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IZVLEČEK

Slepota in slabovidnost sta okvari vida, ki lahko prizadeneta vsakogar. Lahko se pojavita
kot bolezen že pri rojstvu, lahko se razvijeta pozneje zaradi različnih zdravstvenih
dejavnikov, lahko pa sta tudi posledica nesreče.
Oseba z oslabljenim vidom svet zaznava drugače kot polnočutna oseba, še posebej pa
se to odraža pri otrocih nižje starostne skupine. Otrok z odraščanjem raziskuje svet in
okolico, na kar imajo velik vpliv tudi slikanice, s pomočjo katerih se otroci, tako polnočutni
kot slabovidni, učijo in raziskujejo.
Gradivo, namenjeno osebam z oslabljenim vidom, je treba primerno vizualno ter
vsebinsko prilagoditi. Prilagoditve se vršijo po priporočilih, ki so jih ustvarili strokovnjaki
s področja oblikovanja gradiva za slepe in slabovidne. Žal je tovrstnega gradiva izredno
malo, še posebej za otroke nižje starostne skupine.
S tem namenom smo v okviru diplomskega dela oblikovali slikanico, ki je vizualno in
vsebinsko prilagojena otrokom z oslabljenim vidom. Želeli smo ustvariti izdelek, s katerim
se bo otrok lahko učil, hkrati pa bo zanj tudi zanimiv. Pri oblikovanju smo upoštevali
priporočila in navodila različnih raziskav in dobrih primerov, ustvarjenih do sedaj.
Cilj diplomskega dela je bil grafično pripraviti slikanico, namenjeno slabovidnim otrokom,
v kateri je predstavljena skupina petih živali, ki običajno prebivajo na kmetiji. V
diplomskem delu je predstavljen razvoj prilagoditve izhodiščnih fotografij v ustrezno
prilagojene ilustracije, ki so bile uporabljene v slikanici, navezujoč se na napisano
vsebino.
Rezultat diplomskega dela je za tisk ustrezno pripravljena grafična predloga slikanice za
tehniko digitalnega tiska.

Ključne besede:

grafična priprava,

prelom

strani, prilagoditev ilustracij

za

slabovidne otroke, slepi in slabovidni, slikanica
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ABSTRACT

Blindness and visual impairment are conditions, that can affect many. They can manifest
as birth defects, or later in life as a result of different medical reasons or injuries.
People with visual impairment sense the world differently than fully sensual people,
especially children in their early years. While children are growing, they’re exploring the
world and the environment. At this period picture books have a big influence on children,
visually impaired or not, as they learn through and with them while exploring the world.
Literature intended for people with visual impairment has to be properly adjusted visually
and textually. Adjustment guidelines come from experts’ and professionals’
recommendations that deal with designing the literature for blind and visual impaired.
There is not much material in this field of literature, especially for children in the lower
age group.
The purpose of this thesis was to design a picture book, which content would be visually
and textually adjusted for children with visual impairment. We wanted to create a book,
that could be used for learning, and ad the same time fun and interesting. While
designing the children’s picture book we considered the recommendations and
instructions of proffesionals and good examples that exist.
The goal of this thesis was to properly prepare the digital version of the picture book,
designed for children with visual impairment. The narrative of the picture book features
a group of five animals, that live on a farm. In the thesis the development of illustrations
from pictures of animals based on their story line is presented.
The result of the thesis is a graphical document of the picture book prepared for digital
print.

Key Words: blindness and visual imparment, designing illustrations for visually
impared children, graphic prepress, layout, picture book
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1

UVOD

Ljudje svet okoli sebe zaznavamo s petimi čutili: vidom, okusom, sluhom, otipom in
vonjem. Če ima oseba eno od teh čutil oslabjeno, okolice in dogajanja v njej ni zmožna
zaznavati v celoti [1]. To dejstvo je treba upoštevati tudi pri otrocih z okvaro vida. Otroci,
mladostniki, odrasli in starostniki z vidnimi informacijami dojemajo večino okolja in se
s tem učijo ter pridobivajo na osebni rasti in razvoju. Precejšen del informacij v okolici pa
se nahaja tudi v obliki tiskanega gradiva, kot so npr. plakati, revije, časopisi, razne
embalaže itd., ki otrokom nudijo dodaten vpogled v svet in s tem omogočajo, na tak ali
drugačen način, pridobivanje dodatnega znanja. Tako otroci prepoznavajo like in oblike,
simbole, barve in črke ter druge oblike upodobljenih informacij, še predno začnejo
obiskovati šolo.
Za otroke z oslabljenim vidom je to nekoliko težje, saj vsega niso zmožni videti, zato so
pri njihovem razvoju zelo pomembne prilagojene slikanice in tipanke, s katerimi pridobijo
dodatno znanje o okolju, ki ga z oslabljenim vidom ne morejo dobiti. To so stvari,
predmeti, živa bitja, pojmi itd., ki jih otroci ne morejo otipati, ker so bodisi preveliki (npr.
celo drevo, morje, avtomobil, gradbeni žerjav), niso na dosegu rok (npr. oblaki, sonce),
so prenevarni (npr. nekatere živali), so neotipljivi (npr. megla, sonce, perspektiva), bodisi
jih ni več na svetu, saj so že izumrli, o njih pa še vedno govorimo (npr. nekatere živali).
Slikanice in tipanke, ki slabovidnim otrokom prikazujejo navedene slikovne elemente, pa
morajo biti oblikovane in upodobljene drugače, z upoštevanjem določenih zakonitosti,
priporočil in navodil.
Namen tega diplomskega dela je bil osredotočiti se na oblikovanje in pripravo predloge
za tisk slikanice, prilagojene slabovidnim otrokom v starostni skupini med enim in petim
letom starosti. V ta namen smo izbrali sklop petih živalih – konj, krava, koza, pujs in
petelin, ki smo jih preoblikovali iz fotografij oziroma risb v vektorske ilustracije skladno s
priporočili za oblikovanje ilustracij za slabovidne otroke. Pripravljene ilustracije smo
smiselno postavili v zgodbo slikanice in to ustrezno grafično pripravili in dodelali za tisk.
Cilj diplomskega dela je tako bil pripraviti otroško slikanico, ki je prilagojena
oslabljenemu vidu otrok, in jim s tem pomagati pri spoznavanju živali. Otrok skozi
slikanico pridobi znanje o izgledu živali, prepoznavanju in ločevanju teh ter se uči tudi o
1

velikostnih razlikah med njimi in lahko to znanje prenese tudi v realni svet. Z namenom
preučitve pravilnosti grafične priprave posameznih vektorskih ilustracij in ustrezne
grafične priprave za tisk smo v teoretičnem delu preučili priporočila in določila za
oblikovanje slikanice, namenjene slepim in slabovidnim, v eksperimentalnem delu pa
smo podrobno predstavili pretvorbo izbranih fotografij oziroma slik živali iz bitnega zapisa
v vektorskega ter nadaljnje posamezne korake ustrezne grafične priprave za tisk
oblikovane slikanice.

2

2

TEORETIČNI DEL

2.1

OPREDELITEV SLEPOTE IN SLABOVIDNOSTI

Slepota in slabovidnost (ambliopija) sta okvari vida, ki se izražata z ostankom ostrine
vida in ostankom širine vidnega polja oziroma z izgubo ene ali druge. Okvara vida je
lahko prirojena, dedna ali pa je posledica različnih bolezni in poškodb. Pogosto se okvara
vida pojavi tudi v starosti. Normalna vidna ostrina po vrednostih, določenih s strani
Svetovne zdravstvene organizacije (angl. World Health Organization; krajše WHO) je
enaka vrednosti 1,0 oziroma 100 %, o slabovidnosti in slepoti pa govorimo, ko je ta
vrednost nižja od 95 % [2].
Skladno z določili WHO [2] so vrednosti stopnje slabovidnosti definirane kot:
 1. kategorija, kjer je vidna ostrina od 0,3 do 0,1 %, in
 2. kategorija, kjer je vidna ostrina od 0,1 do 0,05 % ali zoženo vidno polje na 20°
ali manj,
medtem ko je slepota definirana kot:
 3. kategorija, kjer je vidna ostrina od 0,00 % do 0,02 % ali zoženo vidno polje na
5° do 10°,
 4. kategorija, kjer je vidna ostrina manjša od 0,02 % ali zoženost vidnega polja
do 5°, in
 5. kategorija, kjer je vidna ostrina enaka 0,00 % (gr. amaurosis), kar pomeni
ničen dojem svetlobe.
Najpogostejši vzroki za slabovidnost so [2, 3]:
 siva mrena (katarakta), ki predstavlja zamegljenost očesne leče, zaradi česar
svetloba ne more prodreti do mrežnice in povzroči izgubo podrobnosti in
zamegljen pogled,
 starostna degeneracija rumene pege (makule), ki nastane zaradi rasti drobnih
krvnih žilic v rumeni pegi pod mrežnico ali pa rasti drobnih mehurjev (drusen) na
mrežnici in kot posledico pusti popačenje slike v centralnem vidnem območju
(osrednji del vidnega polja je neoster, zamegljen, robni vidni deli pa so precej
jasni),
 glavkom, ki nastane zaradi zvišanja očesnega pritiska in drugih vplivov na vidni
živec, ki lahko postopoma uniči periferni vid. Vzroki za nastanek glavkoma niso
3

