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Handicap Friendly 2/4 – Nabídka služeb a fondu

Helena Hubatková Selucká

CERNIŇÁKOVÁ, Eva et al. Rovný přístup - Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s 

uživateli s postižením. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2014, 92 s. ISBN 

978-80-7050-641-7. Dostupné také z: http://ipk.nkp.cz/docs/Rovny_pristup.pdf

Standard Handicap Friendly usiluje o vytváření podmínek k naplnění rovného přístupu k lidem se specifickými 

potřebami (dále SP). A to takříkajíc od A do Z. Od dokumentů typu knihovní řád přes strategické materiály až po 

evakuační směrnice. Chceme-li nastavit knihovnu jako přívětivé místo ve všech možných směrech, je potřeba 

myslet na osoby se SP při krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém plánování. Je nutné zohlednit jejich 

potřeby a počítat s nimi již při vytváření koncepčních dokumentů, nákupu knih a směřování služeb knihovny, 

výstavbě či rekonstrukci apod. Například připravuje-li knihovna celoroční plán výstav, měla by v něm myslet i na 

prezentaci organizací zastřešujících osoby se SP. V případě výstav, které potřebují rozsáhlejší prostor, by měla 

sledovat, aby expozice nenarušila vodicí linie knihovny pro osoby se zrakovým postižením. Knihovna by měla také 

zjistit, zdali je možné k výstavě připravit komentovanou prohlídku i ve znakovém jazyce pro osoby neslyšící. To 

vše můžeme použít jako postup při nákupu knihovního fondu, nového mobiliáře knihovny či různých 

technologických vylepšení, které chceme pro knihovnu získat.

Přitom nemusí jít o nabídku stále nových služeb, ale o úpravu těch stávajících tak, aby vyhovovaly i našim 

čtenářům se SP, kteří knihovnu navštěvují. Nikdy nedosáhneme toho, aby vše vyhovovalo všem. V hledáčku 

našeho zájmu by měla být cílová skupina, která navštěvuje naši knihovnu. K příkladům, jak lze úpravu nabídky 

služeb knihovny řešit, patří metodika ke standardu Handicap Friendly nebo přímý kontakt s organizací či uživateli 

s daným typem postižení. Není však vhodné vybrat si jen jednu z cest pro získání těchto informací. Tak jako vždy 

se může objevit velké množství názorů, které si někdy mohou odporovat. Velmi podnětným zdrojem informací o 

požadavcích čtenářů a návštěvníků knihovny může být knihovník-asistent, který se v knihovně věnuje práci 

s osobami se SP přímo ve výpůjčních službách. Na toho se mohou obracet čtenáři se SP se svými požadavky či 

názory na fungování knihovny. Tento kontakt je často méně formální než kontakt s vedením knihovny nebo 

dotazníkové šetření. Požadavky, které se objevují častěji, mohou být pro knihovnu námětem k rozšíření a 

vylepšení nabídky. I zde se ale ještě hodí konzultace s dalšími odborníky v daném regionu.

Často se nabídka služeb neliší od nabídky běžným uživatelům knihovny. Někdy je potřeba jen úprava dostupnosti, 

tedy přístupu ke službám, a to jak k výpůjčním, tedy k regálům s knihami, tak k technice nebo přístupu na akce, 

které knihovna pořádá. V otázce služeb si můžeme představit např. prezenční výpůjčky. Osoby se zrakovým 

postižením potřebují výjimku z knihovního řádu, aby si mohly prezenční dokumenty půjčit někam, kde si strany 

vybrané ke studiu budou moci naskenovat. Stejné je to i u možného prodloužení výpůjční doby knih. Doba, která 

stačí k přečtení běžnému čtenáři, může být pro osoby s některými druhy SP nedostatečná.

Jindy je potřeba upravit nabídku služeb více nebo využít služeb asistenta, tlumočníka či osoby pečující, která 

pomůže nabídku zprostředkovat cílovému uživateli, osobě se SP. Může se jednat o komentář k promítanému filmu 

pro osobu se zrakovým postižením, tlumočení do znakového jazyka nebo úpravu výkladu pro osoby s mentálním 

postižením tak, aby pro ně byla akce zajímavá a přínosná.

V otázkách knihovního fondu je potřeba zaměřit se také na literaturu k problematice lidí se SP a knihy 

biblioterapeutické. Všechny mohou sloužit jak osobám pečujícím, tak všem, kteří se o tématu chtějí dozvědět více. 

A i zde platí, že zdroje informací mohou využít i jiné cílové skupiny. Jedním příkladem za všechny jsou knihy 

s velkými písmeny, jednoduchým textem a obrazovým doprovodem pro osoby se sluchovým postižením, které 



mohou sloužit dobře i příslušníkům jazykových menšin, kteří se učí jazyk, či seniorům, kteří velký tisk 

i zjednodušený text zajisté také ocení. Je sice často možné zajistit audioverzi klasické knihy či její zvětšení pomocí 

lupy, ale složitost textu může být někdy limitní.

V rámci akvizice knihovního fondu nesmíme v dnešní době zapomínat na dokumenty audiovizuální (a to s titulky, 

tlumočené do znakového jazyka nebo s komentářem pro lidi se zrakovým postižením), auditivní (audioknihy 

v různém formátu) a vizuální (obrazové publikace, komiksy apod.), a to jak pro děti, tak pro dospělé. Zejména 

uživatelé s mentálním postižením si vyberou spíše z fondu literatury pro děti a mládež než z fondu pro dospělé 

(nemusí se ale jednat o pravidlo).

Při nákupu fondu pro osoby se SP (se zdravotním postižením) může být přínosná spolupráce s Knihovnou a 

tiskárnou Karla Emanuela Macana, která umožňuje knihovnám rozšíření nabídky jejich fondu nejen pro osoby se 

zrakovým postižením, jak tomu bylo dosud, ale i pro osoby se zdravotním postižením.

Velkým přínosem pro osoby s omezenou pohyblivostí je doručování výpůjček domů (v případě osob se zrakovým 

postižením je možné využít zvýhodněné tarify České pošty), ale i zde je důležitý osobní kontakt s knihovníkem-

asistentem či jiným dobrovolníkem, neboť tato služba vyžaduje velkou důvěru.

Vše souvisí se vším. Nabídka služeb knihovny a její fondy budou využívány, pokud o nich budou čtenáři vědět. 

Budou-li přístupné na webových stránkách, prezentované v zastřešujících organizacích nebo i v čekárnách 

specialistů - ortopedů, očních lékařů apod. Čtenáři se SP, ať se o knihovně dozvědí kdekoliv, jistě ocení, vnímá-li 

personál knihovny jejich názory a potřeby jako rovnocenné s názory a potřebami majority.

Kontakt na autorku: hubatkovaselucka@gmail.com
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