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Půjčování čte ček

Upozorn ění pracovi ště Carolina (střediska digitalizace studijních zdroj ů) pro
speciálními pot řebami

Reprografické slu žby

Carolina má pro studenty se speciálními pot řebami k dispozici systém ASPI s mo žností stažení v š
Elektronické slu žby

Wolters Kluwer (ASPI), p řípadn ě i jiných nakladatelství, zákon ů, komentá řů apod. Zájemci z řad

Re šeršní slu žby

pot řebami se mohou obrátit na Carolinu, podmínkou registrace a poskytování této slu žby je, aby stud
diagnostikou, kterou m ůž e dolo žit. Dále musí podepsat prohlá šení o dodr žování autorského zákona,

Referen ční slu žby

zákon ě, ur čené zdravotn ě posti ženým, p řípadn ě dolo ží fotokopii pr ůkazu ZTP( P). Carolina má také k

Speciální služby ...

aplikaci ASPI, se kterou m ůž e studenty nau čit pracovat.

Zvukové knihy v Knihovn ě PF
UK ...

Kontaktní osoba: Milo š Š míd, e mail: milos.smid @ ruk.cuni.cz , tel. 224 491 581.

Vybavení knihovny

Katalogy a seznamy digitálních
dokument ů ...

Uživatel ům se zrakovým posti žením jsou k dispozici 2 po číta če, skener , tiskárna HP , braillský ř

Specializovaná pracoviště ...

zv ětšování textu a obrazu, případn ě pro hlasový nebo hmatový výstup. Dále je možné zapůjčit si di

Nákup odborné literatury

kamerová lupa Twinckle Spectrum . Z hlediska SW je vyu žíván opera ční systém Windows XP a sp
typy čteček eknih : JINKE HANLIN V3+, KINDLE 4 (Amazon), POCKET BOOK PRO 902, SONY
informace o jednotlivých čte čkách najdete na webu knihovny .

UKA Ž

Vybavení po čítačů

Digitální repozitá ře

1. PC ve studovn ě u okna (vlevo)

TÝMOVÁ STUDOVNA

 opera ční systém "Microsoft Windows XP Professional SP3"

Roze čti se

 kancelá řský program "Microsoft Office Professional 2003" (Word, Excel, PowerPoint)

Levná knihovna

 ode čítací program pro nevidomé " JAWS 12 " http://www.galop.cz/jaws
 zv ětšovací program pro slabozraké " MAGic 11 " http://www.galop.cz/magic

ARCHIV ...

 syntetický hlasový výstup " HLAS 1.0 " http://www.galop.cz/hlas
 syntetický hlasový výstup " WinTalker Voice 1.6 CZ " http://www.rosasoft.cz
 syntetický hlasový výstup " Acapela Infovox Desktop 2 " s českým hlasem "Eli ška"
 syntetický hlasový výstup " RealSpeak Solo Direct " s českým hlasem "Zuzana"

Anketa

2. PC ve studovn ě u dve ří (vpravo)

Anketa:
Jak často chodíte do na ší knihovny

 opera ční systém "Microsoft Windows 7 Professional 32bit"

během semestru?

 kancelá řský program "Microsoft Office 2010 Standard" (Word, Excel, PowerPoint, OneNote Publishe

Denn ě

9 hlasujících

 ode čítací program pro nevidomé " JAWS 12 " http://www.galop.cz/jaws

1  2x týdn ě

40 hlasujících

 zv ětšovací program pro slabozraké " ZoomText 10 s hlasovou podporou " http://www.spektra.e

2  3x za m ěsíc

14 hlasujících

vady/programy/zvetsovaci odecitaci/zoomtext

1x za m ěsíc

3 hlasujících

 syntetický hlasový výstup " HLAS 1.0 " http://www.galop.cz/hlas

1  2x za semestr

6 hlasujících

 program pro p řevod del ších text ů na syntetickou řeč "CIT Reader 6 " http://www.cit.cz/Eshop.asp

Jen v nejnutn ějším p řípad ě
11 hlasujících
Celkem hlasujících: 83

 program pro p řevod del ších text ů na syntetickou řeč "TextAloud 3 " s českým hlasem "Eli ška" a an
"Ryan", http://www.nextup.com/TextAloud/
 program pro p řevod naskenovaných text ů do digitální podoby " WinMenu 1.0 " http://www.galop.cz
 program pro zv ětšení naskenovaných text ů "MagnaVista " http://www.galop.cz/magna

Rychlé odkazy
Služby:
Katalog PF UK
UKA Ž
Digitální repozitá ř UK
Historická sbírka PF UK
TÝMOVÁ STUDOVNA

zvětšování textu a obrazu – pomocí program ů, které jsou nainstalovány na 2 po číta čích v knih
zvukový výstup – text je v digitální podob ě zobrazován na displeji po číta če, ze kterého je speciá
přečten do sluchátek. Dal ší variantou zvukového výstupu jsou tzv. zvukové knihy. Jedná se o zvuko
na magnetofonových kazetách ur čených student ům PF UK. Seznam dostupných titul ů je vystaven n
Speciální služby . Tento fond ji ž není dopl ňován.

