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~ 3t book kiadásban CD-Ro,M-ból, va~arnint egy tapintható ábrákat tar-

~
J h R k e ,7: 1 k ...talmazo albumboI áll, A CD-ROM tartalmazza

~ O II US lD "e ence ovel Ruskin mestermûvének szövegét sennek rögzí-

't címû könyve tett hanganyagát ADPCM-formátumban, továb-
: bá a harmadik korongon egy böngészõt, amely a
i
1~ A Publika Magyar Könyvtári Körnek a fogy a- html-formátumban (is) lapozható anyagot kezeli,
!~ tékkal élõ emberek könyvtári kiszolgálásáról Szol- Az összeállítás nem igényel különleges számító-
Ji nokon tartott konferenciája kapcsán mutattunk be gépes hátteret, szinte bármilyen, a szabványos

,J' júliusi számunkban egy 3t booknak nevezett ér- vakos perifériák}cal ellátott gépen használható,
,iii dekes kiadványt, amelyet (könyvtári delegáción-
r:1 ként egy példányban) megkaptak a résztvevó'k, A három olvasási módszer

:J Az idõ rövidsége miatt akkor egy borítólapfotóra
,iii és néhány mondatos ismertetésre futotta, Jelentõ- Beszélõ (Talking), A könyvet teljes terjedel-
{~ sége okán most visszatérünk rá. mében digitálisan rögzítették egy professzionális
1;1 A 2001 októbere és 2002 szeptembere között felolvasó segítségével. Bármelyik bekezdéséhez
1ft lezajlott 3t-book kísérlet célja egy új olvasási mód- könnyen hozzá lehet férni, audio formában ugyan-

'~ szer kidolgozása volt, amely megkönnyíti a látás- úgy böngészhetõvé vált, mint a szöveges válto--C" 

sérült emberek kultúrához és információhoz való,~ 
hozzáférését, Alapja egy egyszerûen strukturált

:l! könyv, amely külö,nbözõ olvasási módszereket: Az elsõ CD-rõl Windows alá telepített
ti egy szövegeset, egy hangzót és egy tapinthatót Digibook így jeleníti meg a digitális könyvet
\-; integrál magába, Innen a 3t: beszélõ (talking), (DOS operációs rendszerre is telepíthetõ

;,,'13 szöveg (text), tapintható (tactile). A 3t book természetesen):~i: 
~::~r~~~~ Jo~, XIX, szazadbol

" ". cirdL/J,P1!
; szarmazo, ma IS BELSö cir.tLAP la
~ a gótikus építé- ~~.. -1, FEJEZET. 1-A kõbánya,li
,;: szet alapmu" vé 1. FEJEzeT, 3--Az tI)It~szet er~nvel.l!
[, --1!' cc II::"7I::T s-.. ,,~..,,~... 'A'~~""~~ r=

k ' " IT
: ne SzamIto, ve-
.." , A M Tu.s AkAd"""". ""...yvkl_.s6. bl"""~#os- *.~"""'.~.~, :~" lence kö'vel' CI'mu-tudO",""yo. ..r.d..., ..,..(,v.."'"",'" ..1'_1'.."""'.'" .0"07"". I
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' mesterrnun J t
"'~1"."". dolgozta fel, Ez r:

a könyv gazdag p;
ck ' ' 1 r

epanyagava r,".
szinte kínálta fi

á h -) ,
ma~ t ~a, ogy )' .~'
tapmthato formá- ) ~: o '

?,an is megjelen- ~ ~J[!!~Jr~~~~ ~!~ ~~~
jek, XXVI. FEJEZET. ..A fal es az oszlop..

" , XXVII. FEJEZET. :!t-A Dárllarw $ az O$ZI0DfÓ..OO
Az elso elke- XXVI", FEJEZET. I§A boltllJjtes _S a nyilások.~

, XIX. FEJEZET. ~A teto.L;j
, szült prototípuS a xxx. FEJ~ Az e!öcsarnok.!!: . , OGGEL K. .Velencze alaDftasa.13

3t-book audio- .A doQ~k hatalma,~ 'ol
.A Serrar del Conslallo.o'. ~. 4. SaTI Pietro dl Castello.1!!

h1pertex tu állS -So A pápai hatalom Velenczeben.1!
rendszerét hasz- ~o"I .'A...I".."~A ,I,..,#___'A" fi j-T--'

nalja. Három B!f;~~i"3;~
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Az elõreugró ablakok további zat: keresni lehet benne, könyvjelzó'ket, megj egy- ~

szolgáltatásokat kínálnak, a beszéd sebessége zéseket lehet beszúrni stb. ~

is megválasztható, és könyvjelzõket Szöveges (Te;x:tual)o A könyv szövegének hall--

Ihelyezhetünk el a szövegben: gatása közben lehetõség van annak nagybetûs meg-

"~"";"'f"""'""CC jelenítésére a képernyõn

vagy egy Braille-kijel-, , nYI so e7arasa, c ccc 'c ,'cc C c c zõn. Ezt a módszert, az

XVIII. FEJEZET. ~A nvi1asok oltalrn.azása,1!: ..,
XIX. FEJEZET. I3-Az emeletrakás.13 olvasás es a hallgatas
xx. FEJEZET. ~A diszltm6nv anyaga,!!

