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Půjčování zvukových knih pro nevidomé a těžce zrakově postižené 
občany v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně

Kateřina Piryová

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně nabízí již od roku 2008 služby pro nevidomé a těžce zrakově postižené občany. 

Oddělení zvukových knih je součástí hudebního oddělení a slouží všem těm, jimž zdravotní stav neumožňuje číst 

běžné knihy.

Podmínkou půjčování je řádné vyplnění čtenářské přihlášky, která musí obsahovat potvrzení o doporučení 

odborným lékařem nebo některou z organizací pro zrakově postižené, případně je třeba doložit průkaz ZTP. 

Uživatelé služeb oddělení pro nevidomé a zrakově postižené jsou osvobozeni od registračního poplatku a 

půjčování zvukových knih je pro ně také zdarma. K dispozici je i donášková služba.

Fond zvukových knih zahrnuje nahrávky literárních děl všech žánrů, pořízené na magnetofonových kazetách, CD 

a ty nejnovější ve formátech MP3. Knihy nakupujeme od Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela 

Macana v Praze. Tato knihovna je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury a na nahrávání audioknih má 

výjimku ze zákona: nemusí platit autorské poplatky – autorům, nakladatelům ani překladatelům. Zvukové knihy 

stahujeme do vlastního počítače a následně ukládáme na CD. Pro využívání služby neomezeného stahování jsme 

s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana uzavřeli smlouvu o spolupráci, na základě které nám byla 

vyměřena paušální částka. Na její zaplacení jsme využili dotaci Ministerstva kultury s názvem Knihovna 21. století, 

která pokryla 50 % nákladů. Uložené zvukové nahrávky zpracováváme dle platných katalogizačních pravidel a pak 

je půjčujeme čtenářům.

Oproti běžným audioknihám mají zvukové knihy svá specifika. Jsou rozděleny na mnoho kapitol, aby mohl uživatel 

pokračovat v poslechu, kde skončil, aniž by musel složitě přetáčet. Každá kapitola je hlasově označena číslem – 

pro přehlednost jsou čísla u textů namluvených mužem vyslovována ženským hlasem a naopak. Vedle beletrie je 

možné stahovat i knihy pro děti a mládež, učebnice nebo odbornou literaturu. Stáhnout lze rovněž zvukový film, 

kde zůstává zvuková stopa doplněna hlasem vypravěče popisujícím obraz. Výběr lze přizpůsobit požadavkům 

čtenářů. Nejoblíbenější jsou romány historické, detektivní a humorné, ale také cestopisy či populárně-naučná 

literatura. Jelikož tyto knihy mají výjimku z autorského zákona, je možné je ihned po stažení a katalogizaci 

půjčovat, na rozdíl od audioknih a ostatního mluveného slova ve fondu hudebního oddělení. Díky tomu mají 

čtenáři zvukové knihovny k dispozici aktuální novinky.

Seznamy nově stažených knih zasíláme e-mailem nebo vytiskneme, podle přání čtenářů. Některým zájemcům 

připravíme tzv. „předvýběr knih“, aby nemuseli dlouho čekat, s jinými si rádi popovídáme o přečtených knihách, 

případně o tom, co by rádi četli. Mezi našimi čtenáři jsou i takoví, kteří přečetli celý obsah našeho fondu. Osobní 

kontakt je pro tuto skupinu čtenářů obvykle důležitý, a tak doporučujeme využívání půjčovní doby ve středečním 

dopoledni, kdy je hudební oddělení knihovny zvláště tichým a klidným místem.

Spolupracujeme se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS), jejíž členy pravidelně zveme na 

prohlídky knihovny a připravujeme pro ně literární odpoledne. Dále jsme navázali spolupráci s očními lékaři, jejichž 

prostřednictvím nabízíme své služby, a s Ústavem sociálních služeb v Milíčevsi, jehož klienti jsou také našimi 

čtenáři. Se spisovatelem MUDr. Václavem Francem jsme se pokusili vytvořit vlastní zvukovou knihu, přičemž jsme 

se přesvědčili, o jak náročný proces se jedná.

Nevidomí mají díky audioknihám možnost se dále vzdělávat a trávit volný čas se svými oblíbenými příběhy.

Na závěr bych ráda citovala jednu naši čtenářku: „Když mi zrak nedovolí číst běžné knihy, neznamená to, že 

přestanu být čtenářem.“
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