
,,Dotknąć Malczewskiego dziedzictwo kulturowe z zasięgu ręki” 

Formy "dostępności" w muzealnictwie



,,Dotknąć 
Malczewskiego 

dziedzictwo 
kulturowe w 
zasięgu ręki” 

Cel:

Obchody rocznicowe 
oraz wystawa obrazów 
Jacka Malczewskiego,

umożliwienie   
zwiedzania galerii 

malarstwa przez osoby 
niewidome i 

niedowidzące

Realizacja: 
wyjazdy 
studyjne, 

job shadowing, 
obserwacja, 
konsultacje 

Efekty:

Tyflografika 
audiodeskrypcja 

warsztaty

Przyszłość:

współpraca ze 
środowiskami osób 

niewidomych, rozwój 
dostępności w 
muzealnictwie

Cunctis patet ingressus - wstęp wolny dla wszystkich. Poznawanie otaczającego nas świata jest

naturalną potrzebą ludzi go zamieszkujących - niezależnie od tego, czy chodzi o osoby widzące, czy

też niewidome.



wystawy

wiedza

MUZEUM

ludzie



zwiedzający

zachwyt

MUZEUM

zawód



Bariery

Architektoniczne

MUZEUM

Forma 
przekazu



Tyfloplany i tyflografiki do obiektów w przestrzeni

Plany tyflograficzne w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie



Tyfloplany do poruszania się w przestrzeni

Plany tyflograficzne w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie



Tyflografiki, makiety obiektów przestrzennych

Replika i tyflografika Rotundy Cieszyńskiej w Muzeum Śląskim w KatowicachTyflografika bramy w Mdinie na Malcie



Makieta obiektu przestrzennego

Wizualizacja zamku królewskie w Radomiu



Eksponaty do dotykania - kopie

Replika figurki Wenus oraz oryginalne Wenus w Muzeum Archeologicznym na Malcie



Eksponaty do dotykania – oryginały w  National Gallery Kvadrat 500 w Sofii 



Wydzielana przestrzeń dla osób niewidomych i niedowidzących



Ścieżka zwiedzania dla osób niewidomych w ramach całej galerii/ekspozycji

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Galeria malaria w Muzeum Śląskim w Katowicach



Przewodnik dla osób niewidomych w Muzeum Śląskim w Katowicach



Przewodnik dla osób niewidomych w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie



Wybór obrazu do tyflografiki

Fot. Dokumentacja w ramach projektu scMODULES



Wybór obrazu, konsultacje



dotyk jest jedną z 
ważniejszych metod 
poznawania świata 

przez niewidomych  i 
niedowidzących

Prawidłowo wykonana tyflografika 
jest zwykle daleko posuniętym 

uproszczeniem oryginalnego dzieła. 
Osoby nie mające kontaktu z takimi 

pracami i nie znające zasad 
zgłębiania rysunków wypukłych 
mogą mieć nawet wrażenie, że 
grafika została przygotowana 

niechlujnie,  z pominięciem zbyt 
wielu detali. 

Oglądanie obrazu przez tyflografikę 
musi być uzupełniane komentarzem 

specjalisty/ przewodnika, który 
pomoże zinterpretować wszystkie 
znajdujące się na rysunku linie, 

płaszczyzny, faktury.

Tyflografika/dotyk

Tyflografika graficzne odwzorowanie i przedstawienie rzeczywistości, przy zastosowaniu 

skali  i proporcji, w sposób dostępny dotykowo



Audiodeskrypcja to werbalny, dźwiękowy opis, za pomocą którego przedstawia się dzieła wizualne 

osobom niewidomym i słabowidzącym. Dzięki precyzyjnemu użyciu języka obraz zostaje 

przełożony na słowa, które pobudzając odpowiednie skojarzenia, prowadzą do jego umysłowej 

rekonstrukcji

Audiodeskryptor
posługując się 

obiektywnym i barwnym 
językiem musi przełożyć 
wybrane treści obrazu na 
słowa tak, by opis w jak 

największym stopniu 
odzwierciedlał obraz. 

Zdania powinny być krótkie. Nie 
starajmy się za wszelką cenę opisać 

całego obrazu w jednym zdaniu. 
Posługując się słowami jak malarz 

pędzlem, zdanie po zdaniu opisujemy 
kolejne treści obrazu.

Audiodeskrypcja



Materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne Galeriya Rakursi OOD w Soffi Spotkanie warsztatowe i omawianie materiałów edukacyjnych 

w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie



Materiały edukacyjne, dedykowane warsztaty w Galeriya Rakursi OOD w Soffi



Materiały edukacyjne, warsztaty, wsparcie

Muzeum im. Jacka Malczewskiego 

w Radomiu

Galeriya Rakursi OOD w Soffi
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