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Specializované pracoviště pro nevidomé a slabozraké v 
Královéhradeckém kraji

Vladimíra Svobodová

Ne každý ví, že Knihovna města Hradce Králové má jedno prestižní a vysoce specializované pracoviště. Je jím 

Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké, která je zároveň jednou z šesti poboček Knihovny a tiskárny pro 

nevidomé K. E. Macana v Praze.

Disponuje stejně velkým fondem zvukových knih, jako má ústřední pražská knihovna. Ta naše, královéhradecká, 

vznikla v roce 1991 a v současnosti nabízí přes 5 000 titulů. Slouží jako půjčovna zvukových knih na MC, CD a 

CDMP3. Zároveň je zde vytvářena digitální knihovna, která umožňuje nahrávat tituly i na další paměťová média, 

jako jsou flash disky a paměťové karty. Kompletní elektronický katalog můžete najít na internetu na adrese 

Knihovny města Hradce Králové www.knihovnahk.cz.

V knihovně jsou k dispozici k prezenčnímu půjčování úzce profilová periodika. Prvním z nich je časopis pro 

zdravotně postižené Můžeš, který vydává Sdružení přátel Konta BARIÉRY s Nadací Charty 77. Jeho elektronickou 

podobu najdete na adrese http://www.muzes.cz/. Druhým titulem je časopis pro zrakově postižené ZORA. Vydává 

ho Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Více se o něm dozvíte na portálu této 

organizace na adrese http://www.braillnet.cz/. I samotný časopis ZORA přináší pravidelný přehled nových 

zvukových knih, které vycházejí ve formátu MP3.

Služby knihovny jsou určené nevidomým lidem a lidem s poruchami zraku v Královéhradeckém kraji, mohou je 

tedy využít pouze lidé se zrakovým postižením a půjčování zvukových knih je pro ně zcela bezplatné. Vedle 

přímého půjčování zvukových knih zajišťuje naše zvuková knihovna i zásilkovou službu pro vzdálené a imobilní 

občany. Týdně takto zasílá na 300 titulů. I tato služba je pro uživatele zvukové knihovny zcela zdarma.

Naše Zvuková knihovna pořádá pro své uživatele cyklus komponovaných literárních pořadů nazvaný Setkání 

s literaturou. Formou ukázek jsou představovány nové tituly. Tyto populární a oblíbené pořady pomáhají 

uživatelům orientovat se v nové knižní produkci.

V rámci spolupráce s TyfloCentrem Hradec Králové poskytuje Zvuková knihovna sociální poradenství pro osoby 

se zrakovým postižením. K překonávání bariér mezi lidmi zdravými a lidmi s postižením přispívají také pravidelné 

besedy pro školy, které připravuje a realizuje pracovník knihovny Mgr. Lukáš Treml. Děti si při nich vyzkoušejí, 

jaký je život v částečné nebo úplné tmě, samy si otestují různé edukační a kompenzační pomůcky určené lidem se 

zrakovým postižením, naučí se, jak k takovému člověku přistupovat. O tyto besedy je mezi královéhradeckými 

školami velký zájem a pan Treml má již dnes plný diář s termíny konání jednotlivých setkání až do konce roku 

2012.    

Pokud se chcete o službách naší Zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké dozvědět víc, kontaktujte vedoucí 

tohoto pracoviště paní Boženu Paleníkovou, telefon 495 075 026, e-mail zvukk@knihovnahk.cz, adresa Tomkova 

177, 500 01 Hradec Králové.
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