povsem definirani, povezujejo pa ga z dednostjo, kratkovidnostjo, povišanim
očesnim pritiskom in sistemskimi boleznimi, kot so sladkorna bolezen in visok
krvni pritisk,
 ambolija je pogosta posledica strabizma ali defekta enega ali obeh očes.
Ambolija pomeni poslabšanje vida v očesu, ki se tekom otroštva ni dobro razvilo,
zato je tudi zdravljenje možno zgolj v otroštvu, nekje do osmega leta starosti.
Poznejše zdravljenje ni več mogoče, saj je povezava med očmi in možgani že
popolnoma izoblikovana,
 diabetična retinopatija, ki je glavni vzrok za okvare vida pri ljudeh s sladkorno
boleznijo, povzroči spremembo v krvnih žilicah, ki prinašajo hranilne snovi do
mrežnice.
Zelo pogosta oblika slabovidnosti je tudi nepravilna zaznava barv ali barvna slepota
(daltonizem). Ta predstavlja nezmožnost zaznavanja barv v celoti ali pa samo
nezmožnost razlikovanja med nekaterimi ali vsemi barvami, ki jih zaznava zdravo oko.
Najpogosteje se barvna slepota pojavi gensko oziroma dedno, lahko pa se je pojavi tudi
zaradi poškodbe očesa, živcev ali možganov [4].
Barve, ki jih zazna oko, so sestavljene iz kombinacije treh barvnih svetlob: rdeče, zelene
in modre (angl. red, green, blue; krajše R, G, B). Zato je zaslužna mrežnica v očesu, ki
vsebuje čutilne celice (receptorje) za svetlobo in barvo. Notranja plast mrežnice je
zgrajena iz več plasti, ena od teh je pigmentna plast, zgrajena iz paličic in čepkov (angl.
rods and cones). Paličice so občutljive za svetlobo, medtem ko so čepki, pozicionirani v
središču mrežnice, tisti, ki zaznavajo svetlobno valovanje različnih valovnih dolžin (RGB)
in s tem detektirajo barve. Očesu, ki je nezmožno ločevanja ali zaznavanja barv,
primanjkuje svetlobno občutljivih snovi v čepkih. Glede na to, kateri čepki so nezmožni
zaznavanja barve, lahko ločimo različne barvne slepote. Tako poznamo popolno barvno
slepoto (akromatopsija), ki je redkejša bolezen očesa, pri kateri oseba ne zaznava
nobenega barvnega odtenka, temveč vidi le bele, črne ter sive odtenke. Poznamo pa
tudi dve obliki delne barvne slepote, in sicer rdeče-zeleno barvno slepoto, pri kateri
oseba težje oziroma ne loči rdeče in zelene barve, in modro-rumeno barvno slepoto, pri
kateri oseba težje oziroma sploh ne loči modre in rumene barve [4].
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2.2

SLIKANICA

Po besedah Haramija in Batiča [5] je slikanica posebna oblika knjige za otroke, ki je
sestavljena iz treh elementov: besedila, ilustracije ter interakcije med besedilom in
ilustracijo. Opredelujeta jo kot delo za otroke, v katerem je likovni delež večji kot
besedilni, slednji pa naj ne bi presegal 1.800 besed. Ločita leposlovne in informativne
slikanice. Namen in cilj informativne slikanice sta predvsem učenje in spoznavanje sveta
skozi ilustracijo, medtem ko je cilj leposlovne slikanice vzpodbujanje občutka za estetiko.
Slikanica [5] se lahko deli glede na zahtevnostno stopnjo, glede na avtorstvo oziroma
ustvarjalni postopek ter glede na razporeditev besedila in ilustracije.
Delitev slikanic glede na zahtevnostno stopnjo je vezana na starost uporabnika.
Poznamo tri stopnje [5]:
 1. zahtevnostna stopnja slikanice je namenjana najmlajšim otrokom do drugega
ali tretjega leta starosti, saj se otrok z njo uči in spoznava okolje. Na straneh so
večje podobe živali in predmetov.
 2. zahtevnostna stopnja slikanice vsebuje ilustracije višje stopnje slikaniške
ustvarjalnosti, otroka pa uvaja v poznejšo uporabo knjige.
 3. zahtevnostna stopnja slikanice je namenjena otrokom od tretjega leta dalje,
saj vsebuje že zahtevnejšo stopnjo domišljijskega sveta. Tudi po izgledu je že
bolj podobna pravi knjigi.
Glede na avtorstvo oziroma ustvarjalni postopek ločimo tri vrste slikanic [5]:
 1. vrsta je avtorska slikanica, pri kateri je avtor besedila in likovnega dela ena
oseba.
 2. vrsta je slikanica, pri kateri je avtor besedila ena oseba, avtor likovnega dela
pa druga. V procesu ustvarjanja slikanice oba stalno sodelujeta in se
dopolnjujeta.
 3. vrsta slikanice je slikanica, kjer avtor besedila in avtor likovnega dela slikanice
ne sodelujeta konstantno, vendar je ali besedilo ali likovno delo že pripravljeno in
ga drugi avtor naknadno dopolni.
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Tretja delitev slikanice se nanaša na razporeditev besedila in ilustracije, pri čemer se
upošteva količino besedilnega in likovnega dela [5]:
 1. vrsta je klasična slikanica, kjer sta besedilo in likovni del enakovredna, v
enakovrednem razmerju, skozi celotno slikanico (npr. celostransko besedilo in
celostranska ilustracija).
 2. vrsta slikanice je slikanica, kjer ilustracija prevladuje nad besedilom. Ilustracije
je bistveno več, besedilo pa je v manjših odlomkih.
 3. vrsta slikanice je slikanica, kjer je ilustracija vgrajena v besedilo s strani avtorja
ilustracije.
Vsako gradivo, knjiga ali slikanica vsebuje kataložni zapis o publikaciji. Po navadi so ti
podatki stavljeni na koncu publikacije in so del kolofona. Kolofon vsebuje podatke o
avtorju, založništvu ter tisku knjige.

2.3

OBLIKOVANJE GRADIVA ZA SLABOVIDNE

Pri pripravi gradiva za osebe z oslabljenim vidom veljajo določena priporočila in pravila.
Postavljena so z namenom, da slabovidne osebe lažje vidijo in razumejo tiskano ali
digitalno obliko gradiva, bodisi v obliki ilustracije (ali grafične podobe) bodisi v obliki
besedila.
V nadaljevanju so predstavljena priporočila za slikovno gradivo (ilustracije), pisano
gradivo (besedila) ter priporočila glede izbire vrste, tipa in formata tiskovnega materiala
(krajše TM).

2.3.1

Oblikovanje ilustracije

Ilustracija je slikovna predstavitev neke informacije. Ta je lahko realna ali pa nerealna.
Ko oblikujemo ilustracijo za slabovidno osebo, še posebej otroke, mora biti ta ilustracija
predstavitev realne informacije. Slabovidni otroci nimajo tako močno razvite domišljije,
kot jo imajo dobro videči otroci, saj zaradi oslabljenega čuta vida iz sveta pridobivajo
manj informacij. Zato mora biti ilustracija povzeta po realni informaciji iz realne okolice
otrok [6]. Prav tako moramo biti pazljivi pri izbiri informacij. Četudi je ilustracija
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pripravljena po navodilih in priporočilih, se lahko zgodi, da je otroci ne bi prepoznali, saj
se s to informacijo še niso srečali [7].
Ko imamo izbrano informacijo, ki bi jo želeli ilustrirati in pripraviti tako, da bo slabovidnim
otrokom lažje vidna, je pomembno, da je ta kar se da realna. Za primer vzemimo
ilustracijo psa, prikazanega na sliki 1. Leva ilustracija slike 1 je napačno pripravljena, saj
je slabovidnim otrokom nerealna – pes ima štiri noge, dvoje ušes in par oči, česar pa
leva ilustracija ne prikazuje. Vidni sta le dve nogi, nakazano je le eno uho, gibanje repa
pa je ponazorjeno z dodanimi črticami, ki jih v realni zaznavi ni videti.
Desna ilustracija slike 1 je slabovidni osebi razumljivejša, saj ima pes štiri noge, par oči
in par ušes, tako kot ga oseba vidi oziroma čuti v svoji okolici [8].

Slika 1: Nepravilno (levo) in pravilno narisana ilustracija psa (desno) [8]

Treba je tudi paziti, da v ilustracijo ne vključimo nepotrebnih delov informacij in da je kar
se da preprosta. Kot že omenjeno, zajemati mora zgolj realne informacije, ki čim bolj
fotorealistično prikažejo upodobljene elemente, ki jih ilustriramo. Za primer zopet
vzemimo psa (slika 2). Pes je poraščen z dlako, vendar preveč nazorna ilustracija te
lahko slabovidne otroke še dodatno zmede (slika 2 levo). Če že pripravljamo ilustracijo,
kjer želimo predstaviti še površino oziroma strukturo objekta (v našem primeru dlaka),
naj bo površina označena z istim simbolom in priloženo legendo (slika 2 desno) [8].

Slika 2: Nepravilna (levo) in pravilna upodobitev dlakave površine psa z legendo (desno) [8]
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Prav tako ilustraciji ne smemo dodajati osebnostnih karakteristik, kot so npr. velike oči,
velik nos, velike noge itd. (slika 3 levo). Prevelika količina informacij namreč močno
popači zaznavno podobo. Ilustracija mora ostati čista, prepoznavna in predvsem mora
vsebovati realno upodobitev elementov, ki odlikujejo upodobljeni element (slika 3 desno)
[8].

