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POVZETEK
Tipne ilustracije so pomembno sredstvo, ki slepim in slabovidnim pripomorejo, k
dopolnjevanju predstav in pomagajo pri razumevanju določenih pojmov, ki so jim
neposredno nedosegljivi. Širjenje materiala, ki je primarno namenjen slepim in
slabovidnim, pripomore k posrednemu osveščanju družbe za pravilen način
komuniciranja s to populacijo. Več znanja slepim in slabovidnim omogoča lažje
vključevanje v širšo družbo, ozaveščanje o pravilnem komuniciranju s slepimi in
slabovidnimi pa omogoča lažje sprejemanje s strani večinske populacije. V svojem
diplomskem delu sem se osredotočila na priporočila za oblikovanje tipnih ilustracij za
slepe in slabovidne. Udeležila sem se delavnice, na kateri so izdelovali tipne ilustracije
za slepe in slabovidne ter spremljala projekt nastanka publikacije s tipnimi
ilustracijami. Povzela sem smernice za oblikovanje tipnih ilustracij, ki so jih upoštevali
pri delu v času projekta in jih primerjala s priporočili za oblikovanje tipnih ilustracij za
slepe in slabovidne, ki sem jih našla v literaturi. Glede na priporočila iz literature sem
analizirala v projektu nastalo publikacijo, pri čemer mi je pomagal tudi slep uporabnik.
Zbrala sem priporočila, ki jih je treba upoštevati pri izdelavi tipnih ilustracij za slepe in
slabovidne in tako dosegla cilj raziskovanja.

Ključne besede: slepi in slabovidni, zaznavanje, tipne ilustracije, priporočila za
oblikovanje tipnih ilustracij

ABSTRACT
Tactile outline graphics are an important means for the blind and visually impaired. The grahics
help to complete the images and contribute to understand special notions which are directly
unavailable. Spreading the material which is primarily designed for the blind and visually
impaired, contribute to indirect public awarness-rising how to communicate correctly with
such people. More knowledge enables to the blind and visually impaired to the social
integration, awarness-rising of the correct communication with them enables their acceptance
of the majority population easily. In my diploma task I focused on the recommendations for
shaping the tactile outline graphics for the blind and visually impaired. I participated in a
workshop where such graphics were made and I also monitored a project how to make a
publication with such grahics. I summarized the guidelines for making the tactile outline
graphics used during the project and I compared them with the guidelines I found in the
literature. According to the guidelines from the literature I analysed the publication which was
made during the project with the help of a blind user. I collected the recommendations which
are to be taken into consideration at the working out of the tactile outline graphics for the
blind and visually impaired and in doing so I achieved the aim of the research.

Keywords: blind and visually impaired, perception, tactile graphics, guidelines for designing
tactile graphics
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UVOD
Na področju izobraževanja otrok se v rednih osnovnih šolah v poplavi učbenikov in
ostalih didaktičnih gradiv zaradi prevelikega števila ponudnikov teh pripomočkov za
učenje in poučevanje velikokrat pojavi problem izbire didaktičnih pripomočkov.
Učitelji in učenci rednih programov so v tem pogledu v veliko boljšem položaju kot
učenci in učitelji, ki obiskujejo in delujejo na prilagojenih izobraževalnih programih ter
posebnih programih vzgoje in izobraževanja. V času študija sem opazila, da imajo
slednji (v primerjavi z rednimi programi) na izbiro malo didaktičnih sredstev, ki bi jim
služila kot pomoč pri pouku. Skupina učencev, ki imajo težji dostop do (predvsem
tiskanih) didaktičnih materialov, so slepi in slabovidni učenci. Slepi in slabovidni
učenci, ki se šolajo v zavodu za slepo in slabovidno mladino, imajo v času svojega
šolanja možnost srečati se z didaktičnimi sredstvi, prilagojenimi njihovim zmožnostim
in potrebam, ki so v veliki meri individualni izdelki njihovih učiteljev in niso namenjeni
širši uporabi. Vendar pa je potreba po širši uporabi didaktičnih sredstev večja, še
posebej pri učencih, ki se šolajo v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo.
Problem spodbujanja večje razširjenosti didaktičnega gradiva, namenjenega slepim in
slabovidnim osebam, je med drugim tudi premajhna ozaveščenost o pomembnosti
ustvarjanja tovrstnega gradiva. Na slovenskem področju je malo gradiv, ki bi
ustvarjalcem, ki želijo ustvariti didaktično sredstvo za slepe in slabovidne, dalo
priporočila o tem, kaj je dobro upoštevati pri izdelavi tovrstnega materiala. Sama sem
izkoristila priložnost in se povezala z Društvom Kaverljag, ki je v letu 2011 s študenti
likovnih akademij iz različnih evropskih držav izvedlo projekt izdelave tipnih ilustracij za
slepe in slabovidne. Specifični problem, ki sem ga zajela v svojem diplomskem delu, je
oblikovanje priporočil za izdelavo tipnih ilustracij za slepe in slabovidne, ter uporabo le
teh. Upam, da bodo priporočila za oblikovanje tipnih ilustracij za slepe in slabovidne,
ki sem jih zbrala, v spodbudo in pomoč pri izdelavi dobrih tipnih ilustracij.
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1. SLEPOTA IN SLABOVIDNOST
Obstaja veliko različnih definicij slepote in slabovidnosti. Gerbec, Florjančič in Raič
(1998) navajajo, naj bi bilo teh na svetu celo več kot štirideset. Leta 1996 je v Sloveniji
razširjeni strokovni kolegij za okulistiko sprejel definicijo slepote in slabovidnosti, ki je
enaka, kot jo predlaga Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V oktobru 1998 je
Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije to definicijo potrdilo (Perko, 1999).
Veljavna medicinska definicija je sestavljena iz kategorije slepota in kategorije
slabovidnost ter zavzema pet podskupin (Perko, 1996):
SLEPOTA – Korigirana (z očali ali kontaktnimi lečami) vidna ostrina je manjša
od 0,05 (od 0 do 4,9 odstotkov vida) ali zožitev vidnega polja pod 5 stopinj.
– Popolna slepota
Amaurozis – ostrina vida je 0 (0 odstotkov vida) in ni občutka svetlobe.
– Slepi z minimalnim ostankom vida
Ostrina vida je od zaznavanja svetlobe do 0,02 (od 0,1 do 1,9
odstotkov vida) ali zoženost vidnega polja okrog fiksacijske točke
do 5 stopinj, ne glede na ostrino vida.
– Slepi z ostankom vida
Ostrina vida je od 0,02 do 0,05 (od 2 do 4,9 odstotkov vida) ali
zoženost vidnega polja okrog fiksacijske točke na 5 do 10
stopinj, ne glede na ostrino vida.
SLABOVIDNOST – Vidna ostrina na boljšem očesu je od 0,05 do 0,30 ( od 5 do
30 odstotkov vida) ali zoženo vidno polje od 5 do 20 stopinj
– Težka slabovidnost
Ostrina vida je od 0,05 do 0,10 (od 5 do 9,9 odstotkov vida) ali zožitev
vidnega polja okrog fiksacijske točke na 20 stopinj ali manj, ne glede
na ostrino vida.
– Slabovidnost
Ostrina vida je od 0,10 do 0,30 (od 10 do 30 odstotkov vida)
Gerbec, Florjančič in Raič (1998) poudarjajo, da ostanka ostrine vida ne smemo
zamenjevati z uspešnostjo vida. Navajajo primere, kjer so osebe z višjo stopnjo
slabovidnosti uspešnejše pri uporabi vida, kot druge, z manjšo stopnjo slabovidnosti.
Na uspešnost uporabe vida vpliva vrsta elementov biopsihosocialne strukture oseb z
okvaro vida ter urjenje vida. Pri tem po Lowenfeld (1973, povz. po Gerbec, Florjančič,
Raič, 1998, str. 306) izpostavljajo tudi funkcionalno-pedagoško definicijo slepote in
slabovidnosti.
V pedagoškem smislu so slepi tisti, »ki ne glede na ostrino vida ne morejo uporabljati
običajne pisave za branje in pisanje«, slabovidne osebe pa so tiste, »ki preostali vid
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lahko uporabljajo v procesu izobraževanja, oz. v tem procesu uspešno uporabljajo
običajno pisavo« (Gerbec, Florjančič, Raič, 1998, str. 306).
Obstoječe definicije nam zagotavljajo določen okvir, kamor lahko uvrstimo
posameznikovo stopnjo okvare vida, vendar je posameznika potrebno obravnavati
celostno, glede na njegove individualne značilnosti in potrebe (Gerbec, Florjančič,
Raič, 1998).

1.1

PRIDOBIVANJE INFORMACIJ, ZNANJA SLEPIH IN
SLABOVIDNIH

Oseba z običajno razvitostjo vseh čutil lahko preko vidnega kanala izmenja 81 do 85
odstotkov informacij z zunanjim svetom (Videnšek, 2003). Oseba, ki ne vidi in
uporablja le sluh, tip, voh in okus, ima le slabo petino možnosti za izmenjavo
informacij v primerjavi z normalno videčimi. Pri slabovidnih pa je to odvisno od
stopnje okvare vida. V interakciji z okoljem pri slepem človeku roka zamenja vid. Zaradi
omejenih možnosti pridobivanja informacij se pri slepih in slabovidnih pojavlja
pomanjkanje splošnih znanj o svetu in naravi, ki nas obkroža. Tu imajo pomembno
vlogo pri širjenju informacij tipne ilustracije. Te preko tipnega zaznavnega kanala
posredujejo nekatere informacije, ki jih videči pridobimo po vidni poti.
Videnšek (2003) meni, da je država dolžna slepim in slabovidnim zagotoviti vse
informacije javnega značaja v njim prilagojenih tehnikah. Spodbujanje izobraževalnih
vsebin o načinu komuniciranja s slepimi in slabovidnimi bi, po njegovem mnenju,
moralo biti razširjeno v širši družbi, še zlasti pa v javnih službah, v izobraževanju,
zdravstvu, socialnem skrbništvu, poštah, bankah, kulturnih ustanovah, upravnih
organih, itn. Socialna vključenost slepih in slabovidnih je možna, če se te osebe
usposobi in opremi tako, da se čim učinkoviteje preusmeri na uporabo preostalih čutil
ter z ozaveščanjem širše družbe za pravilen način komuniciranja s slepimi in
slabovidnimi.
Slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije so po Zakonu o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZOUPP-1) opredeljeni v skupino otrok s
posebnimi potrebami in se jih na podlagi mnenja komisije za usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami Zavoda Republike Slovenije za šolstvo usmeri v programe vzgoje
in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in
izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS. št.
58/2011). Usmeritev v določen program je odvisna od nivoja funkcioniranja otroka na
posameznih področjih. Za uspešno vključevanje v vzgojno-izobraževalni proces je
potrebno slepim in slabovidnim med drugim prilagoditi tudi didaktične materiale
(Florjančič, Gerbec in Hafnar, 2003). Del teh so tudi tipne ilustracije, pri izdelavi katerih
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je sodelovanje med strokovnjaki ter izmenjava izkušenj pomembna komponenta
kvalitetne izdelave.

1.2

BRANJE IN PISANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH

Če slepim in slabovidnim ob tipni ilustraciji ponudimo razlago v besedilu, jim s tem
omogočimo lažje razumevanje ilustracije. Zato moramo nekaj pozornosti nameniti tudi
oblikovanju besednega zapisa.
V knjigah, učbenikih in ostalih didaktičnih materialih se ob pisani besedi pogosto
pojavlja ilustracija. Ta je večinoma namenjena dodatni razlagi, podrobnejši ponazoritvi
ali pa motivaciji, ki pripomore k dopolnjevanju predstave o temi, ki je predstavljena v
besedilu. Pri izobraževanju slepih in slabovidnih se ilustracija kot dopolnilo besedilu
redkeje pojavlja, a vendar lahko služi kot učinkovit pripomoček pri pridobivanju
predstav.
Ilustracijo pogosto zasledimo kot samostojen element. V primerih, ko se pojavi kot
umetniški izraz ali znanstvena ponazoritev, je lahko težko razumljiva, v takih primerih
jo spremlja besedilo (v obliki naslova ali opisa). Videčim veliko informacij, razbranih z
ilustracije ter povezava z vidnimi izkušnjami, omogoča nekoliko lažje razumevanje lete. Slepi in slabovidni pa vidnih izkušenj nimajo, zato potrebujejo dodatno razlago v
besedilu. Tudi to, tako kot ilustracija, mora biti prilagojeno njihovim sposobnostim.
V nadaljevanju navajam nekaj ugotovitev povezanih z branjem in pisanjem slepih in
slabovidnih, ki nam lahko pomagajo pri razmišljanju o tem, kako oblikovati tipno
ilustracijo za slepe in slabovidne ter jo ustrezno opremiti z besedilom.
Zovko (1991) kot vzroke, ki vplivajo na pogoje branja in pisanja, opredeljuje:
inteligentnost, status vida in njegove značilnosti, vrsto in velikost črk – tiska za branje,
nagib besedila pri branju in pisanju ter njegovo oddaljenost od oči, osvetljenost
besedila in držo telesa, značilnosti pisanih besedil učencev, vrsto in kvaliteta papirja za
branje in pisanje ter pribora za pisanje. Ti vzroki vplivajo na odnos med hitrostjo
branja in pisanja, vrsto in število napak ter razumevanje prebranega. Pravi tudi, da
večja ostrina vida konkretnega učenca ne pomeni nujno večje uspešnosti pri branju,
kar nam pove, da je branje odvisno tudi od drugih vplivov. Na osnovi tega lahko
sklepamo, da tudi prepoznavanje in razumevanje ilustracij ni odvisno le od ostrine
vida.
Slabovidni berejo povečan črni tisk, slepi pa Braillovo pisavo oz. brajlico. Didaktični
materiali in teksti naj bi bili usklajeni z vizualnimi potrebami in zmožnostmi bralca,
vendar tega ni možno vedno prilagajati le enemu bralcu. Tako pri povečanem črnem
tisku v tekstih razpona od 12 do 24 pointov (tipografskih točk) ni nobena velikost
označena za prednostno za vse slabovidne. (Zovko, 1991).
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Zovko (1991) poudarja pomembnost uporabe ostanka vida pri slepih in slabovidnih.
Priporoča vaje vida, ki stimulirajo usposabljanje slabovidnih za uspešno vizualno
diskriminacijo in prepoznavanje za branje in pisanje. Kot pomembno izpostavi tudi
razvijanje vizualno-motorične koordinacije. V specialno pedagoški praksi poznamo
pomembnost razvijanja vidnega razlikovanja, vidnega sledenja in ostalih zaznavnih
sposobnosti povezanih z vidom tudi pri videčih. Prav na tem področju uporabljamo
veliko ilustriranega gradiva, ki nam je v oporo pri nadaljnjem prepoznavanju in
razlikovanju črk in besedil. Iz navedenega lahko ugotovimo, da so ilustracije prav tako
pomembne tudi v procesu učenja branja in pisanja slepih in slabovidnih.
Brajlico uporablja večina slepih oseb po vsem svetu. Slepi berejo tako, da z blazinicami
prstov drsijo po površini in zaznavajo spremembe v reliefu. Najbolj se uporabljajo
blazinice kazalcev rok. Nekatere slepe osebe berejo samo z eno roko, druge pa z
obema. Dobri bralci brajlice berejo z obema rokama, berejo z vsako roko samostojno,
a kooperativno z drugo (Fettsch, 1947; povz. po Gerbec, 1999, str. 214). Običajno
bralci berejo s kazalcem desne roke, kazalec leve roke pa jim pomaga pri orientaciji v
besedilu, vendar obstaja več različnih načinov branja (Gerbec, 1999). Dokazali so, da
se z večjo uporabo tipa povečajo in pomnožijo tipne celice Valter Pačinijeva telesca,
kar pomeni, da se z vajo občutljivost tipa povečuje (Đorđević, 1975, Folkman, 1958;
povz. po Gerbec, 1999, str. 214). Pomemben podatek za poučevanje je tudi ta, da slepi
bralci v enakem času preberejo tri do štirikrat manj kot videči bralci (Burklen, 1971;
povz. po Gerbec, 1999, str. 214).
Glede na ugotovitve iz literature, ki pravijo, da se z vajo občutljivost tipa povečuje,
lahko sklepamo, da so boljši bralci tudi boljši opazovalci tipne ilustracije. Z več bralnimi
izkušnjami je tip bolj občutljiv in bralec lažje zazna relief. Prav tako pa lahko sklepamo,
da je opazovanje tipne ilustracije lahko dobra vaja za spodbujanje občutljivosti tipa in s
tem za lažje branje brajlice. Glede na to, da slepi bralci berejo počasneje, moramo tudi
besedilo, ki spremlja tipno ilustracijo ustrezno prilagoditi (vsebuje naj bistvene
podatke, manjši obseg).
Za lažje opazovanje tipnih ilustracij pa lahko upoštevamo tudi nekatera priporočila, ki
jih Jablanova (2010) navaja za hitrejše in bolj učinkovito branje brajlice:
– besedilo (ali ilustracija) naj bo na ravni površini in naj odgovarja višini rok;
– bralec naj bere na sredini mize;
– knjiga naj bo poravnana paralelno z robom mize;
– bralec naj uporablja obe roki (najbolj oba kazalca) – desna roka naj pokriva
več besedila (ali ilustracije) kot leva;
– bralec mora znati prehajati iz vrstice na vrstico (slediti liniji);
– najbolj učinkovit prehod v novo vrstico je tak, da leva roka poišče novo
vrstico, desna roka pa konča branje v tekoči vrstici;
– prehod čez Braillov zapis (ilustracijo) naj bo lahak in enakomeren, ne s
preveč pritiska;
– blazinica prsta naj zajame vse točke v znaku ali čim več znakov;
– več kot prstov pri branju uporablja bralec, več informacij lahko dobi;
6
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– najpogosteje črke identificirajo kazalci, ostali prsti pa koristijo za orientacijo
in informacije o dolžini besed.
Osebe z okvaro vida lahko funkcionirajo kot vizualni in taktilni tip. Pri vsakem
posamezniku je treba najprej ugotoviti kateri je njegov primarni medij za učenje.
Primarni medij je po Mangoldu (1989; povz. po Jablan, 2010, str. 81) tisti, ki se
najpogosteje uporablja, omogoča največjo izbiro izobraževalnega materiala, se
uporablja izven šole in omogoča branje in pisanje. Sekundarni medij pa je drugi za
učenje in najpogosteje dopolnjuje primarnega. Cilj tiflopedagogov je, da ima vsaka
oseba z okvaro vida, ki funkcionira kot vizualni in taktilni tip, na voljo čim več
možnosti, ki ji zagotavljajo pismenost. Brajlice se je mogoče naučiti v vseh obdobjih,
vendar se je mladi hitreje in lažje naučijo (Jablan, 2010).
S tipnimi ilustracijami za slepe in slabovidne, kjer uporabimo relief in tisk,
spodbujamo vidno in tipno zaznavanje. Tisk ali relief lahko služita kot opora
primarnemu mediju za učenje in pomagata k lažji predstavljivosti upodobljenega. S
spodbujanjem tipnega in vidnega zaznavanja pri mlajših otrocih lahko s pomočjo
opazovanja tipnih ilustracij za slepe in slabovidne otrokom pripomoremo k hitrejšemu
učenju branja.
Videči lahko v primerjavi s slepimi berejo hitreje, saj so informacije, ki jih pridobimo z
vidom, hitrejše kot tiste, ki jih pridobimo s tipom. Potek branja izkušenega videčega
bralca poteka tako, da ta s pogledom najprej zajame celo besedo in nato po potrebi
besedo razdeli na sestavne dele – analitično pridobi podatke iz celote. Slepi bralci pa
najprej z dotikom zaznajo podrobnosti in jih nato sintetizirajo – povežejo v celoto
(Jablan, 2010). Glede na to ugotovitev Jablanove lahko predvidevamo, da je tudi
opazovanje tipnih ilustracij slepih bralcev dolgotrajnejše. Pri oblikovanju tipnih
ilustracij za slepe in slabovidne pa moramo upoštevati tudi način opazovanja slepih.
Ker ti najprej zaznajo podrobnosti in jih kasneje povezujejo v celoto, moramo v ozir
vzeti dejstvo, da število podrobnosti, ki si jih lahko zapomnimo, ni neomejeno. Zato je
treba število prikazanih podrobnosti prilagoditi glede na bralca ilustracije. Ilustracije
namenjene otrokom bodo potemtakem vsebovale manj podrobnosti, ilustracije
namenjene izkušenim bralcem pa več. Pri količini prikazanih podrobnosti je treba
upoštevati starost, izkušnje, kognitivno zrelost in druge lastnosti bralca.

