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Abstrakt: Artykuł przedstawia możliwe sposoby tworzenia oraz etykietowania 
materiałów w języku migowym na potrzeby serwisów internetowych z perspektywy 
architektury informacji. Zwięźle scharakteryzowano języki migowe oraz ich 
użytkowników. Przedstawiono przykłady sposobów tworzenia materiałów w języku 
migowym oraz ich etykietowania. Zaprezentowano również modele w/w czynności do 
zastosowania na gruncie polskim. 
 
Słowa kluczowe: dostępność, język migowy, architektura informacji, głusi, głuchota, 
etykietowanie. 
 

 

Według autorów klasycznego już, skupiającego się na witrynach internetowych, 

podręcznika architektury informacji, jest ona „dziedziną projektowania, która 

koncentruje się na takim przygotowaniu informacji, aby można je było znaleźć i 

zrozumieć”1. Od pierwszego oryginalnego (amerykańskiego) wydania wspomnianego 

podręcznika w 1998 r. do chwili obecnej niezmiennie podstawowym medium przekazu 

informacji w witrynach internetowych jest tekst języka fonicznego2 we wtórnej formie 

                                                
1 L. Rosenfeld, P. Morville, J. Arango, Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko, Gliwice 
2017, s. 15. 
2 Inaczej: wokalno-audytywnego, zob. „Języki migowe”. 
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pisanej. Zapisane teksty3  w języku fonicznym są również przedmiotem większości 

procesów wyszukiwawczych (mimo istnienia wyszukiwarek ilustracji, które można 

również przeszukiwać za pomocą ich samych). Oczywiście, wiele informacji można 

obecnie przedstawić na wyrafinowanych (i często interaktywnych) ilustracjach, 

wykresach, infografikach itp., ale niezbędne do ich zrozumienia są i tak etykiety 

tekstowe4 zawierające pojedyncze zapisane słowa lub zdania języka fonicznego.  

Mimo prymatu tekstów pisanych w języku fonicznym w witrynach 

internetowych (zarówno w treści jak i nawigacji), „multimedialność” witryn 

internetowych nieustannie się zwiększa. W miarę rozwoju usługi World Wide Web do 

tekstu dołączyły ilustracje (później animowane, a obecnie nawet panoramiczne), dźwięk 

oraz wideo (obecnie nawet w wysokiej rozdzielczości). Wraz ze zwiększającą się 

jakością oraz powszechnością tego ostatniego dokonała się rewolucja informacyjna, 

niewidoczna jednak i niemająca znaczenia dla większości społeczeństwa, ponieważ 

dotyczy(ła) niewielkiej grupy korzystających z WWW – osób posługujących się na co 

dzień (jako pierwszym językiem) językiem migowym, a nie mówionym. Rewolucja owa 

ma dwa skutki. Z jednej strony dyskryminowana grupa osób otrzymała dzięki medium 

Internetu możliwość nieskrępowanego przekazywania i otrzymywania informacji we 

własnym języku na masową skalę i nieograniczone odległości, z drugiej strony przed 

architektami informacji stanęło nowe wyzwanie: jak projektować informację, która 

występuje wyłącznie w formie wideo i nie jest zapisem tekstu języka fonicznego oraz 

usługi komunikacyjne wykorzystujące język migowy dostępne w ramach witryn 

internetowych.  

Celem artykułu jest przedstawienie technik, za pomocą których architekci 

informacji mogą umożliwić użytkownikom języka migowego odnalezienie i zrozumienie 

informacji w tym języku w projektowanej witrynie internetowej oraz zasygnalizowanie 

problemu włączania języka migowego w architekturę informacji. 

 

                                                
3 Tekst może być zarówno mówiony, jak i pisany. Zob. Tekst Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, pod 
red. K. Polańskiego, Wrocław 1999, s. 595. 
4 L. Rosenfeld, P. Morville, J. Arango, dz. cyt., s. 124. 
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Języki migowe 

Języki migowe są językami wizualno-przestrzennymi5 (w przeciwieństwie do 

języków mówionych, wokalno-audytywnych) używanymi głównie przez osoby Głuche6. 

