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Od redakcji

Wydaje mi się, że sztuka odgrywa wielką rolę w życiu każdego człowieka. Sztuka otwiera na różne wymiary
rzeczywistości i budzi wrażliwość. Siłą naszego uniwersytetu jest tradycja i niewiele uczelni posiada taką metrykę. Obecnie naszą siłą jest też to, że otwieramy się na potrzeby innych ludzi i chcemy, żeby również oni mieli swój udział w postrzeganiu tej tradycji, zwłaszcza jest to ważne dla studentów niepełnosprawnych naszego
uniwersytetu. Chcemy, żeby poczuli dumę z tego, że są naszymi studentami, dumę z tej przeszłości uczelni.
Prof. Krzysztof Stopka
Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Maius

„W

iadomości o Równości” to seria czterech publikacji przygotowanych i opracowanych przez cztery znakomite europejskie ośrodki akademickie – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Piotra i Marii Curie w Paryżu, Uniwersytet Karola w Pradze i Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach. Uczelnie te współpracują ze sobą w ramach partnerstwa
DARe-Learning, którego celem jest zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w społeczeństwie wiedzy poprzez zdobycie wykształcenia uniwersyteckiego. Publikacje te służą przybliżaniu środowisku akademickiemu idei równego traktowania
osób niepełnosprawnych oraz zapewnieniu im pełnego dostępu do edukacji, uwzględniając konsekwencje wynikające z niepełnosprawności. Dzięki zrozumieniu takiego podejścia oraz zapoznaniu się z artykułami oferowanymi przez partnerstwo
DARe-Learning, dydaktycy mają szansę znacząco wzmocnić swoje kwalifikacje zawodowe oraz zaznajomić się z rozwiązaniami wzbogacającymi ich codzienny warsztat pracy, co więcej mogą te rozwiązania także sami opracowywać.
Część osób publikujących tu teksty to czynni nauczyciele, którzy nie porzucając swojej dziedziny naukowej i pasji, odnaleźli
się także znakomicie, jako kreatorzy polityki antydyskryminacyjnej na swoich uczelniach. Inni autorzy to same osoby niepełnosprawne, a także pracownicy administracyjni, pracownicy placówek kulturalnych i edukacyjnych oraz decydenci różnego
szczebla i menedżerowie. Wszyscy oni poruszają tematy, które uważają za fundamentalne dla idei edukacji włączającej i dla
pełnej partycypacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Pojawiające się w tej serii tematy i artykuły w przystępny
sposób wyjaśniają zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – dokumentu ratyfikowanego przez wszystkie
kraje reprezentowane w partnerstwie DARe-Learning (Francję, Grecję, Czechy i Polskę). Konwencja ta pisana była w oparciu
o głębokie zrozumienie zasady podmiotowości i niezależności osób z niepełnosprawnością w podejmowaniu decyzji o własnym życiu. Publikacje pokazują, że wdrażanie zapisów konwencji jest dobre i potrzebne, ponieważ wzmacnia rozwój społeczeństwa obywatelskiego, ekonomię społeczną, tolerancję i wartości demokratyczne.
Pierwszy numer „Wiadomości o Równości” poświęcony jest dostępowi do kultury. Znajdują się w nim: obszerna relacja na
temat powstania przewodnika dla osób niewidomych i słabowidzących Dotknij kultury oraz przykłady ciekawie zaprojektowanych muzeów, gdzie rozwiązania wykorzystujące współczesne technologie jak bluetooth, mobilne aplikacje czy kody QR
są niemal standardem w zapewnieniu osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji. Z tego numeru można dowiedzieć
się także, jak poprawnie stworzyć audiodeskrypcję oraz w jaki sposób dostosowuje się architektonicznie zabytkowe budynki w Krakowie.
Życzymy ciekawej lektury i zapraszamy do dzielenia się własnymi doświadczeniami w zakresie adaptacji dóbr kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zapraszamy na portal edukacyjny www.darelearning.eu.
Ireneusz Białek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Koordynator projektu DARe-Learning

Premiera przewodnika Dotknij kultury
Ireneusz Białek
26 kwietnia 2012 r. podczas V Krakowskich Dni Integracji swoją publiczną premierę miał przewodnik dla osób niewidomych i słabowidzących po zabytkach Collegium Maius zatytułowany
Dotknij kultury. Inspiracje do jego powstania zostały zaczerpnięte z Uniwersytetu w Cambridge z Wielkiej Brytanii. Równocześnie w czasie wydarzenia można było bezpłatnie zwiedzić Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tego dnia w Collegium Maius spotkali się twórcy przewodnika, władze Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Muzeum UJ, studenci niewidomi i słabowidzący, pracownicy placówek kulturalnych Krakowa i dziennikarze. Spotkanie to było okazją do dyskusji nad rezultatami rocznej pracy nad przewodnikiem, zadawania pytań jego twórcom
i konsultantom, a to wszystko odbyło się w legendarnych
miejscach – Librarii i Stubie Communis. To właśnie od tych
pomieszczeń rozpoczęło się wspólne zwiedzanie najciekawszych przestrzeni w muzeum. Goście, osoby z niepełnosprawnością i pełnosprawne, zwiedzali kolejno Librarię, Stubę Communis, Skarbiec I, Skarbiec II, Pokój Żołędziowskiego, Pokój Grabowskiego, Salę Mikołaja Koper-

nika oraz Aulę. Informacje podawane przez wykwalifikowanego przewodnika uwzględniały potrzeby osób niewidomych, a przekaz ustny był wzbogacony o możliwość
zapoznania się z wybranymi przedmiotami i elementami
architektonicznymi poprzez dotyk (np. piec, schody gdańskie, rokaj). Osoby Głuche mogły skorzystać z usług tłumacza języka migowego. Na dziedzińcu były ustawione
stanowiska, przy których niewidomi studenci prezentowali przewodnik po zabytkach Collegium Maius przygotowany z myślą o osobach słabowidzących i niewidomych.
Pokazali, w jaki sposób osoby niewidome zapoznają się
z grafiką wypukłą i jaka jest jej percepcja w odniesieniu do
zaproponowanego opisu.
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Zdj. 1. Promocja przewodnika Dotknij kultury w Librarii Collegium Maius

Fot. Jerzy Sawicz
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Wydarzeniem towarzyszącym była projekcja filmów
z audiodeskrypcją. Polegała ona na pokazie krótkich etiud
filmowych (10–20 min.), emitowanych podczas festiwalu Etiuda&Anima: Pick-up, Dzień po jutrze, Wiem kto to
zrobił, Landryneczka, Sezon na kaczki, Szkiełko, Lunatycy.
Ścieżka dźwiękowa z audiodeskrypcją została odtworzona ogólnie na salę, aby osoby widzące mogły również zapoznać się z tą formą dostosowania, co miało dodatkową
rolę uświadamiającą. W organizacji pokazu filmów z audiodeskrypcją uczestniczyli Fundacja Siódmy Zmysł oraz
Dyskusyjny Klub Filmowy Rotunda.

Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych przy ul. Tynieckiej w Krakowie, Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Cieszymy się, że wszyscy nasi goście mogli zapoznać
się z innowacyjnymi rozwiązaniami i adaptacjami zastosowanymi w Collegium Maius. Mamy nadzieję, że będą one
ich inspirować do działań na rzecz zwiększania dostępności placówek kulturalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wieczorem, na dziedzińcu muzeum, który jest jednym
z najpiękniejszych dziedzińców Krakowa, ponad 200
osób uczestniczyło w koncercie Piwnicy Św. Norberta –
„W Przestrzeni Siedmiu Kultur”, na który zaproszeni byli
wszyscy, bez względu na niepełnosprawność, poglądy
lub przynależność do jakiejkolwiek mniejszości społecznej. Piękne dźwięki tańczyły radośnie na tle starych krużganków, po których kiedyś przechadzał się Mikołaj Kopernik, a fenomenalne tło akustyczne tego miejsca i wymarzona pogoda pozwalały cieszyć się muzyką.
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Wielu gości muzeum wyrażało uznanie dla wspólnej pracy Collegium Maius UJ i Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ w działaniach na rzecz udostępnienia dóbr kulturalnych osobom niepełnosprawnym. 26 kwietnia br. muzeum odwiedziło ok. 150 osób indywidualnych oraz grup
zorganizowanych m.in. z krakowskich muzeów, Polskiego Związku Niewidomych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-
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Ireneusz Białek – kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UJ. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował jako dziennikarz publicznego radia, stacji komercyjnych oraz jako niezależny reportażysta. Koordynował wiele projektów europejskich związanych z problematyką dostępu osób niepełnosprawnych do życia społecznego. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich RP.

Minigaleria zdjęć z wydarzenia

Fot. Jerzy Sawicz

Zdj. 2. Przywitanie gości, Libraria Collegium Maius

Zdj. 3. Dotykanie eksponatów – repliki berła królowej Jadwigi

Zdj. 4. Czas dla fotoreporterów, Libraria Collegium Maius

Zdj. 5. Koncert Piwnicy Św. Norberta na dziedzińcu Collegium Maius
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Jak powstał przewodnik Dotknij kultury?
O inicjatywie opowiadają członkowie zespołu redakcyjnego

Jak trafiłeś/trafiłaś do zespołu pracującego
nad przewodnikiem? Jak sądzisz, dlaczego zaproponowano Ci udział w tym przedsięwzięciu?
Róża Książek-Czerwińska (RKC): W roku 2011
w ramach przygotowywania programów szkoleniowych
DARE 21 współpracowałam z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ przy tworzeniu projektu dotyczącego
upowszechniania znanych dzieł sztuki wśród osób słabowidzących i niewidomych. W wyniku tych prac prowadzone są zajęcia szkoleniowe biura, podczas których uczestnicy najpierw oglądają wyświetlaną na ekranie reprodukcję oraz ilustrację dotykową, następnie prowadzona jest dyskusja na temat obrazu. W trakcie tej
współpracy powstała idea napisania przewodnika.

świadczenie w przygotowywaniu takich piktogramów.
W lipcu 2011 roku uczestniczyłem w warsztatach poświęconych grafice dla osób niewidomych, zorganizowanych
przez Słoweńskie Stowarzyszenie Artystyczne Kaverljag. Odbywają się one w miasteczku Šmarje na Słowenii.
Postanowiłem zatem zgłosić swoje CV.

Małgorzata Perdeus (MP): Byłam jednym z pomysłodawców tego przewodnika. Idea stworzenia go zrodziła się w okresie, kiedy wraz z Różą Książek-Czerwińską i Joanną Dzięglewską2 pracowałam nad materiałami
szkoleniowymi dla nauczycieli akademickich w ramach
projektu DARE 2. Przygotowywaliśmy wówczas opisy
wybranych dzieł sztuki powszechnej w postaci grafiki
dotykowej oraz tworzyliśmy opisy tych dzieł zawierające zarówno interpretację, jak i opis wizualnych elementów znajdujących się na obrazach. Wtedy zaczęliśmy
rozmawiać o tym, aby opisać zbiory muzeum w podobny
sposób. Po ukończeniu materiałów projektu DARE kontynuowaliśmy spotkania. Róża zaczęła przynosić swoje
teksty na temat sal muzealnych, ja wraz z Jadwigą komentowałyśmy je zwracając uwagę na fragmenty, które mogłyby być niejasne dla osoby niemogącej zobaczyć
opisywanych przedmiotów.
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Jadwiga Bobeł (JB): W pracy nad przewodnikiem

brałam udział jako osoba współpracująca z Biurem ds.
Osób Niepełnosprawnych UJ, natomiast jako osoba niewidoma oceniałam powstające grafiki z punktu widzenia
potencjalnych odbiorców niewidomych.

Anna Tańcula (AT): Na początku bieżącego roku zostałam zaproszona do udziału w pracy zespołu opracowującego przewodnik po Collegium Maius dostosowany do potrzeb osób niewidomych. Sądzę, że moja pomoc była przydatna nie tylko dlatego, że jestem niewidoma, lecz przede wszystkim z tego powodu, że nie miałam wiele do czynienia z grafiką dotykową. Nie byłam nigdy uczona jej czytania i zwyczajnie nie potrafię poznawać przedmiotów poprzez oglądanie ich ilustracji. Myślę, że to właśnie stanowiło korzyść, tj. jeżeli dany rysunek był czytelny dla mnie, to śmiało można było założyć, że większość osób dorosłych lub dzieci poradzi sobie z jego zrozumieniem.

Lech Kolasiński (LK): Odpowiedziałem na ogłoszenie BON UJ. Biuro poszukiwało osoby do wykonania grafik dla osób niewidomych, a ja miałem już pewne doDARE – skrót od słów Disability Awareness – a New Challenge
for Employees, czyli „Świadomość niepełnosprawności – nowe
wyzwanie dla pracowników”, to nazwa poprzedniego projektu realizowanego przez BON UJ. Więcej informacjj na stronie
obecnego projektu www.DAReLearning.eu.

Marta Bylica (MB): Od dłuższego czasu w biurze to-

czyły się konkretne rozmowy na temat wydania przewodnika po zabytkach Collegium Maius dla osób niewidomych i słabowidzących, w których również uczestniczyłam. Ponieważ przygotowywanie publikacji do druku
to moja zawodowa pasja, mogłam wspomóc ten projekt
od strony wydawniczo-redakcyjnej.

Co było dla Ciebie interesujące w tej pracy?

RKC: W trakcie pisania przewodnika po raz kolejny
utwierdziłam się w przekonaniu, iż bez odpowiedniej
wiedzy nie można w pełni uczestniczyć w odbiorze dzieł
sztuki. Kultura to sieć przeplatających się symboli i cytatów. Aby nie być wykluczonym, należy stawiać na edukację. Bez odpowiedniej wiedzy z zakresu ikonografii i bez
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Joanna Dzięglewska – specjalistka w zakresie najnowszych
technologii asystujących. Prowadzi w BON UJ szkolenia w tym
obszarze dla studentów z różnorodnymi niepełnosprawnościami.
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Fot. M. Bylica
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Zdj. 6. Przewodnik Dotknij kultury

odpowiedniego kontekstu, nie można zrozumieć żadnego dzieła sztuki. Z tym samym problemem spotykamy
się w naukach humanistycznych, których interdyscyplinarny charakter wymaga odpowiedniego przygotowania. Mieszanie się kodów i wszechobecne skróty myślowe tworzą skomplikowaną przestrzeń symboli, których
znaczenie jest czytelne tylko dla osób z wystarczającą
znajomością sztuki, literatury czy muzyki. O tym wielokrotnie mówił włoski semiotyk Umberto Eco. W niektórych swoich pracach poruszył problem przenikania się
i wzajemnego przeistaczania kodów, wizualnych w werbalne, i odwrotnie. Dzieła sztuki mogą się tym samym
stać osobliwie skonstruowanym komunikatem werbalnym otwierającym osobom niewidomym drogę do odbioru dziedzictwa kultury. Brak wzroku nie przekreśla
zatem, i nie powinien przekreślać możliwości korzystania z bogactw cywilizacji. Dziedzictwo narodowe jest
dobrem ogółu i powinno być dostępne dla wszystkich,
a więc osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności należy umożliwić zwiedzanie muzeów w sposób alternatywny. Z roku na rok powstają nowe inicjatywy. Coraz więcej instytucji kulturalnych na świecie – w tym teatry, kina i muzea – stara się otwierać na potrzeby osób
niepełnosprawnych.

JB: Pierwszy raz miałam okazję pracować nad powstawaniem grafiki dotykowej. Wcześniej mało miałam okazji oglądać tego typu rzeczy. Było to doświadczenie cie-

kawe. Uzmysłowiłam sobie, jak jeden drobny element
może zmienić odbiór i czytelność prezentowanego
obiektu.

AT: Najbardziej interesująca była dla mnie sama możliwość oglądania wypukłych rysunków, próby ich rozumienia i odnajdywania na nich konkretnych elementów
zawartych w opisie. Do tej pory nie miałam takiej możliwości. Poza tym, dla mnie bardzo istotne było to, że
dzięki pracy nad przewodnikiem poznałam kilka eksponatów ze zbiorów Collegium Maius, których przecież nie
da się obejrzeć w inny sposób. Nie można ich bowiem
dotknąć.

LK: Najciekawsza była współpraca z osobami niewidomymi i możliwość ciągłego sprawdzania czytelności grafik. Ich wykonanie wymusza całkowite odejście od estetyki, najważniejsza staje się informacja. Sprawdzanie grafik z osobą niewidomą, by określić w jakim stopniu są czytelne, powoduje ich dalszą syntezę. Odpadają
wszystkie elementy, które zaburzają jasność przekazu.
Dało mi to dużo doświadczeń na przyszłość.
MP: Dla mnie praca nad przewodnikiem była pasjonującym poszukiwaniem sposobu, jak dać szansę na czerpanie z bogactwa, jakim są zbiory muzeum osobie, która nie ma możliwości zobaczenia ich. Miałam możliwość
przedyskutowania z innymi osobami swoich pomysłów
Wiadomości o Równości
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jak to zrobić, a następnie uczestniczenia we wprowadzaniu ich w życie. Przy tej okazji złączyły się dwie rzeczy,
które są dla mnie ważne: równe traktowanie osób niepełnosprawnych oraz możliwość pracy niejako dla Muzeum UJ, do którego mam ogromny sentyment. W tej
chwili pracę nad przewodnikiem wspominam jako bezustanne balansowanie pomiędzy tym, co subiektywnie interesujące i pasjonujące dla mnie, możliwościami technicznymi oraz oczekiwaniem ze strony odbiorcy. Traktuję to doświadczenie jako jedno z najistotniejszych w czasie realizowania tego projektu.

MB: Moim zdaniem najciekawsze było połączenie potencjałów. Każda z osób pracująca nad publikacją wniosła nową jakość ze swojego punktu widzenia. Róża dbała o rzetelność w podawaniu faktów historycznych i precyzję w dobieraniu słownictwa, które najlepiej oddałoby
charakter stałej ekspozycji; Lech starał się, aby ilustracje sporządzane na podstawie zdjęć eksponatów pięknie i wiernie odzwierciedlały oryginał. Ich pracę zweryfikowały Anna i Jadwiga, które udzielały cennych wskazówek tak, aby przekaz słowny i wizualny był dostępny
i atrakcyjny dla osób niewidomych. Małgorzata, która ma
wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, stworzyła nieoceniony pomost między percepcją przedmiotów przez osoby niewidome a odbiorem eksponatów przez osoby widzące, ponieważ jak pokazało doświadczenie, pojawiły się różnice w rozumieniu dzieł sztuki poznawanych za pośrednictwem dotyku i wzroku. Tekst wielokrotnie był uzupełniany o treści,
które dla osób widzących wydają się oczywiste, jednak
z perspektywy czytelnika niewidomego są bardzo istotne, np. nie wystarczy napisać, że na ilustracji znajduje się
„piec przypominający minaret”, trzeba to dookreślić: „...
czyli okrągła wieża w formie walca zwieńczonego jedną lub kilkoma galeryjkami”. Podobnie było z grafikami. Ilustracja statuetki Oscara, wizualnie świetna, okazała się nieczytelna w percepcji osoby niewidomej, zawierała za dużo szczegółów wprowadzających w błąd, należało ją zdecydowanie uprościć, podobnie jak pozostałe grafiki. Uproszczenie ilustracji łączyło się z ponowną
potrzebą zmiany treści. Dbaliśmy o to, aby opis ilustracji
nie był oderwany od całego tekstu, a stanowił jego istotny, pasujący kompozyt. Stąd możemy mówić o pewnej
płynności wykonywanych działań, które zaistniały zanim
ukazał się produkt finalny. Musieliśmy również usunąć
perspektywę widoczną w niektórych zdjęciach, ponieważ zakłócała odbiór całości.

Moja wiedza na temat problematyki niepełnosprawności była wówczas bardzo skromna. W trakcie przygotowywania materiału po raz pierwszy zetknęłam się z problemem percepcji u osób niewidomych. Nie zdawałam
sobie sprawy z ilości skrótów myślowych, jakimi my, ludzie widzący, na co dzień się posługujemy. Ponieważ
żyjemy w świecie obrazów, skróty te zazwyczaj są nieczytelne dla większości osób niewidomych. Opisując poszczególne zabytki, należy pamiętać o nawigacji. Osoba niewidoma musi otrzymać tekst, na podstawie którego będzie w stanie wyobrazić sobie opisywany przedmiot i przestrzeń, w jakiej się on znajduje. W trakcie pisania często zamykałam oczy i próbowałam sobie wyobrazić opisywane przeze mnie zabytki. Zdałam sobie sprawę,
że powiedzenie komuś, że coś jest ładne, albo, że szafa
jest barokowa bez dodatkowych informacji jest nieczytelne. Co to znaczy barokowa? Każdy obiekt musi posiadać opis plastyczny i odpowiedni kontekst. Pisząc przewodnik, starałam się dodatkowo przeplatać poszczególne opisy anegdotami. Tekst nie może być zbyt ciężki i suchy, a co najważniejsze powinien dobrze brzmieć. Trzeba
zawsze pamiętać, że osoby niewidome są bardzo czułe na
wydźwięk tekstu.
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Co było dla Ciebie trudne?
RKC: W 2009 roku zadzwonił do mnie kierujący biurem
Ireneusz Białek, z propozycją wzięcia udziału w nagraniu pilotażowego audiobooka – przewodnika po zabytkach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (na przykładzie jednej sali) dla osób niewidomych i słabowidzących.
8
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JB: Ocenianie grafiki nie zawsze było takie proste i oczywiste. Czasem nie od razu potrafiłam wskazać, co należy zmienić, aby była ona przystępniejsza w odbiorze dla
osób niewidomych.
AT: Mnie samą w pracy nad przewodnikiem zaskoczyło

to, jak różnie rysunki były postrzegane przeze mnie i osoby widzące. Ilustracje, które są dobrze opracowane i estetyczne – dla mnie często były po prostu niejasne, zamazane i kompletnie nieczytelne. W moim odczuciu ogromną
trudność stanowi przeniesienie trójwymiarowego obiektu na dwuwymiarową płaszczyznę. Z kolei dla kogoś widzącego taka operacja nie stanowi najmniejszego kłopotu. Dwuwymiarowy rysunek bez wątpliwości obrazuje konkretny przedmiot. Dla mnie nie jest to takie jasne.
Czasem wręcz, jeżeli ilustracja była zbyt szczegółowa, nie
potrafiłam choćby domyślić się, co ona przedstawia. Pamiętam, że to właśnie zajęło nam dużo czasu. Musieliśmy
wspólnie zrozumieć, jak powinien wyglądać rysunek, aby
był pomocą, a nie utrudnieniem dla osoby niewidomej
próbującej czytać grafikę dotykową.