1.3

DIDAKTIČNA SREDSTVA ZA SLEPE IN SLABOVIDNE

Žal se v praksi soočamo s problemom pomanjkanja pisnih in slikovnih gradiv
prilagojenih slepim in slabovidnim osebam. Založništvo materiala za slepe in
slabovidne zaradi majhnega števila izvodov posameznih gradiv ne more nuditi
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dobička, zato tudi ni ekonomsko zanimivo za morebitne izvajalce na prostem trgu
(Perko, 1996).
Cene Zorec (1962) je v svojem članku povzel svoje izkušnje pri delu s slepimi in opisal
izdelavo učnih sredstev za slepe. Pravi, da se pojavlja problem pridobivanja didaktičnih
pripomočkov ali učil, ki se jih ne da kupiti, ampak jih morajo učitelji, za zadovoljevanje
potreb v vsakodnevni praksi, sami prilagoditi ali izdelati. Pravi tudi, da pomanjkanje
didaktičnih sredstev pri delu s slepimi vodi do preveč verbalnega pouka in oblikovanj
nejasnih predstav pri učencih. Problem pri izdelavi in prilagajanju didaktičnih sredstev
je njihova kakovost. Učitelji so v izdelavo le-teh vložili veliko truda in volje, vendar so
zaradi pomanjkanja znanja o lastnostih materialov in nepoznavanja osnovnih zakonov
njihovega spajanja, ti materiali kmalu postali neuporabni. Zato je potrebna povezava
učiteljev z drugimi strokovnjaki.
Na koncu mojega diplomskega dela je opisan projekt izdelave tipnih ilustracij v okviru
katerega je izšla tudi publikacija, ki je dostopna slepim in slabovidnim v slovenskem
prostoru. Projekt se je izkazal kot primer dobre prakse sodelovanja likovnih umetnikov
in oblikovalcev, slepih in slabovidnih, ter drugih strokovnjakov. Takšna sodelovanja so
odlična priložnost za pridobivanje novih znanj s strani udeležencev ter omogočanje
nove literature slepim in slabovidnim v Sloveniji. Mladi ustvarjalci so pridobili izkušnje
in spodbudo za nadaljnje ustvarjanje na tem področju, organizatorji pa so poskrbeli za
ozaveščanje bodočega oblikovalskega kadra o problematiki komunikacije s slepimi in
slabovidnimi.
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2

ZAZNAVANJE SLEPIH IN SLABOVIDNIH

Popović (Popović, 1979; povz. po Dikić, 1988, str. 25) percepcijo ali zaznavanje
opredeljuje kot psihični proces, pri katerem se zavedamo prisotnih elementov v celoti,
njihovih lastnosti ter njihovega delovanja na naša čutila, zaradi česar nastane celotna
slika objekta.
Dikićeva (1988, str. 26) pa izpostavi tudi povezavo med zaznavanjem in osebnimi
emocijami. Na zaznavanje sveta lahko vplivajo tudi izkušnje (kot je drugačno
dojemanje sveta otrok in odraslih) ter različna stanja (bolezen, nosečnost, droge,
alkohol, motivacija). Betty Van Wisten (Betty Van Wisten, 1973; povz. po Dikić, 1988,
str. 26) pojmuje zaznavanje kot interpretacijo občutka, ki je osnovana na predhodni
zaznavni izkušnji v interakciji z okoljem. Na zaznavanje lahko vplivamo z učenjem, ki ga
dosežemo z načrtovanimi vajami senzornega doživljanja na področju vida, govora,
gest, kinestetike in dotika.
Charles Osgood (Osgood, 1964; povz. po Dikić, 1988, str. 27) navaja šest lastnosti
zaznavnih pojavov, ti so: organizacija perifernih senzornih procesov, celostnost,
konstantnost, prenos, selektivnost in fleksibilnost. Meja med zaznavanjem in
pomenom zaznanega je po njegovem mnenju težko določljiva.
Organizacija zaznavnih informacij je spontana (Popović, 1979; povz. po Dikić, 1988, str.
27). Pri večini ljudi prevladuje vizualni tip percepcije. ˝Vidna percepcija je po Pyeronu
osnovana na stalnosti jasnosti svetlobe in barv, na stalnosti velikosti, oblike in jasnosti
pojava v našem vidnem polju, na spremenljivosti zaznavnih struktur in
izkušnjah.˝(Pavišić, 1970; povz. po Dikić, 1988, str.28). Slepi in slabovidni zaradi
zmanjšane zmožnosti sprejemanja informacij po vidnem kanalu sledijo informacijam,
ki jih prejmejo po slušni, tipni in kinestetični poti (Dikić, 1988). Raziskave so pokazale,
da so živčni mehanizmi opažanja v skorji velikih možganov pri slepih enaki opažanju
videčih (Popović, 1979; povz. po Dikić, str. 28).

2.1

TIPNO ZAZNAVANJE

Ruski fiziolog Sečenov (Sečenov, 1947; povz. po Jablan, 2010, str. 98) je mnenja, da je
zaradi podobnosti čutov vida in dotika z uporabo dotika možno ustvarjanje ustreznih
podob. Pri vidu in tipu se informacije o gibanju/zaznavanju očesa in roke prenesejo v
možgane, kjer se impulzi pretvorijo v slike ali simbole, ki nekaj pomenijo. Opazimo
lahko enakost fizioloških mehanizmov vida in dotika pri opažanju ter ohranjanju
informacij in vsebin v možganih.
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Paul Gabias (v Salzhauer Axel and Sobol Levent, 2003) pravi, da se vid in tip razlikujeta
le po različnih aferentnih poteh, po katerih pridobivamo informacije. Pri vidu sta
bistveni zaznavni komponenti bela in črna (svetloba), medtem ko s tipom zaznavamo
gladko in hrapavo (deformacije kože). Spremenljivke, kot so oblike, so dosegljive tako
vidno kot tipno. Ali sliko vidiš ali jo otipaš je odvisno od receptorjev, ki prenesejo
informacijo. Receptorji za vid so čepki in paličice v mrežnici, receptorji za tip pa
receptorji v koži, sklepih prstov ter v sklepih zapestij, komolcev in ramen. Preko tipa in
vida lahko dobimo enake informacije o usmeritvi objekta. Vid in tip sta odvisna od
gibanja in od opazovalčeve izhodiščne točke. Z obema čutiloma, odvisno od forme in
oblike pripadajoče izhodiščne točke ter od gibanja, lahko zaznamo globino informacij.

2.1.1

TAKTILNO-KINESTETIČNO ZAZNAVANJE

Pri otrokovem razvoju je potrebno pozornost nameniti tudi taktilno-kinestetičnem
zaznavanju, ki v razvoju pomeni pomemben izvor informacij. Za prenos informacij iz
okolja v živčni sistem so odgovorni senzorni receptorji, to so celice ali skupine celic, ki
reagirajo na dražljaje, kot so dotik, svetlost, zvok, bolečina, toplota in mraz.
Informacije, ki jih prejmejo senzorni receptorji, se nato preko živčnih vlaken prenesejo
v točno določeno točko centralnega živčnega sistema, ki je odgovorna za določen
občutek, ki ga doživimo. Taktilno lahko zaznamo občutek dotika, pritiska in vibracije.
Občutek dotika nam omogoča stimulacija taktilnih receptorjev v koži ali tkivih
neposredno pod kožo. Občutek pritiska doživimo ob deformaciji globljih tkiv, občutek
vibracije pa zaradi hitrega ponavljanja senzornih signalov (Jablan, 2010).
Taktilna in kinestetična občutljivost sta povezani v iskanju in zagotavljanju informacij
možganom, kot tudi v šifriranju teh informacij, ter njihovem povezovanju in
interpretaciji (Barraga, 1986; povz. po Jablan, 2010, str. 66). Jablanova (2010) izpostavi
pomembno povezavo med gibanjem in tipnim zaznavanjem. Otroci brez okvare vida
so sposobni v zelo kratkem času vizualno zaznati določen predmet, odnose med
predmeti, pojave, ki ga lahko motivirajo za določeno gibanje. Slepi pa prvo informacijo
o predmetu dobijo prek gibanja (prijemanja, evidentiranja), kjer ima vsak občuteni
podatek točno določen pomen v organizirani celoti.
Taktilno-kinestetično zaznavanje nam omogoča zaznavanje lastnosti predmetov, kot
so: površina (gladkost, hrapavost…), prostorski odnosi med dvema predmetoma,
razlika v teži in drugo. Slepi otrok s pomočjo taktilnih in kinestetičnih zaznavnih
komponent poišče predmet, ki ga videči poišče s pomočjo vida. Zaznavne kinestetične
komponente nato pri slepem možganom pošljejo informacije o poziciji delov telesa in
gibanju (ibid.). Pri opazovanju tipnih ilustracij je taktilno-kinestetično zaznavanje zelo
pomembno. Opazovalec s pomočjo tipa in gibanja potuje čez površino in tako
pridobiva informacije o površini, poziciji in višini reliefnih komponent. Gibi so
večinoma omejeni na finomotorične gibe prstov, kar zahteva določeno stopnjo
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razvitosti te gibalne funkcije. S tega lahko sklepamo, da bo razumevanje in uporaba
tipnih ilustracij slepim, ki so gibalno ovirani ali imajo slabše razvite finomotorične
sposobnosti težje razumljiva in predstavljiva.
V primerjavi z vizualnim zaznavanjem taktilno-kinestetično zaznavanje temelji na
direktnem kontaktu z objektom. Najlažji način, da neko stvar poiščemo, je, da jo
vizualno ali pa taktilno zaznamo (s pogledom ali rokami). Ker slepi nimajo možnosti
vizualne zaznave predmeta, je pri njih taktilno-kinestetično zaznavanje nezamenljivo
pri pridobivanju informacij. V primerjavi z vizualnim zaznavanjem ima taktilnokinestetično zaznavanje nekaj pomanjkljivosti. Informacije pridobljene preko taktilnokinestetične poti so bolj ali manj nenatančne, kratkotrajne in jih je težko združiti v
enopredmetno-zaznavno celoto. Posameznih predmetov ne moreš spoznati istočasno,
zaporedni način pridobivanja podatkov otežuje povezovanje zaznavnih informacij v
celoto. Taktilno-kinestetično tudi ne moremo spoznati vseh objektov in pojavov, kot jih
lahko zaznamo vizualno, saj na ta način ni možen direkten stik z njimi. Težavo pri
taktilno-kinestetičnem zaznavanju pa lahko povzroča tudi strah pred kontaktom z
nepoznanim (ibid.). Prav zaradi nedostopnosti in strahu pred direktnim taktilnokinestetičnim zaznavanjem so tipne ilustracije dober didaktični pripomoček pri
pridobivanju predstav o določenih pojmih. Določenih stvari, živali in pojavov (npr.
modras, hidroelektrarna, mavrica...), ki so vidno dostopni, tipno ni mogoče zaznati. Te
lahko s pomočjo makete ali tipne ilustracije prikažemo tudi slepim in slabovidnim.

FAZE TAKTILNO-KINESTETIČNEGA RAZVOJA IN UČENJA

Zovko (1994; povz. po Jablan, 2010, str. 71) je opisal Kershmanovo raziskavo, kjer je
opredelil faze taktilno-kinestetičnega razvoja:
1. Poznavanje različnih taktilnih struktur, temperature, reakcij na dotik in
usmerjanje pozornosti na različne predmete – zazna, da so nekatere površine
trde, druge mehke, gladke…
2. Vzpostavljanje povezave med strukturo in obliko znanih predmetov – zazna
podobnosti in razlike med materiali, si ustvarja predstave in kasneje tudi
prepoznava vrste materialov.
3. Poznavanje odnosov med celoto in deli – pri tem tudi prepozna in imenuje
poznane predmete.
4. Interpretira dvodimenzionalne grafične prikaze in vzpostavi povezavo –
asociacijo na relaciji predmet-risba.
5. Prepoznavanje in razlikovanje znakov brajlice – ta proces vključuje taktilnokinestetični spomin in zahteva avtomatsko prepoznavanje, asociacijo in
razumevanje prebranega. Bralec mora obvladati pravilen položaj rok za branje,
gibljivost-prilagodljivost členkov rok, rahel dotik prstov, taktilno percepcijo in
razlikovanje reliefnih simbolov.
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Griffin in Gerber (1982; povz. po Jablan, 2010, str. 72) menita, da so faze razvoja
taktilnih veščin povezane z otrokovo potrebo po sodelovanju v funkcionalnih in
socialnih aktivnostih. Glede na to opisujeta naslednje faze razvoja taktilnih veščin:
1. Pridobivanje kvalitetnega taktilnega občutka za predmete: razlikovanje
materiala, iz katerega so: temperature, vibrirajočih površin in obstoj
predmeta.
2. Določanje oblik tridimenzionalnih predmetov in njihovo prepoznavanje.
3. Razumevanje linijskih grafičnih prikazov.
4. Uporaba simbolov brajlice.
Faze vsebujejo tudi naslednje dejavnosti:
– iskanje – namerno iskanje nekega predmeta ali iskanje brez določenega cilja
ali zaporedja;
– raziskovanje – premikanje roke po predmetu, da bi našel informacije
(material predmeta, oblika, analiza reliefne risbe);
– manipulacija – namerno premikanje, predstavljanje predmeta;
– prepoznavanje – imenovanje (predmeta, risbe, črke);
– primerjava – odkrivanje podobnosti, razlik in funkcij, povezovanje in
uvrščanje v določeno skupino;
– komunikacije – uporaba predmeta za iskanje nečesa, zavrnitev,
komentiranje, spraševanje;
– organizacija – iskanje predmeta na običajnem mestu, vračanje na mesto,
razvrščanje ali kategoriziranje glede na uporabo in zbiranje podatkov.
Jablanova (2010) opredeljuje dve vrsti znanja, ki sta povezani s taktilno-kinestetičnimi
veščinami:
– znanje o objektu – do njega pridemo s pomočjo receptorjev v koži
(informacije o teži, velikosti…). Tu je dovolj pasivno opazovanje, ki da
opazovalcu dovolj informacij za prepoznavanje predmeta;
– funkcionalno znanje – do njega pridemo z aktivnim opazovanjem, ko
spoznamo funkcijo in uporabo predmeta.
Slepi otroci s taktilno-kinestetičnim učenjem pomnijo nize gibov, po tem tudi
prepoznajo funkcijo predmetov in se naučijo določenih veščin. Za tovrstno učenje je
potreben taktilni trening. Taktilni trening je pomemben dejavnik razvoja tipnokinestetičnega zaznavanja, saj le-ta omogoča pridobivanje izkušenj in interpretacijo
tipnih dražljajev. Zaznavanje tipnih dražljajev na tipnih slikah in tipnih ilustracijah je
predzadnja faza taktilno-kinestetičnega razvoja. To pomeni, da mora posameznik
pridobiti veliko tipno-gibalnih izkušenj, da lahko kasneje razpozna in interpretira
določeno tipno ilustracijo. Vidimo, da je interpretacija tipnih ilustracij kompleksen
proces, za katerega je potrebna določena stopnja predznanj in kognitivnih zmožnosti.
V naslednji fazi razvoja pa lahko tipne ilustracije uporabimo kot pripomoček za taktilni
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trening, ki pripomore k učenju branja brajlice. Branje tipnih ilustracij in brajlice
omogoča premikanje prstov po horizontali in vertikali. Prvi pogoj za branje pa je tudi
pravilen položaj prstov, hitrost in smer gibanja prstov, orientacija na ploskvi in ostale
sposobnosti, ki jih slepi bralci postopno pridobivajo z izkušnjami.
TAKTILNO-KINESTETIČNE FUNKCIJE
Funkcije, ki se nanašajo na identifikacijo enostavnih elementov taktilnega občutka in
občutljivosti ter analizo segmentov in integracijo teh elementov v smiselni obrazec,
imenujemo taktilne funkcije (Golden, 1987, Lević, 1998, Ocić, 1998; povz. po Jablan,
2010, str. 69). Jablanova (2010) je naštela naslednje najbolj pogosto opisane taktilne
funkcije:
– topognozija – sposobnost lokalizacije mesta dotika;
– taktilna diskriminacija – sposobnost razlikovanja dveh istočasnih taktilnih
dražljajev, kaže na višji nivo razvoja diferenciranosti spoznavnih kortikalnih
predelov, ki se potrjuje skozi boljše prepoznavanje dražljaja;
– diferenciacija dvojnega dražljaja – sposobnost razlikovanja dveh dražljajev
prejetih istočasno, različnih istočasno, na isti ali drugi strani telesa;
– občutljivost na bolečino in temperaturo – sposobnost razlikovanja različnih
termičnih in bolečinskih dražljajev;
– stereognozija – sposobnost taktilnega prepoznavanja znanih predmetov
brez sodelovanja vida;
– grafestezija – sposobnost prepoznavanja simbolov (številk, črk,
geometrijskih likov…) na koži brez sodelovanja vida.
Jablanova (2010) je zapisala, da morajo biti za usvajanje veščine branja taktilne
funkcije na levi in desni roki skladno razvite. Po njenem mnenju je otrok na
opismenjevanje pripravljen šele takrat, ko imenuje in razloči vse prste leve in desne
roke in ko na krajši razdalji na blazinici prsta razlikuje dva dražljaja kot ločeni
informaciji. Za učenje branja in pisanja brajlice sta najbolj pomembni taktilni funkciji
topognozija in sposobnost diskriminacije dveh točk, ti dve funkciji se v šoli tudi najbolj
razvija. Zaradi poudarka na razvijanju omenjenih funkcij, se, po mnenju Jablanove
(2010), premalo razvija sestavljene taktilne funkcije (grafestezijo in stereognozijo), kar
se kaže v težavah pri prepoznavanju geometrijskih simbolov, dvodimenzionalnih
prikazov in reliefnih slik pri učencih. Pojavljajo se težave pri opazovanju posameznih
elementov zložene taktilne informacije (analiza) ali težave v integraciji teh elementov v
smiselni sistem (sinteza), nato pa tudi težave pri prepoznavanju grafičnih in
geometrijskih simbolov. Pri vzgojno-izobraževalnem delu bi tako že na začetku morali
vpeljati aktivnosti za skladen razvoj vseh taktilnih funkcij v levi in desni roki.
Poleg taktilnih funkcij je za uspešno opismenjevanje slepih potrebno razvijati tudi
motorične sposobnosti (Jablan, 2010):
– motorično hitrost in spretnost prstov
13
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–
–
–
–

gibe zasnovane na kinesteziji
poznavanje končnega nivoja izkušenj telesne celovitosti
izmenična aktivnost rok
usklajenost gibov po ustnem navodilu

Jablanova (2003; povz. po Jablan, 2010, str. 70) je v svoji raziskavi ugotovila, da ima le
malo več kot polovica vključenih v raziskavo skladno razvite motorične sposobnosti.
Kot slabše razvite motorične sposobnosti so se v njeni raziskavi pokazale izmenične
alternativne aktivnosti in kvaliteta ter hitrost risanja. K lažjem in hitrejšem procesu
branja in pisanja po njenih izkušnjah pripomore pravilna koordinacija (skladni in
racionalni gibi prstov).
Opazovanje tipnih ilustracij nam da nekoliko večjo možnost za razvijanje skladnega
razvijanja motoričnih sposobnosti prstov, izmenične aktivnosti rok in usklajenosti
gibov, kot je to možno pri branju brajlice. Tipne ilustracije omogočajo več različnih
smeri gibanj po površini, kot to omogoča horizontalni besedni zapis v brajlici. Hkrati pa
imamo prav zaradi tega pri opazovanju tipnih ilustracij več možnosti za skladen razvoj
taktilnih funkcij v obeh rokah.
Glede na zgoraj naštete ugotovitve Jablanove lahko ugotovimo, da je zagotavljanje
izkušenj s tipnimi ilustracijami pomemben dejavnik za razvoj taktilnih funkcij pri slepih.
Zato je raziskovanje, razvoj in spodbujanje k oblikovanju tipnih ilustracij še kako
pomembno.

2.1.2

BRAJLICA

Braillova pisava ali brajlica je sestavljena iz reliefnih pik. Osnova je celica pravokotne
oblike, v kateri je šest pik, iz katerih se lahko sestavi 63 znakov. Pike v celici lahko
razdelimo v levo in desno vertikalo, vodoravno pa v tri horizontalne pare (gornji,
srednji in spodnji par). Zgrajena je sistematično, kar omogoča lažje učenje. Braillov
sistem vsebuje sedem skupin znakov. Zaradi razvoja novih področij in posledično
večjem številu novih Braillovih znakov, so celici dodali še sedmo in osmo piko – kar
omogoča oblikovanje kar 252 Braillovih znakov (Gerbec, 1999).
Običajne dimenzije brajlice:
–
–
–
–

velikost Braillove celice: 7,5 mm krat 4,5 mm
razmik med pikami: 1,5 mm
premer pike: 1,5 mm
razmik med dvema črkama: 2 do 3 mm

Gerbec (1999) navaja tri osnove taktilno-kinestetične poti učenja branja brajlice:
fiziološko, psihološko in pedagoško.
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FIZIOLOŠKA OSNOVA
Fiziološko osnovo predstavlja tipni organ – koža. V koži so raznovrstna tipna telesca, ki
opravljajo različne funkcije. Vagner-Masnerjevih telesc je v blazinicah prstov približno
100 na cm2. Valter-Pačinijeva telesca, ki se nahajajo malo globlje v podkožju, reagirajo
na pritisk in sodelujejo pri tipanju. V sklepih in vezivnih tkivih se nahajajo kinestetični
senzorni končiči. O raztezanju in krčenju pri gibanju mišic med branjem, bralca
obveščajo mišične in tetivne čutnice, ki se nahajajo v mišičnih vlaknih. Naštete tipne
celice sprejemajo informacije v poteku taktilnega zaznavanja ene ali več pik v Braillovi
črki oz. besedi. Nato se informacije po živčnih poteh prenesejo do centrov v možganski
skorji, kjer se nadaljnje obdelajo.
Pomembno vlogo pri opismenjevanju ima tudi stopnja razvitosti lateralnosti.
Lateralnost pomeni razdeljenost telesa na levo in desno stran. Obe strani se pri
psihomotornih aktivnostih medsebojno dopolnjujeta – ena ima usklajeno vlogo
vodenja aktivnosti, druga pa spremlja in usklajuje funkcije s prvo. Lateralni desničarji
dobivajo impulze za določeno aktivnost iz leve, levičarji pa iz desne polovice
možganske skorje.
Pomembna informacija tipnega zaznavanja fiziološke osnove je tipni prag – najmanjša
razdalja med dvema točkama, ki ju s tipom še lahko zaznamo kot dva dražljaja. Tipni
prag slepih oseb (na blazinicah kazalcev) je 1,9 do 2mm (Gerbec, 1999). Brvar (2012)
navaja, da je tipni prag pri posameznih učencih zelo različen in se izboljšuje z vajo.
PSIHOLOŠKA OSNOVA
Gerbec (1999) kot psihološko osnovo branja brajice izpostavlja proces analize in
sinteze pik v znaku. Skupino pik bralec najprej razčleni, nato pa spet združi v določeno
celoto (znak – črko). Z vajami je postopoma mogoče doseči simultanost prepoznavanja
znakov. Pravi tudi, da na uspešnost spajanja nevro-fiziološke in psihološke
komponente vplivajo stopnja psihofizočne zrelosti, razvitost poti živčnega sistema in
intelektualna razvitost bralca.
PEDAGOŠKA OSNOVA
Opismenjevanje otrok poteka postopoma skozi proces razvoja fizioloških in
psiholoških funkcij otroka. V zgodnjem obdobju je potrebno predvsem delo na razvoju
gibov rok in prstov, ki so osnova za orientacijo v makro in mikro prostoru, kasneje pa
tudi v brajevi celici. V povezavi s svojim znanjem in usposobljenostjo učitelj z
določenimi učnimi sredstvi in pripomočki, metodami in principi postopno sledi
tiflodidaktični in metodični osnovi opismenjevanja slepih (ibid.).
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2.2

AUDITIVNO ZAZNAVANJE SLEPIH

Ton, šum, hrup, govorni signal so akustične informacije, ki sprožajo občutke.
Doživljamo jih subjektivno, glede na znanje, ki ga imamo. Pri slepih so akustične
informacije drugo perceptivno področje, ki jim omogoča znanja in vedenja, ki jih
pridobivajo iz okolice. Omogočajo jim kognitivno učenje, ki ima važno vlogo v
prostorski orientaciji in v razvoju mobilnosti ter tudi v razvoju govora – iz
artikulacijskega in lingvističnega vidika (Jablan, 2010).
Zovko (2002; povz. po Jablan, 2010, str. 74) navaja nivoje avditivnega zaznavanja in
učenja, kot jih je opredelil Vučinić:
– pridobivanje zavesti o zvoku, njegovem obstoju ter usmerjanje otroka na
važne zvoke okolja;
– učenje s pomočjo posameznih zvokov;
– razlikovanje notranjih in zunanjih glasov in glasbenih tonov;
– prepoznavanje zvokov glede na specifične besede in govor;
– pridobivanje sposobnosti selektivnega poslušanja;
– pretvarjanje verbalnih navodil v aktivnosti in delo po verbalno prejetih
navodilih;
– poslušanje zaradi učenja.