Nie ma jednego, ogólnoświatowego języka migowego – kraje (i niektóre terytoria) mają 

własne języki migowe (nie: „wersje języka migowego”), niektóre cieszące się nawet 

oficjalnym uznaniem ze strony państwa lub terytorium7. Języki migowe nie są ani 

„uproszczonymi” ani „manualnymi” odpowiednikami języków mówionych8, oraz, nota 

bene, nie składają się na nie wyłącznie ruchy rąk9. Języki migowe mogą tworzyć się 

samorzutnie, gdziekolwiek występuje populacja osób głuchych (istnieją współczesne, 

naukowo udokumentowane świadectwa takich procesów 10 ), albo być 

rozprzestrzeniane (tak jak języki mówione), np. w ramach procesu kolonizacji 11 . 

Językiem migowym używanym w Polsce jest polski język migowy, w skrócie PJM12. 

Jednym z komponentów większości języków migowych jest alfabet 

daktylograficzny, popularnie zwany alfabetem palcowym. Na przykładzie polskim 

można stwierdzić, że jego wygląd jest znany dość szeroko, z racji obecności na różnego 

rodzaju drukach ulotnych oraz nauczania go jako sposobu porozumiewania się w 

harcerstwie13. Należy jednak podkreślić, że alfabet palcowy nie jest językiem migowym, 

                                                
5 P. Tomaszewski, Fonologia wizualna polskiego języka migowego, Warszawa 2010, s. 7. 
6 Użycie wielkiej litery zostanie omówione w dalszej części artykułu. 
7 M. Wheatley, A. Pabsch, Sign Language Legislation in the European Union, Brussels 2012, i nast. 
8 A. Wiśniewska, Egzaminy zewnętrzne a uczniowie z wadą słuchu – studium przypadku, Łódź 2016, s. 21. 
9 A. Herrmann, M. Steinbach, Nonmanuals in Sign Languages Nonmanuals in Sign Language, edited by A. 
Herrmann and M. Steinbach, Amsterdam–Philadelphia 2003, s. 1-3. 
10 Np. A. Senghas, Children's contribution to the birth of Nicaraguan sign language, Cambridge, MA, 1995. 
11 Sześć artykułów na temat historii i rozprzestrzeniania języków migowych znaleźć można w: Sign 
Languages, ed. by D. Brentari, Cambridge 2010, s. 17-149. 
12 P. Tomaszewski, dz. cyt., s. 7.  
13 Zob. np. R. Kozioł, Harcerstwo w pytaniach i odpowiedziach [online], [Dostęp 8 czerwca 2020], Leżajsk 
2011, s. 160-161. Dostępny w World Wide Web: 
http://podkarpacka.zhp.pl/images/chksi/wypracowane_materialy/chksi_pozos_03.pdf.  
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a jest w nim nawet elementem obcym14 służącym głównie do przekazywania imion, 

nazwisk, nazw własnych, skrótów, itp.15 

 

Użytkownicy języka migowego 

Jak już wspomniano, użytkownikami języków migowych są głównie osoby 

Głuche (oraz słyszące mające kontakt z Głuchymi, np. pochodzące z rodzin Głuchych 

lub uczące się języka migowego). Zapis wyrazu „Głuchy” od wielkiej litery wymaga 

jednak dodatkowego objaśnienia – związany jest on z tendencją uznawania osób 

używających na co dzień języka migowego oraz identyfikujących się z kulturą 

Głuchych 16  za mniejszość językowo-kulturową 17 . Oprócz perspektywy kulturowej 

istnieje również perspektywa medyczna oraz logopedyczna typologia uszkodzeń. W 

perspektywie medycznej za osobę głuchą uważa się kogoś z uszkodzeniem słuchu w 

stopniu znacznym lub głębokim wg Międzynarodowego Biura Audiofonologii18, tj. z 

ubytkiem słuchu powyżej 70 decybeli 19 . Sam stopień uszkodzenia słuchu nie 

determinuje jednak jednoznacznie kultury i języka używanego przez daną osobę – może 

zdarzyć się tak, że dzięki osobniczym predyspozycjom oraz ciężkiej pracy otoczenia 

opanuje ona język mówiony i będzie on dla niej podstawowym środkiem otrzymywania 

informacji oraz de facto będzie ona należeć do kultury słyszących. Kwestię tej 

niejednoznaczności pomaga rozstrzygnąć logopedyczna typologia uszkodzeń, według 

której głuchą jest osoba nie korzystająca ze zmysłu słuchu w procesie komunikowania 

