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O czym będziemy mówić?

• Dlaczego i dla kogo adaptujemy grafikę?

• Jakie są formy adaptacji grafiki?

• Czym jest grafika dotykowa?

• Niezbędna rola opisu

• Etapy prac nad grafiką dotykową

• Cenna rola weryfikatora

• Przykłady z zasadami



Dlaczego adaptujemy grafikę?

• Adaptowanie grafiki jest formą wsparcia dydaktycznego dla osób 
z niepełnosprawnością wzroku.

• Aby osoby niewidome, słabowidzące miały również dostęp do 
treści wizualnych i możliwość zapoznania się z innym rodzajem 
komunikatu niż tekst.

• Adaptowanie grafiki ma na celu wspomaganie procesów 
pamięciowych i odnalezienie się w kulturze wizualnej.

Dla kogo?

• Dla studentów w odpowiedzi na ich indywidualne 
potrzeby edukacyjne.

• Dla osób niewidomych i słabowidzących, które chcą korzystać
z zasobów Biblioteki Jagiellońskiej, Repozytorium UJ, zwłaszcza 
tych osób, które potrafią korzystać z grafiki dotykowej.

Przykłady tyflografik opracowanych 

przez DON UJ



Jakie są formy adaptacji grafiki?

1. Opisy/teksty alternatywne

-> zasady ich tworzenia do grafik 
w formie elektronicznej są 
wyjaśnione w przewodniku

2. Grafika dotykowa 
2.1. zawierająca elementy 

kolorowe i wypukłe -> dla osób 
słabowidzących

2.2. zawierająca elementy 
wypukłe -> dla osób niewidomych

Adaptowanie publikacji 
naukowych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością 
wzroku, Joanna Dzięglewska, 
Katarzyna Pyryt, Kraków 
2019.

Dostępna w Repozytorium UJ 
oraz na stronie 
www.don.uj.edu.pl
w zakładce Publikacje.

http://www.don.uj.edu.pl/


Grafika dotykowa

• To jedna z form adaptacji grafiki, inaczej grafika wypukła, przygotowana
z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku (osoby słabowidzące 
i niewidome).

• Tworzona jest na podstawie oryginalnej ilustracji/zdjęcia, jednak wiele 
elementów wymaga przekształcenia lub uproszczenia.

• Czasami celowo rezygnuje się ze szczegółowych detali, które mogłyby 
zaciemniać przekaz lub prezentuje się je na dodatkowych grafikach 
wypukłych.

• Bazuje głównie na zróżnicowaniu faktur i różnego rodzaju linii i piktogramów.

• Rodzaje grafik, jakie są adaptowane m.in..: mapy, plany, budowa (owadów, 
roślin, organów, przedmiotów), pismo obrazkowe.

• Nie wszystkie osoby z niepełnosprawnością wzroku potrafią odczytywać 
grafikę wypukłą/dotykową.

• Jej nieodłącznym towarzyszem jest opis. Sama grafika nie wystarcza do 

zrozumienia treści. Przykłady tyflografik opracowanych 

przez DON UJ

Makieta dotykowa planu IV piętra 

Collegium Paderevianum II



• Opis wprowadza osobę niewidomą w tematykę 
grafiki. Mówi, co przedstawia, jaki jest poziom jej 
szczegółowości.

• Zasada: od ogółu do szczegółu.

• Dobrze rozpocząć opis od oryginału ilustracji, 
następnie przejść do opisu adaptacji grafiki.

• Opis adaptacji zawiera 
wskazówki techniczne, pozwalające na swobodną 
nawigację po danej grafice.

Niezbędna rola opisu



• Opisujemy wszystkie elementy wyróżnione:

w przypadku map: oznaczenia fakturowe terenów lądowych, wodnych, 
granic, wszystkie obszary wyodrębnione w legendach

w przypadku ilustracji przedmiotów, piktogramów, symboli –
z czym kojarzą się poszczególne elementy, jak są zbudowane, na ile 
adaptacja jest wierna oryginałowi, na ile odbiega i w jakim zakresie.

• Nie zawsze liczba adaptacji grafik odpowiada liczbie oryginalnych 
grafik, często adaptacja grafiki liczy kilka dodatkowych arkuszy, 
warto je wszystkie wymienić w opisie

• Niektóre wizualne skróty myślowe powinny zostać wyjaśnione.

Niezbędna rola opisu



Etapy prac nad grafiką dotykową

1. Zbieranie materiałów graficznych, które należy zaadaptować

- jeśli jest to adaptacja na potrzeby indywidualnego odbiorcy – zbieramy informacje, jakie kolory, tekstury, linie 
są dla danej osoby czytelne.

2. Analizujemy źródło, z którego pochodzi grafika, aby zrozumieć, co przedstawia i jakie elementy są istotne 
(informacje ważne do opisu, ale również istotne przy tworzeniu grafiki).

3. Praca w programie do grafiki wektorowej

• dobranie rozmiaru adaptacji

• stworzenie adaptacji

• przygotowanie legendy



Etapy prac nad grafiką dotykową

Na zdjęciu proces tworzenia grafiki dotykowej za pomocą 

wygrzewarki, źródło: materiały DON UJ.

4. Wygrzewamy grafikę.



Etapy prac nad grafiką dotykową

5. Osobiste sprawdzenie linii i tekstur.

6. Przygotowanie opisu w wersji elektronicznej.

7. Kontakt z weryfikatorem – ocena czytelności: linii, tekstur, opisu.

8. Naniesienie koniecznych zmian.



Cenna rola weryfikatora

Tyflografika jest czytelna jeśli:

• Grafika jest uproszczona i atrakcyjna w dotyku,

• Zawiera opis

• Określona jest orientacja rysunku - trójkąt w prawym górnym rogu,

• Odbiorca jest w stanie wyróżnić dotykiem poszczególne linie i tekstury

Odległości pomiędzy liniami min. 3 mm

• W razie konieczności jedna grafika rozbijana jest na kilka adaptacji

• Niewidomy konsultant jest w stanie samodzielnie odnaleźć na niej i rozpoznać wszystkie elementy 

wymienione w opisie.



Przykłady

Przykład tyflografiki opracowanej na potrzeby projektu "Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ"

z publikacji: R. Kłosowicz, J. Mormul, "Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki", oprac. J. Dzięglewska



Przykłady

Przykład tyflografiki opracowanej na potrzeby projektu "Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ"

z publikacji: M. Wiorek, "Inwazyjny arlekin : biedronka azjatycka", oprac. J. Dzięglewska



Przykłady

Przykład tyflografiki opracowanej na potrzeby projektu "Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ"

z publikacji: Ł. Byrski, "Ciała niebieskie i ich znaczenie w złożonych systemach pisma", oprac. J. Dzięglewska



Przykłady

Po prawej przykład tyflografiki opracowanej na potrzeby projektu "Repozytorium otwartego dostępu do dorobku 

naukowego i dydaktycznego UJ" z publikacji o Chryzanthemum zawadzkii, oprac. L. Kolasiński



Przykład tyflografiki opracowanej na potrzeby projektu "Repozytorium otwartego 

dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ" z publikacji: Early Egyptian

abstract thinking – remarks on philosophical elements in the Egyptian formative

period, oprac. L. Kolasiński.



Przykład mapy tyflograficznej opracowanej na potrzeby projektu "Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego 

UJ" z publikacji: Age of black coloured laminae within speleothems from Domica cave and its significance for dating of prehistoric human 

settlement oprac. L. Kolasiński.
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