Pri slepih se zaradi izostanka vida, namesto koordinacije oko-roka, razvija koordinacija
uho-roka, ta je za slepe tudi ključ za zavedanje prisotnosti določenega predmeta v
prostoru.
Za razumevanje tipnih ilustracij za slepe in slabovidne je tudi auditivno zaznavanje
lahko zelo pomembno. Večina tipnih ilustracij potrebuje besedno osnovo ali podporo,
ta pa je lahko podana tudi govorno. V sklopu povezave med slušnim zaznavanjem in
učenjem ter tipnimi ilustracijami se uporablja nivo pretvarjanja verbalnih navodil v
aktivnosti po verbalno prejetih navodilih ter poslušanje zaradi učenja. Prvo lahko
slepemu pomaga pri orientaciji na tipni ilustraciji in posledično lažjemu razumevanju,
drugo pa pri pridobivanju predznanj, ki omogočajo lažje razumevanje tipne ilustracije.

2.3

SPECIFIČNOSTI VIZUALNEGA OPAŽANJA SLABOVIDNIH

Vizualna percepcija je sposobnost, da se na osnovi asociacij prejšnjih izkušenj
prepoznajo, diskriminirajo in interpretirajo vizualni stimulusi (Frostig, 1964, povz. po
Dikić, 1988, str. 55). Vizualna percepcija ni izključno sposobnost vida, ampak tudi
interpretacije vidnih dražljajev (Dikić, 1988).
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Zaradi redukcije vizualnih zmožnosti, ki otežujejo spoznavanje zunanjega sveta
slabovidni pogosto oblikujejo neustrezne, nepopolne in nejasne predstave, opažanja
in pojme. Pojavljajo se težave s prepoznavanjem predmetov in njihovih odnosov v
prostoru, kar otrokom s težavami v vizualni percepciji otežuje učenje, delo in igro.
Informacije o okolju pridobivajo pretežno z vidom, s pomočjo avditivnih in taktilnih
sposobnosti, sorazmerno s stopnjo okvare vida. Perceptivne sposobnosti pri otrocih s
težavami v vizualni percepciji ne vplivajo samo na usvajanje znanja, ampak tudi na
formiranje pojmov. Količina znanja je, zaradi pomanjkanja informacij, osiromašena.
Sposobnost vizualnega percepiranja pa vpliva tudi na emocionalno sposobnost otroka,
kar opazimo pri pogosti anksioznosti slabovidnih otrok (Dikić, 1988).
Slabovidni zaradi zmanjšane ostrine vida ne morejo jasno razločiti slike ali predmeta,
ki ga opazujejo, pri tem imajo težave z zaznavanjem kontur in podrobnosti na
opazovanem predmetu. Slabovidni, katerih vidno polje je zoženo, predmet težje in
počasneje vidijo kot celoto, težave imajo pri orientaciji v prostoru ter pri branju in
učenju. Osebam z monookularnim vidom pa je vizualno zaznavanje oteženo zaradi
nezmožnosti percepcije globine prostora. Zaradi prej naštetih pomanjkljivosti v
vizualnem zaznavanju slabovidnih oseb, Dikićeva (1988, str. 5) priporoča
dopolnjevanje govora s konkretnimi predstavami in pojmi. Kot pomoč pri ustvarjanju
predstav pa je izpostavila tudi prilagojene učbenike in didaktični material. K boljšemu
vizualnemu zaznavanju slabovidnih oseb pripomore utrjevanje specifičnosti vizualne
percepcije teksta in slike ter razvoj zahtev, ki zadeva uporabo učbenikov in priročnikov,
ter izkoriščanje ilustrativnega materiala pri poučevanju (Dikić, 1988).
Barraga (Barraga, 1964, povz. po Dikić, 1988, str. 54) je v svoji raziskavi ugotovila, da se
da vizualno efektivnost pri otrocih z resnejšo okvaro vida izboljšati. To so dokazali tudi
v kasnejši študiji, kjer so zaznali porast vizualnih sposobnosti in večjo učinkovitost
percipiranja pri slabovidnih učencih po dvomesečni vadbi z vizualnim materialom
(Barraga, Ashcroft, Halliday, 1965, povz. po Dikić, 1988, str. 54).

2.3.1

VRSTE VIZUALNE PERCEPCIJE

ZAZNAVANJE BARV
Človeško oko lahko zazna svetlobo valovne dolžine med 780 do 380 milimikronov. V
spektru razlikujemo osem osnovnih barv (rdečo, oranžno, rumeno, rumeno-zeleno,
svetlomodro, temnomodro in vijolično). Črno barvo občutimo, ko ni svetlobe. Barve
imajo tri lastnosti: ton, intenzivnost in gostoto. Za ostrino vida je potrebna ustrezna
intenziteta svetlobe (Bikov, 1947; povz. po Dikić, 1988, str. 34).
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Pri slabovidnih, ki imajo ostanke vida od 0,01 do 0,04, se pogosto pojavi zmanjšana
občutljivost za barve. Oblika in stopnja motenosti razlikovanja barv je odvisna od
kliničnih oblik slepote in slabovidnosti, njihovega porekla, lokalizacije in toka
(Zemcova, 1975; povz. po Dikić, 1988, str. 34).
Raziskava Zozotova je pokazala, da imata sprememba kota gledanja in razdalja od oči
določen značaj za percepcijo barve predmeta. Lažjo percepcijo barvnih predmetov in
slik omogoča povečanje jakosti in gostote barv. Občutljivost za kontrast je odvisna od
ostrine centralnega vida in od kliničnih oblik obolenja vizualnega analizatorja.
Občutljivost za kontrast je pri percepciji slik odvisna tudi od barve ozadja objekta. Pri
negativnem kontrastu (objekt črne barve na beli podlagi) se pri nekaterih kliničnih
oblikah obolenj sposobnost razlikovanja zmanjšuje, zato je potrebno povečati kontrast
(ibid.).
Dikićeva (1988, str. 34) priporoča razvijanje občutljivosti za kontrast pri slabovidnih
osebah. Občutljivost za kontrast je pomembna pri pisanju, risanju in branju. Priporoča,
da učenci delajo naloge v zvezkih iz nesvetlečega papirja, z jasnimi linijami, s črnim
flomastrom s sledjo od 1,0 do 1,2 mm.
Dikićeva (1988) je v svoji raziskavi ugotovila, da se črno-bele slike hitreje zaznavajo od
barvnih pri vseh oblikah okvare vida. Sposobnost razlikovanja barv pa je, glede na
rezultate njene raziskave, odvisna od dolžine časa opazovanja.

ZAZNAVANJE PROSTORA
Ognjenović (Ognjenović, 1977, povz. po Dikić, 1988, str. 35) loči tri vrste prostorskega
vida:
– vid za obliko – omogoča zaznavanje materialnosti in oblike predmeta (z
monookularnim in binokularnim vidom);
– stereoskopski vid – zagotavlja zaznavanje velikosti predmeta v treh
dimenzijah s pomočjo binokularnega vida;
– globinski vid – omogoča oceno globine prostora, zaznavanje oddaljenosti in
vzajemnega položaja objekta v različnih smereh.

Pri otroku se najprej razvije vid za obliko, v predšolskem obdobju se razvije globinski
vid. Kasneje se oblikujejo kompleksnejše prostorske predstave povezane z razvojem
globinskega in stereotipskega vida (Zemcova, 1975, povz. po Dikić, 1988, str. 36).
Slabovidni težje zaznavajo globino prostora in imajo slabšo prostorsko orientacijo od
videčih, medtem ko je zaznavanje oblik dvodimenzionalnih predmetov načeloma
nemoteno. Razvoj globinskega vida pri slabovidnih je odvisen od stanja ostrine vida.
Na percepcijo prostora pa vplivajo tudi izkušnje (Dikić, 1988).
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Za opazovanje tipnih ilustracij, dopolnjenih s tiskom, je pomemben vid za obliko
dvodimenzionalnih predmetov. Če je ilustriran objekt prikazan v dvodimenzionalnem
prikazu, bo ta lahko razumljiv, če pa je ilustriran kot tridimenzionalni predmet, pa se
lahko pojavijo težave v razumevanju ilustriranega motiva. Slabovidni težje zaznavajo
tridimenzionalne predmete, zato bo njihova ponazoritev v dvodimenzionalni obliki
težko razumljiva.

ZAZNAVANJE OBLIK
Oblike v prostoru zaznavamo glede na ostrino vida in glede na sposobnost
razpoznavanja predmetov (Pavšić, 1973, povz. po Dikić, 1988, str. 37). Za
prepoznavanje oblik je bistveno razločevanje figure od ozadja. Figura ima v sliki več
smisla, medtem ko naj bi se ozadja manj zavedali. Na vizualnem polju se lahko vsak del
pojavi kot figura ter postavlja ostale dele v ozadje (Ognjenović, 1977, povz. po Dikić,
1988, str. 37). Pri ilustracijah v primeru, da želimo izpostaviti točno določen objekt ali
del objekta, je pomembno eliminirati objekte iz ozadja, ki bi lahko motili zaznavanje
izpostavljenega objekta.
Pri percepciji oblike je pomembno izpostaviti povezavo med obliko in orientacijo.
Schiffman (Schiffman, 1975, povz. po Dikić, 1988, str. 38) kot glavni faktor zaznavanja
oblike opredeli opažanje orientacije figure ter pomen, ki ga opazovalec daje stranem
figure. Odvisno je, kaj opazovalec zaznava kot dno, vrh ali stran. Če se ti pomeni
menjajo, potem se menja tudi zaznavanje figure, iz česar lahko sklenemo, da se
položaj figure prepoznava subjektivno. Pri upodobitvi objekta na dvodimenzionalnem
prikazu, v obliki slike ali ilustracije, je zato potrebno upoštevati stalnost usmerjenosti
upodobljenega.

ZAZNAVANJE VZORCA IN OSNOVE
Za zaznavanje vzorca in osnove je potreben dovolj dolg čas gledanja. Doživljanje
vzorca ter figure je složno, medtem ko oblika ni nujno identična s konturo (Schiffman,
1976, povz. po Dikić, 1988, str. 38). Pri zaznavanju predmetov je pomembna
konstantnost forme – vsakodnevno opažanje oblik, pri čemer vzamemo v vednost
nagib objekta. Konstantnost forme je pri opazovanju pomembna zaradi sprememb
kota gledanja določenega objekta, kar je posledica različna slika istega predmeta (Rok,
1980, povz. po Dikić, 1988, str. 38).
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3
3.1

TIPNA ILUSTRACIJA
ILUSTRACIJA

»Beseda »ilustracija« izhaja iz latinske besede »illustrare«, kar pomeni razsvetliti,
razjasniti. Od leta 1840 se ta termin uporablja za sleherno likovno upodobitev, ki
dopolnjuje besedilo ne glede na okoliščino. Lahko se nanaša na iluminirane rokopise
ali na tiskane knjige, pa tudi na znanstveno, leposlovno ali prav za otroke namenjeno
knjigo ali časopis. V širšem pomenu so ilustracije vsa tista dela, ki se naslanjajo na
literarno predlogo.« (Menaše, 1971; cit. po Nabernik, 2012, str. 3)
Nabernikova (2012) navaja delitev vrst ilustracije na domišljijsko in znanstveno
ilustracijo. »Domišljijska ilustracija se nanaša na likovni izraz ustvarjalca, ki temelji na
literarni predlogi, znanstvena ilustracija pa naj bi bila verodostojna podoba nekega
izseka stvarnosti. Ilustracija pojasnjuje napisano, hkrati pa tudi dopolnjuje besedilo.«
(Nabernik, 2012, str. 3) izpostavi tudi pojem didaktična ilustracija, ki zavzema tako
domišljijsko kot znanstveno ilustracijo v funkciji didaktičnih pripomočkov, kot so npr.
učbeniki.
Ilustracije nam lahko prikazujejo razmerja, kot so pozicija in velikost objekta, tudi
njegov videz in funkcijo. S pomočjo ilustracije lahko spoznamo in razumemo določene
stvari, ki so nam sicer nedostopne. Za slepo osebo je npr. zemljevid edina možnost
pregleda topografskih značilnosti nekega območja. Ilustracije lahko prikazujejo naravo,
ljudi ali predmete, veliko ilustracij pa je osnovanih na simbolih, katerih razumevanja se
moramo naučiti. To so: zemljevidi, prometni znaki, matematični simboli, ikone,
različne tehniške risbe… V zgodovini so se ilustracije uporabljale kot navodila ali
inspiracija, večinoma v verske namene. Znanstvena ilustracija je postala bolj razširjena
v 18.stoletju (Eriksson v Salzhauer Axel and Sobol Levent, 2003).

3.2

POMEN IN VLOGA SLIKE V PSIHIČNEM RAZVOJU OTROKA
PRI POUČEVANJU

S slikami in drugimi ilustrativnimi sredstvi pri poučevalnem procesu konkretiziramo
podrobnosti procesa poučevanja in razširjamo meje in dimenzije vidnega. Dobro
izbrana ter pravilno uporabljena slika pozitivno vpliva na dinamiko poučevanja.
Učencu pomaga, da spozna predmete in njihove značilnosti, pojave in dogajanja, ki se
jih ne more spoznati neposredno zaradi oddaljenosti, prostorske ali časovne dimenzije
(Dikić, 1988).
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Dikićeva (1988) našteva naslednje vplive slike na proces učenja. Slika:
–
–
–
–

razvija interes in motivacijo;
pomaga k razumevanju snovi;
povečuje samoaktivnost in ustvarjalni odnos do učenja;
razvija kulturo opazovanja in emocionalni odnos.

Opazovanje je pomemben del procesa učenja. Slike se pri poučevanju uporablja za
razvijanje domišljije, sposobnosti pripomb, iskalne dejavnosti, izrazov za različne
notranje psihične premike. Pri učenju s pomočjo slik je potrebno razločiti med
gledanjem in opazovanjem. Učitelj mora učence naučiti pravilne uporabe slik, torej
opazovanja. Otrok s pomočjo slike trenira optično opazovanje, opaža oblike, barve,
razpoznava osebe, razumeva odnose, analizira vsebino. Da učenci opišejo sliko, morajo
biti miselno aktivni, saj je pri tem potrebna analiza predmetov in pojavov, njihova
klasifikacija, sinteza in abstrakcije (razločevanje bistvenih od nebistvenih značilnosti in
oznak predmetov, kot so oblika, velikost, barva in drugo). Seznanjanje otrok s slikami
se začne že z prvo slikanico. Slikanica mora biti prilagojena sposobnostim razumevanja
otrok določene starosti in različnih sposobnosti. Zaznavanje slike je zelo pomembno za
kasnejše učenje črk (Dikić, 1988).

3.3

ILUSTRACIJA ZA SLEPE IN SLABOVIDNE

Ilustracije, namenjene slepim in slabovidnim osebam, so oblikovane tako, da
omogočajo tipno zaznavo. Osnovane so na reliefu. Poznamo veliko različnih metod in
tehnik izdelave tovrstnih prikazov.
V zgodovini so se tipne ilustracije za slepe pojavile najprej v izobraževalne namene,
povezane z biologijo, kemijo, fiziko, matematiko in geografijo. Proti koncu 19. stol. pa
so se začele uporabljati tudi kot prikazi umetniških in arhitekturnih del. Najprej so za
reliefne prikaze uporabljali nanašanje različnih materialov na lateks. Kasneje so bolj
uporabljali tehniko lesoreza, ki so ga odtisnili na papir, tako da je nastala reliefna
oblika. Obstaja še več različnih tehnik nanašanja materialov, ki so jih uporabljali. Od
zgodnjega 20. stol. pa so najbolj pogosti prikazi na izbočenem papirju (Eriksson v
Salzhauer Axel and Sobol Levent, 2003).
Ena izmed najstarejših ohranjenih knjig s tipnimi ilustracijami za slepe izvira iz leta
1839 in vsebuje sto osemdeset ilustracij z opisi. Pomembnost povezave besednega
opisa s tipno ilustracijo je bila znana že takrat. Po prvi svetovni vojni, kjer je veliko ljudi
izgubilo vid, so začeli ob knjigah s tipnimi ilustracijami uveljavljati tudi zvočne zapise
(Eriksson v Salzhauer Axel and Sobol Levent, 2003).
Da bi tipna ilustracija dosegla svoj namen, mora biti dobro načrtovana. Osnovni
napotki za izdelavo tipnih ilustracij so univerzalni in uporabni tako za domačo izdelavo,

21

TIPNE ILUSTRACIJE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE, Ajda Petrič, diplomsko delo

kot za načrtovanje računalniških diagramov, ki bodo natisnjeni – izdelani kot tipna
ilustracija. Pri oblikovanju tipne ilustracije je pomembno zavedanje, da bo ilustracija
občutena in ne videna. Predstave se bodo oblikovale na osnovi misli in občutenj s
prsti. Vse opazovanje, z očmi ali tipno, je proces učenja in urejanja občutkov, ki jih s
pomočjo mišljenja lahko ˝vidimo˝. Kako neko stvar vidimo, je odvisno od subjektivne
interpretacije osnovane na preteklih izkušnjah in znanjih ter od okolja. Družba je
oblikovana na vidnih vtisih, ki slepim in slabovidnim niso dostopni. K razumevanju
določenih pojmov, funkcij, odnosov, lahko slepim pomagamo z razlago in različnimi
ponazorili, tudi slikovnimi. Da bodo slikovna ponazorila slepim in slabovidnim čim bolj
jasna, jih moramo približati njihovem razumevanju sveta, njihovemu dosedanjemu
znanju, izkušnjam in občutenjem. S sodelovanjem s slepimi in slabovidnimi lahko
pridobimo potrebna spoznanja o načinu, kako jim lahko pomagamo pri razumevanju
določenih pojmov. Slepi in slabovidni težko razumejo perspektivo, velikostne odnose
in z njimi povezane pojme, ki so povzeti iz sveta videčih. Pojmi, ki opisujejo barvo,
obliko, smer, so zanje abstraktni in potrebujejo več ponazoril, da jih lažje razumejo.
Kot pomoč pri oblikovanju predstav slepih in slabovidnih uporabljamo več vrst
ponazoril, med drugim tudi tipno ilustracijo. Ta ima pomembno vlogo v
izobraževalnem namenu. Da bi lahko oblikovali reliefni material, moramo znati
izpustiti določene stvari, razločiti med pomembnim in nepomembnim. Slika je ena
izmed načinov organizacije misli in ne more popolnoma nadomestiti tridimenzionalne
predstave. Lahko pa je dobra in pogosto tudi potrebna dopolnitev tej predstavi. Za
dobro razumevanje je priporočljiv tudi opis oz. razlaga slike ali ilustracije, ta je lahko
usten ali zapisan (Edman, 1992).
Edmanova (1992) meni, da je ilustracija primerna za oblikovanje predstav v naslednjih
primerih:
– ko je objekt nedosegljiv (npr. zvezde, nebotičnik…);
– ko je velikost objekta premajhna za podrobno proučevanje (npr. žuželke,
celica…);
– ko je velikost objekta prevelika za fizično razumevanje v celoti (npr. sončni
sistem, drevo, gora…);
– ko je z besedo težko opisati pojav (npr. mavrica, dim iz dimnika, vodni
krog…);
– ko se objekta ne moremo dotakniti, je preveč občutljiv, nevaren, strupen,
alergen (npr. milni mehurčki, snežinke…);
– ko želimo razjasniti pot med dvema točkama (npr. analiza sobe, zemljevid…);
– ko želimo opisati velikostne odnose med objekti (npr. med slonom in
človekom, med drevesom in hišo,…).
Pri tipni ilustraciji ali načrtu upoštevamo (Edman, 1992):
– zakaj je ilustracija ali načrt pomemben – izbira pomembnih elementov za
prikaz;
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– kdo bo uporabljal material – starostna skupina, mentalne in fizične
sposobnosti uporabnika, sposobnost branja brajlice, sposobnost branja
reliefnih črk in števil, poznavanje tipnih ilustracij;
– kako bo ilustracija ali načrt uporabljen – z ali brez pomoči videče osebe, z
drugim otrokom, ki vidi ali je slep in slaboviden, ob tridimenzionalnem
predmetu, z zvočnim posnetkom, z opisom v brajlici;
– kje bo material uporabljen – v šoli kot učbenik ali zemljevid, doma kot
branje za sproščanje ali igra, na terenu za pomoč pri orientaciji.
Kako bo tipna ilustracija ali načrt narejen je odvisno od (Edman, 1992):
– končne uporabe prikaza – bo uporabljena ena ali več kopij, za enkratno
daljšo uporabo, bo uporabljena v zunanjih ali v notranjih prostorih;
– števila bralcev, ki bo uporabljalo material – posameznik, manjša skupina
ljudi ali masovna uporaba.
Viri informacij, na osnovi katerih je izdelana tipna ilustracija ali načrt, so lahko (Edman,
1992):
–
–
–
–

pisni viri – knjige, enciklopedije, atlasi;
učitelji, zdravniki, tehnologi, glasbeniki, kartografi;
šole, muzeji, knjižnice, javni arhivi;
slepi in slabovidni ter njihova združenja.

