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Čtení neslyšících
Je čtení neslyšících v něčem odlišné od čtení slyšících? Mnoho lidí si
myslí, že pokud člověk neslyší, nemůže mít problémy se čtením, protože sluch ke
čtení nepotřebují.
Jestli lidé neslyší od narození nebo ohluchli ještě před tím, než se naučili mluvit,
je pro ně čtení velmi těžké. Neslyšící používají znakový jazyk a ten je od
mluvených jazyků v mnohých věcech odlišný. Znakový jazyk má rozdílnou
gramatiku od jazyků mluvených a liší se slovosledem. Pokud chtějí neslyšící
něco sdělit, nepoužívají mluvenou řeč, ale znaky, kterými vyjádří to, co
potřebují.
Pro dospělé neslyšící upravené knihy, ve
kterých by byl slovosled, na který jsou neslyšící
zvyklí, nenajdeme v běžných knihovnách, ale jsou
vytvořené pro účely výzkumu. Pokud takové knihy
vznikají, jsou především pro malé děti.
Nedostatek knih pro neslyšící pramení
z toho, že existuje málo autorů, kteří jsou sami
neslyšící a touto problematikou se zabývají.
Zdroj: http://litenky.ff.cuni.cz/clanek.php/id-2686

REHAPROTEX
Zveme Vás na veletrh REHAPROTEX!
REHAPROTEX představuje široký sortiment kompenzačních, protetických,
ortopedických a rehabilitačních pomůcek.
Obsahem jsou také služby v oblasti wellness, nabídky pro seniory a prezentace
poskytovatelů sociálních služeb.
Veletrhu se zúčastníme i my – Centrum denních služeb pro sluchově
postižené.
Veletrh se koná 21. – 24.10.2015 na Výstavišti v Brně.
Zdroj: http://www.bvv.cz/rehaprotex/rehaprotex-2015/

Mobilní klávesnice v americkém znakovém jazyce
V Americe vyvinuli novou mobilní aplikaci pro pro americký znakový jazyk
SIGNILY.
Jedná se o klávesnici do mobilu, kde místo jednotlivých písmenek a čísel
jsou tvary rukou vyjadřující prstovou abecedu a americké číslovky používaných
v ASL. Nyní tak mají neslyšící v Americe možnost posílat zprávy nebo emaily v
jednoduché formě zápisu znakového jazyka.
Uživatelé mohou tedy používat jak jednotlivé tvary rukou, tak i jednoduché
znaky spojit k vyjádření svých pocitů a myšlenek. Rovněž je k dispozici výběr
strany ruky – levá či pravá nebo si mohou vybrat mezi třemi barvami zobrazení –
bílé, oranžové či hnědé.
Snad se brzy podobná aplikace dostane i k nám do České republiky.

