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Szanowni Państwo!
W tym numerze Newslettera z racji przypadającego na 13 listopada 
Międzynarodowy Dzień Niewidomych, pragniemy zaprezentować 
Państwu urządzenie ClearReader+, które jest dużą pomocą dla osób 
niewidomych i słabowidzących. Dzięki niemu wszystkie zbiory naszej 
Biblioteki są dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku. 

Serdecznie zapraszamy do dalszej lektury!

„Być może czasami najlepiej jest być niewidomym, 
wtedy widzi się rzecz takimi, jakimi są naprawdę, a nie 

pozwala się oślepić ich wyglądowi”          
‒ William Wharton



ClearReader+ 

ClearReader + to wielofunkcyjne, przenośne, proste w obsłudze urządzenie 
lektorskie, które za pomocą kamery, umieszczonej na składanym ramieniu, 
w ciągu kilku sekund skanuje dowolne teksty, a następnie odczytuje je 
naturalnie brzmiącym głosem syntetycznym. ClearReader+ jest w stanie 
rozróżnić cztery języki i przetwarzać polski, angielski, niemiecki bądź 
francuski tekst. Wbudowane głośniki zapewniają wysokiej jakości dźwięk, 
natomiast po podłączeniu słuchawek użytkownik zyskuje możliwość 
dyskretnego odsłuchiwania skanowanych tekstów. Warta podkreślenia jest 
łatwość   sterowania   funkcjami  ClearReader +.  Urządzenie  obsługuje  się 
w sposób intuicyjny przy użyciu dużych, wygodnych przycisków. 
ClearReader+ jest wyjątkowo pomocnym urządzeniem, umożliwiając 
osobom niewidomym i słabowidzącym dostęp do licznych publikacji 
naukowych gromadzonych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia 
Społecznego.



ul. Zabraniecka 8L, 03-872 Warszawa 
tel.: (+48) 509-787-563

DZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH 
ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa 

tel.: (22) 635 33 20

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI 

– 9:00-15:30
– 9:00-18:00

         – 

Poniedziałek, środa, piątek          
Wtorek, czwartek
I i II sobota miesiąca
(po wcześniejszej zapowiedzi 
swojego przybycia).

 9:00-15:00

Czytelniku PAMIĘTAJ!

Przed KAŻDĄ WIZYTĄ należy dzień wcześniej w godzinach pracy Biblioteki skontaktować się           
z nami dzwoniąc na numer: 537 838 509 lub pisząc e-maila na adres: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl.

BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

NOWOŚCI W KSIĘGOZBIORZE 
GBPiZS

Listopadowe nabytki Działu Pracy 
i Zabezpieczenia Społecznego są już do 
dostępne na stronie internetowej GBPiZS:

Natomiast z nowościami Działu Zbiorów dla 
Niewidomych można zapoznać się klikając  
w  poniższy link: 

⇒ DZdN

⇒ LISTOPAD

https://www.gbpizs.gov.pl/zbiory/ksiazki-2/nabytki-2020/listopad-2020/
http://dzdn.pl/wypozyczalnia/ksiazki-mowione/