Tipne ilustracije se danes veliko uporabljajo v izobraževanju slepih in slabovidnih in
potreba po tipnem materialu je velika. Uporaba tipnega materiala je zelo obsežna
(Edman, 1992):
– predšolski otroci potrebujejo ilustracije ljudi, živali, objektov v njihovi okolici,
slike ob zgodbah v knjigah, simbolne prikaze, smešne skice, igralne table,
igralne karte,… v reliefu;
– učenci in študentje potrebujejo širši izbor materialov, od prikazov v
učbenikih, do enostranskih materialov, slik, zemljevidov, prikazov in
matematičnih diagramov;
– zaposleni slepi in slabovidni potrebujejo navodila, napotke, informacijske
letake, opise naprav v brajlici, diagrame za računalnik, zemljevide…;
– bralci potrebujejo ilustracije novel, tehničnih knjig, časopisov, igralnih polj,
diagramov, Braillovih notnih gradiv, vremenskih napovedi, urnikov,
koledarjev, zemljevidov, navodil, anatomskih ilustracij…;
– starejši slepi in slabovidni potrebujejo zemljevide mest, železnic, rek, cest,
za pomoč pri potovanju ali poslušanju poročil po radiu ali televiziji.
Brvar (2012) v svojem članku navaja cilje, ki jih lahko dosegamo s tipno sliko, prav tako
ti veljajo tudi za tipne ilustracije:
– razvijanje in trening tipa;
– razvijanje precizne motorike;
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– razumevanje določenih oblik v procesu posploševanja oziroma
generalizacije;
– pridobivanje novih informacij in utrjevanje izkušenj iz vsakdanjega življenja;
– dostopnost tipni zaznavi.

3.3.1

RAZVOJ RISANJA PRI SLEPIH

Namen tipnih ilustracij je slepim omogočiti čim boljšo predstavo o stvareh, ki jih
ilustracija predstavlja. V zgodnjem 19. stoletju je več šol za slepe in slabovidne osebe v
svoje programe uvedlo tudi kiparstvo in risanje. Simon Heller (Heller, 1891; povz. po
Eriksson v Salzhauer Axel and Sobol Levent, 2003, str. 101) je v več svojih delih
predstavil pomembnost razvoja risanja pri slepih in slabovidnih osebah. Učenci se z
ustvarjanjem podob (kiparjenjem in risanjem) učijo zaznavati svoje vtise s
koncentracijo na podrobnosti. Pri risanju se osredotočijo na lastna občutenja in
njihovo upodobitev. S tem, ko učenci sami ponazarjajo stvari, prehajajo iz pasivnega
razvijanja domišljije v proces koncentriranega razmišljanja o predmetu. Z razvijanjem
risbe pri slepi ali slabovidni osebi vzpostavljamo povezavo med osebno kreativnostjo
in razmišljanjem. Razvijanje risbe pri slepih in slabovidnih osebah predstavlja osnovo
za interpretacijo tipnih ilustracij, saj je osnova za interpretacijo zmožnost identifikacije
tistega, kar vidimo ali čutimo (Eriksson v Salzhauer Axel and Sobol Levent, 2003).

3.3.2

PREDTVORBA VIDNE V TIPNO OBLIKO

Nekateri kriteriji, ki vplivajo na oblikovanje vidne interpretacije, vplivajo tudi na
oblikovanje tipne interpretacije. To so npr. odnosi med deli; jasne oblike, ki so skladne
z uprizorjenim objektom; perspektiva, ki je odvisna od kota gledanja.
Obstajajo vrste metod pretvorbe vidnega materiala v tipno ilustracijo. Med njimi ne
moremo izbrati tiste, ki bi bila univerzalna za vse uporabnike. Katero metodo in obliko
bomo izbrali, je odvisno od bralčevih potreb, starosti, ozadja in izkušenj. Sliko lahko
predstavimo na več različnih načinov, ustvarjalec pa mora analizirati in odločiti, kateri
način je najpomembnejši, da jo prikaže v tipni ilustraciji. Obseg tipne ilustracije je
odvisen od tega, komu je prikaz namenjen, ter od zahtevnosti originala. Pri izdelavi
mora ustvarjalec uporabljati jasne in preproste oblike, pri tem pa mora funkcijo
predstavljenih oblik sprotno preverjati tako vidno kot tipno. Pomembno je vedenje, da
se s tipom zazna manj struktur kot z vidom, zato je potrebna eliminacija elementov. Ali
bo v tipni prikaz pretvoril celotno sliko ali le glavno idejo, se ustvarjalec odloči po
podrobni analizi originala. Poenostavitev pri pretvorbi ne pomeni le izločitve
podrobnosti, pač pa tudi izpostavitev karakteristik figure, oblik in linij.
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Podobnost vidnega in tipnega prikaza je vidno zaznavna v osnovni obliki figure. Razlike
v kompoziciji in podrobnostih pa so odvisne od našega namena, kaj želimo izpostaviti.
Do različnih del imamo različna pričakovanja. Umetniška dela ocenjujemo glede na
občutja, ki jih sprožijo pri ogledu. Ilustrirani prikazi, kot so zemljevidi, medicinski in
ostali učbeniški prikazi, pa so odvisni od informacij, ki jih posredujejo. Umetniška dela
je težje interpretirati v tipni obliki, saj so občutja, ki jih sprožajo, subjektivna. Da se
izognemo kompleksnosti subjektivnih vidikov umetnosti, uporabimo spremno
besedilo, in bo bralca vodilo čez več interpretacij (Eriksson v Salzhauer Axel and Sobol
Levent, 2003).
Edmanova (1992) navaja spremembe, ki jih lahko naredimo na osnovi originala, če je
ilustracija ali načrt narejen na osnovi pisnih virov, že natisnjenih ilustracij ali načrtov,
morajo biti osnovane na originalnih informacijah:
– prikaz mora biti povečan ali pomanjšan preden naredimo kopijo na relief;
– morda je prikaz prilagojen individualnim potrebam slepega ali slabovidnega
– perspektiva mora biti eliminirana in poenostavljena, upoštevati se mora,
ali bo prikaz razdeljen na več delov po stopnjah;
– nebistvene linije, nepomembno ozadje, nejasne oblike, neurejeni deli so
lahko odstranjeni iz originalne ilustracije, diagrama ali načrta.
Poudarja tudi, da je pri izdelavi materiala potrebno upoštevati avtorske pravice
originalnega materiala (Edman, 1992).
Videči lahko vidno zaznajo oblike, vzorce, jih razumejo preko asociacij na osnovi
predhodnega znanja in ponavljanja, ki jih slepi in slabovidni ne morejo zaznati taktilno.
Lahko zaznajo tudi nematerialne vidne vtise, ki slepim niso dostopni.
Kdor ustvarja reliefne prikaze, jih mora čim bolj poenostaviti in se pri delu postaviti v
vlogo slepe osebe. Edmanova (1992) navaja nekaj smeri za oblikovanje jasnih tipnih
prikazov:
– poznati moramo zgradbo prikaza – dejstva, ki jih moramo upoštevati pri
oblikovanju tipnega prikaza;
– poznati moramo sposobnosti, znanje in ozadje bralca;
– pazljivo moramo urejati tiskane prikaze preden jih oblikujemo v tipni prikaz
in
– korigirati moramo svoje delo – original, vzorec in kopije – s prsti, ne z očmi.
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3.3.3

SPOSOBNOST INTERPRETACIJE TIPNIH ILUSTRACIJ

Sposobnost interpretacije tipnih ilustracij je odvisna od predhodnih izkušenj z njimi,
od predznanja, pa tudi od naših predstav, ki jih oblikujemo s pomočjo zaznavanja
(Eriksson v Salzhauer Axel and Sobol Levent, 2003). M.A.Heller (v Salzhauer Axel and
Sobol Levent, 2003) poudarja, da prej naštete lastnosti vplivajo na razumevanje
tipnega materiala, vendar je to bolj odvisno od posameznikovih tipnih, spacialnih,
kognitivnih in intelektualnih sposobnosti.

3.3.4

NAČIN OPAZOVANJA TIPNIH ILUSTRACIJ

Barry Richardson in Mark Symmons (v Salzhauer Axel and Sobol Levent, 2003) sta
naredila raziskavo o načinu opazovanja tipnih ilustracij. Udeležencem raziskave sta
dala nalogo, da prepoznata tri različne tipne ilustracije, pri tem sta opazovala gibanje
njihovih rok pri opazovanju. Udeleženci raziskave so več kot 50 odstotkov časa tipne
ilustracije aktivno opazovali le z enim prstom. Kazalec so pri opazovanju uporabljali
pogosteje kot ostale prste. Pogosto je pri opazovanju en prst vzdrževal stalen stik s
podlago, bil je statična točka. Prsti so se pri opazovanju pogosto držali in se gibali v
skupini.
Vendar pa so načini opazovanja lahko različni, odvisni od posameznika, ki opazuje.
Ugotovitve Richardsona in Symmonsa (v Salzhauer Axel and Sobol Levent, 2003) so
lahko povezane z opredelitvijo faz taktilnih veščin, kot sta jih opisala Griffin in Gerber
(1982; povz. po Jablan, 2010, str. 72). Po njuni teoriji je razumevanje grafičnih linijskih
prikazov predstopnja branja brajlice. Opazovanje tipnih ilustracij ali slik je načrtno
usmerjena dejavnost, katere cilj je prehod na razpoznavanje znakov brajlice. Za
razpoznavanje znakov brajlice je pomembna uporaba enega prsta, saj se je najprej
potrebno naučiti prepoznati posamezen znak. Tehnike branja brajlice pa najbolj
izpostavljajo kazalca obeh rok, s katerima se prepoznava simbole (Jablan, 2010).
Pretežna uporaba enega prsta pri opazovanju tipne ilustracije je tako lahko posledica
načrtnega učenja opazovanja, ki je osnovno za kasnejše učenje branja.

3.3.5

TEHNIKE IZDELAVE TIPNIH ILUSTRACIJ IN MATERIALI

Tehnike izdelave tipnih ilustracij so različne, od risanja na materiale, na katerih se
pozna reliefna sled, do računalniškega načrtovanja. Veliko postopkov lahko izvedemo
doma ali v šolah, v danih pogojih, nekatere vrste izdelave pa zahtevajo posebne
materiale in orodja. Edmanova (1992) opisuje več različnih načinov izdelave tipnih
ilustracij. Pri nekaterih naštetih vrstah ne potrebujemo posebne tehnologije za
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izdelavo, pri drugih pa je potrebna obdelava s posebno tehnologijo, da nastane
plastična reliefna kopija. Kot prednost zadnjih navaja možnost množične produkcije,
vzdržljivost, uporabnost tudi v zunanjih prostorih. Brvar (2012) našteje naslednje
tehnike izdelave tipnih slik: lepljenje različnih materialov, risanje s termo pisalom,
risanje s konturnimi barvami, izdelava tipnih predlog na mikrokapsulski papir, risanje
na pozitivno folijo, risanje s tiflogramom, izdelava matric za termovakumsko tehniko.
Relief ilustracije je lahko visok ali nizek. Kot nizkega in bolj primernega za uporabo v
šolske namene in običajen material za slepe in slabovidne bralce navaja tistega, kjer je
višina reliefa manjša od 6mm.
Edmanova (1992) navaja, da se je z razvojem sodobne tehnike razvila tudi obdelava in
izdelava tipnih ilustracij. Danes se večinoma uporablja računalniško obdelavo, kjer
lahko ilustracije natančno grafično obdelamo in oblikujemo, nato pa jih natisnemo.

3.3.6

PREDLOGI ZA OBLIKOVANJE

Priporočeno je sodelovanje z uporabniki – bralci, poslušanje njihovih komentarjev in
predlogov. Spremembe v višini reliefa na prikazu dajejo slepemu ali slabovidnemu
bralcu največ podatkov. Višina reliefa, ki ga želimo uporabiti, je odvisna tudi od
metode izdelave, ki jo bomo uporabili. Preproste linijske risbe, načrti, geometrijske
oblike in grafi bodo lažje razumljivi z uporabo enotne ravni reliefa. V tem primeru je
dovolj izbočen linijski prikaz na mikrokapsulskem papirju. Zahtevnejši prikazi z več
ravnmi zahtevajo več časa, truda in opreme. Ne glede na metodo izdelave Edmanova
(1992) priporoča višino reliefa maksimalno 3mm. Za lažjo prepoznavnost med linijami,
simboli, teksturami, puščicami, nalepkami in oblikami priporoča razmik 3mm ali več.
Ko se odločimo za vsebino prikaza namenjenega določenemu uporabniku, in v kateri
tehniki bo izdelan, se odločimo ,kakšne oblike in velikosti bo prikaz (Edman, 1992).
Čas in sredstva, ki jih potrebujemo za izdelavo, so odvisna od tega, komu in za koliko
časa bodo namenjeni naši prikazi. Edmanova (1992) priporoča uporabo naravnih
materialov, ki so lažji za zaznavo in razumevanje. Doma narejeni tipni prikazi, izdelani
iz preprostih materialov, bodo dali bralcu poseben vtis, medtem ko bodo bili skrbno
načrtovani, studijsko obdelani prikazi dostopni večjemu številu bralcev in bodo vzdržali
več časa.
Število slik, zemljevidov ali grafov v knjigah je odvisno od količine informacij, za katere
je potrebno, da so ilustrirane – ko ne morejo biti predstavljene v besedilu. Potreba po
tipnih ilustracijah v učbenikih narašča. Tipni prikazi v učbenikih so pomembni za
učence, ki so integrirani v redne oddelke šol in imajo na razpolago večinoma besedne
opise učne snovi, medtem ko si njihovi videči vrstniki pri razumevanju učne snovi
pomagajo z različnimi grafičnimi prikazi (Edman, 1992).
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Levi in Amick (Levi in Amick, 1982, povz. po Edman, 1992, str. 111) pravita, da lahko na
dobri tipni ilustraciji slepa oseba s hitrim pregledom prepozna pomembne informacije.
Te morajo takoj pritegniti pozornost z visokim reliefom ali posebno teksturo. Velikost
mora biti primerna, da se lahko sledi posameznim linijam ter da so plasti razporejene
tako, da ne izstopajo iz figure. Pomembni deli morajo izstopati in stran se ne sme
nedefinirano spajati s teksturami, linijami ali brajlico. Prikaz ne sme biti neurejen in
nediferenciran.

VELIKOST PRIKAZA
Glede velikosti prikaza se pojavlja veliko različnih mnenj. V primerjavi z otipom, z očmi
zaznamo več podrobnosti manjših velikosti, zato nekateri prisegajo na večje prikaze,
da bi s tem omogočili pogled v podrobnosti. Drugi so mnenja, da so manjši prikazi
boljši, saj bralec lahko zajame več delov prikaza na enkrat in se zato na njem lažje
orientira. Nekateri pravijo ,naj prikaz ne bo večji od ene razprte dlani, drugi so mnenja,
da je optimalna velikost prikaza velikost dveh razprtih dlani. Odločitev o velikosti
predstavljenega objekta je odvisna od ustvarjalca in njegovega namena. Manjši prikazi
z veliko podatki lahko delujejo natlačeno in zmedeno. Za lažje razumevanje jih lahko
povečamo ali razdelimo na več delov. Najbolj idealen načrt je tisti, ki ga bralec lahko
pregleda brez posebnega truda, in pri tem hitro zazna pomembne informacije. Zelo
pomemben element pri izbiri obsega, velikosti in merila je bralec. Njegova mentalna
starost in sposobnosti, ozadje, predznanje in izkušnje z branjem tipnih ilustracij.
Pomembno je, da bralec uporablja obe roki, saj tako dobi več informacij o obliki in
položaju, ki mu omogočajo lažjo predstavljivost. Z uporabo obeh rok, slepi bralec pri
prehodu čez ilustracijo dobi prvi vtis o prikazu in se na njem kasneje lažje orientira.
Izbira velikosti prikaza je odvisna od bralčevih izkušenj s tipnimi prikazi, tako je za
mlajše otroke in bralce z manjšo občutljivostjo bolje uporabiti nekoliko večje prikaze,
vendar moramo pri tem vzeti v ozir, da imajo mlajši otroci tudi manjše dlani in prste
(Edman, 1992).
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FORMAT
Faktorji ki vplivajo na izbiro velikosti formata (Edman, 1992):
– namen uporabe prikaza – ali bo prikaz izdelan v enem ali več izvodih,
kakšne formate materiala imamo na voljo in kakšne formate lahko obdelamo
glede na tehniko izdelave, ali želimo velik ali majhen prikaz, plakat ali v žepni
velikosti;
– v kakšni obliki bo prikaz predstavljen. Če bo prikazan v knjigi, moramo
upoštevati standardno velikost Braillove knjige. Ali bo prikaz v obliki
plakata ali zemljevida? Mlajši otroci imajo radi knjige v velikosti A5 formata,
kar je tudi bolj ekonomično;
– koliko informacij bo predstavljenih na eni strani, če je slika ali zemljevid večji
od standardnega formata, če je preveč informacij za prikaz na standardni
velikosti formata. Format lahko na različne načine povečamo, tako da
horizontalno ali vertikalno dodamo nov list.

Pomembno je, da je prikaz dovolj odmaknjen od vezave in da ta pri opazovanju ni v
napoto. Prav tako moramo pustiti dovolj prostora, ki ločuje ilustracijo od besedila.
Ilustracijo lahko od besedila z opisom ločimo tudi tako, da opis postavimo na
nasprotno stran, tako bralec ne potrebuje obračati strani, ko išče informacije (Edman,
1992).
Faktorji, ki vplivajo na končno uporabo knjige ali prikaza (Edman, 1992):
– višina reliefnega materiala, ki je vezan v knjigo, mora biti primerno nizka –
približno od 1 do 2 mm;
– za lažji pregled tipnega prikaza z obema rokama mora knjiga, stran ali list
ležati na ravni podlagi. Prikazi so lažje razumljivi, ko jih ne motijo druge
izbokline izpod prikaza;
– knjiga s spiralno vezavo omogoča neodvisno obračanje strani, ki jo
opazujemo.

PREPROSTOST – JASNOST
Pri načrtovanju ilustracije moramo razmisliti o pomenu prikaza in upodobiti samo
najpomembnejše elemente ali želene elemente ter le enega ali dva objekta na sliki.
Preveč linij na tipni ilustraciji povzroči zmedo. Ne uporabljajmo nepotrebnih
podrobnosti. Ilustracije naj bodo preproste. Vsak objekt, oblika ali simbol mora bralcu
posredovati temeljne informacije in biti mora lahko razpoznaven. Oblike morajo biti
jasne, brez bogatih okrasitev, obrisi morajo biti razumljivi. Problem prevelikega števila
informacij je lahko olajšan z razdelitvijo prikaza na delne, stopenjske prikaze (Edman,
1992).
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Ko si pri oblikovanju tipne ilustracije pomagamo z ilustracijo, ki je vidno dostopna,
moramo biti pozorni na redukcijo elementov. Za ilustracijo ni nujno, da vizualno zgleda
kot ilustracija, po kateri se zgledujemo. Večkrat je to celo slabo. Znati moramo izločiti
elemente, ki povzemajo bistvo ilustracije, in jih uprizoriti na čim bolj preprost način.
Pri tem moramo paziti tudi na perspektivo in obliko elementov, ki jih bomo upodobili,
da bodo ti jasni in razumljivi, npr. človeka upodobimo z obema nogama (ne samo z
eno ali brez, če sedi za mizo), paziti moramo na velikostne odnose (naj miza ne bo
večja od človeka), elementi na ilustraciji naj bodo jasno razločljivi (naj deček in miza ne
bosta eno, ampak vsak svoj element)… Upoštevajmo načelo jasnosti in preprostosti
(Edman, 1992).
Edmanova (1992) kot priporočila navaja:
– izberite karakteristične podrobnosti, ki bodo objektu dale pomen in jih
izpostavite. Pri tem se izogibajte nepomembnih podrobnosti;
– nekatere podrobnosti so čisto vizualne – pike na leopardu, pege na
otroškem obrazu, proge na žuželki… V teh primerih lahko figuro
prikažemo v dveh različicah, s podrobnostmi in brez njih. Pri tem moramo
dodati tudi dodatno razlago;
– če so podrobnosti nepotrebne v prikazu, vendar potrebne za razumevanje
zgodbe, ki je ilustrirana, jih nadomestimo s črkami ali števili, ki bodo
razložene v opisu.

PODROBNOSTI
Neurejeni diagrami navadno vsebujejo preveč podrobnosti na premajhnem prostoru.
Edmanova (1992) priporoča povečavo prikaza in razporeditev podobnih elementov v
večjem razmiku. Za bralčevo razumevanje tipne ilustracije so najpomembnejši
elementi kontrast, tekstura in višina reliefa.
POSTOPNI PRIKAZI
Edmanova (1992) predstavi štiri različne načine postopnih prikazov:
1. Lestvica različnih shem je konstantna. Najprej uprizorimo osnovno obliko
objekta. Nato prikažemo različne dele objekta, vsakega posebej ali pa z
dodajanjem novih elementov na posamezen del, dokler objekt ni
izpolnjen v celoti. Ta metoda lahko vsebuje tri ali več sheme ali dele shem.
Da poenostavimo razpoznavo oblike, lahko ponovimo osnovno obliko
objekta in na njej upodobimo posamezne elemente. Pri tem je
pomembno, da ohranimo velikost osnovne oblike. V tehniki se pogosto
uporabljajo tudi prikazi, ki pokažejo ločene – razstavljene elemente
objekta po vrstnem redu. Tovrsten relief ne sme biti predstavljen v
perspektivi, ampak v pogledu od zgoraj ali frontalno.
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Slika 1 – Postopen prikaz z ločenim prikazom elementov
2. Pri drugem načinu je lestvica različnih shem konstantna, medtem ko se
fizična pozicija figure ali objekta seli po ploskvi. Najprej uprizorimo
osnovno obliko figure ali objekta. Nato uprizorimo različne stopnje rasti,
spremembo oblike, spremembo pozicije.

