Hasskova ul.č.102/2, 674 01 Třebíč, http://www.knihovnatr.cz,tel. 568 619 520,e-mail: knihovna@knihovnatr.cz

V Třebíči dne 3. ledna 2018
Vážené kolegyně, kolegové,
Městská knihovna v Třebíči si vás dovoluje pozvat na dvoudenní seminář s názvem
Zvukové knihy v roce 2018,
který je určen pracovníkům zvukových oddělení a oddělení, kde pracují se zdravotně postiženými
čtenáři.
V roce 2018 uplyne 20 let, kdy se v třebíčské knihovně poprvé setkali pracovníci tehdy nově
vznikajících zvukových oddělení a při této příležitosti věnujeme semináři nikoliv tradiční jeden, ale
dva dny.
Datum a místo konání: 9. 4. – 10. 4. 2018; Městská knihovna v Třebíči, Hasskova ul. č. 102/2
Předpokládaný čas:

pondělí
úterý

13.00 – 17.00 hod.
9.00 – 13.00 hod.

Program:
13.00 – 14.00 hod.
Zahájení semináře: Bohdan Roule – ředitel Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze
Mgr. Marie Dočkalová – ředitelka Městské knihovny v Třebíči
Pondělí bude věnované dokumentům pro zdravotně postižené, o zdravotně postižených a jejich
autorům.
14.00 – 15.30 hod.
 PaeDr. Terezie KOCHOVÁ – představí projekt Tactus. cz, jehož cílem je podpořit tvorbu
knížek s hmatovými obrázky pro nevidomé děti. Dětskému čtenáři jsme se na seminářích za
celá léta nevěnovali a tak budete mít příležitost zjistit, jak se taková kniha vyrábí, jak vypadá,
v čem se liší od knížek pro vidící děti, jak celý projekt funguje a jakou podporu poskytují
odborníci tvůrcům těchto knížek. Dr. Kochová převeze velký kufr materiálů – knížek,
předmětových pohádek a zajímavé povídání.
15.30 – 16.00 hod. přestávka
16.00 – 17.00 hod.
 Jiří Maršálek – spisovatel, autor příběhů, které se zabývají tématikou nevidomých a které
chtějí hlavně pobavit. Je rovněž autorem sbírky básní pro děti Pohádkové snění. Ve fondu
zvukových knih KTN K. E. Macana jsou zařazeny tituly - Šestnáct schůdků aneb Příběhy ze
sklípku, S padesátkou na krku; Humorné příběhy; César tropí hlouposti a Cézar se vrací.
Úterý je určené katalogizaci a zpracování zvukových knih. Podařilo se zajistit praktické ukázky
katalogizace v nejpoužívanějších systémech – Aleph, Rapid Library a Clavius a nově Tritius. Pravidla
katalogizace RDA jsou pro všechny systémy stejná, proto jim bude patřit úvod, který zajistí:
9.00 – 10.00 hod.
 Mgr. Blanka Glaserová – MěK v Třebíči

Praktické ukázky katalogizace:
10.00 – 13.00 hod. (započítaná i přestávka)
 Ivana Štorková (Měk v Třebíči) – Clavius
 Jitka Tichá ( KK Karlovy Vary) – Aleph
 Mgr. Kateřina Nováčková ( MěK Týn n. Vltavou) – ARL, Tritius
Přihlášky posílejte, prosím, v následujících termínech:
s ubytováním –
bez ubytování –

do 28. 2. 2018
do 29. 3. 2018

na adresu: jnemcova@knihovnatr.cz , nebo tel.: 568 619 532, kde Vám poskytneme i jakékoliv
další informace.
Použijte i elektronickou přihlášku:
Informace o ubytování a pondělním podvečerním programu Vám budou rozeslány po uzavření
prvního termínu přihlášek.
Účast je zdarma, cestovné hradí vysílající organizace.
Na setkání se těší

Jitka Němcová
MěK v Třebíči