Slika 3: Nepravilna (levo) in pravilna upodobitev sove (desno) [8]

Ko pripravljamo preprosto ilustracijo, je treba biti pazljiv pri uporabi linij. Uporabljene linije
morajo biti debelejše, njihova debelina pa mora biti enaka. Različne debeline linij
ilustracije lahko slabovidne zmedejo ali pa ti razlik v odebelitvi linij ne zaznajo in tako ne
vidijo podrobnosti ilustracije. Če so uporabljene linije zelo tanke, jih slabovidni prav tako
morda ne bodo opazili. Uporaba linij mora zato biti minimalna, saj preveč elementov na
ilustraciji lahko moti in zavaja. Če pa se različno odebeljene linije vseeno uporabi pri
oblikovanju ilustracije, morajo biti razlike med njimi dobro opazne, jasno poudarjene in
ločene. Za boljše razlikovanje več različnih linij je priporočljivo raje uporabiti različne
vrste linij, kot so npr. polna, črtkana, pikčasta linija itd. Tak način razlikovanja linij je
priporočljiv tudi za primere križanja (sekanja) več linij v ilustraciji. Sicer pa je križanje linij
odsvetovano [7, 8].
Ilustracija ne sme vsebovati senc, saj jih slabovidni ne morejo ločiti od glavnega
elementa ilustracije. Z upodobitvijo senc lahko postane ilustracija slabovidnim neberljiva.
V ilustracijah je treba upoštevati tudi pravilna razmerja (proporce) – tako v naravi kot
realni okolici [8]. Slika 6 prikazuje psa med rožami, pri čemer je treba upoštevati dejstvo,
da je pes običajno večji od rož in ne obratno (slika 4 desno) [8].
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Slika 4: Nepravilna (levo) in pravilna ilustracija psa med rožami oziroma z rožo (desno) [8]

Če je ilustracja sestavljena iz več elementov, moramo upoštevati njihovo velikost in
razmik med njimi. Elementi morajo biti v razmiku najmanj 2 mm, saj bi bili sicer preblizu
in zato slabo berljivi slabovidnim [9]. Priporočljivo je, da so bolj razmaknjeni, z več
vmesnega belega prostora in hkrati nekoliko večje upodobljeni [7]. Elementi se ne smejo
prekrivati (sliki 5 in 6), saj lahko to privede le do neprepoznavnosti elementov, podobno
kot pri uporabi senc. Prevelika zasičenost ilustracije in neustrezno prekrivanje
posameznih elementov lahko v vidni zaznavi slabovidnih povzročita veliko zmešnjavo,
saj se lahko več elementov združi v enega, ki ga ni mogoče prepoznati [8].

Slika 5: Nepravilna (levo) in pravilna postavitev listja (desno) [8]

Slika 6: Nepravilna (levo) in pravilna postavitev dveh elementov ilustracije (desno) [8]

Slabovidni prav tako težko prepoznajo 3D-ilustracije. V izogib težavam je zato
priporočljivo, da ilustracijo raje upodobimo v 2D-načinu. Če gre za kompleksnejšo
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ilustracijo, je bolje ilustracijo razdeliti na več delov ilustracije, ki pripovedujejo eno
zgodbo. V nadaljevanju je prikazan primer.
Primer razporeditve zgodbe v več delov:
»Bila je dolga, vijugasta pot, z drevesi okoli poti. Na koncu poti sta bila dva hriba.« [10].
Primer na sliki 7 vsebuje preveč elementov, ki prikazujejo eno zgodbo. Da bi ilustracijo
prilagodili slabovidnim, je treba večje število elementov razbiti na več ilustracij z manj
informacijami (slika 8).

Slika 7: Nepravilna ilustracija z več elementi [10]

Primer na sliki 8 prikazuje zgodbo, razdeljeno v tri dele; na prvi ilustraciji je vidna
vijugasta pot, na drugi so vidna drevesa ob poti in na tretji sta prikazana hribčka.

Slika 8: Pravilna ilustracija zgodbe z več elementi, razdeljenimi v tri slike [10]

Pri večbarvnih ilustracijah je priporočena uporaba bolj nasičenih in kontrastnih barv.
Kontrast naj se uporabi tudi med podlago (tiskovnim materialom ali ozadjem ilustracije)
in ilustracijo, zato da slednja pride bolj do izraza in je lažje vidna. Najboljši kontrast je
svetlo : temno [8].

2.3.2

Oblikovanje besedila

Suzette Wright je v svoji knjigi z navodili za oblikovanje otroških taktilnih ilustracij [7]
zapisala takole: »It has been said that while ›a picture may be worth a thousand words
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– a tactile illustration without words isn't worth anything!« (slo. Rečeno je bilo, da čeprav
»slika lahko pove več kot tisoč besed«, taktilna ilustracija brez besed ni vredna nič.).
Poleg ilustracije, ki naj bo prilagojena slabovidnim, pa mora biti prilagojeno tudi besedilo.
Besedilo naj bo večje stopnje, priporočena velikost je 18 tipografskih enot (krajše t..e.;
angl. pt). Če je obseg besedila večji, mora biti to poravnano na levo naslonilo, prav tako
je priporočen tudi večji razmik med vrsticami. Celotno besedilo mora biti zapisano v
enem stolpcu, ločeno od ilustracije, če je le mogoče, vsako na svoji strani slikanice [9].
Izbrana pisava oziroma črkovna vrsta (angl. font) naj ne bo s serifi, temveč linearna.
Najpriporočljivejši sta arial ali verdana [11]. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
priporoča tudi še pisavo tiresias, ki je po njihovih besedah oblikovana posebej za
slabovidne [12]. Slog naj bi bil navaden ter brez posebnih učinkov (odebeljeno, kurzivno
ali podčrtano besedilo), brez obarvanih obrob besedila ali katerihkoli drugih učinkov.
Strokovnjaki priporočajo ustrezne kontraste med besedilom in podlago (barvo ozadja
ilustracije ali tiskovnega materiala). Najboljši kontrast je črno besedilo na zelo svetli (beli
ali bež), nesvetleči in neodbojni podlagi. Besedilo in ozadje ne smeta biti v enakih ali
zelo podobnih odtenkih ali svetlostih (npr. svetlo besedilo na svetlem ozadju ali temno
besedilo na temnem ozadju). Priporočeni so kontrasti svetlo : temno [8, 12].

2.3.3

Tiskovni materiali

Pri oblikovanju slikanice za slabovidne otroke je zelo pomembna izbira tiskovnega
materiala. Pomembne vloge ne igrajo le vrsta in lastnosti TM, temveč tudi njegove
dimenzije.
Strokovnjaki za tisk slikanic priporočajo uporabo nepremaznega ali mat premaznega
tiskovnega materiala (običajno papirja), ki se ne blešči. Odboj svetlobe s sijajne površine
TM lahko slabovidne zmede in s tem povzroči slabo prepoznavnost ilustracije.
Priporočena gramatura TM je nekje od 250 do 350 g/m2, saj je tak TM tudi mehansko
odpornejši, kar pa je pri slikanicah, ki pogosto prehajajo iz roke v roke, zelo pomembno
[8, 11].
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Za format slikanic je priporočen A4 ležeči format oziroma velikost največ 30 × 22 cm [7,
12]. Slikanice morajo biti primerne za uporabo obeh rok slabovidnega otroka. Vezava
slikanic je priporočljivo spiralna, saj se tako enostavneje lista, hkrati pa slikanica tudi
ostane odprta (samodejno se ne zapira).
Obseg slikanic naj ne bi presegal deset strani [11], saj so v nasprotnem primeru slikanice
lahko pretežke ter nerodne za pregledovanje (branje in listanje).

2.4

GRAFIČNI PROCES UPODOBITVE SLIKANICE

Grafični proces upodobitve slikanice opisuje postopek grafične priprave digitalne oblike
dokumenta do fizične oblike končnega izdelka – tiskovine. V nadaljevanju so
predstavljeni trije postopki grafičnega procesa.

2.4.1

Grafična priprava

V procesu grafične priprave se izdelek digitalno oblikuje. V ta namen se pogosto
uporabljata program Adobe Photoshop, ki je namenjen obdelavi bitnih fotografij in
ilustracij, in program Adobe Illustrator, ki je namenjen pripravi vektorskih ilustracij
oziroma slik.
Pripravi slikovnega gradiva sledi priprava knjižnega dela – besedila in ilustracij (v temu
primernem programu Adobe Indesign). Ta del grafične priprave se imenuje prelom strani.
Ko pripravimo digitalno predlogo, jo je treba pripraviti na tisk. Iz programa Adobe
Indesign se pripravljeno digitalno različico predloge izvozi v obliko .pdf zapisa datoteke,
ki vsebuje nastavitve dokumenta, ki narekujejo kakovosten tisk (skladnost s standardom
upodobitvene naprave, barvne pretvorbe iz aditivnega v subtraktivni način (iz RGB v
CMYK (angl. cian, magenta, yellow, black)), določitve mejnih robov in dimenzij formatov
posameznih okvirjev, določitve postavitve v živ rob, tiskarske oznake itd.).
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2.4.2

Tisk

Tisk je proces, pri katerem se iz tiskovnih površin tiskovne forme (digitalne ali fizične)
pripravljena grafična predloga prenese na tiskovni material. Izbira tehnike tiska je
odvisna od potreb in želja avtorjev in oblikovalcev grafične predloge oziroma tiskovine.
Poznamo analogne in digitalne tehnike tiska. Analogne tehnike tiska so [13]:
 visoki tisk: fleksotisk, knjigotisk,
 globoki tisk: rastrski tisk, linijski – črtni tisk,
 ploski tisk: tisk z vlaženjem, tisk brez vlaženja,
 prepustni tisk: sitotisk, ciklostil.
Digitalne tehnike tiska so [13]:
 elektrostatični tisk: elektrofotografski, ionografski, magnetografski, elektrografski,
 termomehanični: termotalilni, termodifuzni,
 kapljični: kontinuirani, diskontinuirani (angl. drop on demand; krajše DoD),
 elektrokemični: indikcijski,
 termokemični: termični,
 fotokemični: srebrohalogenidni, diazo.
Glede na način prenosa tiskarske barve pa ločimo tehnike tiska še na posredne in
neposredne [13].