Slika 2 – Postopen prikaz s konstantno lestvico shem, kjer je osnovna oblika
objekta stalna, prikazane pa so spremembe rasti.
3. Lahko uporabimo povečavo nekaterih podrobnosti prikaza za bralčevo
lažje razumevanje. Nekateri prikazi potrebujejo povečavo le majhnega
področja, ki je pomembno za razumevanje prikaza. Oblikujmo celotno
figuro ali objekt, vključno z delom, ki ga želimo povečati. To področje je
lahko v osnovnem prikazu poenostavljeno, v povečavi pa izpostavimo
pomembne podrobnosti. Izberemo področje, ki ga želimo povečati in ga
ogradimo z izbočenim krogom, kvadratom ali pravokotnikom, ki je
označen z ozko pikčasto linijo, ali pa področje omejimo s posebno
teksturo. Da bi se izognili zmedi, uporabimo enake ali podobne teksture,
linije in simbole, kot so uporabljeni na osnovni shemi. Povečano shemo
postavimo na isto ali nasprotno stran, odvisno od prostora, ki ga imamo
na voljo. Zelo pomembno je, da bralca obvestimo o povečavi z besedilom,
v opisu ilustracije ali pa v naslovu ilustracije.
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Slika 3 – Postopen prikaz s povečavo podrobnosti prikaza
4. Poznamo tudi način, kjer izpostavimo več področij prikaza, ki morajo biti
predstavljena v povečavi. Najprej predstavimo enostaven prikaz v obliki
izbočene linije kot dvignjeno narisano črto na dvignjenem ozadju figure ali
objekta. S simbolom, figuro, številom, teksturo ali obkroženim območjem,
določimo območja, ki jih želimo povečati. Z označitvijo povečanih območij na
osnovnem prikazu bo razviden odnos med različnimi področji. Nato postavimo
povečane dele v logičnem zaporedju na isto stran, nasprotno stran ali
naslednjo stran. Tudi v tem primeru moramo bralca opozoriti na povečavo.

Slika 4 – Postopen prikaz z izpostavljenimi več področji prikaza predstavljenimi
v povečavi

Postopni prikazi si lahko sledijo v različnem zaporedju. Od posameznih shem do
celotnega prikaza ali pa od prikaza celotnega objekta do shem posameznih elementov.
32

TIPNE ILUSTRACIJE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE, Ajda Petrič, diplomsko delo

Mlajši slepi bralci imajo raje prikaze, ki najprej izpostavijo celoten objekt, in nato
posamezne elemente (potreben je proces analize elementov), medtem ko starejši,
izkušenejši bralci nimajo težav z ilustracijami, ki so prikazane v obratnem vrstnem redu
(potreben je proces sinteze elementov). Nekateri menijo, da postopkovni prikazi
zavzemajo preveč prostora v knjigah. Edmanova (1992) pa se sprašuje v čem je smisel
prikaza z reliefno ilustracijo v primeru, da ta ni razumljiva in podpira postopne prikaze
za jasnejšo predstavo.
OSNOVNE OBLIKE
Obdržati je treba osnovno obliko objekta, živali ali človeške figure. Poudarimo
najpomembnejše karakteristike figure, vendar ne uporabljajmo tehnike
nesorazmernih elementov figure (velike glave, majhna telesa…), kot jih uporabljajo pri
risanih junakih v risankah. Osnovna oblika, s čim manj podrobnostmi bo omogočila, da
objekt ne bo popačen (Edman, 1992).
CELOSTNOST OBJEKTA
Da omogočimo razumljivost prikaza, moramo objekte, živali ali ljudi prikazati v celoti.
Prikaz polovice psa, človeka ali avtomobila, bo slepega bralca zmedel. Izjemo lahko
naredimo, ko upodobimo vrsto figur, živali ali objektov, ki se nadaljuje iz ene do druge
strani formata. Pri tem pa moramo bralca ustno ali pisno opozoriti na tovrsten prikaz.
Edmanova (1992) opiše lastne izkušnje, kjer so ji otroci povedali, da prikaze ljudi in
živali lažje razumejo, če so ti uprizorjeni z vsemi udi (ljudje imajo dve roki in dve nogi,
živali štiri noge). Redukcija določenih elementov je možna v primeru, da bi ti motili
razumevanje drugih elementov ilustracije, ker bi bila ilustracija preveč natrpana. Ko je
del objekta uprizorjen v naravnih okoliščinah in v kontekstu, kot npr. uho na pravem
mestu glave, bralec ne bo imel težav z razumevanjem upodobljenega objekta. Del
objekta je lahko prikazan na ozadju, ki je v obliki osnovne forme, ki uprizarja obliko
celotnega objekta in je dvignjeno nad podlago. Osnovna oblika celotnega objekta je
lahko predstavljena tudi z izbočeno linijo, deli tega objekta, ki ga želimo izpostaviti, pa
so poudarjeni (dvignjeni…) (Edman, 1992).
PERSPEKTIVA
Beseda perspektiva je tako pogosto uporabljena, da se ji ne moremo izogniti, četudi je
ni mogoče vizualno zaznati. Dobro je, če slepe in slabovidne s tem pojmom seznanimo
tako besedno kot slikovno. Če pojma ni mogoče videti, ni rečeno, da ga ni možno
razumeti s pomočjo slik in tridimenzionalnih objektov (Edman, 1992).
Figure morajo biti uprizorjene frontalno ali pa s profila. Roke in noge ne smejo biti
skrajšane in telesa zasukana, saj se te vizualne karakteristike slepemu bralcu zdijo
fizično deformirane. Zgradbe, ceste, pohištvo, stroji in ostali objekti morajo biti
prikazani vertikalno ali horizontalno, ne pod kotom. Reliefni prikaz tridimenzionalnega
objekta v perspektivi bo s preveč linijami in teksturami zmedel opazovalca. En izmed
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težav takega prikaza je, da del objekta ni viden, ker je skrit za drugim delom. Prikaz
odnosa med deli figure lahko ponazorimo z geometrijskimi oblikami (Edman, 1992).
M. A. Heller (v Salzhauer Axel and Sobol Levent, 2003) je v svojih raziskavah dokazal,
da se slepi in slabovidni lahko naučijo interpretacije tipnih prikazov prikazani v različni
perspektivi. Jansson in Holmes (v Salzhauer Axel and Sobol Levent, 2003) sta naredila
raziskavo, kjer sta 3D učinek grafično prikazala s pomočjo pravilnega obrisa in različno
gostoto teksture. Ugotovila sta, da slepi za razumevanje tovrstnih prikazov potrebujejo
razlago z navodili in praktičnim prikazom.
POZICIJA
Človeške in živalske figure postavimo v naravno fizično pozicijo, saj je drugačne
položaje telesa težko tipno prepoznati in razumeti (Edman, 1992).
POMOŽNE LINIJE
Figure, živali, hiše, avtomobili, pohištvo, rože, gore morajo biti uprizorjene vzdolž
prikaza in dobro je dodati linijo, ki jih postavi v določen odnos, da ne lebdijo v zraku.
Dobro je, da narišemo osnovno površino, npr. tla, ko rišemo dva otroka, ki se sede
igrata na tleh. Linija lahko pomeni tla, cesto, zemljo… Linija pa pomaga tudi k
razumevanju velikosti in medsebojnega odnosa elementov, ki so prikazani. V primerih,
ko linije ne moremo izpostaviti, je dobro, da so vsaj elementi razporejeni v horizontali
na enaki višini in po možnosti povezani s tanko pikčasto izbočeno linijo (Edman, 1992).

Slika 5 – Ilustracija slona, ki smotrno eliminira elemente vidne zaznave in izpostavi
najpomembnejše elemente. Slon je prikazan celostno (izrazit prikaz vseh štirih nog) in
v naravni fizični poziciji. Dodana je pomožna linija, ki pomaga pri orientaciji.
PROPORCI
Risbe so način prikaza objekta v odnosu z okoljem. Če objekte uprizarjamo
pomanjšane ali povečane, kot so v resničnosti, kolikor je mogoče, ohranimo velikostna
razmerja med upodobljenimi objekti. Če je objekt uprizorjen v pravem razmerju,
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skupaj z nekim drugim objektom, bo tudi prikaz bolj razumljiv. Pri tipnih ilustracijah
knjig je dobro, da se uporablja enotno velikost določenega objekta skozi celo serijo
ilustracij. Ko želimo uprizoriti večje objekte in standardna velikost ni mogoča, je dobro,
da ilustraciji dodamo ustno ali pisno razlago. Spremembe velikosti je dobro vključiti,
kadar je rast skladna s spremljajočo zgodbo (npr. rast otroka, rastline, balona…)
(Edman, 1992).

Slika 6 – Ilustracija, ki ne upošteva načela ohranjanja velikostnih razmerij med
upodobljenimi predmeti.

Slika 7 – Ilustracija sončnice, ki upošteva načelo ohranjanja velikostnih razmerij.

RAZMERJE
Razmerje je odnos med tridimenzionalnim objektom v resničnosti in
dvodimenzionalnim predmetom na prikazu tega objekta. Razmerja uporabljamo v
primerih, da je objekt premajhen ali prevelik, da bi ga predstavili v naravni velikosti in
se zaradi jasnosti prikaza uporabi povečavo ali pomanjšanje. Kadar uporabimo prikaz v
razmerju, je dobro, da bralca o tem obvestimo. To lahko predstavimo z ulomki ali v
odstotkih. Povečava prikaza ni vedno najboljša, saj za ogled in razumevanje
medsebojnih delov porabimo več časa, bralec pa zaradi tega lahko tudi izgubi glavno
nit opazovanja. V tem primeru lahko naredimo dva prikaza, večjega in manjšega
(Edman, 1992).
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ENOTNOST
V učbenikih se pogosto uporablja vrsto raznolikih prikazov. Pri tipnih ilustracijah bo
razumevanje večje, če bomo uporabili enoten prikaz, ki ga lahko ponazorimo tudi s
figuro, simbolom ali Braillovim znakom. Za lažjo razpoznavnost enotnega objekta
enotno uporabimo tudi njegove značilnosti (npr. literarna oseba naj bo čez vso knjigo v
ilustracijah upodobljena vedno enako – oblačila, lasje…) (Edman, 1992).
KONTRASTNOST TEKSTURE
Kontrastnost teksture na področjih, linijah in točkah istega prikaza je zelo pomembna,
da se te elemente lažje razloči med seboj. Edmanova (1992) priporoča:
– odnos in kontrast med objekti ali predmeti na prikazu je bolj pomemben od
same oblike predmeta, dva ali več predmetov brez upoštevanja načela
kontrasta lahko bralcu data napačno predstavo o objektu;
– za upodobitev sosednjih elementov izberimo površine, ki si niso preveč
podobne;
– preudarno izberimo simbole in teksture, saj lahko preveč kontrastnih
območij in figur zmede bralca;
– Simbole, pasove, puščice in linije je težko najti v področju, ki ima teksturo,
zato naj bo med njimi najmanj 3mm prostora;
– ostrejše, pravokotne linije so bolj otipljive in jih na ozadju lažje zaznamo kot
zaokrožene;
– pri izbiri in oblikovanju si pomagajmo s tipnim preizkušanjem.
NAPISI – OZNAČBE
Označbe naj bodo blizu kraja, ki ga označujejo. Biti mora jasno določeno, kaj
označujejo. Bralca morajo informirati, ne pa mu otežiti branje prikaza. Priporočila
(Edman, 1992):
– označba naj bo minimalno 3mm oddaljena od mesta, ki ga označuje. Če je
relief višji, naj bo tudi minimalna razdalja daljša,
– označbe na teksturah so težko berljive, zato okrog brajlice pustite nekaj
praznega prostora, še posebej v pikčastih območjih;
– ko uporabljamo tehniko mikrokapsulskega papirja, vzemimo v ozir, da je
višina reliefa vedno enako visoka, zato moramo okrog označbe pustiti dovolj
prostora da bo lahko prepoznana;
– včasih označbe ni možno postaviti dovolj blizu mestu, ki ga označuje, v tem
primeru namesto označbe uporabimo figuro ali črko. Vključimo ključ za
prepoznavo v diagram na nasprotno ali naslednjo stran. Za pomoč pri iskanju
razlage lahko dodamo tudi puščice ali črte, ki usmerjajo k razlagi, vendar
naj te ne motijo ilustriranega objekta. Tekstura teh črt naj bo drugačna od
tistih, ki ponazarjajo ilustriran objekt. Te črte naj ne bodo daljše od 2cm;
– ko ilustracija vsebuje več ponavljajočih se objektov, simbolov, oblik ali linij
bo dovolj ena označba le teh;
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– označbe naj bodo urejene. Najbolje je, da so postavljene na isto stran
prikaza.

BESEDNI OPISI IN NASLOVI
Paziti moramo, da bralci besedila ne zamenjajo s področjem ilustracije. Zato morajo
biti napisi ločeni od ilustracij. Ni primerno, da se besedne ali črkovne zapise uporablja
neposredno na področju ilustriranega objekta (Edman, 1992).
OPISI
Naslov ilustracije ali kratek in jasen opis lahko pripomore k razumevanju tipne
ilustracije. Vedenje o tem, kaj bomo prebrali, lahko povežemo s predhodnimi
izkušnjami in si s tem omogočimo lažjo predstavljivost. Opisi naj bodo kratki,
upoštevajmo dejstvo, da zapis v brajlici zavzame več prostora od tiskanega zapisa. Ko
prevajamo natisnjene knjige in učbenike v tipno obliko, odstranimo ves nepotreben
tekst in področja, ki lahko zmedejo bralca. Uporaba puščic in besed v območju
ilustracije naj bo čim manjša. Številka ilustracije ali naslov naj bosta ustrezno
postavljena k pripadajoči ilustraciji. Opis reliefnih ilustracij, ki niso predstavljeni v
tiskani knjigi, naj bodo v knjigi z reliefnimi ilustracijami predstavljeni v uvodu ali na
začetku. Ti opisi naj vključujejo navodila za uporabo puščic, simbolov in podobnega.
Reliefnim ilustracijam, ki niso vključene v knjigo, prav tako dodajmo pripadajoč ustni
ali pisni opis (Edman, 1992).

ŠTEVILKE STRANI
Edmanova (1992) navaja dva načina označevanja strani na reliefnem materialu:
– Braillova številka strani je nameščena v zgornjem desnem kotu strani. Če je
stran premeščena iz tiskanega materiala, je številka tiskane strani
postavljena v zgornji levi kot strani, vzporedno z brajevo številko oznake
strani;
– Braillova številka strani je nameščena v desni spodnji kot strani, natisnjena
številka strani pa je v isti liniji, le v levem kotu.
Naslovi in števila, s katerimi so označene ilustracije, naj bodo nameščene na vrhu
levega dela strani. Če je številka strani označena najprej, naj bosta naslov in številka, ki
označujeta ilustracijo, postavljena pod številko strani.
KJLJUČI IN LEGENDE
Ključ je seznam razlag simbolov, linij, tekstur, figur in števil. Najpogosteje je povezan z
zemljevidi, lahko pa se pojavlja tudi kot sestavni del kompleksnejših prikazov.
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Edmanova (1992) priporoča, da se razlag ne vključuje v ilustracijo, pač pa se uporablja
različne teksture, črke ali števila, ki so razložene v legendi.
– teksture, linije in simboli so običajno predstavljeni s ključem posameznih
besed, okrajšav, črk ali števil. Črke naj bodo razporejene v abecednem
vrstnem redu, števila pa po vrsti od najmanjšega do največjega;
– bistvo ključa je povezava med črkami – simboli in razlagami posameznih
delov. Za lažje razumevanje lahko uporabimo tudi že uveljavljene simbole;
– Braillove črke od K do Z imajo manj možnosti, da bi jih zamenjali z
Braillovimi števili;
– obstajajo različne velikosti brajlice. Manjšo obliko lahko uporabimo, ko ob
prikazu pa nimamo dovolj prostora, vendar ta ni primerna za branje
neizkušenih bralcev. Če v prikazu uporabimo manjšo obliko brajlice, naj bo ta
enake velikosti tudi v ključu, razlaga pojma pa je ahko v standardni
velikosti;
– položaj ključa naj bo enoten, če imamo v knjigi zbranih več prikazov.
PUŠČICE
Uporaba puščic naj bo omejena. Če je na prikazu dovolj prostora za simbol, raje
uporabimo ključ. Puščice morajo biti jasno definirane, paziti moramo, da ne postanejo
integriran del prikaza, kadar tega ne želimo. Imamo veliko oblik puščic, izberemo tisto,
ki se nam zdi najbolj primerna glede na naš prikaz. Glava puščice mora imeti široko
osnovo, ostre kote ter rep pod kotom 90 stopinj. Taka oblika omogoča smer branja
reliefne ilustracije. Velikost puščice je odvisna od velikosti prikaza in pomembnosti
dodatka. Med puščico in točko, ki jo želimo izpostaviti, naj bo dovolj prostora, da bo
puščico moč razbrati. Puščice ni dobro postaviti na teksturo, okrog nje naj bo vsaj
3mm praznega prostora. Neprekinjena puščica je boljša od prekinjene puščice. Ni
dobro, da puščica seka linijo prikaza, če je to potrebno, puščico razdelimo na dve
puščici (Edman, 1992).

Slika 8 – Puščici – leva puščica je jasno definirana, medtem ko je puščica na desni
strani postala integriran del prikaza.
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Slika 9 – Puščica je od teksture ločena s praznim prostorom.

TIPNE ILUSTRACIJE LJUDI
Da bodo prikazi človeških figur jasni, Edmanova (1992) priporoča:
– prikazi ljudi naj imajo obe roki z dlanmi in obe nogi s stopali;
– lasje bodo bolj prepoznavni, če bodo sledili obliki obraza in ne bodo
oblikovani kot vidni vpliv;
– glave so navadno manjše, zato naj bodo usta preprosto upodobljena z
izbočeno linijo;
– pazite na razmerja med posameznimi deli telesa, npr. glava naj ne bo
prevelika.
TIPNE ILUSTRACIJE ŽIVALI
Živali naj imajo upodobljene vse noge, vključno s stopali, šapami ali kopiti. Pazite, da
noge ne bodo upodobljene preveč blizu, da ne bodo delovale kot ena noga. Pozorni
moramo biti na pozicijo repa, pazite, da na tipni ilustraciji ne bo deloval kot peta noga.
Rogovi in ušesa naj bodo ločeni. Pri upodabljanju živali z rogovi je bolje, da jih
upodobimo frontalno. Ušesa naj imajo enako pozicijo, naj ne bo eno usmerjeno
navzgor, drugo navzdol, kakor pogosto opazimo pri tiskanih ilustracijah (Edman, 1992).
TIPNE ILUSTRACIJE ARHITEKTURE
Arhitekturni elementi naj ne bodo upodobljeni iz različnih perspektiv, najbolje je, da
so upodobljeni frontalno. V prostor jih umestimo s pomožno linijo, npr. linijo, ki
ponazarja tla. Zgradbe in hiše naj bodo čim bolj poenostavljene, naj ne vsebujejo
preveč oken ali drugih podrobnosti. Njihova velikost naj bo ustrezno velika, da bodo
lahko razpoznavne kot arhitekturni objekt. Dvignjene strehe bodo bolj razpoznavne od
položnih. Razmerje med zgradbami, ljudmi, drevesi, avtomobili ali drugimi objekti naj
bo ustrezno. Drevesa, grmičevje, ograje in drugi elementi naj ne bodo upodobljeni
preveč blizu zgradbe, da ne postanejo integriran del arhitekturne oblike. Dimnike
pustimo zgoraj odprte (Edman, 1992).
TIPNE ILUSTRACIJE POHIŠTVA
Prikazi naj bodo čim bolj preprosti, prikazani naj bodo frontalno ali s profila. Prikaz naj
vsebuje pomožno linijo, ki določa pozicijo pohištva, npr. tla. Ohranite velikostna
razmerja v primerjavi z drugimi objekti (Edman, 1992).
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TIPNE ILUSTRACIJE DREVES
Slepi bralci si drevesa težje predstavljajo, saj se v realnosti lahko dotaknejo le debla
drevesa ali pa otipajo majhno drevo, težko pa si predstavljajo velike bore, mogočnost
hrasta, obliko palmovca. Drevesa naj bodo upodobljena s pomožno linijo, naj ne
lebdijo v zraku. Njihova oblika naj bo preprosta, vendar pazimo, da ne bodo zamenljivi
z oblaki ali palico. Veje so pomemben del drevesa, zato jih je potrebno upodobiti. Če
na isti ilustraciji upodabljamo več dreves, naj bodo ta enake oblike, da bralec ne bo
imel težav z vnovičnim razpoznavanjem elementa (Edman, 1992).
NEFIGURATIVNE ILUSTRACIJE
Pri nefigurativni ilustraciji se uporablja različne geometrijske oblike, ki prikazujejo
določen objekt. Uporablja se simbole, ki jih lažje razumejo (npr. krog namesto
človeka). Slepi niso obremenjeni z vidno predstavo hiše, ki je kvadratne oblike, ima
trikotno streho, dve okni in vrata. Če bo tovrstna hiša predstavljena v drugačni
perspektivi, zanje ne bo razumljiva. Lažje bo, če za hišo določimo nek enostaven
simbol (npr. geometrijsko obliko), ki bo vedno prepoznavna (Edman, 1992).

Slika 10 – Nefigurativna ilustracija iz knjige Roly Goes Exploring, ki jo je napisal Philip
Newth. Rolly, je predstavljena kot majhen krožec. Ostale oblike so vbočene ali
izbočene v papirju. Knjiga je namenjena slepim in videčim.
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3.3.6.1

PRIKAZI ZA SLABOVIDNE

Priporočila za grafične prikaze za slabovidne so podobna kot za slepe, vendar
omogočajo uporabo barve. Ilustracije in zemljevidi lahko vključujejo (Edman, 1992):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

še nekaj podrobnosti in preprostih oblik;
minimalna razdalja med dvema objektoma naj bo 3mm;
dober kontrast med barvami in oblikami;
čiste barve v nasprotju z meglenimi barvami;
temno obarvane izbočene linije;
odebeljen črni tisk, ne barvnega tiska;
če je prikaz potrebno prikazati v perspektivi, naj bo ta preprosta;
nevtralno ozadje;
figure in objekti naj ne bodo upodobljeni s sencami;
osnoven material naj bo nesvetleč papir ali nesvetleča plastika.

