier fabularnych i komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia zaangażowania ludzi”.
My jednak wolimy określać grywalizację, jako narzędzie motywowania
ludzi do zmiany na lepsze. W naszej pracy wykorzystujemy wiedzę o projektowaniu gier i usług, ale wiemy, że dobra grywalizacja wcale nie musi
być podobna do gry. Najważniejsze jest dla nas dogłębne poznanie przyszłych użytkowników oraz zrealizowanie określonych wcześniej celów.
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Dzięki temu udało nam się stworzyć cztery ogólnopolskie projekty, które
zmieniły i nadal zmieniają świat na lepszy.
Co robimy?
Umiejętne wykorzystanie grywalizacji umożliwia zmianę pozornie nudnych i monotonnych czynności w niezwykłą przygodę. Na przykład, jeżeli
lekcje, które dla ucznia są kolejnymi 45 minutami do przesiedzenia, rozpoczną się od tajemniczej wiadomości z przyszłości, w której rówieśnik
poprosi ich o pomoc w uratowaniu ludzkości, stojącej u progu zagłady
– to uczeń z większą pasją skupi się na powierzonym mu zadaniu! Po
pierwszych sukcesach rekrutujemy go do tajnej agencji, gdzie robiąc zadania domowe pomoże Ziemi w 2222 roku i otrzyma mnóstwo przydatnej wiedzy, a przede wszystkim będzie się świetnie bawił! W taki właśnie
sposób działa grywalizacja Tesco dla Szkół – „Przyszłość na talerzu”, której celem jest zwiększanie wiedzy uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na temat pochodzenia i produkcji jedzenia oraz zachęcenie ich do
zmiany nawyków żywieniowych na lepsze.
Grywalizacja sprawdza się świetnie nie tylko w projektach dla dzieci
i młodzieży. Dowodem na to jest prowadzony przez nas od ponad 3 lat
projekt dla Pracowni Orange. Liderzy i wolontariusze z multimedialnych
świetlic otrzymują za działania, wyzwania i projekty na rzecz mieszkańców swojej miejscowości punkty i medale. Swoją aktywność relacjonują
na platformie internetowej, gdzie mogą też obserwować i komentować
działania członków innych Pracowni. Zdobyte punkty Pracownie wymieniają na nagrody, które pozwalają im się rozwijać i działać jeszcze efektywniej. Taka forma grywalizacji pomaga im utrzymać zaangażowanie
w projekcie i zachęca do większej aktywności nie tylko w Internecie.
Labirynt – Grywalizacja dla Fundacji SYNAPSIS i Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich
Tworząc grywalizację z Fundacją SYNAPSIS dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich mierzyliśmy się z trudnym, ale bardzo ciekawym wyzwaniem – zmotywowania osób z zespołem Aspergera do odwiedzania
bibliotek. Podczas warsztatów merytorycznych określiliśmy, że naszym
zadaniem będzie zmotywowanie podopiecznych Fundacji do uczęszczania do bibliotek publicznych, co najmniej raz w tygodniu i zapoznania się
z ich ofertą.
Z uwagi na brak wcześniejszych opracowań stwierdziliśmy, że najlepiej
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poznamy funkcjonowanie grup, opiekunów oraz samych podopiecznych
poprzez uczęszczanie na zajęcia terapeutyczne. Przez miesiąc przeprowadzaliśmy testy różnych gier planszowych, by zbadać jakie formy i elementy rozgrywki sprawiają największą frajdę uczestnikom zajęć. Uczyliśmy się również sposobu myślenia i badaliśmy ich wartości, aby jak najskuteczniej zmotywować uczestników do działania. Skrzętnie notowaliśmy wszystkie uwagi, obserwowaliśmy zachowania i odpowiadaliśmy na
pytania żeby wiedzieć, czego oczekują od grywalizacji i jak lubią spędzać
wolny czas.
Po serii spotkań stworzyliśmy z terapeutami tzw. strategię wdrożenia,
która wskazywała nam konkretne kierunki pracy, zagrożenia oraz cel naszych działań. Przyjęliśmy założenia, zgodnie z którymi grywalizacja nie
przewidywała żadnej nagrody materialnej, miała mieć możliwość „skalowania” na inne grupy i stawiać na ciekawą, złożoną fabułę osadzoną
w świecie fantasy. Postawiliśmy również na grupy posiadające do ośmiu
podopiecznych i do dwóch aktywnych na raz terapeutów. Na bazie ram
strategii podeszliśmy do projektowania grywalizacji. W trakcie serii burz
mózgów powstało mnóstwo koncepcji fabuł, aż metodą eliminacji dotarliśmy do koncepcji Labiryntu, w którym gracze wcielają się w grupę
magów mających odnaleźć Księgę Stworzenia i Zagłady, w celu ocalenia
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świata przed Wiecznym Złem. Terapeuci entuzjastycznie podeszli do naszej wizji projektu – tak rozpoczął się proces wdrażania.