LK: Pewną trudność sprawiało mi rozłożenie projektu
w czasie. Ponieważ był to projekt innowacyjny, wiele rzeczy robiłem po raz pierwszy. Dlatego musiałem poświęcić
na niego większą ilość czasu, niż przypuszczałem. Myślę
że kolejne projekty będę wykonywał szybciej.

MP: Upraszczanie grafiki oczywiście! Za każdym razem,
kiedy z jakiegoś elementu trzeba było zrezygnować obawiałam się, że nasza ingerencja jest zbyt daleko idąca,
że rysunek straci sens. Opisy wymagały jedynie wzboga-

cenia o relacje przestrzenne i dodanie elementów, jakie
przewodnik prowadzący zwiedzających turystów pomija,
bo są one dla nich oczywiste. Natomiast tworzenie grafiki
dotykowej było czymś zupełnie innym. To, co w mojej percepcji wydawało się już odpowiednie, wielokrotnie okazywało się dla współpracujących z nami niewidomych konsultantek zbyt skomplikowane do odczytania. Usuwaliśmy więc kolejne elementy coraz bardziej upraszczając rysunki. I każdorazowo też okazywało się, że obrazek w takiej uproszczonej formie w ostatecznym rozrachunku nie
tracił swej wartości, lecz wręcz przeciwnie: stając się bardziej schematycznym zyskiwał. Żeby to jednak mogło się
udać dyskutowaliśmy między sobą o tym, co jest esencjonalne w przypadku danego dzieła, co wybrać, aby całość
stała się bogatsza i bardziej atrakcyjna. Po prostu, aby stanowiła realną wartość dla odbiorcy.
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MB: Dla mnie największym wyzwaniem była koordyna-
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cja pracy na ostatnim etapie przygotowania przewodnika. Ponieważ tekst w alfabecie Braille’a drukowaliśmy
w Lublinie, grafiki wypukłe i wersję dla osób słabowidzących w Krakowie, obawiałam się, że coś pójdzie poniżej
naszych oczekiwań. Było realne ryzyko, że będziemy mieć
przesunięcie czasowe, na które nie mogliśmy sobie pozwolić z racji zaplanowanej dużo wcześniej imprezy Dotknij kultury. Wtedy rzeczywiście czułam, że nie ma miejsca na najmniejszą pomyłkę.

Zdj. 7 i 8. Kazimierz Wielki; Kraków, ok. 1380 r.; rzeźba z drewna lipowego;
wys. 104 cm, oraz jej adaptacja w grafice dotykowej (miniatury).

Fragment z przewodnika Dotknij kultury

„(…) Do XVIII wieku w wykuszu stał ołtarzyk św. Leonarda. Dziś na tym miejscu umieszczono niewielką rzeźbę z 1380 roku, przedstawiającą króla Kazimierza Wielkiego. Statuetka ta do lat trzydziestych XX wieku znajdowała się w kolegiacie w Wiślicy. Ta polichromowana rzeźba wykonana jest z drewna lipowego. Niewielka postać króla stoi na wysokiej konsoli przypominającej kształtem i kolorem kamienną kolumnę. Kazimierz
Wielki został przedstawiony w srebrzystej zbroi, nakrytej złotym płaszczem podwiązanym pod szyją oraz
szpiczastych, lekko zakrzywionych w przeciwne strony, ciżmach (butach). Na głowie ma wysadzaną szlachetnymi kamieniami złotą koronę, w swej górnej części powycinaną w kształcie stylizowanych kwiatów lilii.
W rękach trzyma złote insygnia władzy królewskiej: berło w formie długiej i cienkiej laski oraz jabłko w kształcie kuli zwieńczone niewielkim krzyżykiem. Szlachetna twarz władcy przypomina kamienny portret króla
z wawelskiego sarkofagu. Ciemne i długie kręcone włosy ciężko spływają na wąskie ramiona króla, a bujna
broda dodatkowo podkreśla pociągły kształt jego twarzy. Kazimierz Wielki na tym wizerunku ma duże brązowe oczy, długi, chudy nos i wąskie usta. Wąsy i brwi zostały domalowane ciemną farbą o podobnym odcieniu co włosy i broda. Głowa władcy jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do tułowia. Prawdopodobnie pierwotnie rzeźba ustawiona była wysoko, tak że widz mógł ją oglądać jedynie od dołu, wskutek czego
w odbiorze dochodziło do silnego skrótu perspektywicznego. Kazimierz Wielki był królem wyjątkowym, który skodyfikował prawo polskie. Poza tym, że założył nasz uniwersytet, ufundował też liczne miasta, świątynie i zamki. Jak mówi znane powiedzenie, zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Jest jedynym królem polskim, którego nazywamy wielkim”.
Autorką przewodnika jest Róża Książek-Czerwińska, historyk sztuki Muzeum UJ. W pracy nad jego powstaniem udział wzięli: Małgorzata Perdeus, Jadwiga Bobeł, Anna Tańcula, Prof. Krzysztof Stopka, Dr Anna Jasińska. Autorem zdjęć jest Grzegorz Zygier. Autorem ilustracji/tyflografii – Lech Kolasiński, absolwent Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie. Redakcja tekstu – Marta Bylica.
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Jak pracowało się z pozostałymi członkami ze- śmy się na argumenty każdej ze stron, w wyniku czego
społu? Może kogoś brakowało, kto swoimi możemy mówić o pełnym porozumieniu.
kompetencjami mógł się przyczynić do stwoJak oceniasz istniejący przewodnik, jakie są
rzenia lepszego materiału.
Twoje ogólne refleksje na jego temat i na teRKC: Nad przewodnikiem pracował zespół fachowców mat pracy nad nim.
świetnie przygotowanych do zadania. Publikacja powstawała przez cały rok. Średnio raz na dwa tygodnie spotykaliśmy się na wspólne czytanie, w trakcie którego niewidome konsultantki informowały mnie, co jest dla nich czytelne, a co nie. Następnie nanosiłam poprawki i na kolejnym spotkaniu na nowo analizowaliśmy tekst. Korekty
te były niezbędne. Myślę, że niemożliwe jest wyobrażenie sobie świata, w którym nie ma perspektywy ani kolorów. Doświadczenie, jakie zdobyłam w trakcie pisania
przewodnika, jest niezwykle cenne. Dzięki naszej współpracy odkryłam nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą zawód muzealnika.

JB: Współpracowało mi się dobrze. Wszystkie sugestie
były brane pod uwagę. Każda nowa osoba mogłaby
z pewnością wnieść jakieś inne, cenne pomysły. Myślę
jednak, że nasz zespół poradził sobie całkiem dobrze.

RKC: Przewodnik po Muzeum UJ w alfabecie Braille’a to
kolejny etap w przystosowywaniu Collegium Maius do
przyjmowania grup osób niepełnosprawnych. Zastosowanie dwoistej formy przekazu, tekstu i obrazu, jest
pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w krakowskich muzeach. Ilustracje towarzyszące tekstowi umożliwiają odbiorcy dokładniejsze i bardziej pogłębione odczytanie publikacji.

JB: Przewodnik wyszedł ciekawie. Bardzo podoba mi
się spójność między tekstem i grafiką. Ważne jest to, że
grafiki zostały wzbogacone i uzupełnione opisami. Całkiem fajnie byłoby, gdyby – np. w przyszłości – zastosowano inną technikę do drukowania grafik. Tak, aby były
one wyraźniejsze i lepiej dało się je odczuwać dotykiem.
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AT: Z całym zespołem pracowało mi się bardzo dobrze.

Szczególnie ważna była dla mnie obecność drugiej, niewidomej osoby. Cieszę się, że mogłyśmy wymieniać nasze opinie i spostrzeżenia. Czasami miałam wrażenie, że
poprzez brak doświadczenia w czytaniu grafiki dotykowej utrudniam pracę, więc pomagała mi świadomość, że
dla mojej koleżanki podobne aspekty ilustracji były niejasne lub trudne do zrozumienia. Czy brakowało kogoś
w zespole? Nie sądzę, chociaż prawdę mówiąc chciałabym poznać opinie jeszcze innych osób niewidomych.
Chciałabym się dowiedzieć, jak inni oceniają te ilustracje
i cały przewodnik.
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LK: Współpraca była bardzo dobra, a przede wszystkim
owocna. Myślę, że ten zespół był wystarczający.

AT: Uważam, że stworzenie tego przewodnika było bar-

dzo dobrym pomysłem. Zbiory muzealne zwykle są trudno dostępne dla osób niewidomych. Dzięki opisom i wypukłym ilustracjom można nie tylko poznać historię samego Collegium Maius, ale też obejrzeć kilka eksponatów. Nie byłoby to możliwe w inny sposób. Dla mnie
osobiście każda próba udostępniania osobom niewidomym sztuki jest powodem do zadowolenia.

LK: Uważam, że przewodnik mógłby być pełniejszy,

mogłoby się w nim znaleźć więcej ilustracji. Zdaję sobie jednak sprawę, że ich liczba wynika z ograniczonych
funduszy. Mam nadzieję, że takie przewodniki będą powstawać.

MP: Wizualność świata, w którym żyjemy jest przeMP: Ogromną wartością tego projektu był potencjał ogromna. Wydaje się, że dominujące jest przekonapracującego nad nim zespołu. Plastyk, historyk sztuki, specjalista ds. niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne z różnym doświadczeniem życiowym i różnym
nastawieniem do grafiki dotykowej – nikogo nie mogło
zabraknąć. Dzięki Lechowi, który od razu wprowadzał
zgłaszane przez nas poprawki, mogliśmy eksperymentować z kolejnymi wersjami rysunków. Doskonałe opisy Róży były bardzo dobrą podstawą do szukania najistotniejszych elementów obrazów, które powinny być
przedstawione w postaci grafiki dotykowej. Żałuję jedynie, że nie mieliśmy jeszcze jednego sprzymierzeńca:
więcej czasu.

MB: Wydaje mi się, że stworzyliśmy udany zespół. Teoria została poparta praktyką. Wzajemnie uwrażliwiali-
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nie, że zobaczyć oznacza jednocześnie dowiedzieć się,
a przecież tak nie jest. Odczuwalne było to w trakcie
pracy nad przewodnikiem. Adaptacje grafiki dla potrzeb
osób niewidomych nie mogą przynosić tak spektakularnych rezultatów, jak w przypadku dobrze opracowanego schematu czy pięknego rysunku dla osoby widzącej,
która nie tylko ma możliwość zobaczenia, ale także ma
przez długie lata wypracowaną umiejętność interpretowania tego, co widzi. W przypadku osoby niewidomej
nawet odpowiednio opracowana grafika nie jest kluczem do zrozumienia, ale jest krokiem, z którego nie powinno się rezygnować. Zanurzeni w wizualnej rzeczywistości nie oddzielamy tego, co wiemy od tego, co widzimy i czego nowego dowiadujemy się patrząc na coś. Nie
zdajemy sobie też sprawy z tego, że bez tej wizualnej

rzeczywistości można funkcjonować oraz, co szczególnie istotne w tym miejscu, że można z niej czerpać nie
widząc.

MB: Trudno mi obiektywnie oceniać rezultat końcowy
przewodnika jako osobie, która nad nim w dużej mierze
pracowała, ale nie będzie przekłamaniem, jeśli powiem,
że udało się stworzyć publikację pionierską, użyteczną

i równocześnie estetyczną pod kątem wizualnym. Uważam, że tego na polskim rynku książki bardzo brakuje,
a jeśli chodzi o polskie muzea, to jest to pierwsze tego
typu wydawnictwo. Mamy nadzieję, że ten krok na drodze dostępności zainspiruje inne polskie obiekty kulturalne do tworzenia podobnych materiałów dydaktyczno-informacyjnych.

Róża Książek-Czerwińska – historyk sztuki, pracowniczka Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, opiekunka
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w dziale rzeźby i tkanin. Autorka przewodnika dla osób niewidomych i słabowidzących po zabytkach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Dotknij kultury.

Małgorzata Perdeus – współtwórczyni Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Szkoły Trenerów Metrum w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Koordynatorka pakietu zadań w ramach projektu DARe-Learning obejmującego przygotowanie programów szkoleń. Trenerka prowadząca warsztaty w zakresie budowania świadomości niepełnosprawności dla nauczycieli akademickich
oraz pracowników administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Jadwiga Bobeł – współtwórczyni przewodnika dla osób niewidomych i słabowidzących Dotknij kultury, współpracuje z BON UJ zajmując się testowaniem dostępności stron internetowych biura i innych programów wspierających proces uczenia się dla osób niewidomych i słabowidzących, współorganizatorka wielu wydarzeń o charakterze
edukacyjnym (m.in. targów edukacyjnych, Festiwalu Nauki w Krakowie)

Lech Kolasiński – artysta grafik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, autor ilustracji do przewodni-

ka Dotknij kultury. Brał udział w wielu wystawach malarskich oraz w wystawie poświęconej grafice dla osób niewidomych. Członek Stowarzyszenia Artystycznego „Otwarta Pracownia” w Krakowie.

Anna Tańcula – studentka psychologii na UJ, współtwórczyni przewodnika dla osób niewidomych i słabowidzą-

cych Dotknij kultury, w 2011 roku była przewodniczką oprowadzającą po wystawie „Cień” Ł. Skąpskiego w Muzeum
Narodowym w Krakowie.

Marta Bylica – specjalistka ds. promocji w BON UJ, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Autorka wielu materiałów promujących równy dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji i życia społecznego. Redaguje i przygotowuje do druku książki i publikacje BON UJ, np. Moja wędrówka, przewodnik Dotknij kultury i biuletyny oraz edytuje strony internetowe biura.

Dostosowania dla osób niepełnosprawnych w Collegium Maius:
•
•
•
•

•

Duża przestronna winda
Podjazdy dla osób poruszających się na wózkach lub matek z dziećmi
Dostępna toaleta
Pracownicy Muzeum UJ zostali przeszkoleni przez BON UJ w zakresie właściwego zachowania się w stosunku do osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami: poznali zasady i praktyki asystowania osobie
poruszającej się na wózku oraz dowiedzieli się, jak być przewodnikiem osoby niewidomej. Zaznajomili się
również z etykietą językową dotyczącą niepełnosprawności.
Organizowane są lekcje muzealne z przewodnikiem dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych.
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Do zobaczenia w muzeum
Iwona Parzyńska, Muzeum Narodowe w Krakowie
Często w dyskusji o dostępności kultury dla osób niepełnosprawnych koncentrujemy się na
problemie likwidacji barier, głównie architektonicznych. Jest to sprawa ogromnej wagi, ale likwidacja przeszkód architektonicznych to dopiero początek drogi. Instytucja powołana do promowania kultury powinna również zachęcać do uczestnictwa i przybliżać obszary, którymi się
zajmuje. Udostępnienie zbiorów muzealnych, zwłaszcza obiektów malarskich, osobom niewidomym i słabowidzącym jest zadaniem trudnym. Wymaga gruntownego poznania potrzeb widzów przez muzealników, współpracy obu stron, szczególnej dbałości o promocję skierowaną
do wybranych grup i nieustającego uczenia się na błędach.
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum od wielu lat stara się zachęcić osoby niewidome i słabowidzące do częstych wizyt i korzystania
z oferty edukacyjnej. Jest jeszcze dużo do zrobienia, ale
warto opowiedzieć o zrealizowanych do tej pory projektach, bo z ich efektów widzowie mogą korzystać
przez cały czas.

Zobaczyć niewidzialne
Działania mające na celu dostosowanie zwiedzania Muzeum Narodowego w Krakowie do potrzeb osób niewi-

domych i słabowidzących przygotowane i realizowane
były od marca do kwietnia 2008 roku przez historyków
sztuki i Sekcję Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie oraz pedagogów specjalnych, plastyków i specjalistów-pedagogów z ośrodków dla osób niewidomych.
Realizacja projektu skupiła się nie tylko na Gmachu
Głównym, ale także na oddziale muzeum – Pałacu Biskupa Erazma Ciołka. Głównym celem przedsięwzięcia było
umożliwienie osobom z poważną niepełnosprawnością
wzroku zwiedzania galerii nie tylko w grupach, ale też
indywidualnie. Zostały wykonane ulotki i tabliczki pisane brajlem, objaśniające specyfikę eksponowanej kolek-

Fot. Muzeum Narodowe w Krakowie

Zdj. 9. Rzeźby wyeksponowane w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku
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cji w każdej sali trzech wybranych przez muzealników
galerii. Przygotowane zostały także przewodniki pisane
brajlem. Pozwoliło to widzom zgłębić tematykę i treść
przedstawianych przez muzeum obiektów oraz poszerzyć wiedzę z zakresu historii sztuki.
Osoby niewidome mogą dotykać eksponowanych w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku rzeźb powstałych w okresie
Młodej Polski – aż po współczesność. Widzowie mogą
poznać zróżnicowaną fakturę powierzchni rzeźby młodopolskiej czy kubiczne kształty rzeźb okresu 20-lecia
międzywojennego.
W oddziale Pałacu Biskupa Erazma Ciołka zostały wyeksponowane specjalnie w tym celu wykonane kopie
arcydzieł sztuki gotyckiej: Madonny z Krużlowej i Madonny z Dzieciątkiem z Grybowa z komentarzem pisanym brajlem. Towarzyszące im specjalnie wybrane i zaaranżowane w odpowiedni sposób XIX-wieczne rzeźby
tworzą ścieżkę zwiedzania dla osób niewidomych.
Przewodnicy muzeum zostali specjalnie przeszkoleni, dostosowując sposób oprowadzania do potrzeb
osób niewidomych. W trakcie trwania projektu widzowie mogli wziąć udział w warsztatach prowadzonych
przez plastyków pedagogów przy użyciu dogodnych
dla osób niewidomych materiałów, takich jak np. puchnące farby, zróżnicowane fakturowo podłoża malarskie itp. W efekcie projektu muzeum ma do dyspozycji repliki dzieł rzemiosła artystycznego. Osoby niewidome, czy to podczas zwiedzania galerii, czy podczas
udziału w warsztatach edukacyjnych, mają możliwość
poznania za pomocą dotyku kształtu barokowych
dzbanów do kawy i czekolady, kruchości filiżanek, zimnej powierzchni szklanych pucharów czy ciężaru zbroi.
W realizacji projektu wzięli udział: dzieci i młodzież ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, osoby niewidome zrzeszone w Polskim Związku Niewidomych, osoby
niewidome z Dziennego Ośrodka Pomocy Społecznej,
osoby niewidome niezrzeszone. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sponsorowała także firma Nordea. Przeprowadzono 78 warsztatów dla grup zorganizowanych, 6
wykładów oraz akcję integracyjną dla indywidualnych
odbiorców. Największym powodzeniem cieszyły się
takie tematy jak m.in. „Historia czekolady”, „Historia
mody”, „Przy polskim stole”, „W pracowni artysty”.
Podczas Nocy Muzeów 2008 w Gmachu Głównym odbyła się też akcja integracyjna dla osób niewidomych
i osób widzących – jej celem było porównanie percepcji
odbioru sztuki przez te dwie grupy.

Droga królewska w Krakowie bez barier
W 2007 roku w konkursie „Kraków bez barier”, zorganizowanym przez Urząd Miasta Krakowa oraz Stowa-

rzyszenie Przyjaciół Integracji jury postanowiło nagrodzić wyróżnieniem konsekwentną pracę dyrekcji i pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie w dostosowywaniu jego oddziałów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz działania zmierzające do pełnej
dostępności prezentowanych przez muzeum zbiorów.
W bardzo prestiżowej, ze względu na specyfikę miasta,
kategorii „Obiekt zabytkowy” wygrał Pałac Biskupa
Erazma Ciołka – oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Tym większe znaczenie miała dostępność nowej
ekspozycji dla osób niepełnosprawnych. Szczególnie
dla osób niewidomych – Pałac Biskupa Erazma Ciołka
jest jednym z elementów Drogi Królewskiej dla Niepełnosprawnego Turysty – projektu unijnego, zrealizowanego przez Urząd Miasta Krakowa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007–2013. Projekt zdobył nagrodę w IV edycji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” w kategorii turystyka aktywna.
Projekt, na który składa się 12 makiet, w tym dziewięć
stojących na postumentach i trzy wiszące, pozwala osobom niewidomym i słabowidzącym na zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym i najważniejszymi
zabytkami Krakowa. Intencją muzeum jest szczególna
dbałość o przygotowanie specjalnej oferty zwiedzania
w oddziałach znajdujących się na trasie. Dzięki nowej
ekspozycji, oferta turystyczna Pałacu Biskupa Erazma
Ciołka jest najlepiej dostosowana do oczekiwań niewidomego turysty.
Na trasie królewskiej znajdują się inne oddziały Muzeum Narodowego w Krakowie. Niedawno oddana po
remoncie Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach może poszczycić się windą wyposażoną w komunikator głosowy i przyciski brajlowskie oraz audioprzewodnikami w wersji dla osób słabowidzących.

