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Rola architektury w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ... 41

w

w

Architekt powinie
sób nie sprawnych 

o-

architektury n

i codziennego funkcjonowania w nim na równych prawach co osoby w ogólnym rozumo-
waniu zdrowe.

3.

o-

o

„niewidomy”
„bez wzroku” [4

osób w osób 
miejsc ytkowników. Struktura przestrzeni, które 

-Otulak w publikacji na temat osób

5].

4. Wizualizacja architektury dla niewidomych

a-

6]. Celem rehabilitacji ludzi z wadami wzroku jest 

niu lub w pewnych przypadkach wprowadza-

D k-
szej liczbie nowinek technologicznych

„Niewidzial-
na Architektura” 7]. Postrzeganie 

dla nas 
dla których tym 

wówczas 

Braille'a temu 
„alfabetem 

Braille'a”,
owane w celu 

j laski bezpiecznego i 
a-

o lub niebezpiecznego miejsca w którym 
zachow

schodów.

5. Podsumowanie

ych, niedo-

potrzebna
sobi

o
z
O

Literatura

1 internetowe: www.who.int/en/, (02.12.2014)
2 Obwieszczenie

raz zatrudnianiu 



Piotr Gleń, Aleksandra Jarocka-Mikrut42

3 Kamionka L., Architekt jako kreator i koordynator procesu projektowania architektury 
– synergia projektowa, Czasopismo Techniczne z. 15. Architektura z. 7-A2, s.156

4
2007, s. 18

5 Magnuszewska-Otulak G., (w:) Osoby 
,

Warszawie, 
Warszawa 2011,

6 A., Sztuka projektowania przyjaznego osobom 
. Czasopismo Techniczne. Architektura , z. 7-A2, Kraków 2010, s.168

7 Niewidzialna architektura -
przestrzeni architektonicznej. Czasopismo Techniczne. Architektura, z. 6-A/2007, Kraków 2007, 
s. 269-269

Architecture in daily functioning
of disabled people with special emphasis

, Aleksandra Jarocka-Mikrut

Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin, Poland, Lublin University of Technology, 
Nadbystrzycka Str. 40, 20-618 Lublin,, e–mail: p.glen@pollub.pl, a.jarocka@pollub.pl

Abstract: This article aims to stir the problem of obstacles and inconveniences faced 
by people with disabilities (including with reduced mobility , elderly , deaf , visually 
impaired and blind). The aim is to draw attention to the role played by the designer , both 
the architect and creator of utilitarian objects in shaping the impact on the comfort of living 
together in society of people with a complete physical and disabled. The need for education 
and promote greater awareness of these " dysfunctions " should be developed through 
places where non-disabled person is able to face the everyday barriers disabled person. An 
important aspect is to create awareness architect in the field of universal design at the stage 
of studies. More attention should focus on the design of everyday objects for the disabled 
so as not to have to change them later by artificial means. The article focuses on the 
problems and the positive examples of solutions in the process of shaping the architecture 
tailored to the needs of such people. The aim is also analysis of urban solutions that favor 
their functioning in everyday life. The authors are also examples of architectural and urban 
planning from both the Polish and the world. They show the importance and contribution of 
the architect in creating private and public spaces that surround us every day.
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