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Cel i podstawowe założenia

Stworzenie spójnego layoutu publikacji, poświęconej zagrożonym gatun-
kom zwierząt, żyjących w Polsce, usystematyzowanie podstawowych in-
formacji na ich temat, wykonanie ilustracji przedstawiające każde zwierzę 
z pomocą techniki mieszanej (wykorzystanie rysunku żelopisem, odbitek 
roślinnych faktur oraz grafiki cyfrowej), a także spójnych ikon  
z ich wizerunkami.

Realizacja projektu

Celem podstawowym było zaprojektowanie spójnej publikacji z przejrzy-
ście uporządkowanymi informacjami, do których atrakcyjnym dodatkiem 
są oryginalne ilustracje każdego z omawianych zwierząt. Wykonano ikony 
wszystkich gatunków techniką wektorową oraz wydrukowano całość na 
papierze ekologicznym, który podkreśla charakter projektu.
Projekt zrealizowano według następujących etapów:
1) gromadzenie informacji na temat zagrożonych gatunków zwierząt  
w Polsce, a także organizacji działających w ich imieniu, oraz sposobów,  
w jakie im pomagają.
2) opracowanie klucza informacji, które zgromadziłam
3) wykonywanie ilustracji przedstawiające każde z wybranych zwierząt
4) projektowanie ikon oraz layoutu publikacji
5) wykonanie fotograficznej okładki oraz druk projektu na papierze ekolo-
gicznym,
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Pracę rozpoczęłam od stworzenia tabeli z podstawowymi danymi na temat 
wybranych zwierząt. Na ich podstawie opracowałam klucz, według którego 
ułożyłam później informacje. Następnym krokiem było stworzenie ilustra-
cji, które postanowiłam wykonać techniką mieszaną: chciałam połączyć 
odbitki naturalnych matryc roślinnych z rysunkiem sylwetki zwierzęcia 
wykonanym żelopsem. 

Po zeskanowaniu pracy zaczęłam obróbkę w programie graficznym, gdzie 
skupiłam się na strukturze sierści, łusek i piór, oraz kolorystyce. Następnie 
połączyłam rysunki z odbitkami matryc, które sugerują, gdzie żyje każde 
zwierzę. 



Kiedy miałam już ilustracje przystąpiłam do projektowania layoutu oraz 
ikon, które postanowiłam oprzeć na figurze koła. W publikacji wykorzysta-
łam głównie kolor zielony, który kojarzy się z naturą.

Do informacji na temat występowania danego gatunku dołączyłam również 
mapkę z zaznaczonymi miejscami, w jakich te zwierzęta można spotkać - 
dane te również zaznaczyłam zielonymi kropkami.

Kolejne elementy graficzne powtarzające się w każdym rozdziale to po-
równanie wymiarów przeciętnego człowieka oraz przeciętnego osobnika 
danego gatunku. Ukazywane są na dwa sposoby: w przypadku większych 
zwierząt - porównanie do całej sylwetki człowieka, w przypadku tych 
mniejszych - tylko do jego dłoni.



Na końcu książki znajdują się informacje, w jaki sposób odbiorca może 
pomóc w ochronie zagrożonych gatunków w Polsce poprzez przekazanie 
środków pieniężnych organizacji WWF.

Początkowo nie miałam zamiaru wykorzystywać w swojej pracy fotografii, 
jednak z biegiem czasu uznałam, że technika ta najbardziej nadaje się do 
swtorzenia okładki. Nie chciałam faworyzować na niej żadnego zwierzęcia, 
wykonałam więc autorskie fotografie kory drzew, które nawiązują do śro-
dowiska naturalnego. 

Publikacja drukowana jest na papierze ekologicznym, który jest przykła-
dem jak można działać w sposób nieszkodzliwy dla natury. Przed odda-
niem projektu do druku zostały wykonane próbne wydruki na papierze 
ekologicznym o dwóch różnych gramaturach.
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Ostatecznie każdemu zwierzęciu poświęcone jest 10 stron, łącznie ze stroną 
tytułową zawierającą systematykę.

4. Informacje o możliwości wykorzystania / wykorzystaniu pracy

Z założenia jest to publikacja przeznaczona do bezpłatnego rozpowszech-
niania przez wolontariuszy w celu zachęcenia potencjalnych darczyńców 
do wpłaty środków na ochronę ginących zwierząt. Zawiera wszystkie pod-
stawowe informacje na temat wybranych gatunków zwierząt, a także infor-
macje w jaki sposób, można wspomóc fundację. 