„Kraków na wyciągnięcie ręki” w Pałacu
Biskupa Erazma Ciołka
Wystawa „Kraków na wyciągnięcie ręki”, prezentowana w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, to ponad 800 fragmentów cennych rzeźb architektonicznych i odlewów,
zazwyczaj znajdujących się poza zasięgiem ludzkiego
wzroku.
Projekt „Kraków na wyciągnięcie ręki” połączył przeszłość z przyszłością. Najstarsze XIX-wieczne koncepcje kolekcjonerskie i wystawiennicze skonfrontowano tu z nowoczesną techniką audiowizualną XXI wieku. Ekspozycję dostosowano do potrzeb osób niewidomych poprzez wydanie przewodnika zapisanego alfabetem Braille’a oraz aranżację specjalnej ścieżki zwiedzania, która udostępniła osobom niewidomym niektóre eksponaty do poznawania dotykowego. System pęWiadomości o Równości
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Zdj. 10. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu

tli indukcyjnych powoduje włączenie audioprzewodnika
w momencie, gdy osoba niewidoma znajduje się przed
eksponatem.

Szkolno-Wychowawczego Nr 5 w Krakowie. Ich przeżycia oraz dokonania można było oglądać na stronie internetowej muzeum oraz w publikacji wydanej w 2011 roku.

„Odyseja sztuki”

„Dotknąć Krakowa”

Cykl prowadzonych w 2010 roku warsztatów „Odyseja sztuki” opierał się na doświadczeniu poprzez dotyk,
dźwięk, zapach, odczucie przestrzeni. W Galerii Sztuki
XX wieku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego
w Krakowie (MNK) dzięki obrazom zmysłowym stworzono dla osób niewidomych i słabowidzących, niepełnosprawnych intelektualnie nową drogę zwiedzania.

Pod tym hasłem odbywały się w 2010 roku w różnych
oddziałach MNK warsztaty dla pięćdziesięciorga dzieci
niewidomych i słabowidzących. Tematyka skupiała się
wokół historii i sztuki Krakowa. Podczas zajęć można
było dotykać wybrane eksponaty. Spotkaniom towarzyszyła muzyka z dawnych epok, walory zapachowe oraz
smakowe wybranych rekwizytów – tematycznie związanych z warsztatami. Uczestnicy mieli możliwość przymierzania kopii strojów, zbroi i mundurów. Podsumowaniem każdych zajęć były działania plastyczne organizowane w edukacyjnych salach muzealnych.

Przystanek szpital
Na początku 2010 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu muzeum otworzyło wystawę wielkoformatowych reprodukcji wybranych obrazów ze
swojej kolekcji. Wystawa, prezentowana do dziś, stanowi dużą atrakcję także dla słabowidzących dzieci, spędzających w szpitalu i na badaniach bardzo dużo czasu. Pracownicy Sekcji Edukacji MNK, współpracownicy
oraz wolontariusze przygotowali i prowadzili warsztaty
kreatywne dla dzieci, które przebywały na terenie szpitala, w tym na oddziale onkologii dziecięcej. Od września w comiesięcznych warsztatach uczestniczyło ok.
45 dzieci oraz rodzice i personel szpitala. W projekcie
uczestniczyła grupa 15 uczniów ze Specjalnego Ośrodka
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Wirtualne muzeum i cyfrowe dziedzictwo
Duże znaczenie dla ułatwiania dostępu do kultury osobom niepełnosprawnym mają projekty wirtualnych wystaw oraz digitalizacji zbiorów. Na koniec roku 2011 w inwentarzowej bazie danych znajdowało się 323 369 rekordów zawierających podstawowe informacje o eksponatach, 313 721 zdjęć cyfrowych oraz spis ponad 101
tys. negatywów analogowych. Na podstawie danych
zgromadzonych w systemie Mona NG został stworzony internetowy katalog muzealiów, dostępny dla

Fot. Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie

osób odwiedzających stronę internetową muzeum.
W katalogu tym opublikowano, do końca ubiegłego
roku, 4 796 obiektów. Digitalizowane są także archiwalia i zbiory biblioteczne. W 2011 roku zdigitalizowano 310 woluminów (ogółem zbiory zdigitalizowane liczą 1003 woluminów książek i czasopism). Zbiory zdigitalizowane to cracoviana, druki autorskie Stanisława Wyspiańskiego i pierwsze przekłady jego dramatów oraz fragment biblioteki Feliksa Jasieńskiego odnoszący się do Japonii. Są one prezentowane w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej, Europeanie, a także dostępne z bazy danych Biblioteki MNK. Prace te będą
kontynuowane w kolejnych latach.
Digitalizacja i udostępnienie zbiorów w Internecie ułatwią zarówno edukację, jak i poznawanie dla przyjemności dzieł sztuki zgromadzonych w kolekcji MNK.
Muzeum regularnie przygotowuje bogaty program
zwiedzania dla osób niepełnosprawnych w ramach
współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi czy też w ramach oferty na Tydzień Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z wzajemnością”.
W planach muzeum jest więcej ułatwień i atrakcji dla
osób niewidomych i słabowidzących. Audiodeskrypcja, aplikacje na własne komórki, oferty specjalne
w kolejnych oddziałach. Obecnie trwa remont dwóch
przygotowywanych do otwarcia w 2013 roku oddziałów: Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego i Spichlerza. Także i tu planowane są rozwiązania uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zdj. 11. Sala Mehoffera w Muzeum Narodowym w Krakowie

Już dziś warto poznać ofertę muzeum – dotykając rzeźb
w galerii czy „studiując” zapachy młodopolskiego ogrodu w Domu Józefa Mehoffera…

INFORMACJA O DOSTOSOWANIU ODDZIAŁÓW MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE DO POTRZEB
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ:
Muzeum Narodowe w Krakowie – Gmach Główny
Dzięki zamontowaniu specjalnych wind zewnętrznych i wewnętrznych, platform schodowych oraz przenośnych szyn, Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie stał się niemal całkowicie dostępny dla osób
niepełnosprawnych (brak dostępu do szatni i „Galerii Żywej”). W budynku są toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt jest wyposażony w defibrylator.
Muzeum Narodowe w Krakowie – Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
Wielkim osiągnięciem projektu Nowe Sukiennice jest wprowadzenie do zabytkowej przestrzeni budynku
nowoczesnej windy – umożliwiającej swobodny dostęp do galerii i tarasów Sukiennic, także osobom poruszającym się na wózkach. Winda jest wyposażona w przyciski brajlowskie i komunikator głosowy. Znajdujące się na parterze przy wejściu do galerii lady recepcji, sklepu muzealnego i stanowiska strażnika pozwalają na swobodny dostęp osoby na wózku. Brak progów i ograniczeń. Ponieważ do szatni głównej można dotrzeć tylko schodami, przy sklepie muzealnym znajduje się dodatkowa szatnia dla osób z niepełnosprawnością ruchową – wyposażona m.in. w skrytki bagażowe. Przejścia pomiędzy salami są pozbawione progów,
a wejście na taras poprzedza łagodny podjazd. Na szklanych drzwiach umieszczono dla bezpieczeństwa naklejki z ornamentem. Znajdująca się przy tarasie i kawiarni toaleta dla osób niepełnosprawnych jest wyposażona w niezbędne, opuszczane uchwyty oraz dostosowaną umywalkę. Lustro zostało zamontowane w taki
sposób, aby zarówno osoba stojąca dowolnego wzrostu, jak i siedząca na wózku mogły swobodnie się obejrzeć. Wszelkie uchwyty i przyciski są wygodne także dla osób z niepełnosprawnością rąk. W toalecie znajdu-

Wiadomości o Równości

1/2012

15

je się również przewijak dla niemowląt. Utrudnienie w dostępie do toalety stwarzają niemożliwe do zniwelowania schody – problem rozwiązaliśmy przy pomocy mobilnych aluminiowych ramp, rozkładanych w razie
potrzeby. Na stałe rozstawienie ramp nie pozwala szerokość schodów – szyny mogłyby stanowić pułapkę
dla osób słabowidzących. Osoby o większych ograniczeniach ruchowych mogą – w razie potrzeby – skorzystać także z toalety znajdującej się przy drugim wejściu do Sukiennic.
Muzeum Narodowe w Krakowie – Pałac Biskupa Erazma Ciołka,
Muzeum dysponuje wygodną windą, wejście nie ma progu, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się obok windy. W budynku jest dodatkowy schodołaz, platformy i szyny przenośne, niezbędne do pokonania kilku schodów do bocznych sal. Obiekt jest wyposażony w defibrylator.
Muzeum Narodowe w Krakowie – Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Kamienicy Szołayskich,
Muzeum posiada pochylnie z chodnika do sieni i w sieni. W oficynie jest winda zewnętrzna oraz toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Obiekt jest wyposażony w defibrylator.
Muzeum Narodowe w Krakowie – Dom Józefa Mehoffera,
Podwórko z pochylnią do ogrodu, możliwy wjazd do kawiarni (sam budynek nie jest jeszcze przystosowany).
W oddziałach możliwe jest zwiedzanie z tłumaczem języka migowego po wcześniejszym umówieniu się.

Co warto zwiedzić?
Udostępnienie zbiorów osobom niewidomym i słabowidzącym to trudny temat dla muzealników. Wiele muzeów dopiero stawia na tej drodze pierwsze kroki. Inne
już oferują kompleksowe programy. Uzyskany efekt
nie zawsze zaspokaja apetyt widzów. Ale do tego muzea są przyzwyczajone – widzowie są i powinni być krytyczni w stosunku do całej oferty kulturalnej placówki.
Istotne jest, aby ta krytyka zawierała również informację, co i jak poprawić. Ważne, by osoby niewidome jak
najczęściej odwiedzały muzea, zwłaszcza te, które tworzą ofertę dedykowaną. Warto pisać maile z komentarzami, podpowiadać rozwiązania, komentować propozycje. Proszę mieć wtedy na względzie, że wiele dzieł
sztuki musi być chronionych przed dotykiem ze względów konserwatorskich.
Przedstawiam subiektywny wybór ofert muzeów, które
starają się zachęcić osoby niewidome do zwiedzania. Nie
są to zapewne jedyne oferty – zachęcam do samodzielnych poszukiwań i wymiany informacji.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
Muzeum od 2007 roku realizuje program edukacyjny
„Dostępne Muzeum. Zintegrowany program dla osób
niepełnosprawnych”. W ramach programu „Dostępne
Muzeum” działa także od 2007 roku „Galeria przez Dotyk”, skierowana głównie do osób niewidzących i słabowidzących, której zwiedzanie polega na dotykaniu eksponatów. Opisy do nich są w formie dźwiękowej oraz
napisane alfabetem Braille’a. Muzeum stworzyło także
pakiet edukacyjny, przewodnik dla muzealników, cykl
warsztatów i lekcji muzealnych. Placówka ta organizuje szkolenia dla muzealników w zakresie obsługi gości
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niepełnosprawnych. Dla zwiedzających stworzono też
kompleksowy system informacji wykonany wielkim drukiem lub pismem Braille’a. W Muzeum w Stalowej Woli
jest park rzeźby plenerowej przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Wystawę „Polska Sztuka Współczesna” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu przystosowano do potrzeb
osób z niepełnosprawnością wzroku. To jedyna w Polsce ekspozycja stała ze ścieżką dla osób niewidomych,
gdzie przygotowano m.in. płaskorzeźby obrazów, sztukę Magdaleny Abakanowicz, z którymi mogą się zapoznać poprzez dotyk. Ścieżkę dla osób niewidomych i słabowidzących oznaczono wypukłą żółtą linią znajdującą się na podłodze. Na trasie zwiedzania przygotowano również stanowiska dla osób niewidomych, specjalne wypukłe maty, na których można się zatrzymać i dotknąć reliefu, czyli płaskorzeźby obrazu współczesnego
malarza. Przy każdym stanowisku znajduje się też opis
obrazu i krótki życiorys artysty napisany alfabetem Braille’a. Muzeum przygotowało także audioprzewodnik dla
osób niewidomych i słabowidzących.
Na poddasze, gdzie prezentowana jest wystawa, można
wjechać windą, sale wystawiennicze są szerokie, tak aby
osoba na wózku nie miała problemu z poruszaniem się.
Ponadto duża powierzchnia pozwala na ustawienie poszerzonych opisów również zapisanych w alfabecie Braille’a. – To pierwsza w Polsce stała ekspozycja, która ma
ścieżkę dla osób niewidomych – zaznaczył Mariusz Hermansdorfer, dyrektor tego muzeum.
Na wyremontowanym poddaszu Muzeum Narodowego we Wrocławiu można było oglądać od września ubie-

głego roku prace m.in. Stanisława Ignacego Witkacego,
Jerzego Nowosielskiego, Magdaleny Abakanowicz i Katarzyny Kozyry. Placówka posiada zbiór polskiej sztuki
XX i początku XXI wieku liczący 20 tysięcy eksponatów
i obejmujący wszystkie dyscypliny artystyczne: od malarstwa, grafiki i rysunku, poprzez rzeźby, szkło, ceramikę,
fotografię, aż po projekty konceptualne i dokumentację
happeningów.

Muzeum Śląskie w Katowicach

mywania wzajemnych barier oraz zjawiska wykluczenia,
jakiemu podlegają osoby niepełnosprawne.
W 2011 roku w ramach programu zrealizowano wystawę, w ramach której zaprezentowano dwadzieścia sześć
dzieł pochodzących ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Poznaniu. Motywem przewodnim wystawy było pięć
zmysłów. Każdy z nich reprezentowany był przez pięć
dzieł. Wystawie towarzyszyły audioprzewodniki z audiodeskrypcją. Projekt realizowało muzeum we współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym MCA oraz Agencją
More Than One Production. Wystawę można zwiedzać
wirtualnie: www.wycieczka.5zmyslow.pl.

Od ponad dwóch lat muzeum realizuje projekty skierowane do osób niewidomych i słabowidzących. Zajęcia edukacyjne „Czym jest obraz?”, ścieżka zwiedzania Galerii Malarstwa Polskiego dla dorosłych z niepełnosprawnością
wzroku czy zakończona już wystawa „Piękno dotyku” to Muzeum Powstania Warszawskiego
tylko niektóre z tych działań. Wystawa została przygoto- Od początku istnienia muzeum budowało ekspozycję
wana przez muzeum we współpracy z Państwowym Mu- z myślą o interakcji ze zwiedzającymi (monument z odzeum Dotyku im. Homera w Ankonie we Włoszech. Dla głosem bijącego serca, motocykl czy replika karabinu
tych, którzy chcą dowietypu „sten”). Muzeum
dzieć się więcej o konoferuje zwiedzanie grucepcjach piękna w anpowe z audioprzewodWszystkie informacje o prowadzonych
tyku i renesansie, zonikami dla osób niewidziałaniach warto dokładnie opisywać na
stała także wydana
dzących po wcześniejstronie internetowej w miejscu, gdzie łapublikacja w alfabeszej rezerwacji. Dla
two je znaleźć.
cie Braille’a, dostępna
grup z udziałem osób
w Magazynie Kulturalniewidomych MPW donym oraz internetowym
datkowo udostępnia kilsklepie Muzeum Śląskiego.
kanaście oryginalnych zaKatalogi, będące jednocześnie przewodnikami muzealny- bytkowych przedmiotów ze zbiorów (hełm, granaty, nami dla osób niewidomych, zawierają reliefy obrazów oraz boje, opaska, blaszka obozowa itp.) do oglądania dotyinformacje w alfabecie Braille’a opisujące ekspozycje pre- kowego. System audioprzewodników z audiodeskrypzentowane w dwóch galeriach malarstwa polskiego.
cją pozwala osobom niewidzącym na niemal pełne zwiedzanie ekspozycji.
Strona www.muzeumslaskie.pl jest dostosowana do
potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Serwis
Muzeum Śląskiego umożliwia prawidłowe odczytywa- Muzeum Narodowe w Warszawie
nie treści nie tylko poprzez programy czytające JAWS Od 28 grudnia 2011 r. osoby niewidome dzięki audiodei Window Eyes oraz program Lunar, ale także dzięki moż- skrypcji mogą odwiedzać wystawę „KoLekcja w Króliliwości powiększenia czcionki oraz zwiększenia kontra- karni”. To tytuł czasowej wystawy Muzeum Narodowestu. Zapewnia to pełną czytelność strony dla osób star- go w Warszawie, prezentowanej w Muzeum Rzeźby im.
szych lub słabowidzących. Muzeum obiecuje, że w cią- Xawerego Dunikowskiego w Królikarni do czerwca 2012
gu roku także wersje obcojęzyczne jego oferty zostaną roku, a jednocześnie dostępnej na stronie www.cyfrodostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością we.mnw.art.pl/dmuseion. Wirtualna ekspozycja i audiowzroku.
deskrypcja będą dostępne także po zamknięciu wysta-

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Celem projektu edukacyjnego „5 zmysłów” jest zaprezentowanie wybranych aspektów sztuki polskiej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki
obecności zmysłów w twórczości plastycznej, na przykładzie dzieł z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz kopii pochodzących ze zbiorów innych instytucji. Program adresowany jest zarówno do środowiska
osób niewidomych, jak i publiczności ogólnej. Program
ma służyć integracji obu tych środowisk w celu przeła-

wy. Wirtualną galerię tworzy przewodnik z opisami 70
dzieł sztuki, które można ściągnąć na nośnik (np. mp3)
i odsłuchać w domu lub też wybrać się do muzeum na
samodzielne zwiedzanie ekspozycji.
Wśród dzieł, do których została opracowana audiodeskrypcja, są m.in.: rycina Jana Baptista Collaerta Color
oliwi (Farby olejne), Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich
Joanny Rajkowskiej, Mecz bokserski Edwarda Dwurnika, Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny Francesco Bissolo i inne. Opisy dzieł sztuki wybranych do wystawy „KoLekcja” są wzbogacone o dźwiękowe ilustracje. AudioWiadomości o Równości
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deskrypcja do wystawy „KoLekcja w Królikarni” adresowana jest zarówno do dorosłych, jak i dzieci. Ważnym jej
elementem jest program edukacyjny, na który składają
się lekcje, warsztaty i wykłady dla klas szkolnych, rodzin
z dziećmi i widzów indywidualnych.

Projektowi towarzyszy bezpłatna publikacja – przewodnik po ekspozycji, napisany zgodnie z zasadami audiodeskrypcji. Można go wydrukować korzystając ze strony internetowej projektu, która jest przystosowana dla osób
niepełnosprawnych.

Zamek Królewski w Warszawie

Muzeum Tyflologiczne powstaje w Owińskach
Od 21 grudnia 2011 roku osoby niewidome i słabowidzą- koło Poznania
ce mogą pełniej niż dotąd zwiedzać wybrane pomieszczenia Zamku Królewskiego w Warszawie. W ramach
projektu Muzeum „Poza Ciszą i Ciemnością” dwie sale
Apartamentu Wielkiego: Pokój Marmurowy i Sala Tronowa wzbogacone zostały opisami utworzonymi w systemie audiodeskrypcji. Dzięki nagraniom można poznawać muzeum wirtualnie lub, po wgraniu plików mp3 do
odtwarzacza, zwiedzać muzeum i ekspozycję na miejscu. Dla osób, którym muzyka utrudnia odbiór tekstu,
przewidziane zostały także nagrania zawierające wyłącznie głos lektora.

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
Dla osób słabowidzących muzeum przygotowało szkła
powiększające, które pozwalają przyjrzeć się ciekawym detalom prezentowanych eksponatów, jak również przeczytać opisy obiektów w trakcie zwiedzania
naszych ekspozycji. Osoby niewidome przy zwiedzaniu
Zamku i Ratusza mogą skorzystać z pomocy urządzenia o nazwie Czytak Plus. Jest ono w pełni przystosowane do potrzeb osób niewidzących i służy do odtwarzania plików zawierających opisy i komentarze do wystaw
w formacie mp3, standardzie DAISY oraz formacie Czytaka. Odczytuje również pliki tekstowe zapisane w standardzie ASCII. Wbudowany dyktafon umożliwia łatwe
nagranie notatek dźwiękowych. Urządzenie jest w pełni udźwiękowione. Wszystkie komunikaty generowane
są przez syntezator mowy Ivona.
Muzeum wraz ze Stowarzyszeniem „Dobrze, że jesteś”
realizuje projekt „Dotyk historii”. Na dziedzińcu Zamku Kazimierzowskiego można dotknąć pięciu odlewów
z brązu najważniejszych sandomierskich zabytków autorskich. Rzeźby ustawione są na postumentach, na wysokości 80 cm. Są to odlewy z brązu Bramy Opatowskiej,
Ratusza, Domu Długosza, zamku oraz Zespołu klasztornego kościoła św. Jakuba.
Rzeźby zostały wykonane przez Pana Andrzeja Karwata w skali. Odwzorowane są na nich wszelkie detale architektoniczne, a bryły można z łatwością objąć dłońmi.

Najstarszy zabytek znajdujący się w zbiorach ośrodka to
niemiecka mapa Europy z 1887 roku. Większość zgromadzonych przedmiotów ma ponad 130 lat. Ośrodek posiada jeden z największych na świecie zbiorów map ( w tym
mapę Europy z 1941 roku z przedwojennymi granicami
Polski) oraz kolekcję grafik dotykowych i przedmiotów
codziennego użytku dla osób niewidomych. Podobne
muzea istnieją np. w Paryżu, Bolonii, Brnie, Petersburgu, Berlinie i Wiedniu. Atrakcją muzeum będzie m.in. wyjątkowo ciężka tabliczka brajlowska wykonana w Fabryce Bram i Okuć w Toruniu w 1890 roku. Wiele obiektów
posiadanych przez ośrodek to jedyne egzemplarze na
świecie.
W Muzeum Tyflologicznym w Owińskach będą się odbywały zajęcia z zakresu podyplomowych studiów o charakterze tyflologicznym1. Zbiory w zasobach ośrodka
w Owińskach pochodzą m.in. z funkcjonującego przed
wojną wrocławskiego wydawnictwa dla osób niewidomych. W 1945 roku znaczna część map i grafik została
spalona, reszta sprzętów była porzucona i w różny sposób trafiła do podpoznańskiego ośrodka. Nie jest jeszcze znana dokładna data otwarcia wystawy, ale warto
śledzić informacje na ten temat.