                                                
14 M. Świdziński, Języki migowe Podstawy neurologopedii, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, 
Opole 2005, s. 685. 
15 B. Szczepankowski, Niesłyszący-głusi-głuchoniemi. Wyrównywanie szans, Warszawa 1999, s. 150. 
16 B. Marganiec, IX. Kultura Głuchych Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy 
Rzeczniku Praw Obywatelskich, Warszawa 2014, s. 138-140. 
17 D. Podgórska-Jachnik, Głusi wśród słyszących – głusi wśród Głuchych Tożsamość społeczno-kulturowa 
głuchych, Łódź 2007, s. 11-12. 
18 B. Szczepankowski, dz. cyt., s. 33. 
19 Tamże, s. 31. 
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się20 i posługująca się „manualnymi sposobami komunikacji”21 (tj. również językiem 

migowym).  

Wspominając o Głuchych użytkownikach języka migowego należy również 

(częściowo) obalić pewien pozytywny stereotyp o możliwości porozumiewania się z 

nimi za pomocą pisma. Niestety, np. w Polsce, nieliczni Głusi posługują się biegle 

językiem mówionym w wersji pisanej. Jest to spowodowane niedostosowaniem 

systemu szkolnictwa do realnych potrzeb językowych uczniów 22 , którzy często 

zaczynają uczęszczać do szkoły bez znajomości żadnego języka23, w przeciwieństwie 

do uczniów słyszących, którzy w szkole znajomość języka mówionego rozwijają i 

doskonalą, a nie nabywają ją od podstaw.  

 

Przygotowywanie materiału w języku migowym 

W przypadku przygotowywania materiału w języku migowym do serwisu 

internetowego należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć kwestię, czy dany materiał 

ma być przeznaczony wyłącznie dla użytkowników języka migowego czy będzie to 

materiał pierwotnie przygotowany, który ma zostać zaopatrzony w tłumaczenie na 

język migowy. Powyższe rozróżnienie ma zasadniczy wpływ na architekturę informacji 

wewnątrz samego wideo24.  

Warto zastrzec, że niniejsze przykłady nie mają charakteru wartościującego, a 

stanowią jedynie subiektywny przegląd przykładów architektury informacji wideo z 

tłumaczeniem na język migowy. Przykłady zostały ułożone według technicznego 

skomplikowania, od najmniej do najbardziej skomplikowanego. 

 

                                                
20 K. Krakowiak, E. Muzyka-Furtak, R. Kołodziejczyk, Diagnoza surdologopedyczna Surdologopedia. Teoria 
i praktyka, red. nauk. E. Muzyka-Furtak, Gdańsk 2015, s. 144. 
21 Tamże, s. 145. 
22 B. Ziarkowska-Kubiak, O potrzebie zmian w programach i metodach nauczania Głuchych Polaków języka 
polskiego Edukacja niesłyszących. Publikacja konferencyjna, red. E. Twardowska i M. Kowalska, Łódź 
2011, s. 79. 
23 M. Januszewicz, M. Jura, J. Kowal, Każdy ma prawo do nauki. Prawo głuchych do dostępu do języka i 
edukacji Edukacja głuchych, red. M. Sak, Warszawa 2014, s. 8. 
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Materiały przygotowywane wyłącznie dla użytkowników języka migowego 

Ilustracja 1. Przykładowy materiał przeznaczony wyłącznie dla osób Głuchych przygotowany przez Polski Związek 
Głuchych Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy. 

 
Źródło: Msza święta dla Głuchych w Bydgoszczy [online] [Dostęp 8 czerwca 2020], Dostępny w World Wide Web: 

https://www.youtube.com/watch?v=C52p-Hac0Vo (fot. autor). 

