Carolina – středisko digitalizace studijních zdrojů

Carolina – středisko digitalizace studijních zdrojů IPSC RUK je pracovištěm, které zabezpečuje zpřístupňování studijních
zdrojů pro studenty se speciálními potřebami, zejména pak zrakovým, a to prostřednictvím níže uvedených služeb.
Doporučujeme studentům, aby požadavky na digitalizaci studijních textů nenechávali na poslední chvíli. Seznam
literatury ke studiu lze najít již před zahájením studia v sylabech jednotlivých předmětů.
Neváhejte rovněž využít speciální výpočetní techniku, kterou můžete vyzkoušet ve studovně. K dispozici jsou odborné
kurzy práce se speciálními softwary.
Na pracoviště se mohou obrátit studenti, kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami, vyučující a další
zástupci fakult.

Digitalizované materiály vyhledáte snadno pomocí:

Centrálního katalogu , když si ve vyhledávání zatrhnete v kolonce „Umístění“ Carolina–IPSC

V případě, že zde hledanou knihu nenaleznete, napište nám, rádi Vám ji zdigitalizujeme. Dle Vaší potřeby Vám také
rádi upravíme i studijní materiály z elektronických zdrojů.

Kontakt
Celetná 20, Praha 1
1. patro, dveře 132a
tel.: 224 491 581
carolina.ipsc.cuni.cz
Textový popis trasy
Změna otevírací doby
v týdnu 1.–5. 10. 2018:
Z důvodu nemoci je tento týden omezena otevírací
doba Digitalizačního střediska. Ostatní služby jsou
poskytovány beze změny.
Pondělí 14:00–17:00
Úterý 9:00–12:00
Středa 9:00–12:00
Čtvrtek 13:00–17:00
Pátek 13:00–16:00
Děkujeme za pochopení.
Běžné otevírací hodiny studovny:
00

00

30

pondělí–čtvrtek: 9 –12 , 12 –17
00

00

30

pátek: 9 –12 , 12 –15

00

00

Mgr. Zuzana Žižková
zuzana.zizkova@ruk.cuni.cz
Mgr. Miloš Šmíd
milos.smid@ruk.cuni.cz
Přejít na původní web

Služby
•

Digitalizace studijních materiálů – přejít na seznam již digitalizované literatury
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•
•
•
•
•
•
•
•

Černotisk, tisk studijních materiálů v Braillově písmu
Tyflografický tisk na fuseru – hmatový termotisk
Vazba tisků
Možnost získání již digitalizovaných studijních materiálů
Kurzy práce s výpočetní technikou
Pomoc při práci s informačním systém (zápis předmětů apod.)
Provoz studovny – možnost práce se speciálními softwary (JAWS, Zoomtext)
Informační a poradenské služby pro studenty a pracovníky UK
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