2.4.3

Dodelava

V procesu dodelave se odtise, ki so nastali v procesu tiska, oplemeniti tako, da nastane
končni izdelek. Dodelava zajema razrez knjižnega bloka in platnic, zgibanje in znašanje,
vezavo (lepljenje, šivanje), morebitno lakiranje, dodatno premazovanje ali plastificiranje.
Namen dodelave je izdelku dodati višjo vrednost in večjo vizualno privlačnost [13].
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

V eksperimentalnem delu diplomskega dela smo se osredotočili na izdelavo ilustracij in
same slikanice, ki bi bila prilagojena vidu slabovidnih otrok.
Pred pripravo ilustracij smo pregledali stanje slikanic za slabovidne na slovenskem
tržišču. Iskali smo slikanice, ki so že bile ustvarjene z istim namenom; da se skozi
slikanico lahko učijo tudi otroci, ki sicer okolice ne dojamejo z enakim vidom kot ostali.
Ko smo končali s pregledom, smo lahko pričeli s pripravo nove slikanice.
Namen slikanice, ki je nastala v okviru tega diplomskega dela, je bil, da otrok z
oslabljenim vidom spozna živali, ki živijo na kmetiji. Treba je bilo izbrati živali, ki bi bile v
slikanici predstavljene, zanje pripraviti primerne ilustracije in vse skupaj smiselno
povezati z zgodbo, katere idejno zasnovo smo si pripravili kot izhodišče za izbor živali,
ki bodo nastopale v slikanici.
Pripravi ilustracij samih živali je sledila grafična priprava slikanice, ki je zajemala grafično
pripravo ilustracij in besedila ter prelom slikanice. Končni izdelek je ustrezno pripravljena
grafična predloga za tehniko digitalnega tiska.
V nadaljevanju je opisan postopek od ideje do končnega dokumenta.

3.1

PREGLED SLOVENSKEGA TRŽIŠČA PRILAGOJENIH
SLIKANIC ZA SLABOVIDNE OTROKE

Slikanic, ki bi bile prilagojene vidu slabovidnih otrok, je na tržišču, tako slovenskem kot
tujem, zelo malo. Pojavlja se kar nekaj tipank, ki so jih izdelali v okviru različnih projektov,
zelo malo pa je pa je prav slikanic. Slovenija je na tem področju še posebej skromna,
deloma zaradi majhnosti države, deloma pa tudi zaradi majhnega števila strokovnjakov,
ki bi se ukvarjali s to tematiko.
Na Slovenskem je na področju literature za slepe in slabovidne najaktivnejša dr. Aksinja
Kermauner [14]. Dr. Kermaunerjeva je uspešna tiflopedagoginja, priznana slovenska
pisateljica in pesnica, ki že več kot 20 let poučuje slepe in slabovidne. Leta 2005 je izdala
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svojo prvo tipanko Snežna roža [15], leta 2010 pa tudi slikanico Žiga špaget gre v širni
svet [16], ki je na področju literature za slabovidne otroke prinesla velik uspeh. V letu
2018 je izšlo tudi nadaljevanje slikanice z naslovom Žiga špaget je za punce magnet
[17], prilagojeno gluhim in naglušnim. Kermunerjeva je avtorica tudi več tipank, ki jih je
mogoče prelistati v knjižnici za slepe in slabovidne centra IRIS.
V centru IRIS se za literaturo za slabovidne zavzema tamkajšnja knjižničarka Nina
Schmidt, v sodelovanju s centrom IRIS pa sta na področju upodobitve slikanic in ostalih
pripomočkov za slepe in slabovidne (Stenska tipanka) [18] delali tudi izr. prof. dr. Raša
Urbas in prof. dr. Urška Stankovič Elesini s študenti Naravoslovnotehniške fakultete,
Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje.
Veliko literature za slepe in slabovidne je pripravila tudi Jana Povalej [18], ki sodeluje v
Centru za slepe in slabovidne Celje.

3.2

IDEJNA ZASNOVA

Namen diplomskega dela je bil izdelati slikanico, ki bi imela vsebino prilagojeno vidu
slabovidnih otrok. Vidu slabovidnih smo prilagodili predvsem slikovno gradivo, ki smo ga
povezali s samim besedilom, saj smo želeli z njim potegniti rdečo nit skozi slikanico.
S slikanico smo želeli otrokom z oslabljenim vidom na prilagojen način predstaviti izbrane
živali s kmetije – petelina v glavni vlogi, pujsa, kozo, kravo in konja. Izbrane živali so si
med seboj precej različne, tako po obliki, velikosti in barvi kot tudi številu nog, površini
telesa. V slikanici so razlike v velikosti in ostalih prepoznavnih lastnostih med živalmi
jasno prikazane ter predstavljene. Otrok lahko skozi slikanico spozna in opazi razlike,
hkrati pa je z osvojenim znanjem pripravljen na srečanje s temi živalimi v vsakdanjem
življenju.
Za izhodišče ilustracij smo izbrali realne fotografije živali, pomagali pa smo si tudi s
številnimi skicami.
Kot ciljno skupino smo izbrali mlajše otroke, otroke med enim ter petim letom. V tej
starostni skupini otroci začenjajo raziskovati ter spoznavati svoje okolje. Ta slikanica bi
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jim zatorej približala morda še neznani svet in jih nanj pripravila. Slikanico bi lahko
uporabljali tudi starejši otroci, od petega leta dalje.

3.3

IZDELAVA SLIKANICE – METODE DELA

Za izdelavo slikanice smo potrebovali vsebino zgodbe ter slikovno gradivo – ilustracije.
Najprej smo določili okvirno vsebino in sestavili zgodbo slikanice, nato pa smo pripravili
idejno zasnovo slikovnih elementov oziroma ilustracij.
Ilustracije izbranih petih živali smo pripravili po njihovih resničnih fotografijah. Najprej
smo pripravili skice, ki smo jih nato vektorizirali v programu Adobe Illustrator CS6
(Adobe, ZDA). Ker so bile ilustracije sestavljene iz vektorjev, jih je bilo v nadaljevanju
lažje spreminjati in preoblikovati ter nadgrajevati do končne podobe.
Za vsako žival smo pripravili svoj dokument, pri delu pa smo si pomagali s številnimi
drugimi že obstoječimi ilustracijami živali.

3.3.1

Zgodba slikanice

Zgodbo slikanice oziroma pravljico, ki je služila kot osnova slikanice, smo napisali sami.
Zgodba prikazuje skupino petih živali, ki živijo na kmetiji. Za glavnega junaka smo izbrali
petelina, ki nas vodi skozi zgodbo in na zabaven način predstavi svojo dogodivščino.
Zgodba se prične s petelinom, ki je izjemno ponosen nase, saj zna, poleg slovenščine,
govoriti tudi nemško. S tem se želi považiti pred svojimi prijatelji na kmetiji. V pravljici se
razvije malo tekmovanje med živalmi, v katerem se vsaka žival želi pohvaliti in pokazati,
da je posebna, saj se zna tudi ona oglašati v drugem jeziku. Na koncu živali kmetije
ugotovijo, da so prav vse zelo posebne. S pomočjo zanimive zgodbice nas skozi
slikanico vodijo prijetne in prilagojene ilustracije petih živali – petelina, konja, krave, koze
in pujsa. Otrok skozi slikanico lahko spoznava živalske glasove in se uči prepoznavati
karakteristike posameznih živali. Slednje so upodobljene tako, da upoštevajo vizualne,
dimenzijske in karakterne značilnosti. Ker živali govore v tujih jezikih, otrok lahko spozna,
da komuniciramo na različne načine (v tujih jezikih – francosko, rusko, finsko,
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nizozemsko, nemško in slovensko), zraven pa se lahko nauči prepoznati tudi zastave
posameznih držav.
Besedilo smo pripravili v programu Microsoft Word 2016 (Microsoft, ZDA) in ga nato
umestili poleg ilustracij v slikanico.

3.3.2

Vizualna podoba

Pri izbiri formata slikanice smo upoštevali priporočila za izdelavo slikanic, predstavljena
v teoretičnem delu.
Za končne dimenzije slikanice smo izbrali ležeč A4 format, velikosti 297 × 210 mm. Tak
format smo izbrali namerno, saj otroku omogoča lažji pregled slikanice, hkrati pa nam je
izbira ležečega formata omogočila vsebinsko enostavnejšo prostorsko umestitev
besedila in ilustracij. Ilustracije je bilo zaradi oblik izbranih živali lažje prilagoditi v
ležečem formatu.
Za vezavo bi izbrali bodisi spiralno vezavo bodisi vezavo z nitnim šivanjem v hrbtu, ki
omogoča popolno razpiranje slikanice in s tem enostavnejše odpiranje oziroma branje.
Za platnice bi uporabili tršo lepenko, kot material v notranjosti pa papir višjih gramatur
(od 250 do 350 g/m2), ki bi zagotavljal boljše mehanske lastnosti. Skladno s priporočili
oblikovanja tiskanega gradiva za slabovidne bi izbrali mat (nesvetleč) premazni papir.
Ilustracijam živali smo dodali preproste ilustracije trave, rož, šopa suhe slame, vedra,
luže, blatne mlakuže in kamnov. Ti elementi ilustracij so bili dodani, da bi razbili
monotonost slikanice. Upodobljeni so preprosto, z namenom izčiščeno in enostavno, da
so lahko prepoznavni in vsebinsko nemoteči ob predstavitvi bistva ilustracij – živali. Prav
tako smo dodali tudi ilustracije zastav držav jezikov, v katerih se oglašajo živali, saj se
nam je to zdelo smiselno glede na izbrano zgodbo. Prav tako pa smo s tem slikanici dali
dodano vrednost, ki pripomore še k širšemu obsegu znanja, ki ga otrok lahko prejme.
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3.3.3

