Υπηρεσίες για Φοιτητές µε Προβλήµατα Όρασης

Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµίου Κύπρου, έχει ως στόχο να κάνει όλες τις υπηρεσίες και τις
πηγές της προσβάσιµες σε όλους τους χρήστες της. Προσπαθεί να προβλέψει και να
ικανοποιήσει τις εξατοµικευµένες αναγνωστικές ανάγκες των ατόµων µε προβλήµατα
όρασης, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός περιεκτικού µαθησιακού περιβάλλοντος
στο Πανεπιστήµιο Κύπρου.
Η Βιβλιοθήκη πριν την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου, αναλαµβάνει τη µετατροπή
του διδακτικού υλικού για κάθε ένα φοιτητή µε προβλήµατα όρασης, στη µορφή που θα
το βοηθήσει στη µελέτη του. Η έγκαιρη αποστολή του διδακτικού υλικού από τους διδάσκοντες καθηγητές προς τη Βιβλιοθήκη, είναι η βασική προϋπόθεση για την άµεση
εξυπηρέτηση των απαιτούµενων εξατοµικευµένων αναγκών των φοιτητών στη µετατροπή του υλικού.
Η αναπαραγωγή υλικού καλύπτεται από την εξαίρεση του νόµου Περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 59 /76 , 7.—(2) (ιθ) προς όφελος προσώπων µε ειδικές ανάγκες.

Εναλλακτικές µορφές αναπαραγωγής υλικού

Μορφή PDF
Σηµειώσεις µαθηµάτων ή οποιοδήποτε άλλο χειρόγραφο ή έντυπο κείµενο, µε τη χρήση του σαρωτή µετατρέπεται σε εικόνα και στη συνέχεια σε αρχείο pdf. Το άτοµο µε περιορισµένη όραση, µπορεί να εµφανίσει το κείµενο στην οθόνη του υπολογιστή και να
το µεγεθύνει στο µέγεθος που τον ικανοποιεί στην ανάγνωση.
Αναγνώσιµο κείµενο σε ηλεκτρονική µορφή
Το κείµενο µετατρέπεται από έντυπη µορφή σε µορφή pdf και µέσω του προγράµµατος, Abby Fine Reader και της τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων
(OCR) µετατρέπεται σε αναγνώσιµο κείµενο σε µορφή word. Ο χρήστης µπορεί να το
διαβάσει είτε µε τη βοήθεια του συνθέτη φωνής, είτε µε τη χρήση της ανανεούµενης
πινακίδας Braille, είτε µεγεθύνοντας το.
Γραφή Braille
Οποιαδήποτε µορφή κειµένου µπορεί να µετατραπεί σε γραφή Braille. Όλα τα αιτήµατα
για την µετατροπή υλικού σε γραφή braille αναπαράγονται σε συνεργασία µε τη Σχολή
Τυφλών Αγίου Βαρνάβα.
Μεγαλογράµµατη γραφή
Το κείµενο µετατρέπεται σε µεγαλογράµµατη γραφή στο µέγεθος, που διευκολύνει το
άτοµο µε περιορισµένη όραση στην ανάγνωσή του. Η µεγέθυνση γίνεται είτε µέσω της
φωτοτύπησης, είτε µέσω της εκτύπωσης όταν το κείµενο είναι σε ηλεκτρονική µορφή.
Για µετατροπή υλικού επικοινωνήστε µε
Υπηρεσία Ατόµων µε Προβλήµατα Όρασης, libss@ucy.ac.cy
Εύη Αντωνίου-Κτωρή, evie@ucy.ac.cy, Κεντρική βιβλιοθήκη, Γραφείο A123,
Τηλ.: 22892088
Ελενα Ανδρέου, andreou.eleni@ucy.ac.cy, Κεντρική βιβλιοθήκη, Γραφείο Α124,
Τηλ.: 22892045
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Σταθµός εργασίας
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει προσαρµοσµένο σταθµό εργασίας, ο οποίος είναι εφοδιασµένος µε τα κατάλληλα λογισµικά και συσκευές.
Supernova (Λογισµικό µεγέθυνσης οθόνης - Συνθέτη φωνής)
Είναι κατάλληλο για µερικώς βλέποντες. Μεγεθύνει όλες τις πληροφορίες που εµφανίζονται στην οθόνη
του υπολογιστή, παρέχοντας τη δυνατότητα της εύκολης
ανάγνωσης και της χρήσης όλων των λειτουργιών του
υπολογιστή και των εφαρµογών, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες σε αυτόν. Συνδυάζεται µε αναγνώστη-εκφωνητή
οθόνης για µεγαλύτερη διευκόλυνση.
SARA (ScanningandReadingAppliance)
SARA (Scanning and Reading Appliance), ενσωµατώνει σαρωτή µε τεχνολογία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) και αναπαράγει κείµενα έντυπου υλικού (βιβλία, περιοδικά,
αλληλογραφία, εφηµερίδες κλπ.) σε ηλεκτρονική
µορφή και µε το συνθέτη φωνής σε οµιλία.
Παραθυρικό λογισµικό ανάγνωσης και καθοδήγησης οθόνης (HAL, JAWS)
∆ιαβάζει και αναπαράγει σε οµιλία το περιεχόµενο της οθόνης (καταλόγους επιλογών,
εικονίδια εντολών κλπ) και καθοδηγεί το χρήστη για τις επόµενες ενέργειές του, δηλώνοντας σε ποιο σηµείο βρίσκεται ο οθονοδείκτης.
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Ανανεούµενη πινακίδα (γραµµή) Braille
Η ανανεούµενη πινακίδα Braille, είναι µια συσκευή
που εφαρµόζεται κάτω από το πληκτρολόγιο και απεικονίζει τους χαρακτήρες της οθόνης σε χαρακτήρες Braille αναγνώσιµους δια της αφής, µε τη χρήση
40 κελιών των 8 καρφίδων. Η γραµµή της πινακίδας
αντιστοιχεί σε µια σειρά κειµένου της οθόνης.
Εκτυπωτής Braille
Ο εκτυπωτής Braille σε συνδυασµό µε το µεταφραστή Braille, µπορεί να εκτυπώσει κάθε είδος ηλεκτρονικού κειµένου σε µορφή Braille.
Μεταφραστής Braille
Παρέχει τη δυνατότητα εκτύπωσης ενός κειµένου µετατρέποντάς το σε µορφή Braille.
Computer Keyboard Solution
Το πληκτρολόγιο είναι σχεδιασµένο για
µερικώς βλέποντες. Περιέχει µεγεθυσµένα και χρωµατιστά πλήκτρα, τα οποία
ελαχιστοποιούν τη χαµηλή όραση.
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Μεγεθυντής CCTV (Κλειστό Κύκλωµα Τηλεόρασης)
Ο µεγεθυντής είναι κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στα άτοµα µε περιορισµένη όραση να µεγεθύνουν έντυπα κείµενα εµφανίζοντας
τα στην οθόνη της συσκευής. Η συσκευή αποτελείται
από µια µετακινούµενη µεταλλική επιφάνεια, στην
οποία τοποθετείται το βιβλίο ή οποιοδήποτε κείµενο σε
έντυπη µορφή και µε τη χρήση µεγεθυντικού φακού
γίνεται εστίαση σε συγκεκριµένο σηµείο του κειµένου
για µεγέθυνση και εµφάνισή του στην οθόνη της ίδιας
συσκευής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα εξατοµικευµένης παραµετροποίησης, (π.χ. χρώµατα εµφάνισης, βαθµός µεγέθυνσης).