 

W pierwszym przypadku (przedstawionym na ilustracji 1) nie ma potrzeby 

podejmowania kontrowersyjnych działań i skomplikowanych decyzji, najczęściej 

dążących do znacznego zmniejszenia obrazu tłumacza. Do zrealizowania takiego 

materiału nie są też potrzebne rozbudowane środki techniczne. Wystarczające będzie 

przeciętnej jakości oświetlenie oraz jednolitego i ciemnego koloru ubranie osoby 

migającej. 

 

Materiały zaopatrywane w język migowy wtórnie 

Ilustracja 2. Materiał Ministerstwa Zdrowia RP nt. kwarantanny związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19. 

 

Źródło: Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? [online] [Dostęp 8 czerwca 2020], Dostępny w World Wide Web: 
https://www.youtube.com/watch?v=iXBdyI-Jb9o (fot. autor). 
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W drugim przypadku mamy już do czynienia z koniecznością połączenia 

tłumaczenia na język migowy z materiałem źródłowym. Na ilustracji 2. znalazł się 

przykład podejścia kompromisowego, mającego na celu wyprodukowanie materiału o 

charakterze uniwersalnym, przystępnego zarówno dla Głuchych, jak i słyszących. 

Połączenie tłumacza z materiałem wideo w wyżej pokazany sposób jest już technicznie 

bardziej złożone – wymaga profesjonalnego oświetlenia oraz specjalnego studyjnego 

tła (blue screen lub green screen) pozwalającego na wyodrębnienie samej postaci 

tłumacza z wyłączeniem tego tła w fazie montażu 25 . Wymaga ono też bardziej 

zaawansowanych umiejętności posługiwania się oprogramowaniem do montażu wideo.  

 
Ilustracja 3. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas uroczystości wmurowywania kamienia 

węgielnego pod nową stację metra. 

 
Źródło: Wmurowanie kamienia węgielnego na stacji Powstańców Śląskich [online] [Dostęp 11 czerwca 2020], 

Dostępny w World Wide Web: https://www.facebook.com/watch/live/?v=889080904942157 (fot. autor). 

 

Na ilustracji 3. można zobaczyć alternatywne podejście do tworzenia 

materiałów o charakterze uniwersalnym. Do danego podejścia niepotrzebny jest blue 

screen lub green screen, ponieważ wykorzystywane jest fizyczne tło wokół tłumacza 

oraz wyraźnie zaznaczony jest jego „zasięg”, a więc jest technicznie łatwiejsze do 

zrealizowania niż podejście z ilustracji 2. 

                                                
25 M. Szczygielska, Dostępne multimedia, Warszawa 2016, s. 49. 
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Należy zaznaczyć jednak że zarówno tło jak i ubiór tłumacza nie są w tym 

wypadku najwłaściwsze, choć trzeba wziąć pod uwagę „polowość” sytuacji. 

Preferowane jest jednak podejście jak na ilustracji 1. (kolor czarny) lub 2. – ubiór 

wyraźnie odróżniający się kolorystycznie od tła.  

Powyższy przykładowy model architektury informacji na wideo (tj. repartycji 

treści migowej i pierwotnej) nie jest jednak jedynym możliwym. Przykłady na 

ilustracjach 2. i 3. są prostymi (koncepcyjnie, nie technicznie) „nałożeniami” tłumacza 

na pierwotnie przygotowany materiał. Istnieją jednak również inne sposoby repartycji.  

 
Ilustracja 4. Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn przedstawia dziesięciopunktowy plan wzmocnienia 

publicznej służby zdrowia.  

 
Źródło: Gebärdensprache Spahn: Vorstellung 10-Punkte-Plan zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 

[online] [Dostęp 8 czerwca 2020], Dostępny w World Wide Web: 
https://www.youtube.com/watch?v=qic74VpOmHA (fot. autor).  