"-.XXI. FEJEZET. 111 A dlszitm"ény keze.lése.E szinkronizált kombináci-
XXII, FEJEZET, I*-A sarok,15

'"~"XXIII. FEJEZET. ~AZ él és a lécz.[. óiát di gibooknak (hibridXXIV. FEJEZET. ~A henger és, v,lyö.ffi J
-XXV FEJEZET ~-Az ala!) G k o, k) O

k Axxvi. FEJEZET, §-A t" és'u oszlop.fi] onyvne nevezI.
XVII. FEJEZET. f!l-A parkínv s az oszlop(ó.[!J M T d '

XXVII1. FEJEZET. I3-A bolt?ajtBs és B nyilások.~ agyar u omanyos
XIX, FEJEZET, ~A t~tl\ ;1 Akade 'n-.;" KFKI B zédXXX. FEJ 13'-AZ,tllllr.-.1.=~:~~~~~ ~~UU es-
OGGELSK. --?:. c c és Rehabilitáció-technoló-

"""""'" '. ,.,... ,..., oC c
ro.-- .J...:::.o...o.:o.o;:~: giai Laboratóriuma fej-
','":0.."'0 ...:...," 'oo.,"..o.~.,,' o
",,~~ "",,!~, lesztette ki a CNR fi-

"!",, renzei kutatóintézetévei
~ -li!-J cn," O°ttmûköd' c cc

egyu ve, .c '

Tapintható (Tactile).
A rajzok egy úgyneve-

zett Gauffrage-techniká-

val, háromdimenziós

nyomtatási eljárással ké-

szültek. Kivitelezõje a
, .konzorcium francia tagja,

I\o~ a párizsi BrailleNet Asso-

~jj:~~~l:~,.'.,.j ciation City of Sciences

and Industry (La Villette)
, :: ak be k éd zk!°'

~i r~~le;e :~~O es 0-

..nYI so e zama. John Ruskin VelenXVIII. FEJEZET. ~A nvl1ások oltalrn.az"a.l! -
XIX. FEJEZET. I3--Az emeletrakás,B k OO ., H k OO
X. FEJEZET. ~A dfszltm6nv anvaaa,~ ce ovel clmu onyve

XXl FEJEZET. !3;-A diszit"}.ény kezelése.B 3t b k ált tán, akkiXII, FEJEZET, I3-A sarok,ij -00 v oza -

XXIII. FEJEZET. ~~AZ él és a léc:z.!E d , , E ' o B OXXIV, FE,':--. a.-. o. ",. .,.13 ."f' ",;c a asat az uro pal I-X" FEJ""""o~ mm -~.;o":,,"~",.c"",~i"'C"f;'o , K 1 , 2000kXX" I FE, .""-~ í':"'.'-'-"-- "c'~":cl"'""""""" zottsag U túra e-..~~. -" é "!...cc. c, 'oXVII FE "', c'o"
XXVlU, FE 1 c'o' retprogramjának 2001-

-~~~':~j ~~~iO~ C," 1411 /001 -001 CLT-'
OGGELI i cc' c, 'c, CA2 számú elnyert pá-

c ,'c lyázati szerzõdése tette
," c lehetõvé. Magyar válto-

\9...k~..I ~~ zatából hatszáz példány
, ai~ I jj--.:;:.v.~ I készült.

-, ..1 A kísérleti 3t-book

Velence kövei kiadás

szöveges és hangzó
anyagai három válto-

zatban készültek el:

olasz, francia és ma-
,. ". gyar nyelven. Alapul a

~ Madeleine Crémieux
~li:~~"~~.n.J:~"..J Bii;; által fordított francia, a
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Az osszealhtas legnagyobb erenye, ~

hogy a nem látó emberek is könnyen ke- ~

! zelhetik a képernyõ-felolvasó program

1 segítSégéVel. ,i: Fejõs László

I
L...51'
[:r ""...n...,.. ~ ---~ =~j=""'" Webmesterek

i, ~" ~ "
j~ figy~lmebe' (is)

ti ajánljuk
:;1
jil .." Elkészült a Motiváció Alapítvány ifjúsá-
::1 -gi szolgálatának internetes adattára, a
'1 !!.:=JI.~~",~,,-,"",J II FFRISS,-honlap, amely többek között az

.'! " , integrált oktatási, kulturális, turisztikai,
~! szabadidõs lehetõségekró1 nyújt informá-
\~ ciót a mozgás-, látás- és hallássérült, il-
JI! letve értelmi sérült fiatalok számára.
1:! Mindezeket honlapajánló, a látás sérül-

i.~ tek számára irodalomfigyelõ szolgáltatás,
'u valamint a sérült fiataloknak szóló aktu-
'l il ális hírek egészítik ki. A honlap címe:

ii www.motivacio.hulffriss.
li A Publika Magyar Könyvtári Körnek
il! a fogyatékkal élõ emberek könyvtári ki-
\11' szolgálás áról Szolnokon tartott konferen-
i; ciáján megfogalmazódtak azok a szem-

[ir pontok is, amelyek figyelembevételével
ifl a látás sérültek teljes értékûen képesek a

:11 ~ honlapokat kezelni.