Pierwsze spotkanie Labiryntu odbyliśmy w bibliotece, by podopieczni
mogli zapoznać się z zasadami rządzącymi grą i wykonali powierzone
zadania. Spotykaliśmy się w ten sposób co tydzień (od drugiego spotkania już w siedzibie Fundacji SYNAPSIS), testując mechanikę i modyfikując
niektóre elementy grywalizacji, w celu jej udoskonalenia i wyeliminowania błędów.
Wyniki
Naszym celem było zachęcenie do korzystania z bibliotek przynajmniej
raz w tygodniu. Wykonane zostały 24 misje z 36 pobranych w sumie
(67%), jednak stosunek wykonanych misji podstawowych do otrzymanych wynosi 78%. Sami podopieczni ocenili projekt na 4 w pięciostopniowej skali, ze średnią 4 dla fabuły. 72% graczy oceniło, że biblioteka po
grywalizacji stała się dla nich bardziej przyjaznym miejscem, a połowa
odpowiedziała, że nie chodziłaby do biblioteki bez wprowadzenia prototypu. Jest to dla nas ogromne osiągnięcie, biorąc pod uwagę wersję prototypową pierwszej grywalizacji dla osób z zespołem Aspergera w Europie!
Zasady działania grywalizacji
Jak działa Labirynt? Podczas zajęć podopieczni otrzymują do wykonania
misje, które mogą zrealizować jedynie w bibliotece. Gdy zadanie zostanie
wykonane zapisują wyniki swojej pracy na karcie relacji i otrzymują od
bibliotekarza pieczątkę, na znak ukończenia misji. Następnie, po powrocie na zajęcia, zdają kartę relacji Prowadzącemu rozgrywkę, a ten przyznaje graczom odpowiednią ilość „kafli korytarzy”. Służą one do budowania tunelów Labiryntu, w którego środku widnieje Księga Stworzenia
i Zagłady. By do niej dotrzeć, gracze muszą regularnie wypełniać misje
oraz stawiać czoła zagrożeniom pojawiającym się na ich drodze, korzystając ze znalezionych przedmiotów oraz współpracując ze sobą nawzajem. W drodze do centrum Labiryntu mogą napotkać Bohaterów, którzy
powierzą im Misje Specjalne – wyżej punktowane i trudniejsze zadania,
zapoznające graczy ze znaną postacią ze świata kultury, nauki i sztuki.
Każdy z tych bohaterów jest postacią historyczną, u której również zdiagnozowano zespół Aspergera.
Warto jednak wspomnieć, że nie jest to grywalizacja dla każdego. Fabuła
i charakter Labiryntu zostały stworzone na podstawie preferencji jednej
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z grup terapeutycznych, w których przeważały osoby lubiące klimat magii, gier komputerowych i świata fantasy. Jest to największa bariera, która może stanąć na drodze do skutecznej realizacji tego projektu w grupach osób o wyższej średniej wieku (w naszej grupie to było ok. 25-26
lat), znacznie bardziej zróżnicowanych, lub po prostu o zupełnie innych
upodobaniach. Podczas wdrażania prototypu koncepcji w swojej grupie należy również uważać, by dokładnie rozumieć zasady nią rządzące,
by móc wyczerpująco odpowiadać na pytania podopiecznych, których
z pewnością będzie sporo.
Labirynt nie był jeszcze testowany na innych grupach, ale wierzymy
w jego skuteczność i planujemy kolejne testy. Pracujemy nad unifikacją
systemu dla szerszej grupy odbiorców, jednak należy pamiętać, że każda
grywalizacja jest tworzona dla konkretnej grupy docelowej i żadna nie
jest w pełni uniwersalna.
Może więc Ty będziesz w stanie zmodyfikować zasady lub charakter
zadań Labiryntu, według potrzeb swoich podopiecznych? Jeśli tak się
stanie – podziel się z nami wynikami! Jesteśmy pewni, że grywalizacja
może zmotywować wiele osób, mających problem z wykonywaniem codziennych obowiązków, rutynowych czynności lub innych konkretnych
zadań. Jeśli masz pytania, lub sugestie – nie krępuj się i pisz do nas na
czesc@highlight.pl, a wspólnie zmienimy świat na lepszy!
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Spis przydatnych
publikacji, filmów i stron
WWW
Książki, artykuły i multimedia to cenne źródła informacji. Przygotowaliśmy spis przydatnych książek na temat autyzmu i zespołu Aspergera. Wśród proponowanych pozycji znajdują się zarówno książki
naukowe, jak i publicystyczne napisane przez osoby z autyzmem,
a także takie, które przybliżą tę tematykę dzieciom i młodzieży. Zapraszamy do poszerzania wiedzy na temat autyzmu. Gwarantujemy,
że będzie to fascynująca podróż!