 

Na ilustracji 4. pokazany został inny przykład architektury informacji wewnątrz 

wideo zaopatrzonego w tłumaczenie na język migowy. Pierwotny materiał wideo został 

zmniejszony o ok. 20% i przesunięty w górny lewy róg, co pozostawiło miejsce na o 

wiele większego tłumacza. Taki materiał jednak może zostać uznany za nieuniwersalny 

– tłumacz może rozpraszać słyszącą większość, dlatego jeśli stosowany jest powyższy 

(lub podobny) model architektury informacji, warto również zamieścić materiał 
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oryginalny (bez tłumacza) i pozostawić wybór użytkownikowi26. Powyższy przykład 

wymaga tych samych warunków, co przykład z ilustracji 2. oraz wymaga jeszcze 

większych umiejętności w zakresie obsługi oprogramowania do montażu wideo.  

 
Ilustracja 5. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo ogłasza przedłużenie moratorium na eksmisje 

związane z COVID-19 do 20 sierpnia 2020 r. 

 
Źródło: Gov. Cuomo Announces Moratorium on COVID-Related Evictions Extended Until August 20th [online] 

[Dostęp 8 czerwca 2020], Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=V1Al-
DLrNxg (fot. autor).  

 

Na ilustracji 5. został przedstawiony ostatni już przykład połączenia 

tłumaczenia na język migowy z materiałem pierwotnie zrealizowanym. Materiał ów 

został w powyższym przykładzie proporcjonalnie zmniejszony do 60% wielkości całego 

wideo i przesunięty w lewo, natomiast w zwolnionym miejscu po prawej stronie został 

umieszczony obraz z tłumaczem języka migowego o tej samej wysokości, co 

pomniejszony materiał.  Jest to zatem sytuacja, w której tłumacz posiada własne tło 

oraz nie wchodzi w żadną interakcję z materiałem źródłowym. Obecność tłumacza 

może jednak być tak samo rozpraszająca jak w poprzednim przykładzie, z związku z 

                                                
26 K. Kotyniewicz, A. Sacha, P. Kowalski, Kiedy stosować napisy, a kiedy język migowy? Głusi i 
słabosłyszący odbiorcy internetu, Warszawa 2015, s. 13. 
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czym najlepiej jest udostępnić dwa materiały: jeden z tłumaczem, a drugi bez. Niniejsze 

podejście nie wymaga użycia green screenu – wystarczy fizyczne tło o określonym 

kolorze. Wzrastają jednak po raz kolejny wymagania dotyczące zaawansowania w 

obsłudze oprogramowania do montażu wideo.  

 

Etykietowanie i odnajdywanie materiałów z tłumaczeniem na język migowy 

Istnieją trzy sposoby etykietowania: tekstowy, graficzny i tekstowo-graficzny27. 

W Polsce w odniesieniu do materiałów w języku migowym są w użyciu cztery elementy 

graficzne i tekstowe, które można również ze sobą łączyć: 
 

Ilustracja 6. Możliwe w Polsce etykiety graficzne i tekstowe związane z językiem migowy 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Problem stanowi fakt, że etykiety 1. i 2. (graficzne) niekoniecznie muszą 

prowadzić do materiału w języku migowym – są one wieloznaczne28. W warunkach 

polskich mogą prowadzić zarówno do:  

a) materiałów w języku migowym,  

b) instrukcji, jak zapewnić sobie obsługę tłumacza języka migowego podczas 

załatwiania spraw w danej instytucji,  

c) usługi tłumacza języka migowego na odległość, który będzie pośredniczył w 

rozmowie z przedstawicielem instytucji, do której należy dana witryna.  

                                                
27 L. Rosenfeld, P. Morville, J. Arango, dz. cyt., s. 124. 
28 M. Szczygielska, dz. cyt., s. 46. 
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W wypadku etykiety 1. wariant c) jest zgodny z oczekiwaniami prawodawców, 

jest to bowiem przyjęty oficjalnie symbol usług telekomunikacyjnych dla użytkowników 

języka migowego29. 

Etykieta 2. jest niejednoznaczna. Oznacza ona wszystkie osoby z wadą słuchu, 

czyli od tych, które nie potrzebują żadnych usług dostępowych, przez użytkowników 

napisów dla niesłyszących po użytkowników tłumaczeń na język migowy. Może to 

doprowadzić do tego, że ktoś zainteresowany treściami w języku migowym pominie 

opcję oznaczoną tą etykietą30. 