MUZEA NA ŚWIECIE
Dialog Museum we Frankfurcie nad Menem
Muzeum adresowane głównie do osób widzących. Wystawy zostały zaprojektowane w ten sposób, aby niczego nie można było zobaczyć. Oprowadzanie odbywa się
z pomocą niewidomych przewodników. Odwiedzający
muzeum korzystają ze zmysłów innych niż wzrok: słuch,
dotyk, zapach i smak. Oprócz wystawy w muzeum znajduje się „kasyno” oraz restauracja, które także pogrążone są w ciemnościach.

Museo Tiflológico w Madrycie
Muzeum stworzone z myślą o osobach niewidomych
i słabowidzących. Można w nim dotknąć i poczuć eksponaty, a dzięki nagraniom dźwiękowym w językach
hiszpańskim i angielskim osoby zwiedzające wiedzą, jak
układać na nich ręce. W muzeum znajdują się miniaturowe repliki popularnych obiektów architektonicznych na
tyflologiczny – (z grec. typhlos – niewidomy) zajmujący się problematyką osób niewidomych
1
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świecie oraz galeria prezentująca prace tworzone przez
niewidomych artystów.

Metropolitan Museum of Manila
Muzeum prowadzi program „Dotknij Wizji Artysty”.
W jego ramach w galeriach eksponowane są dzieła sztuki, które można dotykać, a te, których nie można dotknąć, wyposażono w ich dotykowe repliki. Wystawom towarzyszą ponadto podpisy w alfabecie Braille’a oraz audiodeskrypcja prezentowanych dzieł sztuki.
W ramach programu prowadzone są warsztaty dla muzealników i edukatorów. Program nie zamyka się w przestrzeni muzeum. W ramach programu wydano dotykowe książki, które używane są przez uczniów z niepełnosprawnością wzroku na terenie Filipin. Prawdopodobnie
skorzystało w nich do tej pory 3,7 miliona niewidomych
lub słabowidzących Filipińczyków.

The Iziko South African National Museum
w Cape Town
Muzea tworzące kompleks Iziko realizują programy dla
osób niewidomych od 1977 roku. Koncentrują się one
na odkrywaniu znaczeń sztuki, artystycznych inspiracji i działań poprzez różnorodne metody aktywizujące
zmysły. Muzeum organizuje dyskusje i warsztaty, podczas których uczestnicy badają materiały i techniki artystyczne oraz rozwijają własną kreatywność. Programy
adresowane są do różnych grup odbiorców.

The National Gallery w Londynie
Mieszcząca się przy londyńskim Trafalgar Square, National
Gallery zawiera niezwykłą kolekcję malarstwa, w tym dzieła Leonarda da Vinci, Paula Cézanne’a i Vincenta van Gogha. Gościom niewidomym i słabowidzącym galeria oferuje szereg udogodnień, w szczególności informacje pisane
alfabetem Braille’a, a także edycję planu galerii, spisanego powiększoną czcionką. National Gallery prowadzi także programy dla osób niewidomych i słabowidzących „Art
Through Words” (z ang. „Sztuka poprzez słowa”).

National Portrait Gallery w Londynie
National Portrait Gallery gromadzi kolekcję portretów znanych i ważnych z historycznego punktu widzenia Brytyjczyków (obrazy i rzeźba). Program galerii dla osób niewidzących i słabowidzących obejmuje comiesięczne warsztaty i spotkania pod nazwą „Visualising Portraits” (z ang.
„Portret: próba wizualizacji”), podczas których przewodnicy szczegółowo opisują wybrane portrety z galerii.

National Galleries of Scotland – Edynburg
National Galleries of Scotland proponują osobom niewidomym i słabowidzącym programy, w trakcie których
zwiedzający mogą dotykać eksponatów, opisowe oprowadzanie po galerii, a także warsztaty, przeznaczone dla
osób z niepełnosprawnością wzroku, prowadzone przez
wyspecjalizowanych wykładowców.

Na co warto zwrócić uwagę, przygotowując ofertę zwiedzania dedykowaną osobom
niewidomym i słabowidzącym:
1) Niewiele osób zna alfabet Braille’a. Jeśli to możliwe, warto zastąpić opisy brajlowskie dźwiękiem. Tabliczkę brajlowską trudno znaleźć. Aby jej szukać, trzeba wiedzieć o jej istnieniu.
2) Audioprzewodniki często sprawiają kłopot osobom niewidomym. To obcy sprzęt, którego obsługi trzeba
się nauczyć. Znacznie wygodniejszym dla widzów i tańszym dla realizatorów rozwiązaniem jest przygotowanie aplikacji na telefon komórkowy. Na rynku są już programy umożliwiające przygotowanie aplikacji także
na starsze modele telefonów.
3) Wiele osób odpowiedzialnych za obiekty muzealne obawia się ich udostępniania do dotykania. Jeśli obiekt
mógłby być dotykany, lecz w ograniczonym zakresie – można udostępnić go wyłącznie osobom niewidomym.
4) Wszystkie informacje o prowadzonych działaniach warto dokładnie opisywać na stronie internetowej
w miejscu, gdzie łatwo je znaleźć.

Iwona Parzyńska pracuje w Sekcji Promocji Muzeum Narodowego w Krakowie, prowadziła małopolski oddział Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji (2005–2008) oraz małopolsko-świętokrzyski oddział Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (2003–2005).
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Komunikacja wizualna dla osób
niewidomych
Lech Kolasiński
Słoweńskie Stowarzyszenie Artystyczne Kaverljag istnieje od 2002 roku. Zorganizowało wiele warsztatów dla
studentów poświęconych tematom ekologicznym, regionalnym, ilustracyjnym (flora, fauna Słowenii) czy tworzenia grafiki dla osób niewidomych. Odbywają się one
w miasteczku Šmarje na Słowenii.
W lipcu 2011 roku miałem przyjemność uczestniczyć
w drugich warsztatach dotyczących grafiki dla osób
z niepełnosprawnością wzrokową. Projekt zakładał
przybliżenie osobom niewidomym i słabowidzącym
kształtu najciekawszych owadów Słowenii. Oczywiste
jest, iż ta część bogactwa natury jest dla tych osób zupełnie niedostępna, dlatego zadaniem studentów było
przygotowanie piktogramu owada, a potem przeniesienie go w technice linorytu na papierowy relief. Po sprawdzeniu pracy z osobą niewidomą przygotowywaliśmy
plik wektorowy, z którego można było wykonać matrycę do katalogu. Cenna była wymiana informacji i różnych

podejść do tematu, wynikająca z tego, że warsztaty są
międzynarodowe.
Jako absolwenta ASP cechuje mnie spory sceptycyzm
do tak zwanego nauczania sztuki. Pewnie wiele osób
się ze mną zgodzi, że powinno ono wspierać samodzielny rozwój i potrzebę wykształcenia języka plastycznego. Taka postawa kazała mi już od pierwszych lat studiów analizować zadawane ćwiczenia i próbować zrozumieć, w którą stronę, realizując je, jestem przez profesorów ukierunkowywany. Czy obiektywnie jest to wiedza mi potrzebna, czy może jest tylko próbą zamknięcia mnie w określonej manierze. Z tego punktu widzenia chciałbym tutaj przeanalizować zadanie postawione
studentom na warsztatach Kaverljag. Uważam, że dzięki
niemu poznaliśmy ciekawą formę budowania komunikacji wizualnej w czasach, gdy rządzi nią chaos, gdy łatwa
dostępność do nowych mediów: telewizji i „wszechwiedzącego” Internetu powoduje zamęt.

Fot. Lech Kolasiński

Zdj. 12. Wystawa przedstawiająca owady w grafice wypukłej dla osób niewidomych
zorganizowana przez Słoweńskie Stowarzyszenie Artystyczne Kaverljag
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Student bombardowany od dziecka obrazami, często wąt- simy stwierdzić, które partie mózgu osoby z daltonizmem
pliwej jakości, potrzebuje wykształcenia własnego języka nie pracują. Wtedy możemy wyizolować jego część odpoplastycznego. Droga do tego jest przeważnie bardzo nud- wiedzialną za kolor. Taki sam proces wykorzystany został
na, pełna żmudnych ćwiczeń, a końca nie widać. Jak zatem podczas uczenia komunikacji wizualnej na warsztatach.
naprowadzić młodego człowieka, o coraz bardziej ograni- Odbierano nam widzenie, byśmy mogli w pełni zrozumieć
czonej cierpliwości, do przejścia jeszcze trudniejszej, czy- sposób przekazywania informacji, innymi słowy: dano podli budowania komunikacji wizualnej od komunikatu do es- stawy, wymuszono prostotę, a prostota jest najtrudniejtetyki, a nie odwrotnie. By zamiast próby jak najszybsze- sza. Wiele osób przygotowuje ilustracje dla osób niewidogo uzyskania efektu estemych. Przeważnie są to natycznego otrzymał „abeukowcy zajmujący się bioMożliwość pracy nad grafiką dla osób
cadło” plastyczne. Możlilogią lub medycyną. Niewość pracy nad grafiką dla
stety ponieważ poświęciniewidomych wymusza całkowite
osób niewidomych wymuli całe swoje życie na zdoodejście od estetyki.
sza całkowite odejście od
bywanie rzetelnej wiedzy
estetyki. Sprawdzanie kow swoich dziedzinach, nie
lejnych linorytów z osobą nieposiadają przeważnie wiedzy
widomą, by określić, w jakim stopniu są czytelne, powodu- dotyczącej tworzenia piktogramu. Myślę, że to właśnie
je ich dalszą syntezę. Odpadają wszystkie elementy, któ- osoby poświęcające cały swój czas na obserwację i syntere zaburzają jasność przekazu, nie ma ozdobników. Jedno- zę tej obserwacji w kontekście wizualnym (graficy) są najcześnie piktogram musi być na tyle charakterystyczny i do- lepiej przygotowane do wykonywania podobnych zadań.
kładny, by móc dzięki niemu rozpoznać gatunek owada. Ja- Oczywiście przy współpracy merytorycznej wyżej wymiekie jest zatem zdziwienie, gdy praca końcowa, choć synte- nionych.
tyczna i podporządkowana przekazowi, okazuje się estetyczna. Tak przygotowany piktogram jest ciekawy nie tylko Pozostaje jeszcze napisać kilka słów o satysfakcji. Artyści
są wyjątkowo wrażliwi, a jeżeli do tej wrażliwości dochodla osób niewidomych, ale również dla widzących.
dzi inteligencja zadają sobie pytanie: po co ja to w ogóle
Badania nad partiami mózgu odpowiadającymi za konkret- robię? Czy ta praca może coś zmienić? I tutaj mamy odpone obszary widzenia odbywają się zwykle na osobach obar- wiedź – nic nie zastąpi uśmiechu na twarzy niewidomeczonych pewnymi niedoskonałościami. Aby na przykład go od kilkunastu lat człowieka, który dotykając ilustracji
odnaleźć obszar odpowiedzialny za widzenie koloru mu- mówi: „O, tutaj jest noga”.

Fot. Lech Kolasiński

Zdj. 13. C.d. wystawy słoweńskiego stowarzyszenia artystycznego Kaverljag
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Sztuka społecznie zaangażowana
Marta Bylica, Anna Tańcula

W kwietniu i maju 2011 roku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, w Galerii Sztuki Polskiej
XX wieku, można było zapoznać się z ciekawą formą wyrazu artystycznego zatytułowaną „Cień” autorstwa Łukasza Skąpskiego.
Instalacja „Cień” to dzieło stawiające na równi osoby widzące i niewidome w odbiorze sztuki . Została przygotowana przede wszystkim z myślą o osobach widzących,
które podczas zwiedzania mogły zmierzyć się z całkowitą ciemnością. Taki rodzaj mroku, pozbawiony jakichkolwiek snopów światła jest bardzo rzadko doświadczany przez osoby widzące, a co za tym idzie, powoduje on
lęk, niepewność, wyprowadzenie z równowagi. Zada-

nie polegało na przejściu przez kompletnie ciemny tunel
razem z niewidomym przewodnikiem. Ta pozornie prosta czynność, naturalna dla osoby niewidomej, wprowadzała widzącego uczestnika wystawy w stan głębokiego niepokoju. Na ten moment role niejako zostały odwrócone: to osoba niewidoma wskazywała drogę, prowadziła i udzielała wskazówek, jak iść i potencjalnie mijać przeszkodę.
Uświadomienie sobie problemów, z jakimi na co dzień
zmierzają się osoby niewidome, zwrócenie uwagi na
znaczne utrudnienia lub brak dostępu do wielu dziedzin
życia publicznego i kulturalnego w Polsce – to główne
cele tej wystawy. (MB)

Fot. P. Stanek, Muzeum Narodowe w Krakowie

Łukasz Skąpski to jeden z najciekawszych artystów współczesnych. Urodził
się w roku 1958, studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, gdzie wykładał w latach 2002–2009. W roku 2006
otrzymał stopień doktorski w ASP w Poznaniu. Od 2009 r. prowadzi zajęcia z fotografii w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole
Technik Komputerowych w Bytomiu, a od
2010 r. prowadzi pracownię multimediów
w Akademii Sztuki w Szczecinie. Zajmuje
się fotografią, malarstwem, instalacją, wideo. W latach 1988–1991 mieszkał we Francji, w Niemczech i w Chinach. Pobyt w Pekinie zrodził w artyście zainteresowanie
tematyką społeczną i polityczną. W roku
2001 Skąpski został uhonorowany Rouse
Kent Public Art Award za realizację Via Lucem Continens, najlepszego zamówienia
publicznego w południowej Anglii w 2000
roku. Od 2001 jest członkiem założycielem Supergrupy Azorro, która na trwałe zapisała się w polskiej sztuce wideo.
/Źródło: www.muzeum.krakow.pl/
Zdj. 14. Instalacja „Cień”
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Cień
W maju 2011 roku pracowałam jako przewodnik oprowadzający po wystawie „Cień” autorstwa Łukasza Skąpskiego. Była to instalacja umieszczona w krakowskim Muzeum Narodowym. Kiedy pierwszy raz obejrzałam ten projekt
poczułam rozczarowanie. Sądziłam, że „Cień” nie zrobi najmniejszego wrażenia na zwiedzających. Wiedziałam, że
twórca zakładał, że jego wystawa będzie dostępna zarówno dla osób widzących, jak i niewidomych. Ponadto, jako
artysta przez lata posługujący się w swojej pracy światłem, Łukasz Skąpski chciał uzmysłowić ludziom, w jaki sposób
zmienia się percepcja rzeczywistości w całkowitej ciemności.
Instalacja „Cień” składała się z kilkumetrowego, drewnianego korytarza umieszczonego we fragmencie przestrzeni oddzielonym od reszty muzeum ciężkimi kotarami. To umożliwiało zupełne wyciemnienie wystawy. Korytarz był
prosty, ale w pewnym miejscu jego podłoga nieznacznie się zakrzywiała. Miało to oddziaływać na błędnik i zaburzać poczucie równowagi i orientacji w przestrzeni. Jeśli mam być szczera, początkowo sądziłam, że ten pomysł był
chybiony. Gdy sama przeszłam przez ten korytarz, nie zrobiło to na mnie najmniejszego wrażenia. Obawiałam się,
że osoby, które miałam oprowadzać po wystawie, będą zwyczajnie rozczarowane. Odbiór wystawy zupełnie mnie
zaskoczył.
Okazało się, że dla osób zwiedzających przejście choćby tylko kilkunastu kroków w nieznanym miejscu w kompletnych ciemnościach było trudnym doświadczeniem. Większość osób bała się, domagała się prowadzenia za rękę
lub robienia przerw w drodze. Okazało się, że zakrzywiona podłoga korytarza dla osób widzących ma niebagatelne znaczenie. Faktycznie ta niewielka zmiana znacznie zaburzała percepcję. Z relacji wynikało, że w poczuciu zwiedzających korytarz wirował, zakręcał, zwężał się, podnosił się lub opadał w dół, a przede wszystkim wydawał się
zdecydowanie dłuższy niż w rzeczywistości. Byłam tym zaskoczona. Naprawdę nie zdawałam sobie sprawy z tego,
jak trudno jest ludziom, chociaż przez krótką chwilę, funkcjonować w ciemnościach. Nie sądziłam, że trzeba będzie
uspakajać ich i ciągle zapewniać, że to miejsce nie jest niebezpieczne, że nic im nie zagraża. Pamiętam, że tylko jedna osoba powiedziała mi, że nie powinnam w ogóle nic mówić, nie prowadzić i pozwolić po prostu zwiedzającym iść
samemu, aby wystawa zrobiła właściwe wrażenie. Reszta raczej domagała się ode mnie zdecydowanie więcej pomocy. Zwiedzający byli naprawdę zaskoczeni, kiedy na koniec zapalałam latarkę i w pełnym świetle mogli zobaczyć
całą instalację. Wówczas okazywało się, że to, co tak bardzo ich przeraziło to tylko kilka metrów korytarza wykonanego ze sklejki. Ciekawe, że podobne odczucia miały osoby zupełnie różne. W ciemnościach nieswojo i niepewnie
czuły się zarówno dzieci, jak i dorośli, kobiety i mężczyźni. Dla mnie było to naprawdę zaskakujące. (AT)

Fot. P. Stanek, Muzeum Narodowe w Krakowie

Zdj. 15. Odwiedzający instalację „Cień” w Muzeum Narodowym w Krakowie
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Audiodeskrypcja – milowy krok
w stronę dostępności kultury dla osób
z niepełnosprawnością wzroku
Barbara Szymańska, Wiceprezes Fundacji Audiodeskrypcja
Audiodeskrypcja, słowo nadal niezbyt dobrze znane. Sprawiające trudności zarówno przy wymowie, jak i odmianie. Niejednokrotnie bywa także mylone z autodeskrypcją i autodestrukcją,
odczytywaniem informacji umożliwiających osobom niewidomym poruszanie się w przestrzeni
czy też audiobookami czytanymi przez lektorów. Jakie zatem jest jego znaczenie?
Słowo audiodeskrypcja tworzą dwa człony. Pierwszy –
audio (z łac.) wskazuje na związek znaczeniowy ze słuchem, dźwiękiem. Drugi – deskrypcja (z łac. descriptio)
podkreśla związek z rysowaniem, opisywaniem. Łącząc
ze sobą oba człony i ich znaczenie otrzymujemy słowo audiodeskrypcja, które oznacza przekazywany drogą słuchową, dźwiękowy opis. Innymi słowy to malowanie obrazów słowami i dźwiękiem. Audiodeskrypcja jest
rodzajem komunikatu skierowanego do niewidomego
i słabowidzącego odbiorcy, który za pośrednictwem audiodeskryptora przekazuje autor dzieła.

Słowo i dźwięk stanowią najważniejsze części audiodeskrypcji. Od treści opisu i sposobu odczytania zależy jakość audiodeskrypcji, a co za tym idzie, przyjemność i radość, jaką mogą z niej czerpać odbiorcy. Audiodeskrypcja od początku istnienia bazowała na żywym słowie. To
ono sprawia, iż obraz staje się odczuwalny – widzialny.
Prawidłowe ustawienie aparatu głosowego w przekładzie audiowizualnym jest czynnikiem bardzo istotnym
i wpływającym na komfort jego odbioru. Właściwa koordynacja czynności krtani, rezonatorów głosowych,
układu oddechowego sprawia, iż klimat opisywane-

Fot. Fundacja Audiodeskrypcja

Zdj. 16. Akcja społeczna – Sztuka, której nikt nie widział, 2011
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go obrazu zostaje zachowany, a treść wizualna obrazu
zachowuje swój właściwy charakter. Audiodeskryptor
ma możliwość wykorzystania wszelkich środków, dzięki którym osiąga maksymalne i sprzężone działanie organów zaangażowanych w naturalną emisję głosu. Pozwala mu to na rozszerzenie skali głosowej w wymaganym czasie, zwiększenie siły głosu, kiedy jest to niezbędne, dostosowanie barwy głosu do charakteru akcji rozgrywającej się na obrazie. Wiąże się to z precyzyjną artykulacją poszczególnych dźwięków, dykcją i powoduje,
że ustawiony głos jest dźwięczny, nośny, wyraźny, pełen
blasku, siły oraz stwarza duże możliwości artystycznego
odzwierciedlania widzianego obrazu.
Audiodeskrypcja jest bowiem techniką, w której za pomocą werbalnego opisu przedstawia się treści wizualne
obrazu osobom niewidomym i słabowidzącym. Dzięki
audiodeskrypcji obraz zostaje przełożony na słowa, a te
pobudzając odpowiednie skojarzenia prowadzą do jego
umysłowej rekonstrukcji.

Pomysł na audiodeskrypcję
Potrzeba bywa matką wynalazków, ale także poszukiwań. To właśnie potrzeba dostępu do sztuki, kultury stała się przyczynkiem do poszukiwania rozwiązań
i możliwości, dzięki którym osoby niewidome uzyskałyby możliwość pełnego uczestnictwa w kulturze, stały się jej odbiorcą. Takim rozwiązaniem okazała się właśnie audiodeskrypcja. Informacje o tej technice odnaleźliśmy na amerykańskich stronach internetowych. To właśnie w Stanach Zjednoczonych już w połowie lat 70-tych
opracowano pierwsze teoretyczne podstawy tworzenia
audiodeskrypcji. Po raz pierwszy audiodeskrypcję zastosowano w roku 1981 w Waszyngtonie, podczas spektaklu teatralnego. Dzięki wykorzystaniu słuchawek osoby niewidome i słabowidzące mogły usłyszeć opis scen,
których nie były w stanie zobaczyć. Dynamiczny rozwój
usług w zakresie audiodeskrypcji sprawił, że za jej pomocą zaczęto udostępniać również produkcje audiowizualne: filmy, programy telewizyjne, gry komputerowe,
dzieła z zakresu sztuk plastycznych tj. malarstwo, rzeźbę, instalacje oraz obiekty architektoniczne. Audiodeskrypcję wykorzystuje się także podczas wydarzeń sportowych: meczów oraz innych przedsięwzięć mających
charakter widowiskowy np. balet, pokazy mody, parady.
Jej ogromne możliwości sprawiają, że lista zastosowania
tej techniki jest cały czas otwarta.