Dla dzieci:
• Gallardo M., Gallardo M.: Maria i Ja. Warszawa: Wydaw. Egmont
Polska Sp. z o.o., 2012.
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• Hoopmann K.: Wszystkie koty mają zespół Aspergera. Warszawa: Wydaw. Finansowe LINIA, 2012.
• Jędrzejewska-Wróbel R.: Kosmita, Bielsko-Biała: Fundacja ING Dzieciom, 2008.
Osoby z autyzmem o sobie:
• Gerland G.: Prawdziwy człowiek. Osobista opowieść o dorastaniu
i edukacji w autyzmie. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
• Grandin T.: Myślenie obrazami oraz inne relacje z życia z autyzmem.
Warszawa: Wydaw. Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją
SYNAPSIS, 2006.
• Higashida N.: Dlaczego podskakuję. Warszawa: Wydaw. W.A.B., 2015.
• Jackson L.: Świry, dziwadła i Zespół Aspergera. Warszawa: Wydaw.
Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, 2005.
• Schmidt P.: Kaktus na walentynki czyli miłość Aspergerowca. Warszawa: Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2014.
• Schmidt P.: Chłopiec z Saturna. Jak dziecko autystyczne widzi świat.
Warszawa: Wydaw. Fraszka Edukacyjna, 2015.
• Tammet D.: Urodziłem się pewnego błękitnego dnia. Pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z Zespołem Aspergera. Wołowiec: Wydaw. Czarne, 2010.
• Wiliams D.: Nikt nigdzie. Warszawa: Wydaw. Fraszka Edukacyjna we
współpracy z Fundacją SYNAPSIS, 2005.
• Zőller D.: Gdybym mógł z wami rozmawiać.... Warszawa: Fundacja
SYNAPSIS, 1995.
Literatura naukowa:
• Attwood T.: Zespół Aspergera. Poznań: Wydaw. Zysk i S-ka, 2006.
• De Clercq H.: Autyzm od wewnątrz – przewodnik. Warszawa: Fraszka
Edukacyjna we współpracy z Fundacją SYNAPSIS, 2007.
• Frith U.: AUTYZM. Wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: Gdańskie Wydaw.
Psychologiczne, 2008.
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• Frith U. (red.): Autyzm i Zespół Aspergera. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2005.
• Notbohm E.: 10 rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem. Wydaw. Świat Książki, 2009.
• Ozonoff S., Dawson G., McPartland J.C.: Wysoko funkcjonujące dzieci
ze spektrum autyzmu. Poradnik dla rodziców. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.
• Pisula E.: Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej.
Gdańsk: GWP, 2012.
• Schopler E., Reichler R. J., Lansing M.: Techniki nauczania dla rodziców i profesjonalistów. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Autystycznym, 1995.
• Waclaw W., Aldenrud U., Ilsted S.: Dzieci z autyzmem i zespołem
Aspergera. Praktyczne doświadczenia z codziennej pracy. Katowice:
„Śląsk”, 2000.
• Winter M.: Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Warszawa: Wydaw. Fraszka
Edukacyjna, 2006.
Trochę beletrystyki:
• Janssen K.: Mój brat jak huragan. Sopot: Novus Orbis, 2007.
• Picoult J.: W naszym domu. Prószyński i S-ka, 2011.
• Robinson J. E.: Wychowujemy Misiaka. Ojca i syna przygody z Aspergerem, pociągami, traktorami i materiałami wybuchowymi. Warszawa:
Wydaw. Finansowe LINIA, 2014.
Multimedia:
• Podróż Marii – www.youtube.com/watch?v=iY10l7pbe2o
• Akademia Specjalistów – www.youtube.com/watch?v=IVbkH6o-PfA
• Autyzm wprowadza zmysły w błąd – Zachowania – www.youtube.
com/watch?v=vzr5VjpHHW4
• Autyzm wprowadza zmysły w błąd – Zmysły – www.youtube.com/
watch?v=AuB1lsHPAkw
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Warto odwiedzić strony:
• www.autyzm.sbp.pl
• www.synapsis.org.pl
• www.librariesandautism.org
• www.targetingautismlibs.wordpress.com
• www.autismfriendlyspaces.org
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Pobierz materiały na
www.autyzm.sbp.pl/pakiet-materialow

Zobacz na:
autyzm.sbp.pl

Dołącz do grona
bibliotek przyjaznych
osobom z autyzmem!
Dowiedz się więcej na www.autyzm.sbp.pl