Etykiety tekstowe 3. i 4. oraz ich warianty są jednoznacznie rozpoznawane i 

popularne w środowisku Głuchych. Najlepiej łączyć je, jak już wspomniano, z symbolem 

z etykiety 231. 

Na przykład wszystkie witryny ministerstw32 rządu RP posiadają w nawigacji 

globalnej etykietę graficzną podobną do etykiety 1. na ilustracji 5 i we wszystkich 

przypadkach prowadzi ona do możliwości połączenia się z tłumaczem języka migowego, 

który może pośredniczyć w załatwieniu jakiejś sprawy przez osobę Głuchą.  

 

 
Ilustracja 7. Fragment strony głównej Ministerstwa Edukacji Narodowej RP z widoczną ikoną języka 

migowego z prawej strony. 

 
 

Źródło: Lista ministerstw i jednostek podległych [online] [Dostęp 9 czerwca 2020], Dostępny w World 
Wide Web: https://www.gov.pl/web/gov/ministerstwa (fot. autor). 

 

                                                
29 K. Kotyniewicz, A. Sacha, P. Kowalski, dz. cyt., s. 10. 
30 Tamże. 
31 Tamże. 
32 Lista ministerstw i jednostek podległych [online], [Dostęp 9 czerwca 2020], Dostępny w World Wide 
Web: https://www.gov.pl/web/gov/ministerstwa.   
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Z kolei witryna prezydenta RP posiada w nawigacji globalnej etykietę 2. 

opatrzoną dodatkowo etykietą tekstową „Dla niesłyszących”, która prowadzi zarówno 

do informacji, jak połączyć się z tłumaczem, jak i treściami tłumaczonymi. Wybór 

możliwy jest z nawigacji lokalnej. 

 
Ilustracja 8. Fragment strony dostępnej po wybraniu opcji „Dla niesłyszących” w nawigacji globalnej 

witryny prezydenta RP. Z lewej widoczna nawigacja lokalna umożliwiająca wybór treści. 

 
Źródło: Dla niesłyszących [online] [Dostęp 9 czerwca 2020], Dostępny w World Wide Web: 

https://www.prezydent.pl/dla-nieslyszacych/ (fot. autor). 

 

Warto zauważyć, że treści zaopatrzone w język migowy w dziale „Aktualności” 

są „pełnoprawnymi” podstronami witryny z tłumaczeniem na język migowy jako 

materiałem dodanym. Podstrona „Aktualności” w dziale „Dla niesłyszących” zbiera je po 

prostu na jednej liście33, co stanowi znaczne ułatwienie dla osób, które, jak wspomniano 

wyżej, zazwyczaj słabo znają język mówiony i ręczne przeszukiwanie witryny pod kątem 

treści w języku migowym mogłoby stanowić dla nich problem. Oszczędza to również 

pracę administratora strony, który nie musi tworzyć bytów ponad miarę.  

Na ilustracji 9. widać tytuł artykułu opatrzony etykietą graficzną. 

 

                                                
33 P. Kowalski, Dostępność stron administracji publicznej dla osób głuchych i słabosłyszących, 
„Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, Nr III/2014 (12), Warszawa 2014, s. 14. 
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Ilustracja 9. Przykładowy materiał z językiem migowym widoczny poza działem „Dla niesłyszących. 

 

Źródło: Wydarzenia [online] [Dostęp 11 czerwca 2020], Dostępny w World Wide Web: 
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/page,216.html (fot. autor). 

 

Witryna prezydenta Niemiec również posiada opcję wyboru języka migowego 

w nawigacji globalnej, jednak łącze jest zgodne ze zwyczajem. Składa się z etykiety 

graficzno-tekstowej, stanowi połączenie etykiety 1. i odpowiednika etykiety 4. 

„Gebärdensprache” [język migowy].  
Ilustracja 10. Strona z tłumaczeniami na język migowy w witrynie prezydenta Niemiec.  

