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Dostępne multimedia w polityce 
 Jeśli opatrzysz film wideo napisami i tłumaczeniem migowym 

zwiększasz grono swoich odbiorców i zasięg oddziaływania. Tak 
przygotowane materiały należą do najchętniej oglądanych filmów 
zamieszczonych na kanałach You Tube europosłów. 

 Prezentowane przykłady to multimedia europosłów Rafała 
Trzaskowskiego i Jacka Saryusz-Wolskiego z okresu 2009-13. 
źródło:  
www.youtube.com/RafalTrzaskowski 
www.youtube.com/SaryuszWolski 

 

 



Wśród 10 
najpopularniejszych 
filmów na You Tube 
R. Trzaskowskiego jest  
7 z kampanii wyborczej 
2009, 3 z językiem 
migowym.  Filmy w języku 
migowym są równie 
popularne jak filmy z 
Michałem Żebrowskim.  
Film PETYCJA z udziałem 
głuchej młodzieży ma 
7.602 odsłony, ponad  
2 razy więcej jak Debaty 
Trzaskowski – Żebrowski 
o UE.  



Średnio filmy z PJM 
i napisami mają 1000 
odsłon, bez 300.  
 
Ilustracja: 
Wideonagranie 
R.Trzaskowskiego na 
konferencję FDC z 
napisami i tłumaczem 
języka migowego. 
Liczba odsłon: 1.258 



Najpopularniejsze filmy na You Tube europosła J.Saryusz-Wolskiego.  
Filmy w PJM mają 1.500-1.800 odsłon, następne są filmy z napisami  
ok. 300 odsłon. Średnia liczba odsłon: 101. 



Najpopularniejszy film w PJM 
miał 600% więcej odsłon 
od filmu bez napisów i PJM. 
 
Ilustracja: Najpopularniejszy  
 film z PJM J.Saryusz-Wolskiego 
(liczba odsłon: 1766) oraz 
najpopularniejszy film bez 
napisów i PJM (liczba odsłon: 
214). 
 



Dostępna kampania wyborcza 2011 
 Pozytywne opinie ekspertów budują przyjazny wizerunek kandydata: 

 
"Wśród badanych przez nas kandydatów na uwagę zasługuje 
dostosowana do potrzeb internautów niewidomych i niedosłyszących 
strona kandydata do Senatu Zdzisława Gawlika". Dr Jarosław 
Zbieranek, Instytut Spraw Publicznych, 2012-03-15, Gazeta Wyborcza 

 Na ilustracjach: klatki ze spotów kandydata do Senatu Z.Gawlika  
z tłumaczem PJM, źródło: www.youtube.com/zdzislawgawlik 
 oraz strona główna strony internetowej, źródło: www.dostepni.eu  

 

 



Tłumaczenia PJM  
w kampanii wyborczej 
Z.Gawlika 2011 



Multimedia dla osób niesłyszących: 
 Osoby z dysfunkcjami słuchu mają różne potrzeby i korzystają z różnych 

narzędzi. Optymalne rozwiązanie daje połączenie napisów i tłumaczenia na 
polski język migowy (PJM).    

  Jeśli zastanawiasz się przy tłumaczeniu nad wyborem między polskim językiem 
migowym a systemem językowo migowym (SJM), pamiętaj, że naturalnym 
językiem osób głuchych od urodzenia jest polski język migowy. 

  Osoby, które posługują się SJM przeważnie sprawnie czytają.  

  Osoby, które ogłuchły w późnym wieku i słabosłyszący rzadko posługują się 
językiem migowym.  

 W krótkich materiałach informacyjnych dopuszczalne jest jednoczesne 
zastosowanie tłumacza i napisów.  

 



Na ilustracjach: klatki ze spotów Bronisława Komorowskiego 2010 z SJM 
(liczba odsłon 2.590), źródło: www.youtube.com/BronislawKomorowski 
Życzenia Pary Prezydenckiej z PJM 2013 (liczba odsłon 5.545), źródło: 
www.youtube.com/wwwprezydentpl  



Dostępne wydarzenia: 
 Dostępność wydarzeń to 1. dostępność architektoniczna miejsca, 2. 

dla osób z dysfunkcjami słuchu jednoczesne zastosowanie tłumacza 
migowego, napisów na żywo i pętli indukcyjnej, z której skorzystają 
wszyscy z aparatami słuchowymi, czy implantami, 3. dla uczestników 
niewidomych wykorzystanie  audiodeskrypcji. 

 Na zdjęciach przykłady dostępnych rozwiązań zastosowane podczas 
konferencji w Sejmie RP i Pałacu Prezydenckim w 2013 roku,  
źródło: Dostępni.eu, Fundacja Widzialni.   

 

 



SEJM RP 7.06.2013 



Tłumaczenie migowe 



Zdjęcia: Zastosowanie napisów na żywo jednocześnie  
z tłumaczeniem migowym i pętlą indukcyjną. Uczestnik 
słabowidzący czyta napisy za pomocą lunety 
powiększającej  35 razy. Pomaga mu wysoki kontrast 
napisów do tła.  Źródło: Dostępni.eu 



Dostępna transmisja online 

 
 
 
 
Ilustracja: Transmisja online 
w dostępnym playerze z 
napisami na żywo i 
tłumaczem PJM, źródło: 
Sejm RP, 2013 



Dostępna transmisja online 

 
 
 
 
Ilustracja: Przykład 
osadzenia materiału wideo 
na stronie www w 
dostępnym playerze, źródło: 
Dostępni.eu, 2013 
Dodatkowe przyciski 
ułatwiają obsługę osobom 
korzystającym z programów 
asystujących. 



  Pałac Prezydencki 8.09.2013 

Zdjęcia: Zastosowanie napisów na żywo równolegle  
z tłumaczeniem migowym i pętlą indukcyjną, 
źródło: Dostępni.eu 





Zdjęcie: 
Zastosowanie 
napisów na żywo  
na konferencji w 
Komisji Europejskiej 
2013. Napisy  
wyświetlane są na 
wielkoformatowym 
telebimie, źródło: 
EFHOH 



Dziękujemy za uwagę 
 

Więcej: 
www.widzialni.org 