TIPOGRAFIJA V PRIKAZIH ZA SLABOVIDNE
Če prikaz vsebuje črke, števila ali besedilo, naj bo to povečano. Črke naj bodo jasnih
linij, besedilo naj ne bo podčrtano. Izbira in oblika topografskega tipa pisave je odvisna
od bralca, saj ni univerzalne pisave, ki bi ustrezala vsem slabovidnim bralcem. Dobro
je, da podlaga, na katero je natisnjeno besedilo, ni svetleča ter da je barva podlage in
tiska kontrastna. Pisava, namenjena slabovidnim osebam, naj ne bo ležeča in
zaokroženih oblik (Edman, 1992). Velikost pisave Edmanova po Nolanu (Edman 1992,
po Nolan 1959) za slabovidne osebe priporoča 18 točkovnih pik. Zovko (1991) pa
navaja, da ni v tekstih razpona od 12 do 24 točkovnih pik nobena velikost označena za
prednostno za vse slabovidne.
Edmanova (1992) je izpostavila tudi naslednja priporočila:
– večina bralcev ima raje kombinacijo malih in velikih tiskanih črk, kot
uporabo le velikih tiskanih črk;
– razdalja med dvema besedama naj ne bo prevelika ali premajhna. Razdalja
med koncem ene besede in začetkom druge besede naj bo približno 2 mm.
Izogibajte se vezanim besedam;
– izogibajte se dolgim vrsticam. Dolžina teh naj bo med 5,5 cm in 11,3 cm;
– razdalja med vrsticami naj bo višina ene vrstice glede na velikost besedila, ki
jo uporabljamo;
– velikost prikaza naj bo prilagojena bralčevim vizualnim sposobnostim.
BARVE
Pri transponiranju tiskanih prikazov v tipne ilustracije Edmanova (1992) namesto barv
priporoča uporabo reliefnih tekstur, kjer naj bodo izbokline obarvane črno.
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4

OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJ RAZISKOVANJA

Za raziskovanje tipnih ilustracij na področju slepote in slabovidnosti sem se odločila,
ker sem bila povabljena k sodelovanju na delavnico, kjer so izdelovali tipne ilustracije,
ki so namenjene slepim in slabovidnim in razmišljali o oblikovanju le teh. V času
študija sem veliko razmišljala o pomanjkanju didaktičnih materialov na področju
poučevanja oseb s posebnimi potrebami tudi slepih in slabovidnih. Ker se mi je zdelo
pomanjkanje znanja za oblikovanje pomemben vzrok za manjšo pojavnost
prilagojenih gradiv namenjenim slepim in slabovidnim osebam, sem se odzvala
povabilu na delavnico. Gospod Zdravko Papič me je spodbudil, da sem spremljala
celoten proces delavnice in se posebej osredotočila na načela oblikovanja, ki so jih
upoštevali pri izdelavi tipnih ilustracij za slepe in slabovidne.
Raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je bilo: Kako oblikovati tipno ilustracijo
za slepe in slabovidne?
Cilj raziskave je bil zbrati priporočila, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi tipnih
ilustracij za slepe in slabovidne, da bodo te kar najbolj dosegle svoj namen (bodo
jasne, pregledne in razumljive za slepe in slabovidne opazovalce).

5

OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE

Za raziskovalni del svoje diplomske naloge sem uporabila deskriptivno metodo
raziskovanja (Sagadin, 1993). Izvedla sem kvalitativno raziskavo s preliminarno študijo
z udeležbo na delavnici, kjer so izdelovali tipne ilustracije za slepe in slabovidne.
Podatke na delavnici sem pridobila s pomočjo nestandardiziranih intervjujev,
nestrukturiranega opazovanja in analize dokumentov. Med prisotnostjo na delavnici
sem opazovala proces izdelave tipnih ilustracij za slepe in slabovidne, ki je zajemal vse
faze – od idej, skic, izdelave, korektur, končne-natisnjene oblike. Namen mojega
opazovanja je bil spoznati potek nastanka tipnih ilustracij, knjige s tipnimi ilustracijami,
ter zbrati ugotovitve in smernice, ki so jih udeleženci upoštevali pri svojem delu.
Smernice, ki sem jih oblikovala na osnovi podatkov pridobljenih v času delavnice, sem
primerjala s priporočili, ki sem jih zasledila v literaturi. Priporočila iz literature sem
povzela in jih oblikovala v kriterije, po katerih je mogoče preveriti ustreznost
posameznega ilustriranega materiala. Na osnovi teh kriterijev sem analizirala
publikacijo Žuželke od blizu.
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Nekaj podatkov o tem, ali ilustracije v publikaciji dosegajo kriterije iz literature, sem
pridobila z analizo podatkov, ki sem jih lahko ocenila glede na vidno izkušnjo z
materialom, druge, ki jih nisem mogla oceniti preko vidnega kanala, pa sem pridobila
od slepe osebe ,ki je pregledala publikacijo. Slepemu opazovalcu sem pokazala
publikacijo in opazovala njegovo opazovanje ter z njim opravila intervju, kjer sem
preverila njegovo mnenje o ilustracijah v publikaciji, ter njegovo razumevanje
ilustriranega.
Glede na podatke, pridobljene v literaturi, na delavnici, z analizo publikacije ter
mnenje slepe osebe, sem oblikovala priporočila za oblikovanje tipnih ilustracij za slepe
in slabovidne.

6

PRIDOBIVANJE PODATKOV

Potek raziskovanja sem začela s tem, ko sem bila prisotna na enotedenski delavnici
projekta Delavnica Kaverljag 016 – Žuželke za slepe in slabovidne (mednarodna
delavnica vizualne komunikacije za slepe in slabovidne), ki ga je organiziralo Društvo
Kaverljag (s sodelovanjem Akademije za likovno umetnost in oblikovanje iz Ljubljane,
Moholy-Nagy univerze za umetnost in oblikovanje iz Budimpešte, Akademije za
likovno umetnost Lecce, Jan Matejko akademije za likovno umetnost iz Krakowa). Na
tej delavnici so študentji omenjenih akademij, pod mentorstvom svojih profesorjev,
ustvarjali tipne ilustracije, namenjene slepim in slabovidnim, ter iskali rešitve, kako
slepim in slabovidnim s tipno ilustracijo najbolje predstaviti določen motiv (žuželke na
slovenskem prostoru). Cilj delavnice je bil tudi izdelava knjige, namenjene slepim in
slabovidnim, v kateri so v tehniki tipne ilustracije predstavljene nekatere vrste žuželk.
Ustvarjalci so iskali najbolj uporabne tehnike, pravila in rešitve, s katerimi bi slepim in
slabovidnim v knjigi s tipnimi ilustracijami najbolje predstavili izbrano temo (tokrat
žuželke).
Veliko podatkov sem dobila med pogovori z udeleženci. Nekaj podatkov in izkušenj
sem dobila od prisotnih študentk in študentov, ki so ustvarjali ilustracije, več podatkov
pa sem dobila od mentorjev. Največ podatkov o smernicah oblikovanja tipnih ilustracij
sem mi je posredoval prof. Zdravka Papiča. Z njim sem govorila tudi o uporabnih
idejah, ki so nastale na delavnici. Z vodjem projekta, Alešem Sedmakom, pa sem se
pogovarjala o nastanku in organizaciji projekta.
Analizo nastale publikacije sem naredila na osnovi kriterijev, ki sem jih oblikovala na
osnovi literature navedene v virih mojega diplomskega dela.
Za pomoč pri ocenjevanju ustreznosti ilustracij sem izbrala prijatelja, ki je popolnoma
slep. Funkcionira kot taktilni tip. Bere in piše v brajlici. Star je 23 let. V osnovni šoli se
je šolal v prilagojenem izobraževalnem programu z enakovrednim izobrazbenim
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standardom v Zavodu za slepe in slabovidne v Ljubljani, v srednji šoli pa se je šolal v
programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo na Gimnaziji
Želimlje. Sedaj študira anglistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Rad bere knjige,
običajno prebere eno ali več knjig tedensko. Je dober bralec in ima veliko izkušenj s
tipnim zaznavanjem. Pravi, da se je s tipnimi ilustracijami več srečeval v obdobju
svojega osnovnega šolanja, sedaj pa ima zelo redko priložnost za tak način
pridobivanja informacij. Tipne ilustracije se mu zdijo dober in zanimiv način
pridobivanja informacij, zato si želi, da bi imel več možnosti pridobivanja podatkov iz
tovrstnega materiala. Pri opazovanju tipnih ilustracij mu pomaga dodatna razlaga, raje
ima ustno kot pisno, saj mu ta omogoča postavljanje vprašanj in zato jasnejšo
predstavo. Za pomoč pri raziskovanju sem potrebovala slepo osebo z dovolj velikim
številom izkušenj na področju tipnega zaznavanja, ki je sposobna z opisati svoje
razumevanje opaženega ter podati svoje predloge o smiselnosti posamezne
ponazoritve. Zato sem za pomoč prosila prijatelja, ki mi je z veseljem pomagal.

7
7.1

REZULTATI IN INTERPRETACIJA
DRUŠTVO KAVERLJAG

Društvo Kaverljag je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje. Njihov
program zajema interdisciplinarne projekte, ki opozarjajo na probleme ekologije, ter
socialno in kulturno ogroženih skupin. Projekti, ki jih izvajajo, so marketinško
zasnovani oblikovalski projekti, od raziskave, izdelave strategije, do konkretnih
oblikovalskih rešitev. Drugi sklop njihovega programa je znanstvena ilustracija in
vizualizacija znanstvenih in poljudnoznanstvenih besedil. V sodelovanju z likovniki,
biologi, ekologi in drugimi strokovnjaki s področja naravoslovja in družboslovja
ustvarjajo nove oblike publikacij in razvijajo teorijo znanstvene ilustracije. Tretji sklop
njihovega programa zajema umetniško dejavnost, kamor sodi izvajanje umetniških
delavnic za mlade oblikovalce, slikarje, kiparje, grafike in restavratorje, študente
akademij. V svojem programu pa imajo tudi založništvo, ki zavzema tiskanje in
distribucijo posameznih izdelkov, nastalih na delavnicah.
Leta 2009 so temo štirinajste delavnice Kaverljag prvič posvetili ilustracijam za slepe in
slabovidne. V skupnem projektu biologov in ilustratorjev, študentov likovnih akademij
ter s slepimi in slabovidnimi, so želeli ustvariti orodja, ki bodo slepim in slabovidnim v
pomoč pri spoznavanju faune in flore Slovenske Istre. V sklopu projekta so izdali tudi
publikacijo Dotakni se ptice, ki vsebuje tipne ilustracije za slepe in slabovidne. Po tem
projektu so člani društva zaznali problem pomanjkanja publikacij namenjenim slepim
in slabovidnim, ki predstavljajo naravoslovne vsebine, ter se v letu 2011 odločili
nadaljevati delo s projektom Delavnica Kaverljag 016 – Žuželke za slepe in slabovidne.
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S projektom so želeli mlade informirati o naravi, razvijati solidarnost in spodbujati
strpnosti med mladimi zlasti z namenom krepitve socialne kohezije ter slepim in
slabovidnim žuželke predstaviti v knjigi. Posredno je projekt preko ciljev udeležence
vzpodbudil o razmišljanju o družbeno-odgovornem komuniciranju (tudi oblikovanju)
ter k iskanju kreativnih rešitev, kako oblikovati slikovni material, da bo ta razumljiv tudi
slepim in slabovidnim osebam.

7.2

OD IDEJE DO KNJIGE

Ko so se odločili nadaljevati svoje delo na področju ilustracije za slepe in slabovidne so
se povezali z Zavodom za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. Tam so jim
predlagali temo – Žuželke, saj so te slepim in slabovidnim težko dostopne. Povezali so
se z biologi, strokovnjaki na področju vizualne komunikacije, člani Zveze društev slepih
in slabovidnih Slovenije ter drugimi in sestavili program delavnice.
Delavnica je potekala med 8. in 16. julijem 2011. Po predhodni predstavitvi žuželk s
strani biologa je bila naloga študentov, da ustvarijo skice ilustracij, namenjenih slepim
in slabovidnim, ter poizkušajo poiskati kreativne rešitve, kako s pomočjo reliefa in
vizualne podobe žuželke najbolje predstaviti. Študenti so ustvarjali pod mentorstvom
profesorjev, ki že imajo izkušnje o reliefni ilustraciji za slepe in slabovidne iz prejšnjega
projekta društva Kaverljag (Ptice za slepe in slabovidne). Študentom je svetoval in
komentiral nastajajoča dela tudi predsednik Medobčinskega društva slepih in
slabovidnih Koper, gospod Ljubomir Daničič. Ob sprotnih korekturah so iskali kreativne
rešitve predstavitve posameznih žuželk.
Ker so žuželke majhen objekt opazovanja, so se sodelujoči odločili, da za vsako žuželko
oblikujejo ilustracijo v naravni velikosti žuželke in povečavo. Samo s tipom, v
primerjavi z vidom, ne moremo pridobiti tolikšnega števila informacij, zato so študenti
jasnejšo predstavo o določeni vrsti žuželk zagotovili z redukcijo števila informacij, ki so
jih pridobili po vizualni poti. S tem ko so zmanjšali število podatkov pridobljenih po
vizualni poti in izpostavili samo bistvene vizualne lastnosti, so zagotovili več kvalitetnih
informacij, ki nam pomagajo pri prepoznavanju vrste žuželke. Ilustrirali so moške in
ženske primerke določene vrste in izpostavili razliko med spoloma. Žuželke so
upodobili tipizirano, saj so ugotovili, da individualna, umetniška interpretacija lahko
preveč obremeni percepcijo slepih in slabovidnih in tako onemogoči jasno predstavo o
upodobljenem predmetu.
Zaradi lažjega in hitrejšega razpoznavanja značilnosti posamezne žuželke s strani slepih
in slabovidnih so študenti pri izdelavi ilustracij upoštevali enotna pravila. Ilustracije so
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v publikaciji od besedila ločene z okvirjem, zato so študenti že v skice začeli vključevati
okvirje. Motiv je, zaradi lažje orientacije, središčno postavljen v okvir in žuželka je z
glavo vedno obrnjena navzgor. Vse žuželke so ilustrirane s ptičje perspektive. Kljub
razlikam, ki jih med primerki žuželk lahko opazimo v naravi, sta leva in desna stran
žuželke ilustrirani simetrično. Med okvirjem in motivom je vsaj 1 cm prostora, da slepi
ali slaboviden lahko uspešno loči med objektom opazovanja in orientirnim
pripomočkom.
Pri reliefnih ilustracijah so študenti izhajali iz Braillove celice Braillove pisave, ki jo
uporabljajo slepi in slabovidni. Debelino najtanjše linije so omejili s standardno
debelino pike v Braillovi celici. Prav tako so kot najmanjši razmik med linijami
upoštevali razmik med pikami v Braillovi celici. Ker so ugotovili, da razlike v debelini
ene linije pogosto zmotijo percepcijo, so upoštevali načelo, da morajo biti linije čim
bolj enakomerne debeline. Upoštevali so tudi priporočilo profesorjev, ki so jim
svetovali, naj za debeline linij uporabljajo okrogle mere pik v Braillovi celici (1 pika za
tanke linije, 2 ali 3 pike za debelejše linije, 4 pike že delujejo kot površina). Te mere so
izbrali z namenom, da bi vsi ilustratorji uporabljali enake debeline linij. Da je slepim in
slabovidnim omogočeno lažje razlikovanje med likom in ozadjem, so odebelili zunanje
linije motiva. Pri upodobitvi razlik v vzorcu ali površini so kot temelj uporabili osnovne
like (krog, trikotnik...).
Ker nekateri slepi in slabovidni lahko uporabljajo ostanke vida, so se odločili, da bo
neposredno na reliefni ilustraciji tudi vizualni del ilustracije. Zanj ni pomembno, da se
z reliefom povsem ujema. Študenti so možnost uporabe treh izbranih tonov (bela,
črna in siva – te barve so uporabili zaradi največjega svetlobnega kontrasta) uporabili
kot dodatno možnost za prikaz značilnosti. Pripraviti so morali skice za relief ter skice
za tisk. Skice za tisk so lahko vsebovale nekoliko več informacij kot skice za relief.
Da bi reliefne ilustracije dosegle namen predstavitve žuželk, so študenti reducirali
vizualne informacije, ki so jih pridobili z opazovanjem, ter jih oblikovali tako, da jih je
mogoče prepoznati tudi samo prek taktilne senzorne poti. Z upoštevanjem jasne
strukture linije so olajšali možnost razumevanja izgleda ilustriranega. Pri svojem delu
objekta niso uporabili kot umetniški izraz, ampak so ga obdelali kot piktogramski
sistem, s čimer so zagotovili boljšo zmožnost razumevanja in prepoznavanja motiva.
Ob koncu delavnice smo pripravili tudi razstavo nastalih del in jo predstavili na Dnevu
odprtih vrat. Na podlagi bogatega in obsežnega ilustratorskega gradiva (v delavnici je
nastala serija preko 180 ilustracij in od tega je čez 60 reliefnih odtisov) so v dneh po
zaključku delavnice razmišljali o dveh konceptih knjige. Zaradi zahtevnosti priprave za
tisk in samega tiska so bili omejeni pri obsegu in bi lahko v knjigi predstavili dvanajst
žuželk v eni sliki z ustreznim tekstom v Braillovi pisavi. V tem primeru bi uporabniki
imeli možnost otipati samo določene informacije. Drugi koncept je bil, žuželko
predstaviti v vseh razvojnih fazah (ličinka, odrasla žuželka), izpostaviti razliko med
moškim in ženskim primerkom, pogledom od zgoraj in spodaj in tako ponuditi več
informacij o posamezni žuželki. Tak vsebinski pristop je bil mogoč, ker so udeleženci v
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delavnici ilustrirali tako moške kot ženske primerke določene vrste in izpostavili razliko
med spoloma. Odločili so se za slednji koncept, ker je tudi iz strokovnega vidika
primernejši in bližji pojmu naravoslovna in poljudnoznanstvena ilustracija. Izmed
nastalih del so profesorji izbrali dela študentk, za predstavitev v publikaciji. Pod
mentorstvom dr. Zdravka Papića je ena izmed udeleženk izbrane ilustracije
računalniško vektorsko obdelala in jih skupaj z besedilom uredila v celoto –
publikacijo. Ko je bila grafična obdelava končana, so publikacijo poslali v tisk na
Poljsko. Natisnili so petsto izvodov publikacije in jo razposlali lokalnemu
Medobčinskemu društvu za slepe in slabovidne, Zvezi društev za slepe in slabovidne
Slovenije, Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, knjižnicam partnerjev,
NUK-u in tako obogatili vir informacij za zelo zapostavljeno ciljno skupino.

7.3

PUBLIKACIJA ŽUŽELKE OD BLIZU

Slika 11 – Naslovnica publikacije Žuželke od blizu

Publikacija z naslovom Žuželke od blizu je izšla v okviru Zbirke Kaverljag v Kopru leta
2012. Publikacija je velika 42x30 cm in debela 2cm. Obsega 24 strani, ovitek je v
japonski vezavi s skrito spiralo.
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Slika 12 – Spiralna vezava publikacije

Na prvih dveh straneh je v povečanem tisku zapisan uvodni splošni opis žuželk. Avtor
opisov v knjigi je biolog Al Vrezec. Na koncu splošnega opisa so naštete tri vrste žuželk
s slovenskega prostora, ki so predstavljene v publikaciji: rogač. ovratniški plavač in
kraški zmrzlikar. Imena žuželk so zapisana tudi v latinščini. Pod imeni zapisanimi v
povečanem tisku so imena napisana še v brajlici. Na desni strani pa so zapisane
številke strani, na katerih se nahaja opis žuželk, pod njimi številka strani v brajlici. Za
splošnim opisom žuželk v povečanem tisku je na treh straneh to besedilo zapisano še v
brajlici.

Slika 13 – Stran s koncem opisa žuželk v povečanem tisku in kazalom (v povečanem
tisku in brajlici pod njim), ki posreduje številke strani, na katerih so ilustracije
posamezne vrste žuželke .

Sledi naslov z imenom in latinskim imenom žuželke ter opis v povečanem tisku pod
njim. Za opisom žuželke v povečanem tisku je kazalo, ki opredeljuje stran prikaza
žuželke v določeni fazi razvoja (ličinka), po spolu (samec ali samica) in pozicijo prikaza
(zgoraj ali spodaj). Poleg naslovov ilustracij je tudi številka strani, kjer je ilustracija
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prikazana. V kazalu je najprej zapis v povečanem tisku, pod njim pa zapis v brajlici. Za
kazalom je opis žuželke v brajlici.

Slika 14 – Leva stran z imenom in kratkim opisom žuželke v povečanem tisku, pod tem
kazalo v povečanem tisku in brajlici; na desni strani opis žuželke v brajlici

Opisu žuželke sledi stran z ilustracijo. Na eni strani sta dve ilustraciji iste žuželke v isti
poziciji, le da je prikaz postopen. Žuželka je najprej prikazana v naravni velikosti, nato
pa povečana ter z več podrobnostmi. Na vrhu strani je zapisano ime žuželke ter ime v
latinskem jeziku (v povečanem tisku ter v brajlici). V zgornjem delu strani je prvi prikaz
žuželke v naravni velikosti. Ta je prikazan v sredini prostora, ki je omejen z reliefom
kvadratne oblike v velikosti 9 x 9 cm. Velikost okvirja za prikaz žuželke v naravni
velikosti so določili glede na dejanske velikosti žuželk. Izbrali so enoten okvir, ki ustreza
ilustraciji največje žuželke, ki so jo ilustrirali. Ilustracija žuželke v naravni velikosti je
prikazana ploskovno v reliefu in tisku. Pod prikazom naravne velikosti žuželke je naslov,
ki opredeljuje žuželko v določeni fazi razvoja, in pa spol ter pozicijo žuželke, ki je
prikazana na ilustraciji v spodnjem delu strani. Ilustracija v spodnjem delu strani je
povečan prikaz zgornje ilustracije z prikazanimi več podrobnostmi. Prikaz žuželke v
povečavi je predstavljen v prostoru, ki je omejen s krožnico s polmerom dvajset
centimetrov. To velikost so izbrali glede na možnost jasnega prikaza podrobnosti v
povečavi. Pozicija ilustriranega objekta je stalna v zgornjem in spodnjem prikazu.
Enaka je tudi osnovna oblika, le da je ta v spodnjem prikazu povečana.
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Slika 15 – Postavitev ilustracij naravne velikosti in v povečavi na formatu

Na nasprotni strani ilustracije je prikaz iste žuželke z druge pozicije gledanja (zgoraj ali
spodaj) ali pa v drugačni legi (odprta ali zaprta krila). Takšna postavitev ilustracij v
publikaciji omogoča istočasno opazovanje dveh ilustracij in primerjavo le-teh pri
podrobnejšem ogledu. V publikaciji so ilustracije predstavljene tudi tako, da je mogoče
zaznati razlike med spoloma upodobljenih žuželk. Ilustracije iste vrste žuželk,
različnega spola, si sledijo zaporedno.

