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HOGYAN KÜZDJÜK LE A KOMMUNIKÁCIÓS
AKADÁLYOKAT A TERMÉSZETI ÉLMÉNYEK
HOZZÁFÉRHETŐSÉGE ÉRDEKÉBEN?
4. sz. Melléklet: 3D/Braille-írással készült
tájékoztató anyagok
Számos vak személy számára a Braille-írás az egyetlen megbízható információforrás. A projektben ezért megvizsgáltuk, hogyan lehet a Braille-írásos információkat megjeleníteni az általános
tájékoztató anyagokban.
Ebben a mellékletben példákat mutatunk be, hogyan lehet mindenki számára hozzáférhető
tájékoztató anyagokat készíteni. A szórólapok egy részét a projektpartnerek maguk készítették
a projekt keretében.
Az akadálymentes tájékoztató anyagokkal kapcsolatban megkérdeztünk több látássérült
személyt is, hogy mi a véleményük az ilyen jellegű anyagokról. Válaszukban kiemelték, hogy
a látássérült személyek nagy része (főként a gyengénlátó emberek) nem ismerik a Braille-írást,
a 3D nyomtatással készült anyagokon pedig legfeljebb csak az alapvető információkat lehet
megjeleníteni a kiadvány méretéből fakadó és az alkalmazott technikából eredő korlátok miatt.
A Braille-írás továbbá szabványos betűméretet használ, mely általában nagyobb terjedelmű,
mint a hagyományos nyomtatású szöveg. Így nehéz megoldani, hogy a kétféle írást kombináljuk
ugyanazon az oldalon. Ráadásul nagyon magas az ilyen tájékoztató anyagok előállítási költsége
is. Ezért azt javasoljuk, hogy a Braille-írást főként rövid információk megjelenítése esetén használjuk, és az akadálymentes nyomtatott tájékoztató anyagok helyett inkább audió-tájékoztató
anyagokat használjunk.

1. példa: Braille-írással készült szórólap taktilis körvonalakkal (lengyel nyelven)

Így nézett ki az eredeti oldal képpel és szöveggel.
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Ez a réteg tartalmazza a taktilis elemeket.
Jól látható, hogy egy vak személy milyen
információkat érzékel egy szórólapból.
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Az elkészült akadálymentesített oldal.
A pontok és a körvonalak így már kevésbé
zavaróak. Az alkalmazott technológiától
függően a pontok akár még halványabbá
tehetők.

2. példa:
A Kis Balaton élővilágát bemutató szórólap (a Balaton-felvidéki Nemzeti Park számára)
A szórólap első ránézésre olyan, mint egy hagyományos tájékoztató anyag a látó emberek
számára.

Az információk egy részét azonban 3D technikával nyomtatták ki, többek között az állatok képeit és az állatok
megnevezését tartalmazó feliratokat.
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3. példa: Képeket, szöveget és Braille-írást tartalmazó szórólapok
A szórólap rövid leírás keretében, képek és térkép használatával mutatja be a Boden-tavat.
A tó körvonalát dombornyomással készítették.

A rövid szöveget továbbá lefordították Braille-írásra és úgynevezett „ragasztópontok“ segítségével jelenítették meg
a kiadványon.

3

nature
without

barriers

A második szórólap ugyanezzel a módszerrel készült, csak a Schwerini-tavat mutatja be.
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