Prilagoditev zgodbe in besedila v slikanici

Slikanico, ki smo jo želeli pripraviti za slabovidne otroke, smo opremili z ilustracijami in
besedilom. Tako kot ilustracije je bilo najprej treba ustrezno pripraviti tudi besedilo, in
sicer tako, da je vizualno in pomensko prilagojeno otrokom z oslabljenim vidom.
Besedilo oziroma zgodba, s katero smo opremili slikanico, naj bi pomagala otrokom pri
razumevanju ilustracij. Namen informacij zgodbe je voditi in usmerjati otrokovo
pozornost na značilnosti določene živali. S tem se hitreje učijo in lažje prepoznajo žival
po njeni določeni specifični bodisi fizični bodisi karakterni lastnosti. Npr. petelin je znan
po jutranjem kikirikanju, zato smo to njegovo lastnost uporabili v zgodbi.
Pripravili smo več različnih zgodb. Pri prvem napisanem besedilu smo ugotovili, da nima
rdeče niti, ki bi povezovala zgodbo in ilustracije. Prav tako smo bili mnenja, da napisana
zgodba otroka ne bi spodbudila k razmišljanju in na splošno ne bi vzbudila zanimanja. Iz
tega razloga smo skrbno pripravili novo besedilo zgodbe, ki je otroku zanimivo in se skozi
njega lahko uči.
Po priporočilih oblikovanja besedila za slabovidne osebe smo izbrali večjo velikost
pisave ter večji razmik med vrsticami besedila. Za besedilo smo izbrali temnejšo barvo,
za ozadje pa smo uporabili svetlejšo, brez detajlov. Besedilo smo postavili na levo
naslonilo, na enobarvno podlago, brez motečih elementov. Uporabili smo kontrast svetlo
: temno, ki velja za enega najboljših (slika 9).

Slika 9: Prikaz primera zapisa besedila zgodbe v slikanici
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4

REZULTATI IN RAZPRAVA

Namen slikanice je bil približati slabovidnim otrokom živali skozi ilustracije in zgodbo.
Ilustracije smo pripravili skladno z navodili oblikovanja za slabovidne, pri čemer smo
upoštevali tudi primernost oblikovanja celotne vizualne podobe slikanice.
Ilustracije v slikanici so pripravljene s čim manj motečimi faktorji, kot so npr. nepotrebni
detajli na živalih, detajli ozadja in preveliko število barv ilustracij. Vsebino slikanice
(besedila in ilustracije) smo postavili na kontrastna ozadja, tako da je bolj prilagojena
vidu slabovidnih. Ilustracije so ohranile temno obrobo, da je prepoznava lažja in da se
ilustracija živali jasneje loči od ozadja.
Besedilo smo oblikovali skladno z navodili oblikovanja besedil za slabovidne. Zato je
besedilo stavljeno v večji velikosti (24 t..e.) in se nahaja vedno na enakem mestu (višini)
v slikanici. Za barvo besedila smo izbrali črno barvo, saj zagotavlja dovolj velik kontrast
z enobarvnim izbranim ozadjem.

4.1

KONČNA VSEBINA IN PODOBA SLIKANICE

Na podlagi priporočil in dosedanjih izkušenj smo se odločili, da bi slikanico izdelali s
trdimi platnicami, vezano v spiralno vezavo. Ta namreč omogoča, da se knjiga pri branju
popolnoma razpre. V platnice vstavljen knjižni blok bi bil izdelan iz papirja višje gramature
(od 200 do 300 g/m2), da bi zagotovil dobre mehanske lastnosti, saj je slikanica
namenjena otrokom nižje starostne skupine. Primer želene končne podobe slikanice s
trdimi plastnicami in v spiralo vezanim knjižnim blokom predstavlja slika 10.
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a.

b.

c.

Slika 10: Prikaz upodobitve primera končne podobe slikanice s trdimi platnicami, vezani v
spiralni vezavi (a. – videz hrbta z vezanimi platnicami in knjižnim blokom; b. – način
spiralne vezave platnic in knjižnega bloka; c. – pogled v razprto vezano knjigo)

V nadaljevanju so predstavljene posamezne podrobnosti končne podobe slikanice.

4.1.1

Zgodba slikanice

Še pred izdelavo ilustracij smo idejno zasnovali okvirno zgodbo, s pomočjo katere bi
otrokom mlajše starostne skupine (od enega do petega leta starosti) predstavili pet na
kmetiji pogosto živečih živali. V ta namen smo napisali zasnovo zgodbe:
Na kmetiji so živeli petelin, koza, pujs, konj in krava. Vsako jutro, ko je
sonce vzšlo, je petelin stopil na hlod, zakikirikal in zbudil vse živali na
kmetiji. Zatem je tudi obiskal vsako od njih ter jim voščil dobro jutro in
lep začetek dneva.

20

»Dobro jutro, gospod konj,« je rekel petelin, »danes imaš pa zelo lepo
grivo,« je nato nadaljeval. Konj je glasno zarezgetal: »Ihaaaa.« In nato
je rekel: »Hvala, petelin. Lep dan ti želim.« Petelin je pozdravil konja in
odšel naprej do krave.
»Dobro jutro, gospa krava,« je rekel petelin. »Kako imaš lepe lise na
svojem kožuhu in roge, ki se ti kar svetijo,« jo je pohvalil. Krava je
zamukala: »Muuuu, hvala petelin. Zelo si pozoren. Lep dan ti želim.«
Petelin in krava sta se poslovila in tako je petelin nadaljeval svoj pohod
po kmetiji.
Petelin je prišel do koze in ji voščil dobro jutro. »Koza, dobro jutro, danes
imaš pa res lepo brado in tudi roge imaš čudovito našpičene.« Koza je
zameketala: »Meee, hvala, petelin. Vedno vse opaziš. Lep dan ti želim.«
Petelin je pokimal in odšel naprej.
»Dobro jutro, gospod pujs,« je rekel petelin, ko je prispel do pujsa. Petelin
je rekel: »Danes imaš pa lepo zavit repek.« »Oink,« je rekel pujs in se
zahvalil za lepe besede ter petelinu odvrnil: »Petelin, lepo si zapel zjutraj.
Imej se lepo še naprej.« Tako sta se pozdravila in šla vsak svojo pot na
kmetiji.

Ko smo zgodbico podrobneje preučili, smo ugotovili, da se njena vsebina najbolje ne
sklada s pripravljenimi ilustracijami in da med vsebinskim in slikovnim gradivom ni prave
rdeče niti. V ta namen smo dodatno podrobneje preučili obstoječe slikanice na
slovenskem trgu in se odločili na novo napisati zgodbo.
Odločili smo se, da se bo vsebina zgodbe slikanice navezovala na izgovorjavo glasov v
različnih tujih jezikih (francoščini, finščini, nizozemščini, ruščini, nemščini in slovenščini),
saj smo s tem želeli predstaviti drugačno, na tržišču še nepredstavljeno vsebino
slikanice, namenjeno manjšim otrokom. Nova zgodbica sledi takole:
Na kmetiji je živel prav poseben petelinček Koko. Poseben pa je bil zato,
ker je znal kikirikati tudi v francoščini! Na to je bil zelo ponosen.
Neko nedeljsko dopoldne se je odločil, da se bo malo považil in se pobahal
med prijatelji na kmetiji. Sprehodil se je do hleva, kjer je imel svoj prostor
konj Miško.
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»Zdravo, Miško. Si vedel, da znam kikirikati v francoščini? Ne?! No, pa me
poslušaj.«
In že je zapel: »Cocorico, cocorico, cocorico!«
Miško se je nasmehnil in rekel: »Koko, francoščina ti kar gre. Pa morda
veš, da znam jaz rusko?«
Petelinček ga je debelo pogledal, konj Miško pa je glasno zaprhal in po
rusko zarezgetal: »I-go-go, i-go-go, i-go-go ...«
Iz sosednjega boksa se je oglasila krava Liska.
»Sta pa dobra, ampak mukati v finščini pa ne znata! Naj vama pokažem:
»Ammuu! Ammuu! Ammuu!«
Vsi so smejali, ko se jim je pridružila koza.
»Zdravo, koza Bibi, znaš tudi ti meketati v katerem drugem jeziku?« jo je
vprašal petelin.
»Seveda znam,« je rekla Bibi. »Znam meketati po nizozemsko. Mèèh,
mèèh, mèèh ...« je nato na ves glas zapela koza Bibi.
»No, kakšen direndaj pa zganjate?« se je oglasil pujs Pepi. Pridružil se je
druščini in vse skupaj vprašal: »Ali kdo od vas zna nemško?«
Živali so se vprašujoče spogledovale, medtem pa se je že oglasil pujs
Pepi: »Grunz, grunz, grunz ...«
Živali so se smejale in v en glas rekle: »Prav vsi smo nekaj posebnega in
lepo je, če govoriš še kateri drugi jezik, vendar najlepše se je pogovarjati
slovensko!«
»Kikiriki, ihaha, muuu, meee, oink ...«.

