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Dostępność

Czym jest dostępność?

https://www.flickr.com/photos/firelizard5/

• W ogólności to stopień w jakim dany obiekt (budynek, zasób cyfrowy, urządzenie) może być wykorzystany przez 
jego użytkowników (niewidomych, niedowidzących, niedosłyszących, z dysfunkcjami poznawczymi, z 
dysfunkcjami motorycznymi, z epilepsją, …)
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– Elementy poszczególnych stron, np. 
formularze wyszukiwawcze, strony z 
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Wytyczne – dostępność portali internetowych

„Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie i pełny udział we wszystkich sferach życia, 
Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na zasadzie równości 
z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym 
technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych 
lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. 

Środki te, obejmujące rozpoznanie i eliminację przeszkód i barier w zakresie dostępności, stosują się między innymi 
do:

(a) budynków, dróg, transportu oraz innych urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych, w tym szkół, mieszkań, instytucji 
zapewniających opiekę medyczną i miejsc pracy,

(b) informacji, komunikacji i innych usług, w tym usług elektronicznych i służb ratowniczych.”

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (artykuł 9, ust. 1)



Wytyczne – dostępność portali internetowych

Web Content Accessibility Guidelines 2.0 – obszary wytycznych

Postrzegalność Funkcjonalność

Zrozumiałość Kompatybilność

WCAG 
2.0



Wytyczne – dostępność portali internetowych

Web Content Accessibility Guidelines 2.0 – poziomy zgodności poszczególnych obszarów wytycznych

A

AA
AAA

• Poziom A: wytyczne muszą być spełnione, w przeciwnym razie 

jedna lub więcej grup użytkowników nie będzie mogła 

skorzystać ze strony. 

• Poziom AA: wytyczne powinny być spełnione, w przeciwnym 

razie niektóre grupy użytkowników mogą mieć trudności w 

skorzystaniu ze strony. 

• Poziom AAA: wytyczne mogą być spełnione aby ułatwić 

korzystanie ze strony dla niektórych grup użytkowników.



Wytyczne – dostępność portali internetowych

Krajowe Ramy Interoperacyjności

• Obowiązek dostosowania serwisów instytucji 

publicznych do wymagań WCAG 2.0 (na poziomie AA) 

do czerwca 2015 r.

• Wszystkie instytucje kultury i nauki udostępniające 

cyfrowo swoje zbiory powinny dostosować swoje 

portale w sposób umożliwiający różnym odbiorcom 

pełny dostęp do treści oraz możliwość zrozumienia i 

wejścia w interakcję z nią.



Wytyczne dostępności a programy finansowania digitalizacji 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

• Oś priorytetową II: Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

– Cel szczegółowy 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. 

• Konieczne spełnienie wymagań KRI (WCAG 2.0 AA)

Regionalne Programy Operacyjne 

• Analogiczne wymagania jak w przypadku ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Kultura cyfrowa

W ramach kosztów kwalifikowanych wymieniono wprost: 

• Koszty związane z dostosowaniem strony internetowej / aplikacji do potrzeb osób 

niepełnosprawnych

– W tym: koszty audiodeskrypcji materiałów oraz dostosowania stron np. do standardu WCAG 2.0.



Dostępność w bibliotekach cyfrowych

Sieć polskich bibliotek cyfrowych

• Rozwój zasobów cyfrowych już od 2002 
roku

• Obecnie ponad 130 wdrożeń bibliotek 
cyfrowych

• Ponad 4 miliony obiektów 
udostępnianych w całej Polsce

• Dziesiątki milionów odwiedzających 
portale bibliotek cyfrowych 



Dostępność w bibliotekach cyfrowych

Problemy

http://polona.pl/
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Dostępność w bibliotekach cyfrowych
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http://szukajwarchiwach.pl/



http://polona.pl/

http://szukajwarchiwach.pl/

Dostępność w bibliotekach cyfrowych

Problemy

http://pbc.gda.pl/



Dostępność w systemie dLibra 6

Spełnienie wytycznych WCAG 2.0

Postrzegalność Funkcjonalność

Zrozumiałość Kompatybilność

WCAG 
2.0
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Dostępność w systemie dLibra 6

Interfejs 
portalu 
WWW

Treść 
cyfrowa

Postrzegalność



Dostępność w systemie dLibra 6

•Teksty alternatywne

• Jednolita struktura informacji

•Dedykowana wersja kontrastowa strony

•Powiększanie czcionki min. 200%

• Informacje przekazywane tekstowo

•Wyróżnienia nie są oznaczane wyłącznie kolorem
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• Funkcjonalność wieloformatowości, np.

- Transkrypcja dla skanowanych dokumentów tekstowych 
(OCR, korekta OCR)

- Transkrypcja dla plików audio (zapis tekstowy dźwięku)

- Audiodeskrypcja dla plików audiowizualnych (opis 
prezentowanych na filmie treści)



Dostępność w systemie dLibra 6

Funkcjonalność

Postrzegalność Funkcjonalność

Zrozumiałość Kompatybilność

WCAG 
2.0



Dostępność w systemie dLibra 6

Funkcjonalność

Sterowanie całą 
stroną możliwe jest 

z poziomu 
klawiatury, tj. bez 

użycia myszki

Jasne zaznaczenie 
elementu 

strony/miejsca na 
stronie w którym 

znajduje się 
użytkownik (ang. 

focus)

Brak ograniczeń 
czasowych na 
wykonywanie 

operacji na stronie

Informacja o 
poszczególnych 

stronach zawarta w 
adresie 

przeglądarki

Brak migających 
elementów na 

stronie, które mogą 
powodować ataki 

padaczki

Link do wyszukiwania zaawansowanego

http://sbc.org.pl/dlibra/results?action=AdvancedSearchAction&type=-3&p=0&content:operation=AND&contentQuery=&search_attid1=-1&search_value1=mapa&search_op2=AND&search_attid2=4&search_value2=katowice&published=on&dateBtn=.01.01&qf1=Subject:geologia


Dostępność w systemie dLibra 6

Zrozumiałość

Postrzegalność Funkcjonalność

Zrozumiałość Kompatybilność

WCAG 
2.0



Dostępność w systemie dLibra 6

Zrozumiałość

Wielojęzyczność

Przewidywalny układ 
strony

Pomoc przy 
wprowadzaniu 

informacji

Ważny element 
dostępności

Szczególnie 
ważny dla starych 
dokumentów (w 

różnych językach)

Często 
zaniedbany –

brak stosownych 
informacji



Dostępność w systemie dLibra 6

Kompatybilność

Postrzegalność Funkcjonalność

Zrozumiałość Kompatybilność

WCAG 
2.0



Dostępność w systemie dLibra 6

Strony 
portalu 
dLibra 6

Brak 
nietypowych 

rozwiązań 
technicznych 

Tworzone z 
wykorzystaniem 

technologii 
HTML5 oraz 

CSS. 

Kompatybilne 
ze światowymi 
standardami 

WWW

Kompatybilność



Podsumowanie

• Dostępność portali tworzonych przez instytucje 
publiczne musi być zapewniona na poziomie wymagań 
sprecyzowanych w KRI

• Oprogramowanie dLibra 6 posiada mechanizmy 
pozwalające na osiągnięcie pełnej zgodności z 
wymaganiami KRI

• Pilotażowe wdrożenie dostępne jest już w Śląskiej 
Bibliotece Cyfrowej

– Prace w toku

WCAG 2.0 a dLibra 6
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