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STRUKTURA KSIĄŻKI

Napisaliśmy tę książkę z zamiarem stworzenia przewodnika po świecie rysowania
– dzięki niej będziesz miał łatwy i szybki dostęp do użytecznych informacji.
Książka została podzielona na kilka części,
tak aby umożliwić ci i ułatwić opanowanie
sztuki myślenia wizualnego (zastosowania
rysunku w biznesie).

Książka składa się z 5 części, każda z nich jest oddzielona stroną
przekładkową:
PRZEDMOWA
Wprowadzenie do tego, co się będzie działo na kolejnych stronach
WSTĘP TEORETYCZNY
Kilka słów i informacji o tym, w jaki sposób działa myślenie wizualne
ALFABET MYŚLENIA WIZUALNEGO
Podstawy myślenia wizualnego opracowane w ramach unikalnego
alfabetu
ZAAWANSOWANE STRUKTURY WIZUALNE
Gotowe struktury i schematy, które mogą być wykorzystane
w biznesie, oraz bank ikon
INSPIRACJE WIZUALNE
Gry i zabawy pobudzające kreatywność

WSTĘPPRZEDMOWA
TEORETYCZNY

14

RYSUNEK BIZNESOWY

Rysunek biznesowy to zastąpienie treści i narzędzi występujących w świecie biznesu przez ikony (symbole rysunkowe)
nawiązujące do treści.

jest prosty

przemawia do odbiorców

RYSUNEK BIZNESOWY

zapada nam w pamięć

stanowi wyróżnik prezentacji

RYSUNEK BIZNESOWY A SZTUKA
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Powyżej przedstawiliśmy przykłady malunków i obrazów, które można
określić mianem sztuki. Może nie powinniśmy ich od razu porównywać do Picassa czy Matejki, ale ich narysowanie zajmuje czas i wymaga
prób oraz treningu.
Kiedy mówimy o rysunku, często spotykamy się z opiniami: „Nie
umiem rysować”, „Nie mam talentu”, „Rysowanie to jest sztuka”, ale czy
na pewno mówimy o tym samym?
Oczywiście że podziwiamy wszystkich tych, którzy niczym wielcy artyści potrafią tworzyć przepiękne obrazy i rysunki, przykładając się do
tego z ogromną pieczołowitością. Jednakże na potrzeby rysunku biznesowego, którego celem jest zwiększenie efektywności przekazu, możemy posługiwać się zupełnie innym podejściem do rysowania.
Rysunek biznesowy to prostota, to szybki sposób na wizualizację omawianego tematu. Posługujemy się ikonami, które w parze z przekazem
werbalnym tworzą wyróżnik prezentowanych treści.
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EWOLUCJA RYSUNKU

Historia pokazuje, że żyjemy w czasach, w których wróciliśmy do dobrych praktyk naszych przodków:

Na początku trzon komunikacji stanowiły obrazy,

aż pojawiło się pismo,

które z biegiem czasu stało
się drukowane,

w dobie komputerów
przeniosło się do sieci…

aż w końcu słowa zastąpiły
emotikony,

a świat komunikacji wrócił
na szlak obrazów i ikon.

ODRĘCZNE

GUTENBERG

DLACZEGO OBRAZY POMAGAJĄ W BIZNESIE
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U podstaw efektywności zastosowania rysunku w biznesie stoi teoria
podwójnego kodowania. Teorię tę opisał w XX wieku Allan Paivio1.
Mówi ona o umiejętności przyswajania przez nas informacji na dwóch
poziomach – słownym oraz obrazowym. Przyswajanie słów i obrazów
następuje w obu kanałach niezależnie. Dodatkowo stwierdzono, że
oba te obszary wzajemnie się uzupełniają. Związane jest to ze zjawiskiem powstawania obrazu podczas przyswajania przez nas informacji,
a w szczególności podczas czytania tekstu2.
Upraszczając, lepiej rozumiemy treści, które docierają do nas poprzez
słowa i obraz jednocześnie3.

P
 aivio A., Mental representations: a dual coding approach, Oxford University Press, New
York 1986.
2
Kawiorski S., Koncepcja podwójnego kodowania Allana Paivio w procesie percepcji czytanego tekstu, Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego 2013.
3
Paivio A., Mental Imagery in associative learning and memory, „Psychological Review”,
maj 1969, s. 241–263.
1
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DLACZEGO MYŚLENIE WIZUALNE DZIAŁA

Jako podsumowanie części teoretycznej zapamiętaj 3 elementy składające się na odpowiedź na pytanie, dlaczego wykorzystanie rysunku
w biznesie działa.

MYŚLIMY OBRAZAMI

 BRAZY POZWALAJĄ NAM
O
ZROZUMIEĆ KONTEKST
PRZEKAZYWANEJ
INFORMACJI

 BRAZY ZWIĘKSZAJĄ
O
ZAPAMIĘTYWALNOŚĆ
INFORMACJI I POBUDZAJĄ
KREATYWNOŚĆ

5 ZASAD MYŚLENIA WIZUALNEGO
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W celu nauczenia się wykorzystywania w praktyce myślenia wizualnego oraz rysunku biznesowego zastosuj 5 zasad. Stosuj je codziennie, aż
osiągniesz perfekcję.

 OBSERWUJ ŚWIAT
OCZAMI DZIECKA

 OBIERAJ PERSPEKTYWĘ
(PATRZ UWAŻNIE)

 PRZYZWYCZAJAJ PAMIĘĆ
DO PRACY OBRAZAMI

 KATEGORYZUJ OBRAZY,
JAKIE WIDZISZ

 WIZUALIZUJ RZECZYWISTOŚĆ
I ŚWIAT, KTÓRY WIDZISZ

ZASTOSOWANIE RYSUNKU
BIZNESOWEGO

21

Zastosowanie rysunku biznesowego jest szerokie i coraz częściej spotykane we współczesnym świecie profesjonalistów.
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