!i! ~ Részlet az ugyancsak könnyen vezérelhetõ
ft! i html-változatból (afelolv~sott s~öv:? : önegyOtyanO\(jalrolárl<ezett,ametynekgalll~Jal4eme~ngyekTIetésnagygonllotlo~ltarra,nogy
':1' '1 a dombornyomatos melleklet tablalt .minllenegyeslátngaIDjaelárheSSelhasználhassaahonlapontaláJhat6taltalmakat,ill

1
f . b ' l ) .csatlakozott m~almunI.t1OZ,ame~ek 16 c~lkiI~se a web akall~~entessé tátele annak

: mutatja eresz etesen ~rclekéb~n,hOgyab~"~mm""M";'f'I"""n"rrik{H2FliSgOndrre&(ijISZOJfóIhessenek a
,1 Vüághálon.

:f, Mondadori által kiadott,
~j] Attilio Brilli ált~l átdol~o-
J4 zott olasz nyelvu, valamlnt

1 ','!ii az Akadémiai Kön yvtár"",
! birtokában lévõ muzeális
!i értékû, 1896-ban megje- :,

I t l " kid ' t..en magyar nye vu a as "

szolgált (angolból fordítot-

ta Geõcze Sarolta).

Egy szép tábla ..
az eredeti kiadás

2. kötetéból
.
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In medlas res MesteBégDnk cfmere ;

~ ~... =-=.:",cce -e L_~M" :MagyarországDll legkevesebb 300 000 embertól MI most 8t~tJJuk Önnek az ÖS~S ot)'an eszkÖzt. .

vonjuIC meg a web ~kadálymerltes ajjánlást, Ótletet. amelyelCröl úgy gorldOljUk. hOgy
böngeszésenek leh'ftóségé:t1 segrtségOkJ<el rés:zben-egé,zben

aI<a~á~entesrthetl weboldaiart. ~dolgoZtunk
egy ajánlá$rend$iert a nemzetkózl standard
(M.C: és~) felhaszrl~lásáv:aI.KérjCJk.

Kiket k6pvlselUnk? teI<1ntse megl
"

A '1IWm mllllárCfnyt tton1apja kOzal alig 2D%
alkalm~oC1lk a megjelenés elemi ergonOml:ai. III.
kódolásl szabát)"atttDZ. s teremt lenetaseget arra. Hol Itt a haszon?
hOgy hátráliy'OS tter:rzetû felhasznál0k- h2f. iS -,- eCI~""
hlá~lanUI elérnessé1< az ánírort tartalmaJ{Elt. A nonJapol< aCf~lymentesftésé\..etmlndenl<ijÓ' jár!

LátogatóI meg rogjál< háláln(. ha figyelembe veSZI
speciális szaKSégletelket.
H8$zhá1j8 kf Sl8ktUdá$unI<at!

Csoportjaik: SzaKemDerelnk segftenek webolClatal
megrefOrmálasában. 111et'."e alternatív oldalaK

LátássérOlfek (pl.szoveges erZiÓK) tervezésétJen. Keressen
mln~t!

H~II~gsén1~

M~5f:;r:Ottek
Gyomeszt

o 1. progtamozás~techníka 00 2. Ergonómta
e 1.1. ~ .2.1. IartajoaJ
.f.2.Iáb.l$Zatttls .2.2.QiZáin
e 1.3. f::'.r:aw~els o 3. G...~r8ticr1ek
e 1.4. Urlapok
e 1.5. Java S;r;ript
.1.6. Multimédia
.1.7. CSS

1. Programoz:ás-technJ1(a

Mlndenekel&tt: amenn')'iben nIncs mód ~n-;a. hogy honlapján végrehaJts~ ~Z- alábbI. vag)" bármely
speclfJk::áclóban aJ~nlott akatJá~ente3rtésl eljárá-sok'.at. készftsen flOnla))járól egy ~ltemab'\t' ún. text
on1)f verzlótl

1.1. KépeK

1.1.1. Minden esetben használjUk az: img tag-ek a.lt attribuWmál! AmennYiben ezt e~gyjuk.értéI<eS
InrormációtólfosztjUk meg azoKat a IMogatÓka!. a~k k1kapcsoltál< a kepmegjelenrtésl tunkclót,vagy
ak11< l<aral<teres bonClészöt nasználnak. III. nem lámai< és emiatt beszéO$1!ntetiZátorral olvastatlakfel
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