S to zgodbo smo želeli slikanici dati neko dodano vrednost. Otrok se z njo uči
prepoznavati posamezne živali po videzu in nekaterih najbolj prepoznavnih telesnih
značilnostih in velikosti. Uči se, da se živali v tujih jezikih oglašajo drugače, kar je, v
primerjavi z znanimi glasovi, otrokom zanimivo in včasih tudi smešno.
Z novo postavljeno zgodbo smo po našem mnenju našli rdečo nit med upodobljenimi
ilustracijami in njeno vsebino.
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4.1.2

Vizualna podoba slikanice

Besedilo in ilustracije smo, kot že omenjeno, postavili vsako na svojo stran slikanice, da
je slikanica preglednejša in se besedilo in ilustracije ne mešajo med seboj. Besedilo smo
postavili na levo, v zgornji del strani, medtem ko smo ilustracije postavili na desno stran
slikanice. Besedilo je na vsaki strani stavljeno v isti predel strani, tudi ilustracije živali
stojijo na navideznih tleh na istem mestu. K besedilu smo sicer vsakič postavili tudi
glavno osebo zgodbe – petelina. Z njegovo umestitvijo smo med drugim želeli poudariti
tudi razliko v velikosti med njim in ostalimi živalmi kmetije.
Besedilo smo v slikanici prilagodili tako, da smo ga umestili v velikosti pisave 22 t..e.,
zapisali z majuskulami (velikimi tiskanimi črkami) v tipu pisave verdana. To črkovno vrsto
smo izbrali zato, ker jo strokovnjaki priporočajo kot pisavo za oblikovanje besedila
slabovidnim. Besedilo smo v majuskulah zapisali z namenom postopnega učenja in
prepoznavanja črk, besed in besednih zvez (stavkov) starejših otrok (okoli petega leta
starosti), saj je znano, da se nekateri otroci te starosti že počasi učijo brati in pisati. Po
slikanici lahko vsekakor sežejo tudi starejši otroci in se z njo, poleg učenja nekaterih
vizualnih in karakternih lastnosti živali na kmetiji, učijo prepoznavanja črk in s tem vadijo
branje.
Pri postavitvi besedila in ilustracij smo pazili na barvni kontrast med ozadjem ter
besedilom in ilustracijo (slika 11). Besedilo smo umestili v slikanico v črni barvi, za
podlago pa smo uporabili svetlejši odtenek svetlo modre barve, s čimer smo ustvarili
dober kontrast. Podlaga pod besedilom je tako enobarvna in ne vsebuje drobnih vzorcev,
ki bi bili za bralca moteči.

Slika 11: Primer leve in desne strani slikanice s postavljenim besedilom v črni barvi (levo) in
izbrano ilustracijo (desno) na kontrastnem svetlo modrem ozadju
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4.1.3

Prilagoditve ilustracij v slikanici

Slikanica vsebuje ilustracije petih živali, ki živijo skupaj na kmetiji, postavljenih na
minimalistično izbrano ozadje. Ilustracije živali smo pripravili skladno s predhodno
izbranimi fotografijami, pri čemer smo si pomagali tudi z drugimi, že obstoječimi
ilustracijami na spletu.
Za vsako žival smo najprej skicirali osnutek oziroma idejno zasnovo ilustracije na papir.
Nato smo ilustracijo pripravili v programu Adobe Ilustrator CS6, pri čemer smo si
pomagali z orodjem svinčnik (angl. pen tool) in tako pripravili vektorsko linijsko ilustracijo.
To nam je omogočalo tudi lažje nadaljnje spreminjanje linij in pripravo končnih različic
ilustracij. Od idejnih zasnov do končnih podob ilustracij živali je bilo veliko vmesnih
korakov (podob), saj smo želeli čim enostavneje in vendar hkrati močno reprezentativno
predstaviti najpomembnejše vizualne in karakterne lastnosti izbranih živali.
V nadaljevanju bo prikazan celoten postopek ilustriranja posamezne živali. Opisani bodo
tudi razlogi za določeno upodobitev ilustracije ter na kaj smo morali biti previdni in
pozorni pri posamezni živali.

4.1.3.1

Petelin

Na spletu smo poiskali fotografijo petelina, ki bila primerna za upodobitev slabovidni
osebi. Ker je pri upodobitvi ključnega pomena, da so na sliki vidni vsi deli telesa (npr.
obe očesi, obe nogi oziroma taci, obe krili itd.), smo se osredotočili na iskanje fotografij,
kjer je žival mogoče videti frontalno (slika 12). Iz širokega nabora fotografij spleta smo
izbrali nekaj reprezentativnih, zraven pa poiskali tudi nekaj ilustracij (risb) brez motečega
ozadja, kjer se podoba petelina jasno vidi (slika 13).
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Slika 12: Primeri spletno dostopnih izhodiščnih fotografij petelina [14, 19]

Slika 13: Primeri spletno dostopnih izhodiščnih ilustracij petelina [14, 21, 22]

Skico petelina smo s pomočjo optičnega čitalca digitalizirali in odprli v programu Adobe
Illustrator CS6. Z orodjem svinčnika (angl. pen tool) smo izrisali prvo različico ilustracije,
ki jo prikazuje slika 14. Petelin je obrnjen z glavo proti gledalcu, tako da so vidni obe
očesi, kljun in naglavni greben. Perut smo oblikovali kot samostojen element, z rahlo
nazobčanimi robovi na koncu peruti. Repno perje smo nakazali s širokimi nazobčanimi
robovi. Kurje tace smo narisali s strani, a tako, da sta vidni obe.
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Slika 14: Izhodiščna vektorizirana ilustracija petelina

Analiza prve ilustracije je pokazala, da se nam upodobitev oči in naglavnega grebena ni
najbolj posrečila. V ta namen smo izdelali nekaj novih ilustracij, kjer smo skušali podobo
izboljšati (slika 15). Oči smo skušali kar se da podrobno preoblikovati v realne, a smo se
želeli izogniti preveč detajlom, zato smo jih upodobili tako, da smo jih obrisali, sredico
očesa pa zapolnili s črno (slika 15 levo). Glede na to, da smo v slikanici razmerja velikosti
živali prilagodili realnim, je petelin precej manjši od ostalih živali, zato tudi njegove oči na
ilustracijah niso velike. Naglavni greben pa smo poskusili ilustrirati realneje, sredinsko
postavljeno (slika 15 sredina), spremenili pa smo tudi obliko ovratnega perja, saj smo se
na podlagi študije fotografij in spletnih ilustracij odločili, da bo bolje, če bo segalo čez
telesno perje (slika 15 desno).

Slika 15: Prikaz postopnih prilagoditev ilustracije petelinjih oči in naglavnega grebena ter
ovratnega perja

Ugotovili smo, da bodo potrebni tudi popravki petelinjih nog, saj so bile preveč podobne
račjim oziroma gosjim. Poudariti smo želeli, da imajo petelini precej jasno definirane
kremplje, brez vmesne kožice. V ta namen smo izdelali različici krempljev (slika 16).
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Slika 16: Prikaz postopne prilagoditve ilustracije nog – krempljev petelina

Preoblikovali smo perje in mu dodali linije, ki repno perje bolje definirajo (slika 17).

Slika 17: Prikaz postopne prilagoditve repnega perja petelina

Ko smo bili z vsemi popravki zadovoljni, je nastala končna vektorizirana ilustracija
petelina (slika 18 levo). Slednjo smo pripravili tudi v barvni različici, saj smo želeli z
barvnimi kombinacijami karakterno definirati petelina (slika 18 desno).

Slika 18: Končna vektorizirana ilustracija petelina (levo) in njegova barvna različica (desno)

27

4.1.3.2

Konj

Podobno kot pri petelinu smo na spletu poiskali izhodiščne fotografije in ilustracije konja.
Iskali smo fotografijo, ki bi bila primerna vidu slabovidnega in na kateri ne bi bilo motečih
elementov (npr. ozadja). Poiskali smo fotografijo, kjer se konju vidijo vse noge in ima
glavo obrnjeno proti gledalcu (slika 19).

Slika 19: Primeri spletno dostopnih izhodiščnih fotografij konja [15, 24, 25]

Pri delu smo si pomagali tudi z ilustracijami konjev (slika 20).

Slika 20: Primeri spletno dostopnih izhodiščnih ilustracij konja [26–28]

Izdelave ilustracije konja smo se lotili enako kot petelinje. Konj ima v ilustraciji prikazane
vse štiri noge, rep in grivo. Ker je obrnjen z glavo proti bralcu, vidimo tudi obe njegovi
očesi, ušesa ter gobec (slika 21). Vse vizualne značilnosti konja so tako vidne.
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Slika 21: Prikaz izhodiščne ilustracije konja v programu Adobe Illustrator

Z analizo slike in preučevanjem zahtev upodobitev za slepe in slabovidne smo ugotovili,
da prva ilustracija konja ni bila najprimernejša za slabovidne, saj vsebuje linije, ki sicer
nakazujejo mišice nog in bokov (slika 22). Narisane linije slabovidnemu ne pomagajo pri
prepoznavi konja, vendar prej delujejo moteče, zato smo se odločili, da jih odstranimo.

Slika 22: Označene moteče linije, ki nakazujejo mišice nog in bokov ilustracije konja

Po oblikovanju telesa smo se osredotočili na konjev sprednji del glave. Želeli smo ga
upodobiti tako, da bo slabovidnim lažje prepoznaven in ne bo vseboval motečih
elementov. Najprej smo se osredotočili na konjeve oči in izdelali več različic (slika 23).
Realistično upodobljene oči smo upodobili z očesno gubo (slika 23 levo), ki smo jo v
nadaljnjem postopku odstranili (slika 23 sredina), saj je bil detajl zelo majhen in kot tak
ni pripomogel k boljši prepoznavi. Oči smo zato še nekoliko preoblikovali (slika 23 desno)
in jih upodobili zgolj kot črno zrklo z vidno nakazano zgodnjo veko.
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Slika 23: Prikaz postopne prilagoditve ilustracije oči konja

Ker nam zapolnjene oči kot en element niso bile vizualno privlačne, smo se odločili, da
jih še enkrat pripravimo in jih upodobimo nekoliko resničneje. Glede na to, da je konj
velika žival in smo ga v nadaljnjem postopku izdelave slikanice želeli postaviti čez celo
stran A4-formata, smo menili, da bodo oči z več detajli dovolj vidne. Zraven smo popravili
tudi konjevi nosnici. Te smo zapolnili s črno barvo, nad njima pa dodali črto, ki nakazuje
ločen smrček od preostalega dela glave, ki je v realnosti pogosto tudi druge barve (slika
24).