Inspiracja
W roku 2006 jako nieformalna grupa Audiodeskrypcja
działająca w Białymstoku, zainspirowani możliwościami,
jakie daje ta technika, zorganizowaliśmy pierwszy w Polsce seans kinowy z jej zastosowaniem. Był to film Michała Kwiecińskiego Statyści. Został on zainicjowany przez
Tomasza Strzymińskiego, który jest ojcem audiodeskryp-

cji w Polsce. To on zachęcił do udziału w Audiodeskrypcji Krzysztofa Szubzdę, który na żywo odczytywał audiodeskrypcję w kinie „Pokój” w Białymstoku. W seansie
uczestniczyli m.in. przedstawiciele redakcji napisów dla
osób niesłyszących z iTVP. Dzięki nawiązanej współpracy między iTVP i Krzysztofem Szubzdą, w roku 2007 na
stronie internetowej telewizji interaktywnej ukazał się
pierwszy filmowy serial z audiodeskrypcją Rancho.
Fakt, iż audiodeskrypcja była kojarzona jedynie z filmem
sprawił, iż zaczęliśmy myśleć o powołaniu Fundacji Audiodeskrypcja, która będzie działać na rzecz propagowania różnorodnych możliwości zastosowania audiodeskrypcji oraz kompleksowego, multisensorycznego
udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi. W ten sposób powstała Fundacja Audiodeskrypcja.

Działania na rzecz audiodeskrypcji
W roku 2007 audiodeskrypcja została zastosowana zarówno podczas meczu piłki nożnej, w teatrze podczas
spektaklu, jak i na największym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To wydarzenie było szczególnie ważne, gdyż po raz pierwszy na świecie audiodeskrypcja została zastosowana na tak ogromnej imprezie.
Dzięki staraniom Tomasza Strzymińskiego, w roku 2008
audiodeskrypcja wraz z napisami została po raz pierwszy w Polsce zastosowana na płycie DVD, do filmu Katyń
Andrzeja Wajdy. Po nawiązaniu współpracy z wydawnictwem MTJ uczestniczyliśmy w przygotowaniu i promocji zastosowanej audiodeskrypcji do kolekcji filmów
z klasyki kina wojennego. W 2008 roku nawiązała z nami
kontakt również Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, której pomagaliśmy rozpocząć projekt „Kina Poza
Ciszą i Ciemnością”, mający na celu otwarcie kin dla osób
z problemami widzenia i słyszenia.
W tym samym roku, w związku z prowadzoną implementacją dyrektywy 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r., która zawiera zobowiązanie do zachęcenia środków masowego przekazu, w tym
dostawców informacji przez Internet, do udostępnienia usług audiowizualnych osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, rozpoczęliśmy działania, by audiodeskrypcja, napisy i język migowy znalazły się w przygotowywanej ustawie transponującej ją do polskiego prawa. W ramach tych działań, technikę audiodeskrypcji i jej
możliwości zaprezentowaliśmy m.in. przedstawicielom
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz podczas posiedzenia w Senacie RP. Ostatecznie umożliwiło to transfer
wypracowanych propozycji zapisów dotyczących świadczenia usług dostępu, tj. audiodeskrypcji, napisów i języka migowego do znowelizowanej Ustawy o radiofonii
i telewizji. Jest to także pierwszy akt prawny, w którym
została zawarta definicja audiodeskrypcji. Dostawcy audiowizualni zostali zobowiązani do zapewnienia dostępWiadomości o Równości
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Fot. Fundacja Audiodeskrypcja

Zdj. 17. Szkolenie – Audiodeskrypcja sztuk plastycznych, 2010

ności udogodnień, umożliwiających odbiór programu
telewizyjnego osobom z niepełnosprawnością wzroku
i z niepełnosprawnością słuchu, w zakresie przynajmniej
10% nadawanego programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży. Obowiązek ten wprowadzany będzie stopniowo. Od 1 lipca 2011 r. przynajmniej 5% oferty programowej ma posiadać takie udogodnienia, natomiast próg
10% ma zostać osiągnięty w 2012 roku. Jako pierwsza do
tego obowiązku zastosowała się Telewizja Polska. Wykorzystując posiadane już doświadczenie w udostępnianiu filmów z audiodeskrypcją na platformie internetowej, w czerwcu 2011 r. wyemitowała pierwszy odcinek
serialu Tajemnica Twierdzy Szyfrów. W lipcu w ramówce
TVP1 pojawił się kolejny serial z audiodeskrypcją – Londyńczycy. Do tych seriali osoby niewidome i słabowidzące miały wcześniej dostęp za pośrednictwem iTVP. Nad
włączeniem audiodeskrypcji do swojej oferty przygotowuje się także Canal Plus, TVN i Polsat.
W roku 2010 Fundacja Audiodeskrypcja na bazie własnych doświadczeń i standardów tworzenia audiodeskrypcji z innych krajów m.in. Wielkiej Brytanii, Niemiec,
Francji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, opracowała
pierwsze polskie Standardy Tworzenia Audiodeskrypcji
do produkcji audiowizualnych. Standardy mają przede
wszystkim na celu ujednolicenie praktyki zawodowej
osób tworzących audiodeskrypcję, kształtowanie wymagań i oczekiwań odbiorców audiodeskrypcji pod adresem osób ją tworzących oraz, z drugiej strony, budowanie podstaw do oddziaływania audiodeskryptorów
na treść audiodeskrypcji. Fundacja Audiodeskrypcja za
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zgodą Audiodescription Coalition przetłumaczyła i udostępniła także Kodeks Postępowania Audiodeskryptorów. Do chwili obecnej staramy się o to, by usługi dostępu zagościły na stałe zarówno w mediach publicznych,
jak i w naziemnej telewizji cyfrowej. Co jakiś czas pojawiają się też wydania filmów na DVD zaopatrzone w audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących. Oczywiście liczba wydawanych płyt DVD z audiodeskrypcją jest jedynie
kroplą w morzu potrzeb. Niestety podobnie jest w przypadku kin. Nie ma w Polsce jeszcze ani jednego kina, które oferowałoby audiodeskrypcję czy też napisy dla niesłyszących do aktualnej oferty. Organizowane pokazy
mają zatem nadal formę wydarzeń specjalnych z pojawiającymi się tytułami filmów, których premiera odbywała się wcześniej. Najwięcej spektakli teatralnych z audiodeskrypcją organizowanych jest w Warszawie. Spektakle te trafiają też do innych miast m.in. do Poznania.
Niestety większość teatrów nie oferuje jeszcze audiodeskrypcji ani napisów jako stałej usługi dostępnej na życzenie osób z niepełnosprawnością.
W lutym 2010 roku w partnerstwie z Wojewódzkim
Ośrodkiem Animacji Kultury zrealizowaliśmy projekt dofinansowany przez Akademię Orange pt. „Teatr bez barier”. Jego adresatami były dzieci niewidome i słabowidzące oraz pracownicy instytucji kulturalno-edukacyjnych prowadzący zajęcia sceniczne. W trakcie projektu
zostały zrealizowane warsztaty teatralne, dzięki którym
dzieci mogły zapoznać się z kulisami pracy w teatrze.
Dodatkowo pracownicy ośrodków kultury poznali możliwości kompleksowego udostępniania teatru osobom

z niepełnosprawnością wzroku. Wszyscy mogli przekonać się o korzyściach audiodeskrypcji podczas spektaklu w teatrze cieni pt. „Odkrywanie świata”, który został przygotowany przez dzieci pod opieką Małgorzaty
Sienkiewicz.

Czas na muzeum
W roku 2009 udało się nam zrealizować następne działania i ukazać kolejne możliwości zastosowania audiodeskrypcji. We współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej „Arsenał” i Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku przeprowadziliśmy pierwsze w Polsce warsztaty z zakresu tworzenia audiodeskrypcji, których efektem była pierwsza w Polsce wystawa prac plastycznych Marka Kijewskiego z audiodeskrypcją. Było to
bardzo ważne wydarzenie, po raz kolejny ukazujące szerokie zastosowanie omawianej techniki. Na wystawie
pojawiali się nie tylko goście niewidomi, słabowidzący,
głuchoniewidomi, ale także goście widzący, których do
przyjścia skłoniło zastosowanie podczas wystawy audiodeskrypcji. Organizatorzy nie prowadzili statystyk zwiedzania wystawy przez osoby niewidome i słabowidzące,
gdyż celem głównym inicjatywy było stworzenie możliwości każdej, choćby nawet jednej osobie z niepełnosprawnością wzroku zainteresowanej odbiorem sztuki wizualnej, szansy uczestnictwa w wystawie na równych prawach z osobami pełnosprawnymi. Wizyty w galerii podczas wystawy z audiodeskrypcją zarówno gości
niewidomych, słabowidzących, głuchoniewidomych, jak
i gości widzących potwierdziły, iż kultura i sztuka mogą
i powinny być powszechnie dostępne, przyczyniając się

do integracji społecznej, zaś potrzeba kontynuacji tego
typu inicjatyw jest niezbędna.
W 2009 roku na prośbę Studia „Tyflograf”, przygotowaliśmy pierwszą audiodeskrypcję do tyflografiki okładki psalmu Lednica 2009 oraz audiodeskrypcję do wybranych obiektów z leśnej ścieżki edukacyjnej znajdującej
się przy nadleśnictwie Sieraków. Uczestniczyliśmy także w konferencji „Widzialnych” dotyczącej dostępności stron internetowych, w trakcie której zaprezentowaliśmy audiodeskrypcję i przedstawiliśmy możliwości zastosowania jej na stronach internetowych, w środowisku mediów strumieniowych.
W roku 2009, w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zrealizowaliśmy innowacyjny projekt „Drzwi do
kultury. Audiodeskrypcja szansą na zwiększenie dostępu osób niewidomych i słabowidzących do sztuk wizualnych”. Podczas projektu przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla pracowników kultury, którzy uczestniczą w planowaniu i realizowaniu strategii udostępniania dóbr kultury oraz edukacji kulturowej w tych placówkach. Dzięki
niemu udało się nam zapoznać uczestników z kompleksowym udostępnianiem ekspozycji muzealnych, całościowymi i multisensorycznymi możliwościami udostępniania przestrzeni i eksponatów oraz z zasadami audiodeskrypcji.
Efektem nawiązanej współpracy jest m.in. stworzenie pierwszego w Polsce przewodnika audio z audiodeskrypcją po Muzeum Przyrody w Drozdowie, który powstał już pod koniec roku 2009. Siedziba muzeum znajduje się w dworku rodziny Lutosławskich. W pomieszczeniach dworku stworzono ekspozycje stałe, prezentu-

Fot. Fundacja Audiodeskrypcja

Zdj. 18. Szkolenie dla pracowników kultury w ramach projektu „Drzwi do kultury”, 2009
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jące salon dworski, w którym wystawiono m.in. pamiąt- do produkcji audiowizualnych, dzieł plastycznych, sceki rodziny Lutosławskich, ekspozycje prezentujące przy- nicznych oraz wydarzeń sportowych. Uczymy umiejętrodę doliny biebrzańskiej, zarówno zwierzęta jak i rośli- ności prawidłowej selekcji istotnych treści, których opiny oraz wystawę akwarystyczsanie jest niezbędne, by obraz
ną – „Podwodny świat piębył zrozumiały i tworzył jedciu kontynentów”. Przeną uporządkowaną całość.
Poprawnie stworzona audiodewodnik audio z audiodeJak zostało wspomniane
skrypcja przestaje być słyszalskrypcją został udostępniow powyższej części artykuny na stronie internetowej
łu, pierwsze warsztaty auna, stając się tożsama z przedstamuzeum. Przedstawiciele
diodeskrypcji w Polsce odwianym obrazem. Zaczyna istnieć
muzeum zostali także przebyły się w 2009 roku w Galejako obraz w wyobraźni osoby
szkoleni w zakresie udzierii Sztuki Współczesnej „Arniewidomej.
lania pomocy osobie niewisenał” w Białymstoku. Od
domej, dzięki czemu osoby
tamtej pory już kilka razy
te w razie potrzeby mogą libyły realizowane warsztaty
czyć na właściwe wsparcie. W ramach kolejnego projek- z audiodeskrypcji sztuk plastycznych, ale także do protu w sposób kompleksowy została udostępniona prze- dukcji audiowizualnych. Kursy z kompleksowego udostrzeń „Ostoi Drozdowskiej” w parku Lutosławskich.
stępniania odbywają się również w całej Polsce. Mieliśmy przyjemność w 2011 roku przeprowadzić takie szkoJednym z największych osiągnięć Fundacji Audiode- lenia w Muzeum Narodowym w Poznaniu, które poprzeskrypcja w roku 2010 było stworzenie audiodeskryp- dziły realizację innowacyjnego projektu edukacyjnego
cji do Panoramy Racławickiej we Wrocławiu. Audiode- „5 zmysłów”. Projekt ten uzyskał Nagrodę Ministra Kulskrypcję do tego monumentalnego dzieła przygotowali- tury i Dziedzictwa Narodowego – Sybilla 2011. Oglądaśmy we współpracy z historykiem sztuki panią Martą Go- jąc dzieła z wystawy osoby niewidome mogły usłyszeć
lik-Gryglas z Krakowa. Z zastosowanej techniki mogą ko- audiodeskrypcję, dotknąć reliefów prezentowanych obrzystać osoby niewidome i słabowidzące, ale jak poka- razów, poczuć smak warzyw ukazanych na płótnie, zazuje doświadczenie, z audiodeskrypcji do Panoramy Ra- pach jesiennych liści z obrazu Jesień – Józefa Chełmońcławickiej bardzo chętnie korzystają nauczyciele z dzieć- skiego. W lokalizacji trasy zwiedzania pomagały wypumi. Po tym jak audiodeskrypcja zawitała do muzeów kłe linie prowadzące.
za dnia, postanowiliśmy ją także wprowadzić w nocy.
W roku 2010 po raz pierwszy mogła cieszyć osoby niewi- Warsztaty kompleksowego udostępniania przestrzeni muzealnej oraz tworzenia audiodeskrypcji odbyły
dome podczas Nocy Muzeów w Białymstoku.
się także w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, które w roku 2012 udostępniło do zwiedzania osobom nieAudiodeskryptorzy poszukiwani
widomym polską sztukę współczesną, prezentując ją za
Przy udostępnianiu treści wizualnych osobom z nie- pomocą audiodeskrypcji, ceramicznych reliefów i etykiet
pełnosprawnością wzroku najważniejsza jest świado- wykonanych w systemie brajla. Trasy zwiedzania zostamość osób widzących, iż osoby niewidome mogą i chcą ły zaznaczone żółtymi liniami prowadzącymi, zaś przez nich korzystać. Równie ważna jest jakość usług, dzię- strzeń ekspozycji przedstawiona na makiecie. Tego typu
ki którym osoby niewidome rzeczywiście uzyskują do- wydarzenia sprawiają, że Fundacja Audiodeskrypcja stastęp do kultury i sztuki wizualnej. By jednak zdać sobie le podejmuje kolejne działania szkoleniowe, dzięki któz tego sprawę, jak wiele zależy od poprawnie stworzo- rym muzealnicy dowiadują się, na czym polega kompleknej treści audiodeskrypcji oraz kompleksowego, mul- sowe udostępnianie kultury osobom z niepełnosprawtisensorycznego udostępniania kultury, potrzeba wie- nością wzroku. Szkolenia z audiodeskrypcji odbyły się
le empatii wobec niewidomego odbiorcy obrazu, jak już m.in. w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, na Unii rozumienia zasad audiodeskrypcji. Nie każdy tekst wersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersyteprzedstawiający obraz jest audiodeskrypcją. To sub- cie Warszawskim w ramach przekładu audiowizualnego.
telne różnice, ale bardzo znaczące w efekcie końco- Zajęcia z audiodeskrypcji prowadzone są także na Katowym. Poprawnie stworzona audiodeskrypcja przesta- lickim Uniwersytecie Lubelskim, w Szkole Wyższej Psyje być słyszalna, stając się tożsama z przedstawianym chologii Społecznej w Warszawie oraz na Uniwersytecie
obrazem. Zaczyna istnieć jako obraz w wyobraźni oso- Jagiellońskim w Krakowie. Warsztaty z audiodeskrypcji dzieł plastycznych i kompleksowego udostępniania
by niewidomej.
przestrzeni wystawienniczych przeprowadziliśmy już
Potrzeba kształcenia osób tworzących audiodeskrypcję w Stalowej Woli, Ośrodku im. L. Braille’a w Bydgoszczy,
spowodowała, że zajęliśmy się realizacją warsztatów, krakowskiej Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki,
szkoleń i wykładów z zakresu tworzenia audiodeskrypcji Pałacu w Wilanowie, Łazienkach Królewskich w Warsza-
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wie, Centrum Kultury Łowicka w Warszawie, Centrum
Kultury Wrocław Zachód, Muzeum Historycznym m.st.
Warszawy – Oddział Muzeum Woli, które współorganizowaliśmy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa. To
bardzo ważne, że Narodowy Instytut Muzealnictwa dostrzega potrzebę realizacji działań na rzecz udostępniania instytucji kultury osobom z niepełnosprawnością. Na
uwagę zasługuje także fakt, iż dostępnością są zainteresowane instytucje, które dopiero powstają. Należy do
nich m.in Muzeum Historii Żydów Polskich, które już teraz szkoli ochotników do pracy przy tworzeniu audiodeskrypcji oraz planuje udostępnienie swojej placówki.
Wkrótce szkolenia z audiodeskrypcji odbędą się także
w Galerii Sztuki Dawnej w Muzeum Sztuki w Łodzi oraz
na terenie SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.
Choć audiodeskrypcja nie jest jeszcze standardem stosowanym powszechnie w instytucjach kultury, to stale
obserwujemy wzrost zainteresowania tą techniką oraz
dostępnością kultury dla osób z niepełnosprawnością.
Świadczą o tym przedsięwzięcia realizowane w wielu
miastach Polski m.in. Białymstoku, Gdyni, Warszawie,
Wrocławiu, Krakowie, Elblągu, Łodzi, Bydgoszczy, Katowicach. Coraz więcej instytucji i organizacji włącza się
w działania mające na celu organizację wydarzeń z audiodeskrypcją.
Mamy nadzieję, iż propagowanie audiodeskrypcji, świadomość jej istoty oraz rozwój edukacji w zakresie przekładu audiowizualnego sprawi, iż kultura będzie dostępna, a wysoka jakość audiodeskrypcji pozwoli osobom niewidomym na radość i przyjemność obcowania
z obrazem. W tym celu podejmujemy kolejne działania. W roku 2011 stworzyliśmy pierwszy przewodnik turystyczny z audiodeskrypcją obiektów architektonicznych znajdujących się na szlaku „esperanto” i wielu kultur w Białymstoku. Przewodnik audio z audiodeskrypcją, prowadzi nas śladami znanego białostoczanina Ludwika Zamenhofa – twórcy języka esperanto oraz Jaku-

ba Szapiro – założyciela Białostockiego Towarzystwa
Esperantystów. Audiodeskrypcja słowami maluje 18
punktów znajdujących się na szlaku m.in. bramę Pałacu
Branickich, Synagogę Piaskower, pomnik Spalonej Synagogi, cerkiew św. Mikołaja, Bazylikę Mniejszą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Pałacyk Nowika,
pomnik i dom rodzinny Ludwika Zamenhofa. Do przewodnika zostały także stworzone wskazówki dotyczące przemieszczania się między punktami zarówno dla
pieszych, jak i osób korzystających z komunikacji miejskiej. Przewodnik ma być przykładem dobrych praktyk w zakresie udostępniania dziedzictwa kulturowego
osobom z niepełnosprawnością wzroku, upowszechniania turystyki bez barier.

Dotknąć barwę, usłyszeć perspektywę
i zobaczyć obraz
Jak wytłumaczyć osobie niewidomej barwę, perspektywę i wrażenie przestrzeni na płaskim płótnie? Tego
zadania podjęła się Fundacja Audiodeskrypcja w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej
„WIDOK”, w ramach ostatnio zrealizowanego projektu pt. „Obrazy słowem malowane. Radiowe spotkania
z audiodeskrypcją sztuk plastycznych, nie tylko dla najmłodszych”.
Celem podjętych działań było wyrównanie szans dzieci
i dorosłych z niepełnosprawnością wzroku w dostępie
do sztuk plastycznych, a tym samym ich integracja społeczna w obszarze kultury. Powyższe założenie zostało osiągnięte poprzez prezentację wybranych, najcenniejszych dzieł plastycznych z różnych epok, obrazujących przemiany, jakie zachodziły w dziejach sztuki od
prehistorii po współczesność oraz stworzenie innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do zrozumienia
natury barwy i pozwolą na głębsze doświadczanie sztuki. W ramach projektu audiodeskrypcja sztuk plastycznych po raz pierwszy w Polsce zawitała zatem do radia,

Fot. Fundacja Audiodeskrypcja

Zdj. 19 i 20. Płyta audio z audiodeskrypcją sztuk plastycznych – Obrazy słowem malowane
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perspektywa malarska przybrała postać dźwięków, zaś
barwa przeobraziła się w tkaninę.

booka, który może być wykorzystywany przez nauczycieli i edukatorów.