Slika 16 – Postavitev, ki omogoča istočasno opazovanje in primerjavo med
ilustracijama.
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Številke strani so na zunanjem robu strani v povečanem tisku ter v brajlici. Pozicija
obeh števil je enaka, zato se tisk delno prekriva.

Slika 17 – Številke strani v povečanem tisku in v brajlici so v spodnjem zunanjem kotu
strani.

Povečan tisk v publikaciji je v pisavi Klavika Medium v velikosti štiriindvajset pik.
Medvrstični razmik je v velikosti trideset pik. Pisava je ima nekoliko večji razmik med
črkami ter besedami, razen na naslovni strani publikacije je uporabljena standardna
velikost brajlice. Na naslovni strani je brajlica povečana. Publikacija nima zapisanega
priporočila ali uvoda, v katerem bi bili napotki za pomoč pri branju publikacije.

Slika 18 – Povečan naslov v črnem tisku in v brajlici
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7.4

NASTALE SMERNICE ZA IZDELAVO TIPNE ILUSTRACIJE

Spodaj so zbrane smernice za izdelavo tipne ilustracije, ki sem jih oblikovala na osnovi
opazovanja izdelave tipnih ilustracij za slepe in slabovidne na delavnici v sklopu
projekta Delavnica Kaverljag 016 – Žuželke za slepe in slabovidne.
ORIENTACIJSKE REŠTIVE
– Žuželke, ilustrirane v naravni velikosti, so predstavljene v kvadratnem
okvirju, žuželke, ki so povečane pa v okroglem okvirju.
– Ilustracija žuželke je centralno postavljena v okvir, okvir pa je horizontalno
sredinsko poravnan na strani.
– Med okvirjem in motivom je vsaj 1 cm prostora.
– Dimenzije kvadratnega (9 x 9 cm) in okroglega okvirja (polmer 20 cm) so v
publikaciji enotne.
– Vse žuželke so ilustrirane s ptičje perspektive.
– Položaj žuželk je stalen, žuželka je z glavo vedno obrnjena navzgor.
– Leva in desna stran žuželke sta ilustrirani simetrično.
– Besedilo naj bo kratko in jasno.
ILUSTRACIJA
– Struktura in linija morata biti jasni.
– Objekt je tipiziran – upošteva se redukcija informacij in izpostavitev tipičnih
lastnosti.
– Ilustracija objekta naj ne bo umetniški izraz, ampak obdelana kot
piktogramski sistem.
– Vse, kar je v tisku obarvano, ni nujno izbočeno – tisk in relief ni nujno, da se
ujemata. Tisk lahko vsebuje več informacij kot relief.
– Debelina linije je najmanj standardna debelina pike v brajlici (1,5 mm).
– Razmik med linijami je najmanj tak kot v standardni Braillovi celici (1,5 mm).
– Linije morajo biti enakomerne.
– Vsi motivi naj imajo enake debeline linij (tanjše in debelejše).
– Debeline linij so okrogle mere pik v Braillovi celici: 1 pika za tanke linije (1,5
mm), 2 ali 3 pike za debelejše linije, debelina štirih pik že deluje kot
ploskev.
– Zunanja linija, obris , ki določa mejo objekta mora biti malo debelejša.
– V tisku se uporaba največ tri tone (bel, črn in siv).
– Za teksturo naj bodo uporabljeni osnovni pravilni liki (trikotniki,
krogi,pike…).
FORMAT
– Zaradi podobnosti žuželk, je format večji.
– Margina naj bo minimalno 2 cm.
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– Razmik med besedilom in ilustracijo naj bo minimalno 2 cm.
– Knjiga naj bo narejena v tehniki japonske vezave.

7.4.1

PRIMERJAVA SMERNIC, KI SO BILE IZPOSTAVLJENE NA DELAVNICI,
TER PRIPOROČIL, ZBRANIH IZ LITERATURE

Spodaj je zapisana primerjava smernic, ki so jih oblikovali med oblikovanjem tipnih
ilustracij na delavnici ter priporočil, ki sem jih našla v literaturi. Najprej so zapisane
smernice oblikovane na delavnici, nato pa so pod vsako navedena še morebitna z njimi
povezana priporočila iz literature.
ORIENTACIJSKE REŠITVE
̶

Žuželke, ilustrirane v naravni velikosti, so predstavljene v kvadratnem
okvirju, žuželke, ki so povečane, pa v okroglem okvirju.
V literaturi najdemo priporočila, ki podpirajo postopne prikaze v primerih
ilustracij z večjim številom informacij (Edman, 1992). Ker je namen ilustracij v
publikaciji predstavitev vizualne podobe določenih vrst žuželk ter razlik med
njimi, je za razločevanje med njimi potrebno poznavanje podrobnosti. Zaradi
majhnosti objekta prikazovanja, prikaz teh razlik v naravni velikosti ni mogoč.
V publikaciji so zato posamezne žuželke predstavljene v postopnem prikazu,
kjer so v povečavi izpostavljene pomembne podrobnosti. V priporočilu
(Edman,1992) je navedeno, da je pri postopnih prikazih, ki vsebujejo povečave
za izpostavitev pomembnih podrobnosti, možnost označitve povečanega
področja z izbočenim krogom, kvadratom ali pravokotnikom. Ilustracije v
publikaciji so oblikovane skladno s tem priporočilom, pri čemer je povečan cel
objekt. V naravni velikosti je prikazan v kvadratnem okvirju, v povečavi pa v
okroglem okvirju. Za razumevanje uporabe okvirja je konstantnost relacije
oblike okvirja in velikosti objekta skozi celotno publikacijo nujna. Smernica
izpostavljena na delavnici ter priporočila iz literature se ujemajo. Za hitrejše in
lažje razumevanje pomena okvirja določene oblike bi lahko dodali opis v
uvodu publikacije.
̶

Ilustracija žuželke je centralno postavljena v okvir, okvir pa je horizontalno
sredinsko poravnan na strani.
Priporočil o poziciji ilustracije na formatu v literaturi nisem našla. Če
pogledamo s praktičnega vidika, bomo tako vidno kot tipno informacijo v
knjigi začeli iskati na levi strani ali pa v sredini formata. Iz izkušenj vemo, da se
informacije, če so te edine na listu, redko nahajajo na skrajni desni strani
formata. Zato se zdi centralna horizontalna postavitev ilustracije v format
smiselna. Prav tako tudi centralna postavitev ilustracije v okvir. Enotnost
omenjene poravnave v celotni publikaciji omogoča lažje razumevanje.

53

TIPNE ILUSTRACIJE ZA SLEPE IN SLABOVIDNE, Ajda Petrič, diplomsko delo

̶

Med okvirjem in motivom je vsaj 1 cm prostora.
Priporočilo, ki ga lahko najdemo v literaturi je, da je za uspešno razločevanje
ilustracije in besedila potrebno poskrbeti za dovolj prostora med tema
elementoma (Edman, 1992). Prav tako je potrebno za zaznavanje ilustracije in
okvirja, ki označuje prikaz določene velikosti, kot dveh različnih elementov
(reprezentativnega in orientirnega elementa), pustiti dovolj prostora, da bosta
ta zaznana ločeno. Med preskušanjem so se na delavnici odločili, da bo
prostor med okvirjem in ilustracijo vsaj 1 cm. To odločitev podpira tudi
priporočilo Edmanove (1992), ki pravi, naj bodo posamezni elementi ilustracije
jasno razločni. To lahko zagotovimo tako, da so elementi ilustracije
upodobljeni posamično in se ne prekrivajo. Slepi uporabnik je omenil, da bi
lahko bil razmik tudi nekoliko manjši.
̶

Dimenzije kvadratnega (9 x 9 cm) in okroglega okvirja (polmer 20 cm) so v
publikaciji enotne.
Edmanova (1992) priporoča, da so isti objekti v zbirki ilustracij upodobljeni
enotno. Na delavnici so upoštevali načelo enotnosti pomena določene oblike
okvirja ter se dogovorili, da bo tudi velikost okvirja v publikaciji stalna. S
stalnostjo so zagotovili manjše število novih informacij pri ogledu druge
ilustracije in tako pripomogli k lažjemu razumevanju.
̶

Vse žuželke so ilustrirane s ptičje perspektive.
V literaturi najdemo priporočilo, naj bodo figure predstavljene frontalno ali pa
s profila, ostale stvari pa vertikalno ali horizontalno. Prikazi naj ne bi bili
prikazani pod kotom (Edman, 1992). Smernica, izpostavljena na delavnici ter
priporočilo iz literature, se ujemata.
̶

Pozicija žuželke je stalna, žuželka je z glavo vedno obrnjena navzgor.
Priporočila navajajo, da je dobro, da so elementi ene ilustracije prikazani v
enaki perspektivi (Edman, 1992). Ker so v publikaciji uporabljeni postopni
prikazi, je pomembno, da je perspektiva in pozicija upodobljenega objekta
stalna. Za lažje razumevanje pa so pri izdelavi ilustracij upoštevali tudi načelo,
da je perspektiva ter pozicija vseh ilustriranih žuželk stalna.
̶

Leva in desna stran žuželke sta ilustrirani simetrično.
Na delavnici so glede na objekt opazovanja – žuželke, ugotovili, da je bolje, če
te prikažejo simetrično. Čeprav v naravi vzorci in oblike žuželk niso nujno
simetrične, so se odločili, da izpostavijo samo tipične lastnosti in razlike žuželk,
ter jih upodobijo simetrično, da število prikazanih informacij ne bi zmotilo
bistva prikaza.
̶

Besedilo naj bo kratko in jasno.
V literaturi je priporočeno, da ima ilustracija naslov in kratek opis (Edman,
1992). Ilustracije v publikaciji so opremljene s kratkim opisom žuželk ter z
naslovi ilustracij.
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ILUSTRACIJA
̶

Struktura in linija morata biti jasni.
Priporočila iz literature podpirajo smernico, ki so jo uporabili pri oblikovanju
ilustracij v publikaciji. Edmanova (1992) priporoča izbiro jasne oblike elementa
brez bogatih okrasitev. Oblika naj bo razumljiva, prikazani naj bodo vsi
elementi objekta, ki so videni z določene perspektive, npr. človek naj bo
prikazan z obema nogama. Tudi objekti naj bodo prikazani v celoti. Priporoča
uporabo preprostih oblik in jasnih linij.
̶

Objekt je tipiziran – upošteva se redukcija informacij in izpostavitev tipičnih
lastnosti.
Edmanova (1992) priporoča redukcijo elementov, kjer naj vsak objekt, oblika
ali simbol posreduje temeljne informacije.
̶

Ilustracija objekta naj ne bo umetniški izraz, ampak obdelava kot
piktogramski sistem.
V literaturi zasledimo priporočilo, naj bo v prikazih upodobljena osnovna
oblika objekta, ta naj ne bo popačena, kot pogosto zasledimo pri risanih likih s
povečanimi glavami, ipd. (Edman, 1992)
̶

Vse kar je v tisku obarvano, ni nujno izbočeno – tisk in relief ni nujno, da se
ujemata. Tisk lahko vsebuje več informacij kot relief.
Priporočeno je, da so izbočene linije temno obarvane ter da so figure in
objekti upodobljeni brez senc (Edman, 1992). Pri oblikovanju ilustracij za
publikacijo so se dogovorili, da lahko tisk vsebuje nekoliko več informacij kot
relief, vendar naj teh ne bo preveč. Pri ilustracijah, ki so jih izbrali za
publikacijo, se tisk in relief ujemata, vse izbočene linije so temno obarvane,
objekt je upodobljen brez senc.
̶

Debelina linije je najmanj standardna debelina pike v brajlici (1,5 mm).
Priporočila za slabovidne osebe so, da je linija debela najmanj 1 mm (Edman,
1992). Za reliefni prikaz pa v literaturi ni priporočil o debelini linije.
̶

Razmik med linijami je najmanj tak kot v standardni Braillovi celici (1,5 mm).
V priporočilih za izdelavo tipnih prikazov ni nikjer navedena točna razdalja
med linijami. V literaturi pa lahko najdemo razlage fiziološke osnove tipnega
zaznavanja, kjer je naveden tipni prag slepih oseb. Tipni prag je najmanjša
razdalja med dvema točkama, ki ju s tipom še lahko zaznamo kot dva dražljaja,
ta je pri slepih osebah 1,9 do 2 mm (Gerbec, 1999). Pri oblikovanju ilustracij so
na delavnici izhajali iz Braillove pike, kjer so za najmanjšo razdaljo vzeli razmik,
ki je manjši od razmika, ki omogoča uspešno razločevanje dveh dražljajev. V
Braillovi celici je položaj pik predvidljiv, velikost pik in razdalje med njimi pa so
standardizirane. Zaradi predvidljivosti položaja pik so razdalje lahko manjše od
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tipnega praga. Pri ilustracijah pa bi bilo morda bolje upoštevati razdalje
najmanj 1,9 do 2,00 mm, saj slepi ne more predvideti poteka linije.
̶

Linije morajo biti enakomerne.
V literaturi lahko zasledimo priporočilo o jasnosti linij (Edman, 1992), kar ne
pomeni nujno enakomernost linije, vendar je enakomerna linija bolj
predvidljiva in jasnejša od neenakomerne.
̶

Vsi motivi naj imajo enake debeline linij (tanjših in debelejših).
Tudi o debelini linij nisem v literaturi zasledila nobenega priporočila. Lahko pa
enake debeline linij prav tako pripomorejo k boljši predvidljivosti in jasnosti
kot neenakomerne linije.
̶

Debeline linij so okrogle mere pik v Braillovi celici: 1 pika za tanke linije (1,5
mm), 2 ali 3 pike za debelejše linije, debelina štirih pik že deluje kot
površina.
Priporočil o debelinah linij v literaturi ni.
̶

Zunanja linija, obris, ki določa mejo objekta, mora biti debelejša.
V literaturi priporočajo čiste in razumljive obrise (Edman, 1992), kar dobro
oblikovana debelejša linija lahko zagotovi.
̶

Uporaba največ treh tonov barv v tisku (bela, črna in siva).
Edmanova (1992) priporoča črn in ne barven tisk ter uporabo dobrega
kontrasta med barvami. Z uporabo bele in črne barve, ki sta dobro kontrastni
barvi, lahko sledimo smernicam iz literature. V publikaciji je tisk črn na beli
podlagi.
̶

Za teksturo naj bodo uporabljeni osnovni pravilni liki (trikotniki, krogi,
pike…).
V literaturi Edmanova (1992) priporoča ostre linije, ki so dobro zaznavne.
Pravilne linije in oblike so lažje prepoznavne in zato z njimi lažje nakažemo
teksturo.

FORMAT
̶

Zaradi podobnosti žuželk je format večji.
Da so žuželke razpoznavne, so prikazane povečano, ilustracija je v velikosti ene
dlani. Ker je na isti strani prikazana naravna velikost žuželke in povečava, ki
omogoča primerjavo, so izbrali večji format. V literaturi je navedeno, naj bo
velikost prikaza primerna formatu (Edman, 1992). Pri izdelavi ilustracij za
publikacijo so izhajali iz načela, naj bo format primeren velikosti prikaza in zato
izbrali večji format, ki omogoča jasno razločevanje med besedilom in
ilustracijo ter primerjavo med ilustracijama.
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̶

Margina naj bo minimalno 2 cm.
Edmanova (1992) priporoča, da je prikaz dovolj odmaknjen od vezave. Točna
razdalja, ki bi to omogočala, ni opredeljena.
̶

Razmik med besedilom in ilustracijo naj bo minimalno 2 cm.
V literaturi najdemo priporočilo, naj bo napis jasno ločen od ilustracije
(Edman, 1992). Slepi bralec je razmik med besedilom in ilustracijo, kot je
uporabljen v publikaciji, označil kot ustrezen. Pravi, da bi večji razmik lahko
zmedel opazovalca.
̶

Knjiga naj bo narejena v tehniki japonske vezave.
Edmanova (1992) priporoča uporabo spiralne vezave, ki omogoča neodvisno
obračanje strani. To priporočilo je v publikaciji upoštevano. So pa uporabili
tudi način japonske vezave, kjer so listi potiskani le po zunanji strani,
prepognjeni na pol ter zvezani v koncih. Ta vrsta vezave omogoča, da je relief
neodvisno otipljiv na obeh straneh knjižnega lista. Negativ reliefa je tako
obrnjen navznoter in ni na zadnji strani, kot je običajno v Braillovih knjigah.

Ugotovitve in načela, ki so jih upoštevali na delavnici, se večinoma skladajo s
priporočili iz literature. Centralna in sredinska postavitev ilustracije v okvir ali format,
simetričnost prikaza, enakost v debelinah linij, uporaba osnovnih pravilnih likov za
prikaz teksture, so priporočila, ki v literaturi niso opredeljena posamično, zanje pa
lahko rečemo, da pripomorejo k jasnosti prikaza, ki je v literaturi večkrat izpostavljena.
Po primerjavi načel oblikovanja tipne ilustracije, ki so se jih držali na delavnici, ter
priporočilih v literaturi, razmišljam, o ustreznem razmiku med posameznimi linijami v
ilustracijah, ki bi ga bilo dobro bolje raziskati. V literaturi se pojavlja problem, da so
priporočila pogosto opredeljena s pridevniki, ki niso dobro določljivi, kot so npr. jasen,
razumljiv… Videči pri oblikovanju tipnih ilustracij za slepe in slabovidne težko
ocenjujejo jasnost in razumljivost ilustracije za slepo ali slabovidno osebo. Zato je zelo
pomembno dobro stalno sodelovanje med ilustratorjem, oblikovalcem ter slepimi in
slabovidnimi osebami, katerim bo tipna ilustracija namenjena.
V pomoč, preden se lotimo ilustriranja, so nam lahko tudi vprašanja Edmanove (1992):
Zakaj je ilustracija pomembna? Kdo bo uporabljal material? Kako bo ilustracija
uporabljena? Kje bo material uporabljen? Preden se lotimo izdelave, je dobro
premisliti tudi o številu bralcev, ki si bo ogledalo ilustracijo, ter glede na to ustrezno
izbiro tehnike izdelave. V našem primeru je publikacija z ilustracijami namenjena
slepim in slabovidnim za dodatno izobraževanje oz. širjenje znanja o žuželkah.
Namenjena je vsem starostnim skupinam od osnovne šole do starostnikov. Publikacija
je namenjena za individualno uporabo v zaprtih prostorih. Glede na to je tehnika
izdelave in material ustrezen namenu.
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7.5

ANALIZA PUBLIKACIJE GLEDE NA PRIPOROČILA IZ
LITERATURE

Spodaj je prikazana analiza publikacije Žuželke od blizu. Kriteriji za oceno so oblikovani
na osnovi priporočil iz literature. V tabeli so z DA so označena priporočila iz literature,
ki so v publikaciji upoštevana, z NE pa tista ki niso. Ocena označena s črko X je ocena
pridobljena na osnovi vidnih izkušenj, ocena označena s črko o pa je ocena slepega
opazovalca.
PRIPOROČILA ZA RELIEFNE PRIKAZE NAMENJENE SLEPIM IN SLABOVIDNIM
PRIPOROČILO
Velikost prikaza
Prikaz vsebuje manj podatkov in je v velikosti ene razprte dlani.
Prikaz vsebuje več podatkov in je v velikosti dveh razprtih dlani.
Prikaz je razdeljen na več delov.
Relief
Nivo reliefa je enoten.
Uporabljen je nizek relief (max.3 mm).
Razmik med linijami, simboli, teksturami, puščicami je 3 mm ali več.
Format
Stran je standardne velikosti Braillove knjige.
Velikost prikaza je primerna formatu.
Prikaz je dovolj odmaknjen od vezave.
Med prikazom in besedilom je dovolj prostora, da razločimo med dvema
elementoma.
Uporabljena je spiralna vezava, ki omogoča neodvisno obračanje strani.
Postopni prikazi
Prikaz je postopen.
Postopen prikaz je v obliki konstantne lestvice različnih shem z uprizoritvijo
prikazov različnih delov objekta:
̶
posamično,
̶
z dodajanjem novih elementov.