Slika 24: Končno oblikovana glava konja

Nadalje smo se lotili popravkov grive, ki smo jo želeli nakazati z nazobčanimi robovi.
Najprej smo pripravili nekoliko bolj nazobčano grivo (slika 25 levo), vendar z videzom
nismo bili zadovoljni. Zato smo narisali grivo z manj nazobčanimi robovi (slika 25
sredina). Ker se nam je zdela na vrhu preveč zaokrožena, smo krivuljo zmehčali in prišli
do rezultata, s katerim smo bili zadovoljni (slika 25 desno).
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Slika 25: Prikaz postopne prilagoditve ilustracije konjske grive

V želji, da bi bil potek rasti grive in repa jasnejši, smo poskusno dodali črte (slika 26). S
tem smo nakazali, da griva in rep nista zgolj ena velika površina, temveč sestavljena in
drugačne strukture – daljše dlake.

Slika 26: Končno oblikovana konjska griva in rep

Ilustracijo konja, ki jo prikazuje slika 26, smo uporabili za izdelavo barvne ilustracije. Za
barve konja smo izbrali rjave odtenke, pri čemer smo pazili, da je bila barvna razlika med
grivo in telesom jasno vidna in dovolj kontrastna. V ta namen smo uporabili svetlo-temni
kontrast in grivo ter rep obarvali v temno rjavo, telo konja pa v svetlo rjavo. Smrček konja
smo obarvali v še svetlejšo rjavo in s tem jasno nakazali mejo med smrčkom in glavo, ki
jo ločuje tudi črta. Kopita smo obarvali v črno (slika 27).
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Slika 27: Končna vektorizirana barvna ilustracija konja

4.1.3.3

Krava

Na spletu smo poiskali primerne fotografije in ilustracije krave. Pri tem smo pazili, da so
bile fotografije brez motečega ozadja in da so bili na kravi dobro vidni značilne vime in
vse štiri noge (slika 28 in slika 29).

Slika 28: Izhodiščni spletni fotografiji krave [16, 17]
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Slika 29: Primeri spletno dostopnih izhodiščnih ilustracij krave [31]

S pomočjo izhodiščnih fotografij in ilustracij smo pripravili grobo skico, jo skenirali in z
orodjem svinčnika v Adobe Illustratorju izrisali (slika 30).

Slika 30: Prikaz izhodiščne ilustracije krave v programu Adobe Illustrator

Podobno kot pri konju smo tudi pri kravi odstranili moteče linije, ki nakazujejo detajle
bokov in nog (slika 31).

Slika 31: Označene moteče linije, ki nakazujejo mišice nog in bokov ilustracije krave
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Popravili smo tudi sprednjo nogo, saj smo menili, da premočno nakazuje položaj kolena,
zato smo jo narisali bolj ravno (slika 32). Zraven smo popravili tudi kravji rep, kjer smo
prvotno upodobljeno sliko sulici podobnega repa preoblikovali v bolj realističen ožji linijski
pas, z ostreje ločenim cofom repa (slika 32 desno).

Slika 32: Označeno napačno upodobljeno koleno krave (levo), s popravljeno, manj
intenzivno linijo kolena (desno)

Podobno kot pri konju smo pripravili več različic upodobitve oči in se skušali kar najbolje
približati realnim. Slika 33 prikazuje več različic, skrajno desno pa je končna upodobitev.
Izbrali smo upodobitev z več detajli, saj bo krava v slikanici upodobljena čez celo stran,
in smo menili, da podrobnosti ne bodo premajhne. Poleg navedenega smo na ilustraciji
nosnice spremenili v enotno, črno obarvan element, ki se nam je zdel primernejši kot
samo linijska ponazoritev nosnic (slika 33 desno). Na kravjem smrčku smo tudi do konca
raztegnili črto, ki ponazarja usta.

Slika 33: Prikaz postopne prilagoditve ilustracije kravjih oči

Po tehtnem razmisleku smo se odločili, da kravi dodamo tudi roge, ki bodo pripomogli k
njeni boljši prepoznavi. Končno podobo kravje glave prikazuje slika 34.
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Slika 34: Prikaz končne ilustracije kravje glave

Krava ima spodnji del repa, podobno kot konj, v obliki skupka daljših dlak. Da bi poenotili
ilustraciji krave in konja, smo se odločili za podobno upodobitev z nazobčanimi končnimi
linijami. Oblikovanemu repu smo najprej dodali linije (slika 35 levo), nato smo ilustracijo
preoblikovali v obliko cofa z nazobčanimi robovi (slika 35 sredina) in na koncu še
kombinacijo obojega (slika 35 desno).

Slika 35: Prikaz postopne prilagoditve ilustracije kravjega repa

Na koncu smo kravi po telesu dodali tudi značilne lise. Poleg linijske ilustracije smo
pripravili tudi barvno ilustracijo (slika 36). Kravo smo upodobili v črno-beli kombinaciji, z
dobrim kontrastom med svetlim in temnim. Roge smo obarvali sivo, kopita in spodnji del
repa – cof črno. Gobec in vime smo obarvali roza in se s tem precej približali realni
upodobitvi krave.
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Slika 36: Končna vektorizirana ilustracija krave (levo) in njena barvna različica (desno)

4.1.3.4

Koza

Podobno kot pri ostalih živalih smo tudi za kozo poiskali ustrezne fotografije (slika 37) in
ilustracije (slika 38) na spletu, pri čemer smo se držali enakih pravil (malo motečega
ozadja, dobro vidne vse okončine in ostali deli telesa, frontalna postavitev sprednjega
dela glave živali itd.).

Slika 37: Izhodiščni fotografiji koze [18, 19]
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Slika 38: Primeri spletno dostopnih izhodiščnih ilustracij koze [34, 35]

Tudi za kozo smo naredili več različic vektoriziranih ilustracij, pri čemer smo najprej
izhajali iz ilustracije, ki jo prikazuje slika 39. Koza ima na ilustraciji prikazane štiri noge,
rep, značilno kozjo brado ter roge. Ker je koza obrnjena s sprednjim delom glave proti
bralcu, so dobro vidni tudi njene oči in gobček.

Slika 39: Izhodiščna vektorizirana ilustracija koze v programu Adobe Illustrator

Izhodiščno ilustracijo smo postopno popravljali. Podobno kot pri konju in kravi smo
najprej izvedli popravke predelov nog, označeno z rdečo na sliki 40 levo. Šlo je predvsem
za mesta, kjer je prišlo do upodobitve nestikajočih se linij, ki nakazujejo mišice nog.
Ilustracijo smo popravili tako, da smo linije nog narisali stično z linijami telesa (slika 40
desno).
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Slika 40: Označena napačno upodobljena konca kozjih nog (levo), s popravljeno, s telesom
stikajočo se linijo telesa (desno)

Nadalje smo izvedli popravke sprednjega dela kozje glave. Na izhodiščni ilustraciji smo
glavo upodobili preveč kvadratno (slika 41 levo), zato smo v nadaljnjem postopku
preoblikovanja glavo upodobili bolj podolgovato in se precej bolje približali realni obliki
kozje glave (slika 41 desno). Stično smo zaključili tudi linijo glave, ki je bila na izhodiščni
ilustraciji nezaključena.

Slika 41: Prikaz prilagoditve ilustracije sprednjega dela kozje glave

Nazadnje smo se osredotočili na kozje oči. V želji približati se čim realnejšim očem smo
jih postopno narisali bolj realistično, z očesno gubo. Na koncu smo se odločili oči
zapolniti s črno (slika 42), saj je koza, tako kot konj in krava, večja od petelina in smo jo
nameravali pozicionirati v slikanico v večji obliki, zato so bili detajli oči lahko podrobnejši.
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Slika 42: Prikaz postopne prilagoditve ilustracije kozjih oči

V nadaljevanju smo oblikovali še kozjo bradico. Izhodiščni ilustraciji smo dorisali
preprosto trikotno bradico (slika 43 levo), ki smo ji najprej spremenili spodnji rob v
nazobčanega (slika 43 sredina), jo oblikovali že ob prvi ilustraciji; kot prikazuje slika 43,
smo v sredini oblikovali bradico, na koncu pa smo poskusili ilustraciji brade dodati tudi
linije v smeri rasti, podobno, kot smo to narisali že pri konjski grivi in kravjem repu.

Slika 43: Prikaz postopne prilagoditve ilustracij kozje brade

Potrebne so bile tudi prilagoditve kozjega repa. Rep smo z linijo popolnoma ločili od
telesa (slika 44 levo). Podobno kot pri kozji bradi smo rep najprej na koncu nazobčali,
saj smo želeli nakazati teksturo repa (slika 44 sredina), na koncu pa smo tudi repu dodali
črte, ki nakazujejo smer rasti in teksturo (slika 44 desno).
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Slika 44: Prikaz postopne prilagoditve ilustracije kozjega repa

Izdelano vektorizirano ilustracijo koze (slika 45 levo) smo na koncu še pobarvali (slika
45 desno). Uporabili smo štiri barve. Roge smo obarvali sivo, kopita pa črno kot pri kravi.
Telo koze smo obarvali rjavo, brado in rep pa nekoliko svetlejše barve, da smo dosegli
večji kontrast in ju prepoznavno ločili od telesa. Trebuh in prsni del smo posvetlili in ločili
s črto. Pri zadnji ilustraciji smo še popravili roge, saj nam niso delovali pravilno in so bili
rahlo preveliki.