Για το σταθµό εργασίας επικοινωνήστε µε
Γραφείο ∆ανεισµού και Εξυπηρέτησης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, τηλ. 22892020
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Φορητός εξοπλισµός

Supernova pen
Είναι memory stick, το οποίο περιέχει το λογισµικό Supernova (συνθέτη φωνής και µεγέθυνση). Φοιτητές µε προβλήµατα όρασης µπορούν να το δανειστούν και να εγκαταστήσουν το πρόγραµµα στον υπολογιστή τους.
Φορητός µεγεθυντικός φακός οθόνης
Ο φορητός µεγεθυντικός φακός οθόνης, µπορεί
να συνδεθεί είτε µε ένα υπολογιστή, είτε µε την
οθόνη µιας τηλεόρασης παρέχοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να µεγεθύνει και να διαβάσει ένα έντυπο κείµενο. Ο µεγεθυντικός αυτός
φακός απευθύνεται σε άτοµα µε περιορισµένη
όραση, που είναι αναγκασµένα να µετακινούνται συχνά. Οι φοιτητές, µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη συσκευή, στη διάρκεια µιας
διάλεξης για την ανάγνωση των έντυπων σηµειώσεων του µαθήµατος ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που θα τους βοηθήσει στην ανάγνωση ενός έντυπου κειµένου.

Για το φορητό εξοπλισµό επικοινωνήστε µε
Γραφείο ∆ανεισµού και Εξυπηρέτησης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, τηλ. 22892020

Καλλιπόλεως 75
Τ.Θ. 20537,
1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357 22892020
Φαξ +357 22895495
email: library@ucy.ac.cy

