Leksykon języka migowego
Oferujemy Państwu zupełnie nową, wyjątkową pod każdym względem pozycję - „Leksykon języka migowego”, może on stanowić doskonałe
uzupełnienie materiałów dydaktycznych. Przydatność Leksykonu w nauce potwierdzają liczne rekomendacje organizacji działających na rzecz
języka migowego.
Kluczowym elementem podczas prac nad Leksykonem była poprawność merytoryczna. Dzięki systematycznym korektom, przeprowadzanym
według ściśle określonych kryteriów publikacja jest naprawdę godną zaufania.
Zakres słownictwa naszego Leksykonu zawiera niemal wszystkie opisane znaki języka migowego, jakie dotychczas zostały opublikowane w Polsce,
co czyni go bez wątpienia największą pozycją, z tej dziedziny, jaka dotychczas została wydana. Oprócz rekordowej liczby haseł (ponad 2800),
w słowniku znajdziecie Państwo informacje dotyczące języka migowego oraz środowiska osób niesłyszących.
Zobacz zdjęcia Leksykonu

Leksykon zawiera:










opis problematyki języka migowego
opis anatomii i fizjologii narządu słuchu
polski alfabet palcowy (ilustracje)
międzynarodowy alfabet palcowy (ilustracje)
specjalne układy dłoni (ilustracje)
liczebniki oraz liczebniki porządkowe (ilustracje i opisy)
znaki ideograficzne (ilustracje i opisy)
alfabetyczny indeks haseł
słownik pojęć związanych z językiem migowym i
środowiskiem osób niesłyszących

Tytuł: Leksykon języka migowego
Format: A4 (297 x 210 mm)
Ilość stron (pełny kolor): 360
Papier: powlekany 135g/m2
Okładka: twarda, lakierowana
ISBN: 978-83-932856-3-1
Rok i miejsce wydania: 2011, Bogatynia
Cena: 150 zł (cena brutto za 1 egzemplarz)















Kupując nasz Leksykon otrzymujecie Państwo dobrze
przygotowane zdjęcia, wraz z opisami wszystkich
znaków zawartych w wielu popularnych pozycjach m.in.:
Język migany w szkole cz. 1 (tzw. N-1)
Język migany w szkole cz. 2 (tzw. N-2)
Język migany w szkole cz. 3 (tzw. N-3)
Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem cz. 1
(tzw. KSS-1)
Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem cz. 2
(tzw. KSS-2)
Komunikowanie się z osobami z uszkodzonym słuchem cz. 3
(tzw. KSS-3)
Język migowy – pierwsze kroki
Język migowy w szkole i internacie
Język migowy w terapii
Język migowy w zakładzie pracy cz. 2
Pięć paluszków u ręki – elementarz języka migowego
Pomigaj mi mamo – język migowy dla rodziców
Szkolny słownik języka migowego

Wydawnictwo: „Silentium”, ul. Dymitrowa 19, 59-920 Bogatynia
NIP: 615-138-41-48,
REGON: 021479638
Adres e-mail: wydawnictwo@silentium.com.pl
Tel. kom. 728 715 593 Piotr Grenda lub 692 416 823 Olgierd Kosiba
Strona internetowa: www.silentium.com.pl

Treść jednego z listów rekomendujących
Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha” rekomenduje „Leksykon języka
migowego” z Wydawnictwa „Silentium” jako pomoc przy nauce języka migowego.
Stowarzyszenie „Effetha” od wielu lat prowadzi działania promujące język migowy oraz nauczanie tego języka.
Dlatego możemy ocenić „Leksykon języka migowego” jako publikację cechującą się profesjonalizmem oraz
obszernością treści. Jest to dzieło traktujące język migowy w sposób przejrzysty i kompleksowy. Leksykon może
stanowić cenną pomoc nie tylko dla każdej osoby uczącej się języka migowego, ale też dla wszystkich osób mających
związek z językiem migowym.
„Leksykon języka migowego” to publikacja innowacyjna, będąca ważnym krokiem na drodze popularyzowania
języka migowego w świadomości społecznej. Dlatego też nasze stowarzyszenie rekomenduje Leksykon dla
wszystkich mających związek z językiem migowym.
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