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Audiodeskrypcja :

 Oznacza rodzaj narracji opisowej sztuki, której 
odbiorcami są osoby niewidome i niedowidzące.

 Nie jest przeznaczona wyłącznie dla osób z dysfunkcjami 
(chociaż jest to jej pierwotny cel), może być także 
stosowana, np. na lekcjach języka polskiego z uczniami bez 
uszkodzeń wzroku.

 Pobudza do wielozmysłowości w odbiorze dzieła.

 W nauczaniu osób z wadami wzroku ma na celu 
wyrównanie szans edukacyjnych oraz pokazanie sztuki 
niewidomym.

 Nie jest osobnym gatunkiem.

 Cechuje się licznymi środkami artystycznego wyrazu.



Audiodeskrypcja dotyczy:

AUDIODESKRYPCJA

Malarstwo

Programy 
medialne, 
widowiska 
sportowe

FilmTeatr

Rzeźba, 
architektura



Początki w USA…Joel Snyder

 Lata 70. XX wieku – nagrywa 

pierwsze „książki mówione”; 

od 1980 tworzy 

audiodeskrypcje filmów i 

programów medialnych.

 Prowadził szkolenia z technik 

opisu w ponad 35 krajach.

 Wydał The Visual Made Verbal: 

A Comprehensive Training 

Manual and Guide to the 

History and Applications of 

Audio Description (2014)



Swoją formą zbliża się do:

 Deskrypcji (opisu) 

 Relacji, opowiadania

 Przekładu intersemiotycznego

 Ekfrazy – Geneza tej formy sięga starożytności, gdy dokładny 
opis dzieła sztuki, ogrodu, pory roku, przedmiotu był rodzajem 
ćwiczenia retorycznego.

 Hypotypozy - Według W. Kopalińskiego jest „barwną, 
ilustracyjną demonstracją tematu” (www.slownik-online.pl); 
może przywoływać jakiś obraz poprzez jego sugestywny opis.

 Formy haiku – Określenie przywołał Joel Snyder, 
podkreślając tożsamą w obu odmianach zwięzłość, 
lakoniczność słów i zasadę wielozmysłowej transpozycji 
rzeczywistości.



Pamiętaj, że w audiodeskrypcji chodzi o: 

 odkrywanie, a nie o wymyślanie; 

 dzielenie się, a nie przekonywanie; 

 pokazywanie, a nie o bycie na pokaz.

[B. Szymańska, T. Strzymiński]



Budowa audiodeskrypcji:

 Metryczka stanowiąca zbiór informacji na temat dzieła 

(tytuł, autor, czas powstania, technika wykonania, obecne 

miejsce przebywania dzieła)

 Opis globalny będący krótką, kilkuzdaniową informacją 

dotyczącą tego co przedstawia dzieło

 Ujęcie szczegółowe, które stanowi rozwinięcie części 

drugiej, a więc opis dzieła

 Zakończenie podsumowujące, w którym można 

odnaleźć konteksty dotyczące dzieła wraz z propozycją 

odczytania i interpretacji



Funkcje audiodeskrypcji (Jerzakowska):

 Poznawcza- dostarcza wiedzy na temat dzieła

 Estetyczna- pozwala uczniowi na przeżycie estetyczne 
związane z sztuką

 Wychowawcza- kształtuje osobowość

 Kulturotwórcza- rozwija młodego człowieka otwierając go 
na sztukę

 Edukacyjna- spełnia założenia Podstawy Programowej

 Ludyczna- wywołuje pozytywne emocje związane z 
obcowaniem ze sztuką

 Stymulująca- zachęca do poznawania sztuki

 Terapeutyczna- stanowi narzędzie wpływające na sferę 
emocjonalną



Na jakość odbioru audiodeskrypcji 

wpływają:

 umiejętności lektora czytającego tekst opisujący obraz 

– odpowiednia modulacja głosu;

 tło muzyczne, które powinno być dopasowane do 

dzieła i emocji mu towarzyszących;

 umiejętności audiodeskryptora tworzącego opis 

dzieła sztuki.



Audiodeskrypcja a ekfraza 

poetycka

Dzieło malarskie



Dotyk w 

audiodeskrypcji:

Nazywanie wrażeń 

dotykowych podczas 

audiodeskrypcji pozwala 

odbiorcy odwołać się do 

własnych doświadczeń 

percepcyjnych, co w 

konsekwencji umożliwia 

lepsze poznanie 

opisywanego dzieła.

Przykładowo: włosy 

miękko spływające wzdłuż 

szyi czy biała, delikatna, gęsta, 

mocno skręcona sierść 

baranka. 









Tadeusz Żukowski

PODRÓŻ WŁOSKA Z QENTINEM MASSYSEM

(„Madonna z Dzieciątkiem i barankiem”, ok. 1520)

(z tomu Pieczęć świetlista, 2005)

Za kreską renesansowego horyzontu brzoskwiniowy

brzask wieczności? Zza wzgórz, cyprysów i połowy tysiąclecia

dobiega mnie powiew krajobrazów zza szyb pociągu z Rzymu

do Perugii: pod nawałnicą błękitnych wysokości na

grzbiety zamierzchłych zwierząt wbiegają jasne domy, dzwonnice,

katedry i fontanny. W drżeniu ekspresu można odczuć

determinację lat, pokoleń i wieków. Baranek biały,

Madonny filigranowa stopa i rozbawione Dzieciątko

na brzegu łagodnej góry do jakiego należą miejsca

i którą oddychają godziną? A Italia to też życie

ratujący uciekiniera spod władzy Heroda — Egipt?

Za rzeką Arno, za Odrą dogorywało Imperium

mordercy narodów, gdy z dantejskich miast schodziłem do Asyżu.

Królewski splendor zmierzchu kładł się z horyzontów nieba na twarz

moją i ramiona. Z ziemi, z traw podnosiła się powódź woni

w orkiestracjach świerszczy. Geniusz palety, poranne słońce

następnego dnia — kładło cień moich oczu z wieży zamku

świętego Franciszka na brzemiennie łaskawą dolinę: Spoleto.

Łagodniało lato, zbierało się na Jesień Ludów i nie

myślałem, że tak Ujrzane oddaje mnie w macierzyńskie dłonie

Nieba. Wiedział o tym Qentin Massys obejmując — Baranka?



Główne wnioski: 

 Problematycznym zagadnieniem staje się sensowność opisu 
kolorów, których wzorce u osób z dysfunkcjami wzroku mogły 
się nie wykształcić.

 Zastrzeżenia budzi obiektywny charakter opisu w 
audiodeskrypcji, obecne jest nazywanie emocji, wskazówki i 
sugestie interpretacyjne.

 Rozpiętość opisywanych doznań (dotyk) wymaga precyzyjnego 
słownictwa.

 Poszukiwania odpowiedniej formy i budowy audiodeskrypcji 
wciąż trwają.

 Rola audiodeskrypcji w dydaktyce: kształtowanie umiejętności 
opisu, bogacenie słownictwa, wrażliwość na detal, umiejętności 
analityczne, otwartość wobec „inności”.
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