UKA Ž
Digitální repozitá ř UK
Historická sbírka PF UK
TÝMOVÁ STUDOVNA
Provozní a výpůjční řád
Portál e zdroj ů UK
Levná knihovna

zvukový výstup – text je v digitální podob ě zobrazován na displeji po číta če, ze kterého je speciá
přečten do sluchátek. Dal ší variantou zvukového výstupu jsou tzv. zvukové knihy. Jedná se o zvuko
na magnetofonových kazetách ur čených student ům PF UK. Seznam dostupných titul ů je vystaven n
Speciální služby . Tento fond ji ž není dopl ňován.
digitalizace text ů – k digitalizaci text ů po žadovaných studenty PF UK jsou vyu žívány slu žby praco
digitalizace studijních zdroj ů. Kontaktní osobou je pan Milo š Šmíd ( milos.smid @ ruk.cuni.cz ), kter
PF UK materiály pot řebné k výuce. Po dohod ě se studentem provádí pan Šmíd vlastní digitalizaci.
výpůjční slu žby – lze domluvit i individuální roz šíření výp ůjčních slu žeb

Zasílat novinky emailem

Kontakty:
Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Váš email

nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
web: http://knihovna.prf.cuni.cz , e mail: knihovna @ prf.cuni.cz

OK

vedoucí: Mgr. Radka Ková řová, tel. 221 005 214
kontaktní osoba: Jitka Hermannová, tel. 221 005 270, e mail: hermanno @ prf.cuni.cz – termín náv št
předem. U Jitky Hermannové získáte informace o dal ších mo žnostech a slu žbách poskytovaných stud
posti žením.
Otevírací doba knihovny:
pond ělí – pátek 9.00 – 20.00 hod.
sobota 9.00 – 16.00 hod.
Dostupnost a doprava:
Budova PF UK se nachází v centru m ěsta, nejbli žší stanicí metra je Staroměstská na trase A (není be
staví tramvaj č. 17 a autobus č. 207. Pro sm ěr ke stanici Starom ěstská je nástupi ště přímo p řed bud
zastávka v ulici 17. listopadu. Po p ředchozím ohlá šení je mo žné parkovat p římo uvnit ř objektu, odkud
pater budovy. Vjezd je vraty z ulice 17. listopadu.
Budova PF UK:
Vstup do budovy je z nám ěstí Curieových (hlavní vstup), disponuje akustickým majá čkem pro osoby
Fyzická p řístupnost je omezena schodi šti p řed budovou (7 12 schod ů). Bezbariérový vstup / vjezd je
17. listopadu. Zde je t řeba zazvonit na vrátného, p řípadn ě ho kontaktovat na tel. čísle 774 008 029.
výtahu.
Schody ve vstupní hale a v chodb ě jsou řešeny rampami. K vyjetí do v šech pater budovy (v četn ě me
křídle budovy. Bezbariérové sociální za řízení je v p řízemí.
Knihovna:
Nachází se v p řízemí v zadní části budovy. Hlavní vstup s turniketem je z pravého k řídla, bezbariérov
konci levého k řídla vpravo, je ozna čen symbolem vozíčká ře. Personál knihovny dve ře otev ře po p řivol
prostory knihovny jsou p řístupné, ochoz i suterénní studovna jsou p řístupné výtahem v prostorách kn
bezbariérovém provozu v knihovn ě poskytne slu žba ve studovn ě.
Přístup do knihovny pro zrakově posti žené studenty je mo žný hlavním vstupem (pravé k řídlo budo
turnikety pomocí studentského pr ůkazu. P ři první náv štěvě knihovny p řivolejte slu žbu, která provede i
v knihovn ě. Sluchátko je umíst ěno vlevo za vstupními dve řmi.
Zdroj:
https://knihovna.prf.cuni.cz//specialni  sluzby  1404042535.html
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