 

Źródło: Gebärdensprache [online], [Dostęp 9 czerwca 2020], Dostępny w World Wide Web: 
https://www.bundespraesident.de/DE/Header/Gebaerdensprache/gebaerdensprache_node.html (fot. autor).  
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Wywołana strona składa się z kilkunastu materiałów wideo o charakterze 

stałym (np. informacje o poruszaniu się po stronie, informacje o instytucji prezydentury, 

sylwetka obecnego prezydenta itp.), z prawej strony można odnaleźć odnośniki do 

aktualnych przemówień prezydenta z tłumaczeniem na język migowy.  

Wszystkie materiały (mimo tego, że stanowią odpowiedniki „właściwych”, 

tekstowych podstron) zostały zamieszczone w jednym miejscu, zamiast zostać 

zintegrowanymi z ich odpowiednikami tekstowymi, a następnie po prostu spisane na 

liście, tak jak jest w serwisie prezydenta RP.  

 

Proponowane modele postępowania 

Co do architektury informacji wewnątrz wideo z językiem migowym, istnieją 

dwa podejścia: uniwersalne (kiedy wideo z językiem migowym jest proponowane 

równocześnie słyszącym użytkownikom) oraz ekskluzywne (kiedy wideo zawiera 

tłumacza na tyle dużego, że mógłby rozpraszać słyszącą większość i proponuje się 

przygotowanie dwóch materiałów – z tłumaczem i bez).  

Oto schematy rozwiązań uniwersalnych. W Polsce i Europie przyjęte jest 

pozycjonowanie tłumacza na dole, po prawej stronie ekranu 34 . Tłumacz może się 

znaleźć po lewej stronie ekranu w krajach, w których pismo jest odczytywane od prawej 

do lewej. Bardziej szczegółowej charakterystyki rozwiązań dokonano wcześniej. 

 
Ilustracja 41. Modele architektury informacji wideo z językiem migowym o charakterze uniwersalnym. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Warto zauważyć, że od niedawna istnieją wytyczne (tyczące się głównie 

telewizji, choć nie tylko) opracowane przez Zakład Badań nad Przekładem Ustnym i 

                                                
34 M. Szczygielska, dz. cyt., s. 42. 



 
 

 

 

88 

Audiowizualnym Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego 35 , 

według których pole tłumacza powinno zajmować co najmniej 1/8 ekranu przy 

stosunku szerokości do wysokości ekranu 16:9. 

 
Ilustracja 12. Rycina pochodząca z wytycznych Zakładu. 

 
Źródło: M. Szczygielska, A. Kalata-Zawłocka, Wytyczne na czas kryzysu w sprawie sposobu realizacji i 

jakości tłumaczeń na język migowy w utworach audiowizualnych [online] [Dostęp 11 czerwca 2020], 

Dostępny w World Wide Web: 

https://avt.ils.uw.edu.pl/files/2020/03/Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87-pjm-wytyczne-na-czas-

kryzysu.pdf. 

 

Nie bez znaczenia jest również tzw. przestrzeń migowa, tj. objęcie tego 

fragmentu ciała i takie kadrowanie, by znaki języka migowego nie wydostawały się poza 

kadr.  

                                                
35 Zob. M. Szczygielska, A. Kalata-Zawłocka, Wytyczne na czas kryzysu w sprawie sposobu realizacji i 
jakości tłumaczeń na język migowy w utworach audiowizualnych [online], [Dostęp 11 czerwca 2020], 
Dostępny w World Wide Web: 
https://avt.ils.uw.edu.pl/files/2020/03/Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87-pjm-wytyczne-na-czas-
kryzysu.pdf.  
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Ilustracja 13. Zwyczajowa przestrzeń użytkowania języka migowego. 

 
Źródło: Kurs Znakového Jazyka [online] [Dostęp 22 czerwca 2020], Dostępny w World Wide Web: 

https://www.youtube.com/watch?v=nuR8naNLFe0 (fot. autor).  