DA

Lestvica sheme postopnega prikaza je konstantna, fizična pozicija figure ali
objekta se seli po ploskvi (stopnje rasti, spremembe oblike, spremembe
pozicije).
Postopni prikaz vsebuje povečave za izpostavitev pomembnih podrobnosti:
̶
povečano področje je označeno z izbočenim krogom, kvadratom ali
pravokotnikom,
̶
povečano področje je označeno z ozko pikčasto linijo ali s posebno
teksturo,
̶
bralec je o povečavi obveščen z besedilom v opisu ali naslovu ilustracije.
Povečanih je več področij prikaza:
̶
na dvignjenem ozadju figure ali objekta je v obliki izbočene linije
predstavljen enostaven prikaz,
̶
povečana območja so označena s simbolom, figuro, številom, teksturo

X
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ali pa so obkrožena,
̶
na osnovnem prikazu je razviden odnos med različnimi področji.
Ilustracija
Pomembne informacije pritegnejo pozornost z visokim reliefom ali posebno
teksturo.
Ilustracija vsebuje maksimalno dva objekta na sliki.
Preprostost – jasnost
Uporabljena je redukcija elementov: vsak objekt – oblika – simbol posreduje
temeljne informacije.
Vsak objekt – oblika – simbol je razpoznaven – upodobljena je osnovna oblika
objekta (prikaz ni popačen).
Obrisi so čisti, razumljivi.
Oblika elementa je jasna (brez bogatih okrasitev) in razumljiva (npr. človek je
upodobljen z obema nogama), objekti so prikazani v celoti.
Posamezni elementi ilustracije so jasno razločni (v primeru več objektov na
ilustraciji so ti upodobljeni posamično, ne kot objekt).
Podrobnosti so prikazane v povečanem prikazu.
Perspektiva
Elementi ene ilustracije so prikazani v enaki perspektivi.
Objekt je prikazan vertikalno ali horizontalno (ne pod kotom).
Prikaz je prikazan dvodimenzionalno.
Prikaz trodimenzionalnega objekta v perspektivi je podkrepljen z navodili in
praktičnim prikazom.
Pozicija
Človeške in živalske figure so predstavljene v naravni fizični poziciji.
Pomožne linije
Uporabljene so pomožne linije, ki objekt postavijo v določen odnos in
predstavljajo osnovno površino (npr. tla).
Velikostni odnosi
Če so objekti uprizorjeni pomanjšano ali povečano, kot so v realnosti, so
velikostna razmerja med objekti ohranjena.
Raznolikost
Isti objekt je v zbirki ilustracij upodobljen enotno (figura, simbol, Braillov znak).
Kontrast – teksture
Površine uporabljene za upodobitev sosednjih elementov niso preveč podobne.
Med simboli, pasovi, puščicami in linijami na področju teksture je najmanj 3 mm
prostora.
Pomembnejši elementi so prikazani z ostrimi linijami, ki so dobro zaznavne.
Napisi in označbe
Označbe so blizu mesta, ki ga označujejo.
Jasno je razvidno, kaj označuje označba.
Označba je minimalno 3 mm oddaljena od mesta, ki ga označuje.
Besedni opisi in naslovi
Napis je jasno ločen od ilustracije.
Ilustracija ima naslov in kratek opis.
Opisi reliefnih prikazov so predstavljeni v uvodu ali na začetku.
Številke strani
Braillova številka strani je nameščena v zgornjem desnem kotu, tiskana številka
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strani pa vzporedno v zgornjem levem kotu.
Braillova številka strani je nameščena v spodnji desni kot strani, natisnjena
številka strani pa je v isti liniji v levem kotu.
Naslov in številke ilustracij so nameščene na vrhu levega dela strani.
X – ugotovitve pridobljene na osnovi vidne izkušnje
o – ugotovitev slepe osebe
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PRIPOROČILA ZA IZDELAVO PRIKAZOV ZA SLABOVIDNE
PRIPOROČILO
Osnovmi material je nesvetleč papir ali nesvetleča plastika.
Tisk je črne barve, ni barven.
Sled tiska je odebeljena, debeline najmanj 1 mm.
Uporabljene so preproste oblike.
Uporabljene so jasne linije.
Minimalna razdalja med dvema objektoma je 3 mm.
Med barvami in oblikami je uporabljen dober kontrast.
Čiste barve so v nasprotju z meglenimi barvami.
Izbočene linije so temno obarvane.
Če je objekt prikazan v perspektivi, je ta preprosta.
Ozadje je nevtralno.
Figure in objekti so upodobljeni brez senc.
Črke, števila in besedilo je povečano .
Črke so jasnih linij.
Besedilo ni podčrtano.
Barva podlage in tiska je kontrastna.
Podlaga je nesvetleča.
Pisava ni ležeča ali zaokroženih oblik.
Velikost pisave 12 do 24 pt.
Besedilo je zapisano s kombinacijo velikih in malih tiskanih črk.
Razdalja med dvema besedama je približno 2 mm.
Dolžina vrstic je med 5,5 cm in 11,3 cm.
Razdalja med vrsticami je ena višina vrstice.
X – ugotovitve pridobljene na osnovi vidne izkušnje
o – ugotovitev slepe osebe
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OPISNA OCENA PUBLIKACIJE GLEDE NA PRIPOROČILA IZ LITERATURE IN OCENO
UPORABNIKA
Glede na priporočila iz literature ter mnenja slepe osebe lahko ugotovim, da je velikost
prikazov v publikaciji ustrezna, da omogoča dobro razumevanje ilustriranega motiva.
Ilustracije žuželk v naravni velikosti dobro prikazujejo realna velikostna razmerja med
posameznimi vrstami žuželk in omogočajo oblikovanje ustreznih predstav o velikosti
žuželk. Uporabljen je postopni prikaz, ki vsebuje povečave pomembne za izpostavitev
pomembnih podrobnosti. Povečano področje je ustrezno označeno z določeno obliko
okvirja, ki ima skozi celotno publikacijo enoten pomen. Po mnenju uporabnika je
postopnost prikaza dovolj nazorna, pohvalil pa je tudi uporabo okvirja kot pomoč pri
orientacij. Publikacija ne dosega priporočila iz literature, naj bo velikost formata
enotna velikosti standardne Braillove knjige. Velikost formata je bila pri izdelavi
publikacije določena glede na velikosti ilustracij, ki jih publikacija vsebuje. Da je
postopnost prikaza razumljiva in so ilustracije upodobljene dovolj jasno (dovolj
razmika med ilustracijo in besedilom, dovolj prostora med okvirjem in ilustracijo,
dovolj prostora med vezavo in ilustracijo), so se pri oblikovanju odločili za večji format
in s tem prednost postavili jasnosti ilustriranih prikazov. Med časom mojega
raziskovanja sem se srečala z nekaj kritikami, ki velikost publikacije označujejo kot
neprimerno, preveliko, zato sem vprašanje o ustreznosti velikosti postavila tudi
slepemu bralcu, ki mi je pomagal pri oceni publikacije. Ta meni, da velikost formata
ustreza velikosti ilustracij in zagotavlja jasnost pri prepoznavanju. Izpostavil je
primerjavo v velikosti knjig, namenjenim videčim in knjig namenjenim slepim in
slabovidnim bralcem. Ugotovimo lahko, da so knjige namenjene slepim in slabovidnim
že v osnovi večjega formata, ter da se knjige namenjene videčim bralcem med seboj
tudi razlikujejo v velikosti formata. Pravi, da je v praksi potrebna prilagodljivost
situaciji, s katero se slepi vsakodnevno srečujejo. Zato tudi prilagoditev opazovanja na
format knjige ni nič neobičajnega in je zanemarljiva v primeru, da je s tem omogočeno
lažje razumevanje bistva – to je pridobivanje informacij s pomočjo ilustracije.
Japonska vezava s skrito spiralo se je izkazala kot dobra rešitev vezave publikacije, kar
je potrdil tudi uporabnik v praksi. Japonska vezava omogoča, da sta obe vidni strani
lista v knjigi potiskani. Oblikovalci publikacije so z ustrezno razporeditvijo ilustracij tako
omogočili istočasno primerjanje ilustriranih motivov na nasprotnih straneh.
Številčenje strani ni v skladu s priporočili literature, vendar je dovolj jasno, da ga
uporabnik brez težav najde in prepozna števila.
Uporabnik je prepoznal pomembne informacije na ilustracijah in razlike med
posameznimi ilustracijami. Ločil in prepoznal je posamične dele ilustrirane žuželke
(npr. noge), ki so prikazani z drugačno teksturo. Vse ilustracije vsebujejo en ilustriran
objekt, kar ustreza priporočilom iz literature. Ilustracije v publikaciji so oblikovane po
načelu preprostosti, jasnosti. Ilustratorke so upoštevale redukcijo elementov in
upodobitve osnovne oblike objekta. Uporabnik je ocenil, da ilustracije vsebujejo dovolj
informacij. Obrisi so se mu zdeli čisti, oblika elementov jasna in razločna. Meni, da je
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upodobljenih število podrobnosti primerno, da spodbudi zanimanje o strukturi in
razlikah med ilustriranimi objekti. Za razumevanje vseh upodobljenih podrobnosti
potrebuje dodatno razlago videčega, ki je ob njem. Glavno obliko in elemente pa lahko
prepozna sam.
Vsi elementi ilustracije so prikazani pod kotom gledanja 90 stopinj z zgornje ali
spodnje smeri pogleda. Žuželke so ilustrirane dvodimenzionalno in prikazane v njihovi
naravni poziciji. Pomožne linije niso uporabljene, za kar ne vidim potrebe, saj je kot
gledanja tak, da se v dvodimenzionalnem prikazu z linijo ne da predstaviti npr. tal kot
podlage. Enaka žuželka je v osnovni obliki na vseh ilustracijah upodobljena enotno, v
enotni velikosti. Enotnost v obliki ni mogoča, saj je cilj upodobitve prav izpostavitev
razlik v obliki.
Uporabnik je mnenja, da so teksture in linije sosednjih površin dovolj različne za jasno
razločevanje posameznih elementov. Nivo reliefa je po njegovem mnenju ustrezen,
razmik med posameznimi elementi pa je tudi dovolj izražen.
Napisov in označb, ki bi poimenovale in povezovale določene dele ilustracije v
publikaciji, ni. V začetku je opis žuželke, ki je ilustrirana, ter naslov ilustracije. Tukaj se
je kot pomanjkljivost izkazala slaba definiranost naslovov na vrhu strani. Ti
poimenujejo le vrsto žuželke, ne pa spola in pozicije, ki ga prikazujejo .Ta dopolnitev bi
pripomogla k nekoliko lažjemu razumevanju. Ob opisih v besedilu se uporabnik bolje
orientira in lažje razume ilustrirano, če mu razlago nudi videča oseba, ki je ob njem.
Kot neobičajna oblika je uporabnikovo pozornost v publikaciji vzbudila tudi oblika
kazala. Kazalo je postopno, celotno kazalo ni na eni strani, ampak se pojavlja postopno
med besedilom. Sistemsko je bila ta oblika za opazovalca razumljiva. Opozoril je na
povezovanje besedila in številk strani v kazalu. Priporoča, da se te poveže s pikami v
vodoravni liniji. V primeru, kot je uporabljen v publikaciji, slep lahko zgubi sled in
spregleda zapisane številke strani. Zaradi nekoliko neobičajne, izvirne oblikovne
postavitve publikacije bi bil dobrodošel krajši uvodni opis z osnovnimi informacijami za
uporabo.
Opozorila bi na naslovno stran. Na tej je v naslovu uporabljena povečana brajlica, kar
ni dobro. Brajlica je pisava, kjer je potrebno upoštevati njeno standardno velikost.
Velikost brajlice je točno določena zaradi načina branja – bere se jo z blazinicami
prstov, zato njena velikost ne sme presegati velikosti blazinice prsta. Slepi bralci se
srečujejo z brajlico enake velikosti na katero so navajeni, povečanje ali pomanjšanje le
te lahko omeji razpoznavanje določenega Braillovega znaka. Pri oblikovanju gradiv za
slepe moramo biti zelo pozorni na to, kako bomo naše vidne vtise prenesli v tipne
prikaze. Pri tem moramo vedeti, da bo prikaz otipan in ne viden.
Publikacija ustreza večini priporočil za izdelavo prikazov za slabovidne. Odstopanja se
pojavljajo pri zapisu besedil, kjer so latinska imena zapisana v ležeči pisavi. S priporočili
pa se ne skladajo tudi razdalje med dvema besedama in priporočila o dolžini vrstic. Te
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oblikovne komponente so prilagojene formatu publikacije in zato ne ustrezajo
priporočilom.
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7.6

PRIPOROČILA ZA IZDELAVO TIPNIH ILUSTRACIJ ZA SLEPE
IN SLABOVIDNE

MATERIAL
−

Osnovni material naj bo nesvetleč papir ali nesvetleča plastika.

VELIKOST IN FORMAT
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ilustracija, ki vsebuje manj podatkov, naj bo v velikosti ene razprte dlani.
Ilustracija, ki vsebuje več podatkov, naj bo v velikosti dveh razprtih dlani.
Ilustracija, ki vsebuje več podatkov, naj bo razdeljen na več delov – postopen
prikaz.
Če so objekti ilustrirani pomanjšano ali povečano kot so v realnosti, naj bodo
velikostna razmerja med njimi ohranjena.
Velikost ilustracije naj bo primerna formatu.
Ilustracija naj bo dovolj odmaknjena od vezave.
Med ilustracijo in besedilom naj bo dovolj prostora, da lahko razločimo med
dvema elementoma.
Uporabljena naj bo spiralna vezava, ki omogoča neodvisno obračanje strani.
Ilustracija naj bo sredinsko poravnana v okvirju (če ga ta vsebuje) ali na strani.
Ilustracija naj ne vsebuje več kot dveh objektov, če to ni nujno potrebno.
Ilustracija naj bo vsaj 2 cm oddaljena od roba formata.
Razmik med besedilom in ilustracijo naj bo vsaj 2 cm.
Če je ilustracija predstavljena v okvirju, naj bo ta od njega oddaljena vsaj 1 cm.

POSTOPNI PRIKAZI
−

−
−

−

Pri postopnih prikazih, kjer postopno prikazujemo prikaze različnih delov
objekta, naj bo lestvica konstantna, deli objekta pa prikazani posamično ali pa
z dodajanjem novih elementov na osnovo.
Uporabimo lahko postopni prikaz, kjer je lestvica sheme konstantna, fizična
pozicija figure ali objekta pa se seli po ploskvi.
Pri postopnih prikazih, ki vsebujejo povečave za izpostavitev pomembnih
podrobnosti, naj bo povečano področje označeno z izbočenim krogom,
kvadratom ali pravokotnikom, lahko pa je povečano območje označeno z ozko
pikčasto linijo ali s posebno teksturo, bralec pa mora biti o povečavi obveščen
z besedilom v opisu ali naslovu ilustracije.
V primerih, kjer je povečanih več področij prikaza, naj bo na dvignjenem
ozadju figure ali objekta v obliki izbočene linije predstavljen enostaven prikaz.
Povečana območja naj bodo označena s simbolom, figuro, številom, teksturo
ali pa naj bodo obkrožena. Na osnovnem prikazu mora biti razviden odnos
med različnimi področji.
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RELIEF
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Uporabljen naj bo nižji relief (max. 3 mm).
Pomembne informacije naj pritegnejo pozornost z nekoliko višjim reliefom ali
posebno teksturo.
Pomembnejši elementi so lahko prikazani z ostrimi linijami, ki so bolj
zaznavne.
Teksture na površinah sosednjih elementov naj ne bodo preveč podobne.
Razmik med linijami, simboli, teksturami, puščicami naj bo 3 mm ali več.
Vse, kar je v tisku obarvano, ni nujno izbočeno – tisk in relief ni nujno, da se
ujemata. Tisk lahko vsebuje nekoliko več informacij kot relief, če so te
smiselne in dobro načrtovane.
Debelina linije naj bo najmanj standardna debelina pike v brajlici (1,5 mm).
Linije naj bodo enakomerne.
Vsi motivi naj imajo enake debeline linij (tanjših in debelejših).
Zunanja linija ilustriranega motiva, obris, naj bo malo debelejša.
Za prikaz teksture naj bodo uporabljeni osnovni pravilni liki (pike,krogi,
trikotniki…)

PREPROSTOST, JASNOST
−

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

Pri pretvorbi upodobitve vidnega vtisa v tipno ilustracijo naj bo uporabljena
redukcija elementov. Vsak objekt – oblika – simbol naj posreduje temeljne
informacije.
Ilustriran objekt naj bo tipiziran – izpostavljene naj bodo njegove tipične
lastnosti.
Upodobljena naj bo osnovna oblika objekta. Pazimo, da objekt ni ilustriran
popačeno. Ilustracija mora biti razpoznavna.
Obrisi naj bodo čisti in razumljivi.
Uporabljene naj bodo preproste oblike.
Oblika elementov naj bo jasna (brez bogatih okrasitev) in razumljiva, objekti
naj bodo prikazani v celoti (npr. človek naj bo prikazan z obema nogama).
Ilustracija objekta naj ne bo umetniški izraz, ampak obdelava kot piktogramski
sistem.
Posamezni elementi ilustracije naj bodo jasni, razločni. V primeru več objektov
na ilustraciji naj bodo ti upodobljeni posamično in ne kot en objekt (npr.
deček, ki sedi za mizo - deček in miza morata biti razpoznana kot dva
samostojna objekta).
Podrobnosti naj bodo prikazane v povečanem prikazu.
Če je narava ilustriranega objekta taka, da sta si nasprotni strani podobni, naj
bo ta prikazan simetrično.
Isti objekt naj bo v zbirki ilustracij upodobljen enotno (figura, simbol, brajev
znak).
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PERSPEKTIVA IN POZICIJA
−
−
−
−
−
−

Elementi ene ilustracije naj bodo prikazani v enaki perspektivi.
Objekt naj bo prikazan horizontalno ali vertikalno pod kotom 90°.
Prikaz naj bo ilustriran dvodimenzionalno.
Morebitni prikazi tridimenzionalnega objekta v perspektivi morajo biti
podkrepljeni z navodili in praktičnim prikazom.
Človeške in živalske figure naj bodo ilustrirane v naravni fizični poziciji.
V primerih, ko je to možno, naj bodo uporabljene pomožne linije, ki ilustriran
objekt postavijo v določen odnos in predstavljajo osnovno površino (npr. črta,
ki predstavlja tla).

NAPISI, OZNAČBE, BESEDNI OPISI IN NASLOVI
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Označbe naj bodo blizu mesta, ki ga označujejo.
Naj bo jasno razvidno, kaj označuje označba.
Napis naj bo jasno ločen od ilustracije.
Ilustracija naj ima naslov ali kratek opis.
Opisi tipnih prikazov naj bodo predstavljeni v uvodu ali na začetku.
Naslovi in številke ilustracij naj bodo nameščene na vrhu levega dela strani.
Črke, števila in besedilo, namenjeno slabovidnim, naj bo povečano. Velikost
pisave naj bo med 12 in 24 pt.
Črke, namenjene slabovidnim, naj bodo jasnih linij.
Besedilo, namenjeno slabovidnim, naj ne bo podčrtano.
Pisava, namenjena slabovidnim, naj ne bo ležeča ali zaokroženih oblik.
Besedilo, namenjeno slabovidnim, naj bo zapisano s kombinacijo velikih in
malih tiskanih črk.
Razdalja med dvema besedama v besedilu, namenjenemu slabovidnim, naj bo
2 mm.
Dolžina vrstic besedila, namenjenega slabovidnim, naj bo med 5,5 in 11,3 cm.
Razdalja med vrsticami v besedilu za slabovidne naj bo vsaj ena višina vrstice.

BARVE
−
−
−
−
−
−
−
−

Tisk naj bo črne barve. Naj ne bo barven.
Sled tiska naj bo odebeljena. Debelina naj bo najmanj 1 mm.
Med barvami in oblikami naj bo uporabljen dober kontrast.
Barva podlage in tiska naj bo kontrastna.
Čiste barve naj bodo v nasprotju z meglenimi barvami.
Izbočene linije naj bodo temno obarvane.
Ozadje naj bo nevtralno.
Figure in objekti naj bodo ilustrirani brez senc.
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8

SKLEP

V procesu raziskovanja sem ugotovila, da poznavanje osnov zaznavanja pomembno
vpliva na oblikovanje didaktičnih materialov za slepe in slabovidne. Oblikovanje
didaktičnega materiala, ki vsebuje vidne in tipne informacije, mora biti dobro
načrtovano. Ne glede na to, ali uporabnik funkcionira kot vidni ali taktilni tip, morajo
informacije, ki jih lahko pridobimo iz tovrstnega materiala, dopolnjevati predstavo in
pomagati pri razumevanju. Da bi oblikovali dobro tipno ilustracijo, ki bo omogočala
razumevanje prikazanega, moramo izhajati iz temeljnega razumevanja tipnega
zaznavanja.
Izpostavila bi povezavo med opazovanjem tipnih ilustracij in branjem slepih. Iz
raziskav, ki so povezane z branjem brajlice lahko povzamemo veliko ugotovitev, ki nam
pomagajo pri razumevanju opazovanja tipnih ilustracij. Ena od teh je, da pri tipnem
zaznavanju slepih zaporedni način pridobivanja podatkov otežuje povezovanje
zaznanih informacij v celoto. Zaradi omejenih zmožnosti pomnjenja števila informacij
moramo pri oblikovanju tipne ilustracije upoštevati redukcijo elementov ter čim bolj
preprost in jasen način prikaza. Raziskave povezane z branjem brajlice so potrdile
hipotezo, da se z vajo občutljivost tipa povečuje. Na osnovi te ugotovitve lahko
sklepamo, da več izkušenj z opazovanjem tipnih ilustracij pomaga pri razvoju
občutljivosti tipa, kar slepim omogoča lažje in hitrejše učenje. To potrjujejo tudi
opredelitve faz razvoja taktilnih veščin, ki razumevanje grafičnih linijskih prikazov
opredeljujejo kot prvo stopnjo uporabe simbolov brajlice. S pedagoškega vidika je
opazovanje tipnih ilustracij za slepe zelo pomembno za razvoj orientacije ter širjenje
znanj in povezovanje znanja z izkušnjami. Zaradi vseživljenjskega učenja so tipne
ilustracije za slepe in slabovidne pomemben element pri pridobivanju znanj v vseh
življenjskih obdobjih.
Ker v Sloveniji procentualno ni velikega števila slepih in slabovidnih, založništvo
materiala za slepe in slabovidne ni ekonomsko zanimivo. Pomanjkanje didaktičnih
sredstev pri delu s slepimi vodi do preveč verbalnega pouka in oblikovanj nejasnih
predstav pri učencih. Pomanjkanje znanja in nejasne predstave so lahko tudi eden od
vzrokov za težje vključevanje slepih in slabovidnih v širše okolje. K razumevanju
določenih pojmov, funkcij, odnosov, lahko slepim pomagamo z razlago in z različnimi
ponazorili, tudi slikovnimi. Z omogočanjem ustreznega didaktičnega materiala v
procesu učenja lahko pripomoremo pri zadovoljevanju potrebe po otrokovem
sodelovanju v funkcionalnih in socialnih aktivnostih, to pa posredno vpliva tudi na
uspešnejše vključevanje v družbo. Z oblikovanjem in širjenjem materiala,
namenjenega slepim in slabovidnim, lahko pri usvajanju znanj pomagamo tudi drugim.
Dodatna zaznavna informacija, v našem primeru tipna, bo lahko tudi osebi z
normalnim telesnim in duševnim razvojem dala pomembno informacijo o prikazanem
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objektu. Spodbudila bo multisenzorno učenje in pri tem lahko pripomogla k
hitrejšemu pomnjenju informacij. Preprosti, jasni prikazi, v osnovi namenjeni slepim in
slabovidnim, so lahko v pomoč pri učenju drugih skupin oseb s posebnimi potrebami,
npr. osebam z motnjami v duševnem razvoju. Potrebe po tovrstnem didaktičnem
materialu so velike, možnosti uporabe široke, zato je širjenje oblikovanja in
proizvodnje takšnega materiala po mojem mnenju zelo smiselna. Če se bo ideja o
širjenju oblikovanja tipnega materiala za slepe in slabovidne širila, bo tudi širša družba
bolj ozaveščena za pravilen način komuniciranja s slepimi in slabovidnimi.
Priporočila za izdelavo tipne ilustracije za slepe in slabovidne, ki sem jih oblikovala, so
uporaben pripomoček pri oblikovanju širjenju novih tipnih ilustracij.
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