
 

 

 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
 Slovak Blind and Partially Sighted Union 
 
 Sekulská 1   tel.: +421/2/692 03 420 
 842 50 Bratislava   +421/2/692 03 430 
 Slovenská republika  fax: +421/2/692 03 447 
  

IČO: 00683876   e-mail: unss@unss.sk 
     DIČ: 2020804731  web:  www.unss.sk 
 
 
 

Vás pozýva 
na 7. konferenciu o sprístupňovaní kultúry nevidiacim a slabozrakým osobám 

 

Braillovo písmo – jeho význam v 21. storočí a jeho 
budúcnosť 

 
organizovanú s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 

 
Termín konania: 24. – 25. októbra 2018 
Miesto konania: Bratislava (miesto konania konferencie oznámime v priebehu 
septembra) 
 
Cieľom už 7. odbornej konferencie o sprístupňovaní kultúry nevidiacim a 
slabozrakým osobám je: 

 poskytnúť účastníkom priestor na prezentáciu a diskusiu o súčasnom stave a 
perspektívach využitia Braillovho písma ako základného nástroja gramotnosti 
nevidiacich osôb; 

 predstaviť účastníkom konferencie Braillovo písmo a jeho miesto v rôznych 
oblastiach každodenného života a poskytnúť im účinnú argumentáciu na 
podporu jeho využívania v každodennej praxi; 

 poukázať na možnosti rozširovania jeho uplatnenia v oblastiach, ako sú 
kultúrne inštitúcie, informačné systémy, doprava, služby a tovary. 

 

Na konferencii budú prezentované a diskutované témy: 

 

 Literatúra v Braillovom písme a v alternatívnych formátoch, autorské právo a 
Marakéšská zmluva 

 Knižničné služby a časopisy 

 Braillovská gramotnosť, výučba Braillovho písma, využívanie Braillovho písma 
pri vzdelávaní, braillovské kódy pre odborné texty 

 Motivácia, súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, vlastná tvorba a prednes 

 Pomôcky a zariadenia na čítanie Braillovho písma, na písanie a tlač Braillovho 
písma a výrobu reliéfnej grafiky 

 Braillovo písmo a reliéfna grafika pri sprístupňovaní 
 kultúrnych hodnôt a inštitúcií 
 stavieb, dopravy a turistiky 
 služieb a tovarov 
 informačných a komunikačných technológií 

 



 

 

Vítané sú aj príspevky na príbuzné témy. 

 

Časový harmonogram konferencie: 

24. októbra 2018 (streda) 

14:00 – 18:00 (vrátane prestávky) 
25. októbra 2018 (štvrtok) 

8:30 – 12:30 (vrátane prestávky) 
 

Dôležité termíny: 
 Doručenie registračného formulára: 17. 9. 2018 
 Akceptácia abstraktov príspevkov: 8. 10. 2018 
 Doručenie finálnej verzie príspevkov do elektronického zborníka: 18. 10. 2018 

 
Vyplnený registračný formulár nám zašlite do 17. 9. 2018 

 poštou na adresu: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 
842 50  Bratislava 

 e-mailom na adresu: blaskova@unss.sk 
 
Ďalšie informácie získate na telefónnom čísle (02) 69 20 34 20 alebo na adrese 
unss@unss.sk 
 

Akciu finančne podporili: 

                                                                     
Ministerstvo kultúry SR a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 