 

Jeśli zaś chodzi o rozwiązania ekskluzywne, to istnieją zasadniczo również dwa 

modele, schematycznie przedstawione poniżej. Oczywiście, możliwe jest umieszczenie 

o wiele większego tłumacza w sposób taki, jak w rozwiązaniach uniwersalnych, ale 

może to doprowadzić do zasłonięcia części informacji w tłumaczonym utworze, np. 

graficznych czy tekstowych.  

 
Ilustracja 14. Modele architektury informacji wideo z językiem migowym o charakterze ekskluzywnym. 

 
Źródło: opracowanie własne.  
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W rozwiązaniu przedstawionym po lewej stronie Ilustracji 14 mamy do 

czynienia z częściowym przysłonięciem materiału źródłowego przez tłumacza, ale ze 

względu na to, że w Polsce i Europie są tylko języki czytane od lewej do prawej, nie 

powinien on zasłaniać istotnych informacji tekstowych lub graficznych. W rozwiązaniu 

przedstawionym po prawej stronie problem może stanowić pomniejszenie materiału 

źródłowego, który może utrudnić odczytywanie tekstu i grafik w nim zamieszczonych. 

Przy bardziej złożonej opcji realizacyjnej można w tym wypadku przenieść tłumacza i 

materiał źródłowy nieco do góry, a wszelkiego rodzaju napisy wyświetlać poniżej, w 

powstałym wolnym miejscu.   

W kwestii etykietowania i umożliwiania odnajdywania materiałów w języku 

migowym w serwisie internetowym należy przypomnieć, że istnieje kilka zagadnień: 

język migowy w nawigacji (zwłaszcza globalnej) oraz oznaczanie obecności języka 

migowego w pojedynczych materiałach.  

Jak już wspomniano, najbardziej rozpoznawalna wśród społeczności Głuchych 

jest ikona dwóch rąk oraz skrót i pełna nazwa języka migowego (zob. wcześniej na 

Ilustracji 5). Do celów użycia w nawigacji globalnej proponuje się etykiety graficzno-

tekstowe i jedną tekstową zamieszczone na ilustracji 15, przy czym trzy pierwsze z nich 

są zalecane, a ostatnia („Język migowy”) – dopuszczalna.  

 

Ilustracja 15. Proponowane etykiety treści w języku migowym do użycia w nawigacji globalnej. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Podobnie do sytuacji etykiet w nawigacji globalnej przedstawia się kwestia 

etykiet wykorzystywanych w tytułach materiałów. 
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Ilustracja 56. Porównanie zestawień tytułów z etykietami graficzno-tekstowymi i tekstowymi. 

 
Źródło: Źródło: opracowanie własne. 

 

Podobnie jak w przypadku etykiet, sama etykieta tekstowa „język migowy” jest 

mniej zalecana, ale należy pamiętać, że dołączenie jej do właściwego tytułu materiału 

może zostać również wykorzystane jako termin wyszukiwawczy.  

 

Podsumowanie 

W artykule dokonano przeglądu istniejących opcji tworzenia oraz 

etykietowania materiałów w języku migowym w witrynach internetowych, a także 

wystosowano propozycję modelu architektury informacji treści wideo z językiem 

migowym i wskazano przykładowe modele etykietowania i umożliwiania odnajdywania 

takich treści w serwisach internetowych. Artykuł ma charakter przyczynkowy i odnosi 

się do jednego tylko aspektu szerokiego zagadnienia, jakim jest dostęp do informacji 

osób z niepełnosprawnością. Podjęty temat nie doczekał się jeszcze opracowań 

naukowych z perspektywy architektury informacji i tę lukę wypełnia niniejszy tekst.  

Następnym etapem badań będzie udoskonalenie i rozbudowanie wymienionych modeli 

oraz wykorzystanie ich w badaniach dostępności głównych witryn rządowych państw 

Europy.  
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Information Architecture and Sign Language Content on Websites 
 

Summary: The paper presents possible ways of creating and labelling sign language 
content to be used on websites, from the viewpoint of information architecture. Sign 
languages and their users have been concisely characterised. Examples of ways of 
creating and labelling sign language content have been presented. Models of creating 
and labelling sign language content to be used in Poland have been introduced also.   
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