Slika 45: Končna vektorizirana ilustracija koze (levo) in njena barvna različica (desno)

4.1.3.5

Pujs

Postopek ilustriranja pujsa je potekal podobno kot ilustriranje ostalih živali slikanice.
Poleg spletnih fotografij (slika 46) smo poiskali še risbe (slika 47), na osnovi katerih smo
izdelali izhodiščno vektorizirano ilustracijo pujsa.
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Slika 46: Izhodiščni spletni fotografiji pujsa [20, 21]

Slika 47: Izhodiščne spletne risbe pujsa [38]

Na osnovi izhodiščnih spletnih fotografij in risb smo ustvarili skico, jo digitalizirali in
vektorizirali (slika 48).

Slika 48: Izhodiščna vektorizirana ilustracija pujsa v Adobe Illustratorju

Nadalje smo se osredotočili na prilagoditve ilustracij glave, kjer smo najprej popravili
obliko glave in ušes (slika 49 levo). Preoblikovali smo tudi rilec in oči (slika 49 sredina in
desno). Oči smo narisali skupaj z očesno gubo, ki smo jo nato odstranili, saj se nam je
zdelo, da ni pomemben detajl ilustracije. Rilec smo popravili le na spodnjem delu in ga
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naredili nekoliko bolj zaobljenega. Med levim ušesom in glavo smo dodali linijo, ki ločuje
uho od glave. Tako kot pri prejšnjih ilustracijah živali smo tudi pri pujsu poskusili oči
oblikovati kot enoten element, zapolnjen s črno barvo, vendar smo se v nadaljevanju
odločili, da tak način upodobitve opustimo in raje uporabimo oči, kjer je več beline.

Slika 49: Prikaz postopne prilagoditve ilustracij glave, ušes in oči pujsa

Delno je bilo treba preoblikovati tudi telo. Na izhodiščni vektorizirani ilustraciji se nam
upodobitev nog in krempljev ni najbolj posrečila (slika 50 levo), zato smo ilustracijo
upodobili bolj detajlno, predvsem v smislu, da kremplji niso bili videti kot kopita (slika 50
desno).

Slika 50: Prikaz postopne prilagoditve ilustracije telesa in krempljev pujsa

Pri končni ilustraciji pujsa smo nosnice rilca zapolnili s črno. Ob vektorizirani sliki smo
ustvarili tudi barvno končno različico, kjer smo pujsa obarvali značilno roza, rilec pa
nekoliko temneje. Kremplje smo v nasprotju s kremplji ostalih živali obarvali rjavo (slika
51).
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Slika 51: Končna vektorizirana ilustracija pujsa (levo) in njena barvna različica (desno)

4.2

GRAFIČNA PRIPRAVA SLIKANICE

Vektorsko pripravljene ilustracije je bilo treba pretvoriti v ustrezen zapis datoteke, ki smo
jo lahko nadalje uporabili za prelom strani. Odločili smo se za uporabo .tiff datotečnega
formata, ki podpira tako bitno kot vektorsko grafiko, podpira pa tudi transparentno ozadje.
Med izvažanjem ilustracije iz programa Adobe Illustrator CS6 v format .tiff smo pazili tudi
na spremembo barvnega prostora (iz RGB v CMYK). Barvni način, ki se uporablja na
zaslonih, je aditiven – RBG in prikazuje upodobljeno predlogo s pomočjo svetlobno
obarvanih slikovnih točk (angl. pixels), za tisk pa se uporablja subtraktivni način – CMYK,
ki predlogo reproducira s pomočjo upodobitve rasterskih točk (angl. raster dots;
screening) izbranega tipa rastra (amplitudno (AM), frekvenčno (FM) ali hibridno
moduliranega)). Da smo lahko zagotovili ustrezno pretvorbo iz enega v drugi barvni
način, smo v nastavitvah programske opreme izbrali tudi primeren standard barvne
pretvorbe, in sicer CMYK barvni profil, ki je skladen s tehniko digitalnega tiska. Določili
smo mu standard PDF/X-3:2002, ki v svoj zapis shrani podatke o barvnem profilu,
transparentnosti in pisavi, hkrati pa omogoča tudi vstavitev tiskarskih oznak v predlogo.
V programu Adobe InDesign CS6 smo pripravili izhodiščni dokument. Za velikost
dokumenta smo izbrali velikost, ki smo jo določili pri izdelavi idejne zasnove – ležeč A4
format (210 × 297 mm) –, in dodali 3 mm dodatka za porezavo (slika 52). Dokumentu
smo določili tudi dimenzije belih robov okoli zrcala, in sicer za notranji rob 30 mm
(dodatnih 10 mm je namenjenih vezavi) in 20 mm za ostale tri zunanje robove.
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Slika 52: Prikaz nastavitev dokumenta v Adobe InDesign CS6

Ko smo imeli dokument pripravljen, smo pričeli s postavitvijo elementov.
Za prvo stran slikanice smo pripravili enostavno ilustracijo; prikazuje zastave jezikov, ki
jih govorijo živali v zgodbi slikanice. Zastave so postavljene na peščeno obarvana tla,
podobno kot na ilustracijah v notranjosti slikanice. Na naslovnici se nahaja naslov
slikanice »Petelinček Koko govori francosko«, pod njim pa ime avtorice. Na zadnji strani
slikanice so na svetlo modri podlagi upodobljeni petelinji odtisi. Petelinji odtisi so oranžni
s črno obrobo, kar na ozadju svetlo modre ustvari dober kontrast.
Za upodobitev naslova in ostalih elementov besedila smo izbrali pisavo verdana, ki je
identična pisavi, uporabljeni v ostalem besedilu slikanice. V programu smo pod
možnostjo izbire sloga besedila (angl. paragraf style) določili lastnosti tega, kjer smo za
zapis besedila naslova uporabili velikost 60 t..e., medtem ko smo za besedilo oziroma
zgodbico v slikanici uporabili velikost pisave 22 t..e., z velikostjo razmika med vrsticami
36 t..e.
Vsebino slikanice smo razdelili na levo in desno stran dokumenta. Na levo smo stavili
besedilo in na desno ilustracije (primer prikazuje slika 53). Ilustracijam in besedilu smo
dodali ozadje, ki predstavlja kontrast z elementi. Kot kontrastno ozadje smo izbrali svetlo
modro barvo, ki predstavlja nebo. V spodnji del slikanice smo stavili peščeno rjavo
podlago, ki predstavlja tla, na katerih stojijo živali in drugi elementi.
Ozadja smo stavili vse do dodatka za porezavo, saj nismo želeli dobiti nezaželenih belih
robov, če bi prišlo do zamika pri porezavi dokumenta na končen format v procesu
dodelave.
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Slika 53: Primer postavitve besedila in ilustracij v slikanici

Ko smo končali s prelomom slikanice, je bilo treba pripraviti dokument, ki bi bil primeren
za tisk. Digitalno predlogo slikanice smo izvozili v formatu .pdf, ki vsebuje vse podatke o
dokumentu za nadaljnjo uporabo v procesu tiska; tj. informacije o velikosti formata in
postavitvi (pokončno ali ležeče), dodatkih za porezavo, barvnem prostoru in izbranih
barvnih profilih. Po priporočilih tiskarne Cicero smo dokumentu dodali 3 mm dodatka za
porezavo in shranili dokument v CMYK barvnem prostoru.
Dokument smo shranili tako, da vsebuje oznake za porezavo tiskarske oziroma
knjigoveške pole in porezavo formata, prav tako vsebuje tudi oznake za skladje in
poravnavo.
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5

ZAKLJUČEK

Ker je na splošno zelo malo gradiva za slabovidne otroke, s katerim bi se otrok lahko učil
in se hkrati tudi zabaval, smo se odločili pripraviti slikanico, ki bo prilagojena vidu teh
otrok. Po izbranih izhodiščnih spletnih fotografijah in ilustracijah smo pripravili ilustracije
skupine živali, ki smo jim nato prilagodili besedilo zgodbice.
Pri oblikovanju smo upoštevali priporočila za oblikovanje slikovnega ter besedilnega
gradiva, namenjenega slepim in slabovidnim. Prilagoditve smo izvedli postopoma, dokler
nismo imeli popolnoma očiščenih ilustracij, primernih vidu slabovidnih.
V posameznih poglavjih diplomskega dela je prikazan postopek priprave slikanice, vse
od idejne zasnove do končnega dokumenta grafične predloge oziroma datoteke za tisk.
V odvisnosti od količine natisnjenih slikanic smo izbrali tehniko digitalnega tiska,
primeren tiskovni material. Kot rezultat diplomskega dela je nastala zanimiva slikanica,
ki vsebuje primerno prilagojeno besedilo in ilustracije.
V okviru diplomskega dela sicer slikanice nismo natisnili, smo pa definirali vse potrebno
za njeno upodobitev in izdelavo. V prihodnosti nameravamo slikanico tudi natisniti, z
željo, da bo slabovidnim otrokom omogočila zabavno in poučno spoznavanje
predstavljenih živali.
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52

Slika 57: Besedilo zgodbe tretje strani slikanice z ilustracijo petelina (levo) in ilustracija
konja na četrti strani (desno)

Slika 58: Besedilo zgodbe pete strani slikanice z ilustracijo petelina (levo) in ilustracija
krave na šesti strani (desno)

Slika 59: Besedilo zgodbe sedme strani slikanice z ilustracijo petelina (levo) in ilustracija
koze na osmi strani (desno)

53

Slika 60: Besedilo zgodbe devete strani slikanice z ilustracijo petelina (levo) in ilustracija
pujsa na deseti strani (desno)

Slika 61: Besedilo zgodbe enajste strani slikanice z ilustracijo koze in krave (levo) ter
ilustracija pujsa, petelina in konja na dvanajsti strani (desno)

Slika 62: List s kolofonom in CIP-om (levo) ter zadnji spojni list s preprosto ilustracijo rož
(desno)

54