Od czerwca do listopada 2011 r. na antenie regionalnej
rozgłośni Polskiego Radia Białystok można było wysłuchać cykl 12-stu autorskich audycji Barbary Szymańskiej
i Joanny Sikory. Rolę konsultanta merytorycznego pełniła Magdalena Godlewska – prezes Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej „WIDOK”. W radiowych spotkaniach
wzięli też udział eksperci z zakresu sztuki (Joanna Tomalska, Jolanta Szczygieł-Rogowska, Marta Pietruszko, Beata Mróz, Kamil Kopania, Anna Sobecka, Michał
Jachuła), którzy w przystępnej formie wyjaśniali najważniejsze terminy ze słownika sztuk pięknych. Słuchacze dowiedzieli się, jaką rolę pełnią w dziele środki wyrazu takie jak np. światło, plama barwna, linia, faktura.
Omawiane zjawiska wizualne były ilustrowane efektami
dźwiękowymi, zaś ewoluowanie prądów artystycznych
w malarstwie odzwierciedlały dzieła muzyczne powstałe w czasowej bliskości. W jednej z audycji gościem specjalnym był ojciec Jan Kojło, który barwną opowieścią
przeniósł słuchaczy na Górę Athos do Monasteru Stavronikita, w którym możemy podziwiać przykłady sztuki wczesnochrześcijańskiej m.in. ikonę „Chrystusa Pantokratora”. Cykl audycji został wydany w postaci audio-

Z myślą o nauczaniu barw dzieci i młodzieży niewidomej
w ramach projektu powstała „Dotykowa Paleta Barw”.
Przyjmując, że podstawą procesu malarskiego jest postrzeganie i odwzorowanie natężenia światła, paleta
barw odwołuje się do zjawiska odbijania i pochłaniania fal
świetlnych przez materię. Za kryterium doboru barw zostało uznane podstawowe rozróżnienie przyjęte w malarstwie. W palecie znajdziemy zatem trzy kolory podstawowe: niebieski, żółty i czerwony. Zostały one umieszczone pomiędzy barwą białą (tkanina o gęstym splocie, powierzchnia twarda, gładka), która odbija całkowicie padające na nią promieniowanie – okruchy, oraz barwą czarną (tkanina puszysta, kosmata), która pochłania wszystkie fale świetlne padające na powierzchnię, okruchy giną
w kosmatej tkaninie. Punkt wyjścia do poszukiwań stanowiło założenie, iż każdej barwie odpowiada określona
długość i częstotliwość fal świetlnych, a co za tym idzie,
każdej barwie musi odpowiadać inna faktura materiału.
Im fala staje się dłuższa, tym niższa jest jej częstotliwość.
Dlatego też ze wzrostem długości fal, wzrasta grubość
tkaniny. Wraz ze zmniejszaniem się częstotliwości, tkanina robi się bardziej miękka, elastyczna.

Fot. Fundacja Audiodeskrypcja

Zdj. 21. Okładka „Dotykowej Palety Barw”
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„Dotykowa Paleta Barw” była konsultowana z dziećmi
z kilku przedszkoli integracyjnych w Białymstoku. Dobór tkanin zastosowanych w palecie podyktowany jest
również tym, iż zestawione ze sobą tkaniny mają umożliwić rozpoznawanie barw chłodnych i ciepłych. Układając opuszki palców na barwie białej i niebieskiej, a następnie na białej i żółtej możemy odczuć, jak biel zmienia
„temperaturę barwy niebieskiej i żółtej” i jak one zmieniają „temperaturę bieli”. Z barwą niebieską, biel staje
się zimna, z żółtą ciepła.
„Dotykowa Paleta Barw” ma stanowić punkt wyjścia do
poznawania kolejnych kolorów. Wyniki prac osób zaangażowanych w realizację projektu można obejrzeć
na portalu YouTube na kanale Fundacji Audiodeskrypcja. Dotykowa Paleta Barw wraz z cyklem audycji na płytach CD trafiła do ośrodków szkolno-wychowawczych

dla dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z terenu całego kraju, Biblioteki Centralnej Polskiego Związku
Niewidomych, bibliotek zajmujących się gromadzeniem
zbiorów specjalnych oraz bibliotek uczelni wyższych,
które współpracują z Fundacją Audiodeskrypcja w zakresie upowszechniania audiodeskrypcji i udostępniania
kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnością wzroku.
Audycje wraz z „Dotykową Paletą Barw” mają stanowić
zachętę do aktywnego uczestnictwa w doświadczaniu
kultury i sztuki. Mają rozbudzić świadomość we wszystkich słuchaczach, iż osoby niewidome i słabowidzące
mogą być i są pełnoprawnymi uczestnikami życia kulturalnego, natomiast audiodeskrypcja poprzez werbalny
opis w połączeniu z dźwiękiem pozwala na odbiór wizualnej warstwy dzieł plastycznych, nawet wówczas, kiedy
nie mamy z nią bezpośredniego kontaktu.

Barbara Szymańska – pedagog, wiceprezes Fundacji Audiodeskrypcja, specjalistka ds. tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji oraz kompleksowego udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku. Od roku 2002 aktywnie
działa na rzecz osób niewidomych, swe starania koncentrując szczególnie na inicjowaniu aktywności twórczej dzieci.
Opracowała i współtworzyła „Dotykową Paletę Barw” oraz wytyczne adaptacji materiałów dydaktycznych IPN („PRL
w filmie” i „Wojna w filmie”). Pionierka audiodeskrypcji w Polsce. Od 2006 roku konsultuje oraz współtworzy audiodeskrypcję do dzieł filmowych, scenicznych, plastycznych, zabytków architektury i szlaków turystycznych.

Fot. Fundacja Audiodeskrypcja

Zdj. 22–25. „Dotykowa Paleta Barw” przedstawiona za pomocą różnych faktur materiałów
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Trzeba szukać optymalnego rozwiązania
Wywiad z mgr. inż. arch. Janem Janczykowskim, małopolskim
wojewódzkim konserwatorem zabytków

Ireneusz Białek (IB): Chciałbym zapytać o pana stosunek do kwestii dostępności miejsc kultury i dziedzictwa
narodowego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Jan Janczykowski (JJ): Patrzę na to zagadnienie poprzez
umożliwienie osobom niepełnosprawnym odbioru prezentowanych obiektów, aby mogły zobaczyć wszystko, co cenne i wartościowe. Myślę też, że należy traktować prace takie jak grafiki wypukłe czy mikrorzeźby jako
swoistego rodzaju dzieła sztuki, które są pewną syntezą
formy. To, co jest najtrudniejsze do osiągnięcia to przedstawienie najbardziej charakterystycznych cech danego
obiektu, w sposób zrozumiały dla odbiorcy. To bardzo
interesująca kwestia. Dlatego przewodnik po Muzeum
UJ wydaje się tak ciekawą inicjatywą.
Marta Bylica (MB): Tak, praca nad przewodnikiem polegała na tym, że pewne elementy musieliśmy upraszczać, a weryfikowaniem rezultatów zajmowały się osoby niewidome.
JJ: Uważam, że można by było pójść znacznie śmielej
w tym kierunku. Miniaturki ciekawych zabytków mogłyby się pojawić bardziej powszechnie i one na pewno więcej powiedziałyby o obiekcie tym osobom, które
nie mogą zobaczyć, jak dany zabytek wygląda. Na ul. Kanoniczej znajduje się na przykład szereg pałaców, które
mają dziedzińce arkadowe. Miniaturowe rzeźby znacznie ułatwiłyby zobrazowanie całego kompleksu, gdyby
można było je zobaczyć ze wszystkich stron, również od
strony dziedzińca, pokazać arkady, czyli te elementy najbardziej charakterystyczne. Główny problem konserwatorski pojawia się jednak w przypadku osób niepełnosprawnych ruchowo. Wprowadzenie ułatwień dla tych
osób, aby mogły się gdzieś dostać, czasem jest po prostu bardzo trudne do wykonania. Specjalistyczne urządzenia nie wszędzie można wprowadzić. Zainstalowanie
windy lub innych podnośników w budynku zabytkowym,
gdzie mamy piękne schody, w całości łącznie z balustradą będące dziełem sztuki, rodzi bardzo skomplikowane
dylematy, gdyż tym dziełem w całości muszą pozostać.
Trzeba znaleźć kompromisowe rozstrzygnięcia i najczęściej do takich dochodzimy, ale to wymaga długich dyskusji z projektantami i niestety są sytuacje, w których nie
jest to możliwe. Na Wieżę Mariacką na przykład nie je-
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stem w stanie znaleźć żadnej koncepcji, aby można było
dostać się na górę bez pokonywania tych niezbyt bezpiecznych, stromych, drewnianych schodów. Jakakolwiek ingerencja w tym przypadku oznaczałaby zniszczenie autentyzmu tego miejsca.
MB: Tak, ale ta wieża jest wyjątkiem.
JJ: Wieża Ratuszowa też jest takim wyjątkiem. W wielu miejscach jest jednak zgoda na wprowadzenie wind
bezpośrednio w budynku lub od strony dziedzińca. Już
w planie miejscowym dla Starego Miasta są odpowiednie zapisy, które pozwalają na dołączenie dodatkowej
komunikacji pionowej, tak żeby ułatwić dostęp na wyższe kondygnacje.
Najgorsza jest sytuacja z obiektami najcenniejszymi.
W nich mamy najbardziej ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o nowe elementy. Trudno sobie wyobrazić, żeby do Kościoła Mariackiego prowadziła pochylnia w miejscu schodów. To by zmieniło autentyzm tego
obiektu, który jest przecież jednym z najcenniejszych.
Zatem trzeba stosować inne możliwości techniczne, takie jak np. wózki, które mają zespół trzech kółek wokół
jednej osi pozwalające na jazdę po schodach lub różnego typu podnośniki.
IB: A jak starszy i niepełnosprawny papież Jan Paweł II
dostawał się do Kościoła Mariackiego, bo przecież jakoś się dostawał?
JJ: Oczywiście, dostawał się. Specjalny wózek i pochylnia były dostawiane wówczas, kiedy była potrzeba, a następnie natychmiast je likwidowano.
IB: Być może to samo rozwiązanie mogłoby służyć innym osobom niepełnosprawnym?
JJ: Kościół Mariacki jest i tak w sytuacji wyjątkowej, na
szczęście ma nie jedno, tylko kilka wejść. O ile wiem, to
drzwi dla osób niepełnosprawnych mieszczą się od strony Placu Mariackiego. Praktycznie brak tam stopni, jest
tylko jeden próg, który łatwo pokonać nawet na wózku. To prosta droga do środka, nie trzeba kuć od razu zabytkowych stopni, (których mamy ok. ośmiu) przy głównym wejściu. Natomiast jest grupa budynków, do któ-

rych ciężko coś dodać tak, by to nie zakłóciło ich wyglądu. Mówię ciągle o tych obiektach najcenniejszych.
Kluczowe jest też zrozumienie sprawy przez projektantów, ponieważ nie wszyscy wykazują się odpowiednią
inicjatywą. Niejednokrotnie w moje ręce trafia projekt ze
stwierdzeniem: „tak musi być i innego rozwiązania nie
ma”. Na szczęście ja i moi pracownicy znamy przykłady
na świecie, gdzie takie bariery są rozwiązywane i czasem
jesteśmy w stanie wskazać inne, lepsze rozwiązania.
IB: To przykre, zwłaszcza, że wobec starzenia się społeczeństw, brak świadomości projektowania uniwersalnego1 wśród architektów będzie skutkował w przyszłości koniecznością likwidacji mnóstwa barier, które
teraz właśnie sobie fundujemy. Mówiliśmy dotąd o budynkach zabytkowych, ale przecież w Polsce buduje się
tysiące budynków zupełnie nowych i niezgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego. Konieczne jest
chyba obowiązkowe kształcenie architektów w tym obszarze.

stawia, a możliwości jest wiele. Spotkałem się na przykład gdzieś na terenie Włoch czy Niemiec z podnośnikiem gąsienicowym, na którym ustawiany był fotel i który jeździł po schodach. Dla mojego urzędu szansa skorzystania z takiej informacji byłaby niezwykle cenna, moglibyśmy wówczas wymagać od projektantów, żeby stosowali konkretne rozwiązanie, które z naszej strony nie
budzi zastrzeżeń pod względem konserwatorskim.
IB: Będziemy się taką wiedzą dzielić. Jak natomiast
zmienić sytuację ogólnej niewiedzy projektantów w zakresie ciekawych rozwiązań adaptacyjnych? Czy trafny jest pomysł wprowadzenia takich zmian w prawie,
żeby bez racjonalnej adaptacji2 do potrzeb osób niepełnosprawnych inwestycja nie została dopuszczona do
użytku?
JJ: Jeżeli chodzi o nowe inwestycje, to takie przepisy
można by było oczywiście wzmocnić. Dla mnie jednak
najważniejszą kwestią jest informacja i edukacja. Im więcej będziemy o tym mówić i wskazywać na dobre praktyki, tym trudniej będzie powiedzieć projektantom czy inwestorom, że czegoś nie wiedzieli. Kwestia edukacji jest
pierwszoplanowa.

JJ: To dość skomplikowana sprawa. Ma pan całkowitą rację, kwestia edukacji młodych architektów jest niewystarczająca i zazwyczaj wiedza o projektowaniu uniwersalnym ogranicza się do nauki o możliwości konIB: Zgadzam się, że upowszechnianie dobrej praktyki instrukcji windy lub pochylni o właściwym kącie nachylespiruje, chociażby marketingowo. Zastanawia mnie jednia. Potencjał jest oczywiście znacznie większy. Ze swonak, czy uda się to bez wzmocnionego prawa, czy sama
jej strony niejednokrotnie prosiłem projektantów, któdobra praktyka ma szanse projektanta zainteresować?
rzy mają w tej kwestii doświadczenie, aby dostarczali
Czy przekona go do tego, że położenie akcentu wyłączdo mnie pomocne materiały. Powinny być one jednak
nie na aspekt ekonomiczny jest w dłuższej perspektypowszechne. Projektanci, jak również urzędy zajmujące
wie czasowej bezsensowne?
się zatwierdzaniem wniosków, powinni mieć je w zasięJJ: Obawiam się zjawiska, z któgu ręki, aby znać możliwości techrym często się spotykam. Otóż
niczne. Dla mnie barierą jest syw wielu przypadkach mamy pratuacja, w której zwraca się do
Popularyzacja informacji,
wo dobre, ale martwe. Inaczej
mnie petent i twierdzi, że innej
wskazówek,
katalogów
premówiąc, jeżeli są zbyt duże remożliwości niż ta, którą on zazentujących działanie specjastrykcje w prawie, a brak odpostosował, nie ma. Mogę zaprolistycznych
urządzeń
przywiedniej edukacji, to prawo nie
ponować lepsze rozwiązanie,
jest przestrzegane. Stąd moje
niosłaby dużo dobrego.
jeżeli będę dysponował odpostanowisko, że tą najważniejwiednią wiedzą, natomiast jeszą kwestią jest jednak informażeli jej brak, (a też jest wiele tacja i edukacja. Podnośnik dla osób
kich sytuacji, w których naprawniepełnosprawnych
można
zrobić bardzo ładnie. Z regudę nie mam możliwości dostępu do odpowiednich informacji), to stwarza to problem. Popularyzacja infor- ły najbardziej agresywną reklamą dysponują producenmacji, wskazówek, katalogów prezentujących działanie ci bubli, brakuje informacji o rozwiązaniach korzystnych,
specjalistycznych urządzeń przyniosłaby dużo dobrego. estetycznych, które równocześnie spełniają wszystkie
Niestety na studiach mówi się o tych najprostszych spra- wymogi funkcjonalne. Zalewa nas tandeta, a ciągle brawach, a nie mówi się, jak dokładnie należy usuwać barie- kuje promocji dobrych przykładów. Zatem według mnie
ry architektoniczne. Poza tymi banalnymi rozwiązaniami
w postaci pochylni czy dźwigu, nic więcej się nie przed- 2 Racjonalne adaptacje – inaczej racjonalne dostosowanie,
Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (źródło:
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych).
1

oznacza konieczne i stosowne modyfikacje niepociągające za
sobą nieproporcjonalnych i niepotrzebnych utrudnień w celu
zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka oraz ich egzekwowania na
równi z innymi obywatelami (żródło: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych).
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w pierwszej kolejności powinna być edukacja, dopiero
potem kwestia zmiany prawa i to tylko tam, gdzie to jest
naprawdę niezbędne. Inaczej stworzymy kolejne martwe przepisy.
MB: Dobra praktyka zaowocuje późniejszymi dobrymi
zmianami tak, aby to prawo nie było martwe.
JJ: Oczywiście. Dla przykładu podam Zakopane i lokalny
problem z egzekwowaniem prawa budowlanego. Byłem ostatnio na konferencji w Zakopanem, podczas której na pytanie: „skąd tyle samowoli budowlanych w tym
rejonie?”, padła odpowiedź: „u nas się jakoś prawo budowlane nie przyjęło”. W ten sposób pojawiają się domy
parterowe z użytkowym poddaszem, tylko że użytkowe
poddasze ma pięć kondygnacji. Jest to karykatura budynku góralskiego, ewidentna samowola. Cóż z tego, że
prawo na samowolę nie pozwala, skoro one ciągle tam
powstają i nikt tego nie kontroluje.
W ogóle do pewnych rzeczy musimy dorosnąć. Przerwa
w ciągłości kulturowej, jaka była u nas przez lata, a której na Zachodzie nie było, zahamowała możliwość zadomowienia się właściwych wzorców. Przez dziesięciolecia po ‘45 roku promowano bylejakość jako zaletę narodową. Talent improwizacji, dostosowania się do sytuacji
i omijania przepisów uważano za zaletę.
IB: Tak, ta przerwa była widoczna we wszystkich dziedzinach życia.
JJ: Tutaj muszą nastąpić zmiany pokoleniowe i to nie jednego, tylko dwóch-trzech pokoleń, żeby można było
osiągnąć w zadowalającym stopniu to, na czym nam zależy, czyli ład przestrzenny rozumiany w sposób bardzo
szeroki.
IB: Tylko zanim to nastąpi, zdążymy nabudować wiele
bubli!
JJ: Niestety tak. Żywiołowa zabudowa Zakopanego doprowadziła do tego, że widok z Gubałówki na Tatry zasłaniają budynki. Zakopane po prostu straciło atrakcyjność, zyskały z kolei niegdyś małe, sąsiednie miejscowości, które potrafiły odpowiednio mądrze zainwestować. Przysłowie: „mądry Polak po szkodzie” sprawdza
się również w tym przypadku.

IB: Gdyby tak chciano kiedyś budować Śródmieście Krakowa …
JJ: W Krakowie też niestety wiele rzeczy jest nie tak, jak
trzeba. Widok z Kopca Kościuszki na Wawel z kominami
łęgowskimi w tle to najsłynniejszy przykład. Na szczęście w Krakowie po kilku latach zastoju powstają miejscowe plany i tak np. w Starym Mieście wreszcie pewien
rygor zaczyna obowiązywać, dzięki czemu chociażby reklamy są porządkowane. Chciałbym, aby Kazimierz również był objęty planem zagospodarowania. Mielibyśmy
wreszcie obszary, które na liście UNESCO byłyby w jakiś sposób chronione. Sam urząd konserwatora nie wystarczy. Widzę szansę na poprawę sytuacji w Krakowie,
bo tutaj zaczęło się od pewnego czasu o tym mówić.
Poza tym Kraków jest w specyficznej sytuacji. Mamy na
tyle zróżnicowane środowiska, że nigdy żadna inwestycja wszystkich nie zadowoli. Stąd poważniejsze tematy ucierają się w dyskusje, co rokuje na wypracowanie
optymalnego rozwiązania. Należy poszanować rozbieżność, chociażby w temacie stawiania wieżowców.
IB: I o dostępności, projektowaniu uniwersalnym także
trzeba dyskutować.
JJ: U nas jest jeden podstawowy problem – brak rzetelnych konsultacji społecznych. Nie potrafimy ich wykształcić, tymczasem rozwiązanie to znakomicie sprawdza się w Wielkiej Brytanii. Raz – odpowiednia edukacja,
a dwa – dialog. Wiele nawet kontrowersyjnych inwestycji można przeforsować, jeżeli jest odpowiedni klimat do
tego, a klimat stwarza się tylko podczas rozmów. Nie da
się tego osiągnąć metodą odgórną, przekazaniem odpowiedniego pisma. Ważna jest rozmowa.
IB: Ja właśnie z Wielkiej Brytanii przywoziłem pierwsze
pomysły na adaptacje do Collegium Maius UJ. Uważam,
że racjonalne adaptacje (to zresztą jest sformułowanie
z prawa brytyjskiego) mogą służyć miastu jako pozytywna promocja. Powinny jednak one być powszechne.
JJ: Na pewno. I w wielu miejscach jest to możliwe do
osiągnięcia, jednak nie wszędzie. Pojawiają się jednostkowe sytuacje, których nie da się zmienić, wówczas trzeba szukać kompromisu, optymalnego rozwiązania.
MB: Bardzo dziękujemy za rozmowę.
JJ: Dziękuję.

Rozmawiali Ireneusz Białek i Marta Bylica
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Dostępność muzeów i galerii sztuki dla
osób niepełnosprawnych
Bernard Quinn, Learning-Difference Ltd
W kontekście niepełnosprawności dla organizacji takich jak muzea i galerie sztuki w Wielkiej
Brytanii (i bez wątpienia na całym świecie) istnieją dwie zasadnicze perspektywy. Po pierwsze,
jest to perspektywa odpowiedzialności społecznej, którą w głównej mierze rozwiązują ramy
prawne. Po drugie, istnieje perspektywa biznesowa. Państwowe organizacje kulturalne muszą
myśleć o sobie jako firmach i postrzegać osoby odwiedzające muzea i galerie sztuki jako klientów – tak samo, jak placówki kulturalne znajdujące się w rękach prywatnych.

Wstęp
W Wielkiej Brytanii istnieją „dobre praktyki” oraz „praktyka minimum” (czasami zwana również „praktyką zgodności”, gdyż polega ona na spełnianiu minimalnych wymogów wynikających z przepisów). Częściowo wynika
to ze zmian w ustawodawstwie antydyskryminacyjnym,
zwłaszcza tych z roku 1995, z którego pochodzi brytyjska ustawa o zakazie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność (z ang. Disability Discrimination Act – DDA)
oraz z roku 2010, kiedy to DDA została włączona do mającej szerszy zakres ustawy o równym traktowaniu (UK
Equalities Act 2010) harmonizującej prawo brytyjskie z podobnymi przepisami Unii Europejskiej.

Fot. Bernard Quinn

Tematem niniejszego artykułu jest bieżąca praktyka
w Wielkiej Brytanii, a w szczególności w jednym z jej regionów, tj. północno-wschodniej Anglii. Skupiono się właśnie

na nim, gdyż jest to region o największym odsetku osób
niepełnosprawnych w Anglii: ponad jedną czwartą mieszkańców uznaje się tu za niepełnosprawnych, podczas gdy
średnia krajowa równa się 18% (ODI 2008) w kraju o liczbie ludności wynoszącej 62,3 miliony, gdzie według szacunków 10 milionów osób żyje „z długotrwałą chorobą
lub niepełnosprawnością o charakterze ograniczającym”.
W wyniku tej statystyki, region ten uważa się za szczególnie wrażliwy na sprawy niepełnosprawności. Na przykład,
zostanie tu opisana działalność serwisu Archiwów i Muzeów Hrabstwa Tyne and Wear (z ang. Tyne & Wear Archives & Museums –TWAM), skupiającego przedstawicieli 12 organizacji kulturalnych dzielących się doświadczeniem na temat dostępności dla osób niepełnosprawnych.
TWAM to działający w skali hrabstwa sojusz partnerów
obejmujący pięć organów samorządu lokalnego. (Ich wykaz znajduje się w sekcji „Podziękowania”.)

Zdj. 26. Fragment stanowiska informacyjnego, jakie wita zwiedzających przy wejściu do Muzeum Odkryć w angielskim mieście Newcastle.
Informacje pomocne w orientacji przestrzennej przygotowano w formatach alternatywnych. Dzięki bardzo kontrastowym barwom (niebieska i żółta) stanowisko jest dobrze widoczne, zaś na jego głównej
przestrzeni zastosowano wypukłe symbole, mapy dotykowe, alfabet
Braille’a, wypukłe liternictwo oraz mapy kolorystyczne.

Zdj. 27. Pracownik TWAM prezentujący miejsce przeznaczone do wypełniania ankiet ewaluacyjnych dostępne dla osób poruszających się
na wózku. Zadbano o różną wysokość stołów i brak przeszkód w pobliżu tego miejsca, dzięki czemu osoby poruszające się na wózku i zwiedzający z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą wypełnić
ankietę w komfortowych warunkach.
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Zawarte w niniejszym artykule przykładowe zasoby i decyzje o charakterze politycznym mają na celu zwiększenie stopnia dostępności placówek kulturalnych dla zwiedzających osób niepełnosprawnych. Używając języka
przepisów antydyskryminacyjnych są to przykłady „racjonalnych dostosowań”1. Niektóre z nich idą jednak o wiele dalej niż samo spełnianie wymogów prawnych i dlatego można je nazwać modelowymi „dobrymi praktykami”.
W kontekście niepełnosprawności dla organizacji takich
jak muzea i galerie sztuki w Wielkiej Brytanii (i bez wątpienia na całym świecie) istnieją dwie zasadnicze perspektywy. Po pierwsze, jest to perspektywa odpowiedzialności społecznej, którą w głównej mierze rozwiązują ramy
prawne. Po drugie, istnieje perspektywa biznesowa. Państwowe organizacje kulturalne muszą myśleć o sobie jako
firmach i postrzegać osoby odwiedzające muzea i galerie sztuki jako klientów – tak samo, jak placówki kulturalne znajdujące się w rękach prywatnych. Tworzenie przestrzeni wystawowych i samych wystaw jak najbardziej
dostępnych dla osób niepełnosprawnych oznacza nie tylko wyrównanie szans, lecz także większą liczbę zwiedzających. W regionie północno-wschodniej Anglii może to
znaczyć albo 25% więcej klientów, albo 25% straconego zysku. W kategoriach finansowych w gospodarce brytyjskiej
siłę nabywczą klienta niepełnosprawnego szacuje się na
50 miliardów funtów (Forum pracodawców nt. niepełnosprawności 2010).
1

zob. przyp. na s. 33.

Szacuje się, że w brytyjskich muzeach państwowych liczba zwiedzających wzrosła w ostatnim dziesięcioleciu
o 51% (DCMS 2011). Częściowo zbiega się to ze zniesieniem w roku 2001 opłat za wejście do większości, lecz
nie wszystkich państwowych placówek kulturalnych oraz
ze zmniejszonymi opłatami w innych komórkach. Od początku istnienia TWAM w północno-wschodniej Anglii
wejście do wszystkich placówek należących do partnerstwa jest darmowe. Tam, gdzie za konkretną usługę nadal pobiera się opłatę, osobisty asystent osoby niepełnosprawnej może wejść za darmo. Obecna presja ekonomiczna w Wielkiej Brytanii może doprowadzić do dramatycznej zmiany tej sytuacji. Ponieważ w niektórych przypadkach lokalne budżety na kulturę tnie się prawie o 50%,
w przyszłości placówki kulturalne mogą być droższe dla
zwiedzających, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, które są w społeczeństwie jedną z grup najbardziej
dyskryminowanych ekonomicznie. Postępy poczynione
w ostatnich piętnastu latach mogą zostać w szybkim tempie zaprzepaszczone.

Niezależny dostęp
Istotnym czynnikiem sprzyjającym większej liczbie zwiedzających, należących do grup wcześniej wykluczanych,
jest również fakt, że w wielu placówkach kulturalnych
w całej Wielkiej Brytanii coraz powszechniej używane
są technologie zwiększające ich dostępność. Technologia mobilna, opisana dalej bardziej szczegółowo, w jeszcze większym stopniu wzbogaci doświadczenie niepełnosprawnych zwiedzających dzięki możliwościom technologii bluetooth, mobilnych aplikacji i kodów QR. Oznacza to,
że osoba niepełnosprawna może mieć dostęp do niemal
całych zbiorów muzeum czy galerii sztuki po prostu przechodząc przez nie z telefonem komórkowym czy tabletem. Aby znaleźć pomoce i sprzęt umożliwiający dostęp
do takiej treści nie musi koniecznie prosić pracowników
o wsparcie, co z kolei zwiększa jej samodzielność. TWAM
bada obecnie niektóre z tych dodatkowych możliwości,
jakie daje technologia z myślą o zastosowaniu ich w przyszłości w swych 12 placówkach kulturalnych.

Świadomość niepełnosprawności
a pozytywne nastawienie

Fot. Bernard Quinn

Technologia bez wątpienia ma olbrzymi wpływ na dostęp
niepełnosprawnych zwiedzających do placówek kultury
i po początkowej inwestycji może być ona wysoce opłacalna. Należy ją jednak postrzegać jako jeden z elementów pełnego pakietu dostępu.

Zdj. 28. Niepełnosprawny wzrokowo pracownik TWAM korzystający
ze stanowiska z informacjami pomocnymi w orientacji przestrzennej
opracowanymi w formatach alternatywnych, co pozwala mu trafić do
wszystkich części muzeum, do jakich może chcieć się udać.
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Gdy wsłuchamy się w słowa osób niepełnosprawnych zauważymy, że najwyżej ocenianym i istotnym czynnikiem
wpływającym na jakość i zadowolenie z wizyty w galerii/
muzeum jest nastawienie osób pracujących w tych placówkach, zwłaszcza ich świadomość oraz zrozumienie
problematyki niepełnosprawności i dostępności.

Rob Latham, odpowiedzialny z ramienia TWAM za kwestie równouprawnienia i dostępności, mówi: Działamy nie
tylko zgodnie z przepisami prawa, lecz także stosujemy dobre praktyki aktywnie włączając w naszą pracę osoby niepełnosprawne. Przeprowadzamy zwykłe ankiety mierzące zadowolenie klienta, ale idziemy też dalej wykorzystując niepełnosprawnych „tajemniczych zwiedzających”, którzy informują nas o standardach zastanych w naszych muzeach i galeriach.

Tajemniczy niepełnosprawni zwiedzający?
Na rynkach sprzedaży detalicznej powszechnie wykorzystuje się „tajemniczych klientów”, których zatrudniają
firmy marketingowe, by dowiedzieć się, czego naprawdę doświadcza klient robiący zakupy. Czynią to udając
zwykłych klientów, a następnie przesyłają swe ustalenia do zespołu zajmującego się badaniem rynku, który
je analizuje. W zasadzie w taki sam sposób TWAM angażuje niepełnosprawnych wolontariuszy, których szkoli
i wysyła do muzeów i galerii w regionie, by udawali zwykłych niepełnosprawnych zwiedzających.

Aby zająć się konsekwencjami powyższych danych statystycznych muzea i galerie sztuki w hrabstwie Tyne and
Wear utworzyły sojusz partnerów (TWAM), uwzględniając fakt, że (a) potencjalnie co czwarty zwiedzający może
być niepełnosprawny (ONS 2001) oraz (b) jako podmioty
świadczące usługi o charakterze publicznym finansowane z budżetu państwa stoi przed nimi publiczny obowiązek prawny nie tylko przestrzegania przepisów, lecz również promowania dobrych praktyk (ustawa równościowa
z 2010 roku). Organizacje i samorządy skupione w TWAM
przyjęły również społeczny model niepełnosprawności2
i postawiły sobie za cel bycie liderem dobrych praktyk
w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych w placówkach kulturalnych.

Wyjątkowe stanowisko
Aby wesprzeć 12 placówek kulturalnych w zakresie wszelkich kwestii dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych, utworzono nowe stanowisko koordynatora zajmującego się tą tematyką. Początkowo koordynator ds. dostępności dla osób niepełnosprawnych spełniał
rolę centralnego punktu informacyjnego dla kolejnych 80
Społeczny model niepełnosprawności – nowoczesny model
rozumienia niepełnosprawności opierający się na potencjale
osoby, nawet przy znacznym stopniu jej niepełnosprawności.
W myśl tego modelu niepełnosprawność jest wynikiem wzajemnych relacji pomiędzy osobą posiadającą pewne cechy (np.: zły
stan zdrowia) a otaczającym ją środowiskiem fizycznym, społecznym czy kulturalnym. To ograniczenia środowiska społecznego sprawiają, że osoba niepełnosprawna nie może w pełni
skorzystać z przynależnych jej praw zagwarantowanych w Konstytucji. Model ten stanowi fundament nowoczesnego państwa
dbającego na równi o wszystkich swoich obywateli, zakładającego duży stopień różnorodności społeczeństwa.

2

Fot. Bernard Quinn

Jak wspomniano na wstępie, w północno-wschodniej
Anglii mieszka najwięcej osób niepełnosprawnych
w stosunku do całkowitej liczby mieszkańców. W roku
2001 brytyjski Krajowy Urząd Statystyczny (z ang. Office for National Statistics – ONS) przeprowadził spis powszechny, według którego odsetek występowania niepełnosprawności w tym regionie okazał się największy
w Wielkiej Brytanii. Szacunkowe dane mówiły o około
25,8% osób niepełnosprawnych w północno-wschodniej
Anglii w porównaniu ze średnią krajową wynoszącą około 18%. Zdaniem Roba Lathama z TWAM jest to jeden
z czynników, które spowodowały, że w porównaniu z innymi obszarami kraju w tym regionie dużo uwagi poświę-

ca się dostępności placówek kulturalnych dla osób niepełnosprawnych.

Zdj. 29 i 30. Po lewej dostępny na życzenie pakiet informacyjny, który został opracowany na potrzeby osób niepełnosprawnych. Umożliwia on zapoznanie się z muzeum przed jego odwiedzinami i wcześniejsze zaplanowanie zwiedzania. Pakiety przesyłane są bezpłatnie i również bezpłatnie
można je odesłać. Formaty obejmują powiększony druk, alfabet Braille’a, mapy dotykowe, taśmy audio i CD ROM-y. Informacje obejmują wszelkie niezbędne potrzeby zwiedzającego – plan muzeum, co znajduje się w każdej sali, toalety i miejsca odpoczynku, sklepy i punkty informacyjne
oraz informacje dotyczące kwestii zdrowotnych i nagłych wypadków.
Po prawej przykładowe strony broszur w powiększonym druku i w alfabecie Braille’a, które znajdują się w pakiecie informacyjnym dostępnym
przed wizytą w muzeum.
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regionalnych publicznych/prywatnych placówek kulturalnych. Wraz z wprowadzeniem brytyjskiej ustawy równościowej (2010) stanowisko to zostało przemianowane na koordynatora ds. dostępności i równouprawnienia. Funkcja ta ma przypuszczalnie wyjątkowy charakter
w samej Wielkiej Brytanii i być może w Unii Europejskiej,
gdyż w 100% skupia się na niepełnosprawności i równouprawnieniu. We wszystkich brytyjskich muzeach i galeriach sztuki istnieją stanowiska w pewnej mierze odpowiedzialne za te kwestie, lecz nie wyłącznie poświęcone
temu pojedynczemu obszarowi pracy.

Dostępność zaczyna się w domu
Dostępność dla osób niepełnosprawnych w sieci placówek kulturalnych TWAM zaczyna się na długo przed wejściem osoby niepełnosprawnej do muzeum czy galerii
sztuki.
Rob Latham mówi: Na życzenie konkretnych osób niepełnosprawnych, które w przyszłości mogą się wybrać do placówki, wysyłamy pakiet informacyjny w pożądanym formacie. Potrzeby w tym zakresie można zgłaszać telefonicznie, pocztą elektroniczną, telefonem tekstowym lub
przez stronę internetową TWAM. Przesyłka jest bezpłatna, prosimy jedynie o jak najszybszy zwrot pakietów informacyjnych – które też są darmowe, jako że pakiet spełnia obecnie obowiązujące wymogi dotyczące bezpłatnych

przesyłek pocztowych. Wyprodukowanie jednego pakietu
kosztuje około 300 funtów i zamawiające osoby niepełnosprawne są z niego zadowolone.
Pakiet informacyjny (zob. zdjęcia 29–31) jest dostępny
w kilku formatach: powiększonym druku, alfabecie Braille’a, jako mapa dotykowa, opis audio na kasecie oraz
interaktywny CD-ROM. Pakiet umożliwia osobie niepełnosprawnej wcześniejsze zaplanowanie wizyty przekazując jej najważniejsze informacje, stąd wie ona, jak dostać się do konkretnej placówki kulturalnej należącej do
TWAM. Materiały zawierają również informacje na temat autobusów, taksówek i pociągów oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. We wszystkich
pakietach TWAM znajdują się również szczegóły dotyczące poruszania się po konkretnej placówce oraz tego,
jakich doświadczeń może oczekiwać zwiedzający. Inne
informacje w nich zawarte to lokalizacja wyjść awaryjnych, wind, schodów, podjazdów, toalet, punktów informacyjnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych,
kawiarni i sklepu muzealnego oraz to, jak i gdzie w przestrzeniach budynku pokazywane są zbiory muzeum.
Pierwotnie pakiety te miały wspierać zwiedzające osoby niewidome i słabowidzące, lecz szybko stały się cennym i użytecznym zasobem dla szerszej publiczności i są
obecnie używane przez zwiedzających z trudnościami
w uczeniu się, dzieci niepełnosprawne, jak również osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Fot. Bernard Quinn
Zdj. 31. Strony z broszury zawierającej mapy dotykowe z przewodnikami po zbiorach znajdujących się na poszczególnych kondygnacjach muzeum oraz ciekawych miejscach, gdzie można znaleźć różne elementy zbiorów.
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Dostępność oznacza świadomość

Dostępność oznacza angażowanie ludzi

Jednym z pierwszych kroków podjętych przez TWAM
było przeszkolenie swych pracowników i wolontariuszy w zakresie świadomości niepełnosprawności, a następnie szerszej świadomości równouprawnienia. Rob
Latham: Oferujemy szeroki wachlarz tematycznych pakietów szkoleniowych dotyczących m.in. dostępności dla
osób niepełnosprawnych. Szkolenie jest zaprojektowane zgodnie z wymogami prawa stawianymi dla tego typu
usług oraz promuje dobre praktyki wśród naszego personelu. Szkolenia zazwyczaj prowadzą zewnętrzni konsultanci-trenerzy, zaś ich tematyka to obecnie:
• Równouprawnienie, różnorodność i niepełnosprawność – pakiet obowiązkowy dla wszystkich pracowników i wolontariuszy;
• Świadomość niepełnosprawności wzrokowej;
• Świadomość niepełnosprawności słuchowej;
• Świadomość trudności w uczeniu się;
• Świadomość zaburzeń psychicznych;
• Jak tworzyć informacje dostępne dla osób niepełnosprawnych;
• Zapewnienie pełnej dostępności środowiska architektonicznego.

Jedną z reguł najwcześniej przyjętych przez TWAM
była zasada zaangażowania klientów – osób zwiedzających muzea i galerie sztuki. Dla mniejszości takich jak
osoby niepełnosprawne oznaczało to znalezienie sposobu na rozpoczęcie zrównoważonego dialogu. W tym
celu TWAM powołało grupy konsultacyjne ds. niepełnosprawności.

Szkolenie pracowników oraz inwestycje w szeroką gamę
materiałów i zasobów szkoleniowych jest postrzegane
w TWAM jako działania o znaczeniu kluczowym dla utrzymania pozytywnych informacji zwrotnych od zwiedzających osób niepełnosprawnych. Rob Latham podkreśla:
Ponieważ sam jestem niepełnosprawny wiem, jak istotne
znaczenie dla moich doświadczeń w charakterze klienta –
czy to robiąc zakupy w sklepie Tesco, Sainsbury, czy zwiedzając muzeum lub galerię sztuki – ma nastawienie personelu, i właśnie to mówią nam nasi niepełnosprawni goście.

MAGDAG
W skład MAGDAG wchodzą osoby niepełnosprawne,
które dobrowolnie oferują swój czas TWAM. Grupa spotyka się 6 razy w roku w różnych placówkach kultury należących do sojuszu TWAM. Obecnie jej członkami są osoby niewidome, słabowidzące, G/głuche, słabosłyszące,
z problemami w uczeniu się, niepełnosprawne ruchowo,

Fot. Bernard Quinn

TWAM zatrudnia 280 osób i ma 650 wolontariuszy pracujących w 12 placówkach w północno-wschodniej Anglii. Zdaniem Roba, jednym z efektów aktywnie i jasno komunikowanej informacji o skoncentrowaniu się TWAM na
działaniach wspierających osoby niepełnosprawne, jest
liczba niepełnosprawnych pracowników i wolontariuszy
pracujących na rzecz TWAM. W Wielkiej Brytanii ujawnienie faktu swej niepełnosprawności pracodawcy jest nadal
kwestią delikatną i wiele osób obawia się dyskryminacji.
Możliwe jest zatem, że jeśli chodzi o prawdziwą liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych, oficjalne dane statystyczne, nawet w południowo-wschodniej Anglii, są zaniżone. Rob Latham: 12% naszych pracowników i prawie
10% wolontariuszy deklaruje jakąś niepełnosprawność, lecz
z mojego bezpośredniego doświadczenia jestem pewien, że
rzeczywiste liczby są wyższe. Mimo że dane te wyraźnie
wskazują, że placówki należące do TWAM są pracodawcami przyjaznymi dla osób niepełnosprawnych, w regionie, gdzie potencjał jest dwukrotnie wyższy, TWAM
może jeszcze zdecydowanie wiele poprawić.

Jedną z pierwszych takich grup, utworzoną w 2004 roku
zgodnie z planem działań TWAM w obszarze niepełnosprawności, powołano po to, by umożliwić osobom niepełnosprawnym zaangażowanie się w obszar, w jakim
muzea i galerie sztuki służą im samym. Forum to działa
jako grupa ds. dostępności muzeów i galerii dla osób niepełnosprawnych (z ang. Museums and Galleries Disability Access Group – MAGDAG) i choć ma ona już niemal 10
lat jest obecnie najaktywniejsza w swej historii.

Zdj. 32. Niepełnosprawny wzrokowo pracownik TWAM pokazujący
przenośny przewodnik audio po muzeum.
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poruszające się na wózku, z niepełnosprawnością fizyczną, jak również z zaburzeniami psychicznymi.
Poza zapewnieniem o spełnieniu postulatu „racjonalnego dostosowania” przez wszystkie placówki i serwisy działające w ramach TWAM, grupa ta przynosi bezpośrednio korzyści swym członkom – w tym możliwości
rozwoju osobistego oraz lepszą wiedzę na temat galerii
sztuki i muzeów.
Druga grupa to wewnętrzne forum pracowników TWAM
działające pod nazwą grupa robocza ds. równouprawnienia (z ang. Equalities Working Group – EWG). Szuka
ona sposobów wdrożenia zaleceń MAGDAG dotyczących
ulepszeń i racjonalnych dostosowań w ramach ograniczonych budżetów, istniejących przepisów planistycznych
i ustawodawstwa. Poprzez MAGDAG EWG daje osobom
niepełnosprawnym dostęp do bardzo szerokiego spektrum ludzi i organizacji w całym hrabstwie Tyne and Wear,
dzięki czemu może wciąż zwiększać swój wpływ. Przykładowo, utrzymuje kontakty z zespołami dyrektorów wysokiego szczebla, działami zasobów ludzkich i finansowych,
zespołami odpowiedzialnymi za naukę i kontakty z otoczeniem, menedżerami budynków czy też pracownikami
muzeów i galerii sztuki.

Definicje niepełnosprawności
Co ciekawe, chociaż TWAM jest przywiązane do społecznego modelu niepełnosprawności, ustawa równościowa

z 2010 roku nakłada na MAGDAG obowiązek stosowania
użytej w niej definicji niepełnosprawności, zgodnie z którą osoba niepełnosprawna to ktoś posiadający: „ograniczenie fizyczne lub psychiczne mające istotny i długofalowy negatywny wpływ na jego/jej zdolność komfortowego wykonywania normalnych codziennych czynności”. To
w pewnym stopniu przeczy podstawowej przesłance modelu społecznego, w rozumieniu którego niepełnosprawność wynika raczej z czynników zewnętrznych, a nie z wewnątrz danej osoby. Nie wydaje się jednak, by ta kwestia
wpływała na funkcjonowanie czy też cel grupy, której model społeczny jawi się jako bardziej odpowiedni.
Pomoce audiowizualne od dawna stanowią stały element
wizyty w galerii sztuki czy muzeum. W Wielkiej Brytanii
w budynkach instytucji kultury otwartych dla ogółu społeczeństwa powszechnie można znaleźć elementy pomocne w orientacji i znajdowaniu drogi, np. alfabet Braille’a,
bardzo kontrastowe barwy i obszary oznaczone kolorami, powierzchnie fakturowane, oznaczenia z dużym kontrastem, mówiące windy, pętle indukcyjne, przenośne
przewodniki audio czy też trasy i mapy dotykowe.
Toalety w galeriach sztuki i muzeach stają się o wiele bardziej przyjazne dla osób niepełnosprawnych oraz łatwiejsze do znalezienia dzięki temu, że na drzwiach umieszcza się dobrze widoczne symbole, a drzwi sterowane są
elektronicznie (zob. zdjęcia 33 i 34). Znajdują się w nich
obecnie częściej krany aktywowane elektroniczną czuj-

Fot. Bernard Quinn
Zdj. 33 i 34. Na zdjęciach powyżej, po lewej i prawej stronie, pokazano przyjazne rodzinie drzwi przebieralni oraz toalet dla niepełnosprawnych
zwiedzających, które zaprojektowano z myślą o zapewnieniu im dobrej widoczności. Drzwi otwierają się dzięki elektronicznym zawiasom sterowanym przez czujniki ruchu, gdy zwiedzający się do nich zbliża.
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Zdj. 36. Umywalki w łazienkach zamocowane na różnych wysokościach, automatyczne krany, dostępne dla osób niepełnosprawnych
dozowniki mydła w płynie oraz lustra znajdujące się na różnych wysokościach.

Zdj. 37. Dotykowa kopia obrazu w galerii sztuki Laing Art Gallery
w Newcastle. Tego typu alternatywny format od wielu lat gości w brytyjskich muzeach i galeriach. Jest on bardzo popularny i nadal przydatny w nowoczesnych galeriach, jednak pozwala na przedstawienie zaledwie jednego obrazu czy przedmiotu. TWAM dysponuje również nowoczesnym multimedialnym (T3) odpowiednikiem takiego formatu,
którego właściwości opisano poniżej.

Zdj. 38. Nowoczesny wariant tradycyjnej kopii dotykowej z brązu widzianej na poprzedniej fotografii. Pokazany tu przykład z galerii sztuki Laing Art Gallery nie tylko oferuje wersję dzieła sztuki, którą można
dotknąć i poczuć, lecz również pokazuje w formie dotykowej, jak artysta stworzył rzeźbę, co daje niewidomemu lub słabowidzącemu zwiedzającemu pewien wgląd w proces twórczy.

ką niż baterie wymagające obsługi mechanicznej. W Muzeum Odkryć w Newcastle należącym do TWAM znajduje się również pokój rodzinny dostępny dla osób niepełnosprawnych, które chcą same zmienić lub wyczyścić
ubranie, gdy na przykład pobrudziły je podczas jedzenia
czy picia. W rodzinnych przebieralniach/umywalniach/toaletach (zob. zdjęcie 35) w Muzeum Odkryć można znaleźć także: łatwo dostępny prysznic, łóżko z elektronicznie sterowanymi podnośnikami, krany sterowane czujkami elektronicznymi oraz przestrzeń umożliwiającą poruszanie się nawet największych wózków.

kopie obrazów z wypukłą powierzchnią/głębokim reliefem wykonane z brązu (zob. zdjęcie 37) czy też materiały
z tworzyw sztucznych lub termoformowanych. Oferowane w ramach pełnego pakietu, wszystkie nadal stanowią
cenny przykład najlepszych praktyk w zakresie dostępności. Dyskretne kręgi audio z dźwiękiem kierunkowym
(zob. zdjęcie 40) obejmują stanowisko z ekranem dotykowym z głośnikiem kierunkowym umieszczonym 4 metry powyżej (biała skrzynka na górze zdjęcia). Oznacza to,
że głośnik działa w dyskretny sposób, a ponieważ dźwięk
jest ograniczony do obszaru wokół stanowiska, nie przeszkadza innym zwiedzającym.

Fot. Bernard Quinn

Zdj. 35. Łatwo dostępny prysznic i automatyczne baterie umywalkowe
w toaletach/przebieralniach przyjaznych rodzinie.

W Wielkiej Brytanii dość często placówki kulturalne,
w tym te należące do TWAM, oferują tłumaczy języka migowego, przewodników–wolontariuszy dla zwiedzających niewidomych i słabowidzących, bezpłatne wypożyczanie wózków (wewnątrz obiektu), drukowaną informację w różnych formatach (np. duży druk) oraz grupowe zwiedzanie z asystą. Istnieją również inne, dość powszechne udogodnienia zwiększające dostępność eksponatów dla osób niepełnosprawnych, takie jak dotykowe

Systemy „Mówiącej Technologii Dotykowej” (systemy
T3) przypominają starsze kopie reliefowe z brązu wspomniane powyżej, lecz z dodaną technologią umożliwiającą udostępnienie obrazów osobom niewidomym lub słabowidzącym. Można je dodatkowo wykorzystać w więcej
niż jednym obiekcie czy obrazie w muzeum, pod warunkiem zastosowania wymiennych wkładek o wypukłej powierzchni. Dotykowe kopie danego obrazu spoczywają
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Fot. Bernard Quinn

Zdj. 39. Uniwersalne oznaczenie położenia (białe ucho/symbol T na
czarnym tle) dla niesłyszących i słabosłyszących osób zwiedzających
galerię sztuki, które używają aparatów słuchowych i chcą mieć dostęp
do pętli indukcyjnej..

Zdj. 40. Stanowisko informacyjne wyposażone w multimedialny ekran
dotykowy z dźwiękiem kierunkowym znajdujące się w galerii sztuki Laing Art Gallery w Newcastle.

tykowych wideo pokazana na zdjęciach 41–42 jest stosunkowo stara, lecz łatwo się przekonać, jak świetnie można ją stosować jako element zwiększający dostępność dla
osób niepełnosprawnych, włączając obok dużej czcionki
na ekranie i opisu audio, cyfrowe wideo w języku migowym. Podobnie jak pozostałe udogodnienia w formie stanowiska opisane powyżej, ekran może być oglądany i wykorzystywany przez osobę poruszającą się na wózku oraz
osoby stojące.

Przyszłość TWAM i brytyjskiego muzealnictwa
oraz większa dostępność placówek kultury
Zdj. 41. Stanowisko wyposażone w ekrany dotykowe z obrazem wideo, na którym widać tłumacza języka migowego tłumaczącego prezentowaną w tej galerii wystawę na brytyjski język migowy.

na tacce i można je umieścić przed eksponatem (malowidłem, obiektem). Po dotknięciu aktywowane są opisy audio części lub całości obrazu wiszącego na ścianie galerii.
Jest to rozwiązanie również bardzo skuteczne w przypadku zwiedzających z trudnościami w uczeniu się.
TWAM poszukuje również potencjalnie innych możliwości w zakresie technologii przenośnej, co może przykładowo pozwolić na fotografowanie i pobieranie niektórych
dzieł sztuki i malowideł na urządzenia przenośne, takie
jak iPad czy smartfon. Następnie, aby zwiększyć dostępność wybranych eksponatów można dodać nagranie audio i wideo w języku migowym. Technologia ekranów do-

42

1/2012

Wiadomości o Równości

W wielu muzeach na całym świecie obecna jest dziś technologia skanowania np. wykorzystująca kody QR (z ang.
Quick Response, szybka odpowiedź), czyli kwadratowa
siatka czarnych i białych bloczków opracowana w roku
1994 i podobna do zwykłego kodu paskowego, lecz całkowicie różniąca się od niego zastosowaniem. Podczas
gdy kod paskowy łączy produkt z bazą danych sklepu,
kod QR daje powiązanie z treścią internetową. By otworzyć link internetowy na telefonie czy podobnym urządzeniu, wystarczy zrobić zdjęcie kodu QR telefonem komórkowym lub kamerą tabletu. Atrakcyjność kodów QR
dla muzeów, w tym TWAM, które planuje wprowadzić je
w niektórych swych placówkach, polega na tym, że media
cyfrowe/zawartość internetową można „załączyć” do fizycznych obiektów w muzeach i galeriach sztuki (np. do
malowidła czy antycznej wazy) dzięki ikonie QR. Ikonę tę

można umieścić na ścianie, w gablocie czy ulotce towarzyszącej wystawie. Obiekt czy ulotkę można następnie
na stałe powiązać z coraz obszerniejszą i dającą się edytować skarbnicą materiałów online udostępnianą zwiedzającym przez smartfony czy tablety.

sztuki skupionych wokół zbiorów i placówek należących
do TWAM.

Zdj. 42. Zbliżenie multimedialnego stanowiska informacyjnego z technologią ekranów dotykowych.

Zdj. 43. Przykład, w jaki sposób dostępność powinna dotyczyć wszystkich aspektów zwiedzania. Widać tu pomieszczenia muzealnej kawiarni/restauracji z równą podłogą, łatwo dostępnymi stołami, alternatywnymi zestawami sztućców i naczyń na napoje wydawanych na życzenie przy barze.

Na zakończenie

Pomimo dużych postępów poczynionych w zakresie poDla zwiedzających osób niepełnosprawnych jest to bar- prawienia dostępności brytyjskich muzeów i galerii sztudzo interesująca technologia
ki dla osób niepełnosprawnych
umożliwiająca im lepszy dostęp
oraz istnienia wielu przykładów
do zawartości i wydarzeń w ganowatorskiego podejścia w tym
W muzeach i galeriach
leriach sztuki i muzeach. Może
zakresie, osoby niepełnosprawsztuki w większym stopniu
to stanowić wysoce opłacalny
ne zwiedzające muzea i galerie
stosuje się również urządzesposób zaoferowania treści bow Wielkiej Brytanii nadal muszą
nia
wykorzystujące
technogatej w informacje w porówmierzyć się z niejednorodnością
logię bluetooth, takie jak
naniu z bieżącymi sposobami
standardów, poziomów komusmartfony i tablety.
i w potencjalnie nieograniczonej
nikacji oraz nastawienia do nich
gamie adaptacji. Przykładowo,
pracowników tych placówek.
katalogi wystaw mogłyby być raNawet w ramach tak bardzo skuczej publikacjami elektronicznymi niż
pionego na niepełnosprawności partkosztownymi wersjami papierowymi; opis audio lub pro- nerstwa placówek kulturalnych, jakim jest TWAM, wciąż
sta zawartość audio może być dodana do tego, co jest już można znaleźć wiele obszarów do poprawy.
wydrukowane.
Choć stosunkowo łatwo jest stworzyć udogodnieW muzeach i galeriach sztuki w większym stopniu stosuje nia i narzędzia zapewniające w galeriach sztuki i muzesię również urządzenia wykorzystujące technologię blu- ach dostęp do wystaw stałych, o wiele bardziej złożoetooth, takie jak smartfony i tablety. Eksponaty (obrazy ne i droższe dla muzeów i galerii sztuki jest zapewnielub obiekty) można również uaktywniać przez bluetooth, nie dostępności wystaw i wydarzeń gościnnych lub czatak by mogły być „znalezione” przez urządzenie mobilne sowych. Gdy nie jest się właścicielem obiektu lub wystazwiedzającego, gdy zbliża się on do eksponatu. Po połą- wy, różnorodne kwestie takie jak prawa własności inteczeniu, zwiedzający może mieć dostęp do informacji au- lektualnej i ryzyko ubezpieczeniowe zaczynają zagrażać
dio na temat eksponatu, korzystając z własnych słucha- dostępności.
wek podłączonych do swojego urządzenia mobilnego.
Patrząc szerzej na brytyjski sektor publicznych usług kulTWAM bada wszystkie te technologie: mobilne, urucha- turalnych i dostępności dla osób niepełnosprawnych
miane przez bluetooth oraz rozważa dodatkowe moż- wydaje się, że czynniki mogące w istotny sposób zmienić
liwości, jeśli chodzi o informacje dostępne dla osób nie- oblicze dostępności obejmują wciąż starzejący się profil
pełnosprawnych online. Chce poszerzyć gamę doświad- ludności o wyższym odsetku osób niepełnosprawnych,
czeń niepełnosprawnego zwiedzającego przy jednocze- który wzrasta wykładniczo po przekroczeniu przez ososnej większej efektywności generowanych kosztów. Ist- bę 65. roku życia – rosnąc z 1 na 4 w wieku produkcyjnieje pomysł utworzenia cyfrowych wirtualnych ścieżek nym do 1 na 2 w wieku po osiągnięciu ustawowego wie-

Fot. Bernard Quinn
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ku emerytalnego (badanie dot. zasobów rodzinnych
2009/10). W przyszłości pojawi się też oddziaływanie nowych tendencji społecznych, takich jak coraz bardziej
otyłe społeczeństwo wraz ze związanymi z tym problemami zdrowotnymi.
W kolejnych kilku latach muzea i galerie będą musiały nadążyć za zmianami populacyjnymi, a nawet je wyprzedzić. Dominować będą ludzie „cyfrowi od urodzenia”, którzy nie wiedzą, co oznacza życie bez komputera czy też nigdy nie doświadczyli życia bez Internetu „na
wyciągnięcie ręki”. Uwarunkowani nową technologią,
będą oni chcieli mieć natychmiastowy dostęp do dzieł
sztuki czy wydarzeń kulturalnych, być może nawet nie
wstając z fotela we własnym domu czy kawiarni, nie mając ochoty na odbywanie dalekich podróży. Będą to osoby zarówno niepełnosprawne, jak i pełnosprawne. Jakie
będą problemy z dostępnością dla tych „cyfrowych od
urodzenia” osób niepełnosprawnych i jak to wpłynie na
wyniki finansowe muzeów i galerii sztuki? Będą musiały
one zapewnić klientom jeszcze lepsze kompleksowe doświadczenia w zakresie dostępności, obejmujące wszelkie aspekty muzeum/galerii sztuki, w tym zawartość wystaw, sklepy i restauracje, to wszystko zaś konsekwentnie w jednolitym standardzie.

Rob Latham, TWAM: Musimy nadal ewoluować. W naszych
działaniach nie chodzi jedynie o rzeczy w pudełkach i obrazki na ścianach. Musimy być bardziej interaktywni, wrażliwi
i musimy być w stanie to przekazać (wszystkim potencjalnym zwiedzającym), tak byśmy nadal odpowiadali na ich potrzeby.

Podziękowania
Konsorcjum DARE wyraża wdzięczność Archiwom i Muzeom Hrabstwa Tyne and Wear (TWAM) za zgodę na fotografowanie ich placówek i zasobów oraz umożliwienie nam wykorzystania ich w publikacjach konsorcjum. Jesteśmy również wdzięczni wszystkim członkom personelu TWAM za poświęcony czas i podzielenie się z czytelnikami własnym spojrzeniem na niepełnosprawność. Jesteśmy
szczególnie wdzięczni Robowi Lathamowi, koordynatorowi ds. dostępności i równouprawnienia w TWAM, za jego
profesjonalne poradnictwo, zrozumienie, otwartość oraz
wsparcie w zakresie zapewnienia dostępu do placówek,
udogodnień i materiałów TWAM. TWAM jest partnerskim
sojuszem władz samorządowych w północno-wschodniej
Anglii, w tym władz: Newcastle, Gateshead, Sunderland,
North Tyneside i South Tyneside. Obejmuje 12 muzeów i galerii sztuki, 280 pracowników i 650 wolontariuszy.

Bernard Quinn, dyrektor Learning-Difference Ltd – brytyjskiej firmy zajmującej się szkoleniami dla menedżerów
przedsiębiorstw, które pomagają im zwiększyć wiedzę o niepełnosprawności. Twórca wielu autorskich programów
nauczania w tym obszarze np. pakietów szkoleniowych przekazanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w ramach
transferu wiedzy w projektach DARE. Jest też artystą malarzem, prowadzi zajęcia plastyczne dla dorosłych z wykorzystaniem różnych technik artystycznych, m.in. farb akrylowych, rysunku, malowanie pastelami i akwarelą. Twórca
blogu, na którym zamieszcza własną twórczość www.bernardquinn.blogspot.com.

Przydatne odnośniki, pozycje i zasoby związane z artykułem:
Dalszych informacji na temat TWAM udziela jego koordynator ds. dostępności i równouprawnienia po wysłaniu zapytania na adres: robert.latham@twmuseums.org.uk.
Więcej informacji na temat brytyjskich danych statystycznych, użytych w tym artykule oraz innych, związanych z populacją Wielkiej Brytanii, znajdują się na stronie internetowej pełnomocnika brytyjskiego rządu ds. niepełnosprawności: http://odi.dwp.gov.uk/disability-statistics-and-research/disability-facts-and-figures.php#1.
Strona internetowa brytyjskiego Krajowego Urzędu Statystycznego (ONS): www.ons.gov.uk/ons/taxonomy/index.
html?nscl=Population.
Brytyjska Komisja ds. Równouprawnienia i Praw Człowieka: www.equalityhumanrights.com/our-job/what-we-do/ourbusiness-plan/disability-equality/ (Główny organ doradczy w zakresie kwestii równouprawnienia i niepełnosprawności w Wielkiej Brytanii).
Forum pracodawców nt. niepełnosprawności (EFD): www.efd.org.uk (stowarzyszenie z siedzibą w Wielkiej Brytanii
zrzeszające pracodawców i oferujące szkolenia, doradztwo oraz zasoby dla pracodawców (niezależnie od ich wielkości) zainteresowanych tematyką niepełnosprawności. Wiele z tych informacji ma zastosowanie do małych i średnich
przedsiębiorstw na całym świecie).
Archiwa i Muzea Hrabstwa Tyne and Wear: www.twmuseums.org.uk zob. w szczególności deklarację partnerskiego
sojuszu TWAM w sprawie dostępności: www.twmuseums.org.uk/about/accessibility/.
Dane dotyczące liczby zwiedzających z rządowego Departamentu Kultury, Mediów i Sportu (DCMS 2011):
www.culture.gov.uk/what_we_do/research_and_statistics/8609.aspx.
Społeczny i medyczny model niepełnosprawności: www.dareproject.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=13&lang=en.
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Zapraszamy Państwa do skorzystania z bogatej
oferty dydaktycznej zamieszczonej na portalu
edukacyjnym darelearning.eu!
Portal został przygotowany szczególnie z myślą
o nauczycielach akademickich, aby mogli dowiedzieć się
więcej na temat nowoczesnych metod kształcenia osób
niepełnosprawnych. Jesteśmy przekonani, że zamieszczone
informacje okażą się pomocne również dla nauczycieli szkół
średnich. Znajdą w nim Państwo m.in. wskazówki i adaptacje
dydaktyczne, materiały filmowe oraz interesujące publikacje.
Aby otrzymywać informacje o wszelkich nowościach,
wystarczy do nas napisać na adres darelearning@gmail.com.
W projekcie DARe-Learning uczymy się wszyscy siebie
nawzajem. Poznajemy swoje potrzeby, także te wynikające
z określonego rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
Uczymy się wszyscy, aby tworzyć i rozwijać lepsze
społeczeństwa oparte na wiedzy, w których nie wyklucza się
nikogo ze względu na niepełnosprawność lub jakiekolwiek
inne powody.
Więcej na www.darelearning.eu

Projekt został zrealizowany
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Biuro do spraw
osóB NiepełNosprawNych
uniwersytet Jagielloński

OfeRta BiuRa

skierowana jest do studentów, którzy ze względu
na niepełnosprawność lub stan zdrowia potrzebują
wsparcia edukacyjnego.
Zapraszamy również nauczycieli akademickich
i pracowników administracji, którzy chcą podnosić
swoje kwalifikacje w zakresie dostępności studiów
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

studeNt uj WsPółPRacujący Z BiuReM MOże licZyć M.iN. Na:
opracowanie strategii wsparcia edukacyjnego
adaptację kursów i egzaminów
współpracę konsultantów ds. studenckich z wykładowcami
doradztwo w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych
lektorat języka angielskiego dla studentów niewidomych,
słabowidzących, niesłyszących oraz słabosłyszących
w multimedialnej pracowni językowej
zz adaptację materiałów dydaktycznych do postaci elektronicznej
i brajlowskiej dla osób niewidomych
zz w sytuacjach wskazanych – pośrednictwo lub mediację Biura
w kontaktach z innymi jednostkami uczelni
zz
zz
zz
zz
zz

ul. Retoryka 1/210, 31-108 Kraków • tel.: 12 424 29 50 • e-mail: bon@uj.edu.pl

Misja
zz Misją naszego Biura jest umożliwienie studentom
niepełnosprawnym uniwersytetu jagiellońskiego równego
dostępu do oferty dydaktycznej uczelni, niezależnie
od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności.
zz Pragniemy, aby nikt nie był dyskwalifikowany na początku
studiów lub w ich trakcie z powodu niepełnosprawności
lub specyficznych trudności w uczeniu się.
zz Przeciwstawiamy się wszelkim przejawom jawnej lub ukrytej
dyskryminacji.
zz Wspieramy konstytucyjne prawo osób niepełnosprawnych do
wykształcenia, pracy i jak najpełniejszego udziału
w życiu społecznym, w głębokim przekonaniu,
że ma to swoje uzasadnienie humanistyczne i ekonomiczne.
zz Nasze działania opieramy o zapisy Konwencji ONZ
o Prawach Osób Niepełnosprawnych z 2006 roku,
którą Polska podpisała w marcu 2007 roku.
zz Wspieramy także wszelkie działania na rzecz wypełniania
zapisów Konwencji oraz jej ratyfikacji w naszym kraju.
zz W swoim myśleniu i działaniach staramy się nawiązywać
do koncepcji Polski jagiellońskiej – tolerancyjnej i otwartej
dla wszystkich obywateli.

www.bon.uj.edu.pl

Druk: Drukarnia Diament
ul. Biskupińska 26
30–732 Kraków
tel. 12 290 04 13

