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Handicap Friendly 4/4 – Bez spolupráce to nejde

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

Knihovny, které podnikají kroky k zajištění rovného přístupu pro lidi se specifickými potřebami, se obracejí buď 

přímo na své čtenáře se specifickými potřebami (dále SP), nebo na příslušné organizace, aby společnými silami 

vytvořili přístupnou knihovnu.

Máme-li lidem se SP co nabídnout (fondy, software aj.), máme-li možnosti, jak upravit prostory, aby se k nám 

dostali a nenaráželi na každém kroku na fyzické bariéry (schody, výstavní panely, úzké regály aj.), a máme-li 

vystavenou nabídku služeb pro osoby se SP na webu, mohou si pracovníci knihovny gratulovat. Ale musí jít dál.

Je tu totiž široká skupina lidí, kteří o potřebách těchto osob nevědí mnoho a vnímají je spíše okrajově. Nejde tu o 

neznalost, ale o chybějící kontakt. Stačí si představit, jak málo lidí se SP každý den potkáváme. Můžete sice 

namítnout, že na některých to na první pohled není poznat, ale vezmeme-li ty, kteří jsou „typickými“ představiteli 

této skupiny, málokdo se s nimi potkává denně. Často nejsou běžnou součástí našeho každodenního života.

A tady nastupuje knihovna, která svými možnostmi – výstavními, vzdělávacími i relaxačními - může pomoci snížit 

nedostatek kontaktu.

V úvodu bylo napsáno, že pro rovný přístup a handicap friendly knihovnu je nutné spolupracovat přímo 

s konkrétními zástupci lidí se SP, kteří knihovnu již využívají, nebo nad tím teprve uvažují. Zmíněno také bylo, že 

je vhodná spolupráce s organizacemi, které tyto lidi zastřešují. A to jak na lokální, tak celostátní úrovni. Určitě se 

vyplatí nezaměřit se jen na jednu z těchto skupin, ale vzít to více zeširoka. Více názorů vám udělá komplexnější 

obrázek o problematice, kterou knihovna zrovna řeší. Navíc se takto lépe hledá kompromis mezi potřebami 

jednotlivců, skupiny a možnostmi knihovny.

Z organizací zastřešujících lidi se zrakovým postižením jmenujme třeba SONS – Sjednocená asociace 

nevidomých a slabozrakých,[1] TyfloCentrum,[2] Tyfloservis.[3] O lidi s mentálním postižením se stará Společnost 

pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR,[4] či Asociace pomáhající lidem s autismem.[5] Pokud by se 

knihovna chtěla zaměřit na lidi se sluchovým postižením, může se obrátit na Českou unii neslyšících,[6] Svaz 

neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR[7] nebo Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel.

[8] Lidi s tělesným postižením pak zastupuje Liga vozíčkářů[9] či Pražská organizace vozíčkářů.[10] Příkladem 

organizace, jež zastřešuje různé skupiny osob se SP, je Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.[11]

Řada organizací má také své pobočky v krajských i menších městech. Reprezentativní výčet můžete najít na 

webu Informačního portálu pro osoby se specifickými potřebami.[12]

Díky těmto organizacím můžeme nejen využít jejich zkušeností, ale leckdy třeba i jejich vybavení k přípravě 

programu či výstavy (např. kompenzačních pomůcek nebo tvorby lidí se SP). Navázat může odborná či 

popularizační přednáška nebo konzultace problému s odborníky. Možností je řada. Obrátit se knihovna může také 

na rodinné příslušníky lidí se SP, kteří využívají, nebo naopak nevyužívají možnosti knihovny, a hledat způsoby, 

jak svou nabídku uzpůsobit jejich potřebám. Ti budou rádi za společné setkání s dalšími rodinnými příslušníky či 

bližními, a tak knihovna zdolá další pomyslný schod, a to zapojení osob pečujících, které velmi potřebují, aby 

zůstaly součástí „běžného“ života a nebyly „jen pečující“. Často je právě péče o jejich blízkého pohltí.

Knihovna se ale nemusí zaměřovat jen na přiblížení světa lidí se SP majoritě. Může to udělat i opačně a nabídnout 



účast na vybraných akcích i osobám se SP. A to buď přímou pozvánkou konkrétní skupiny či skupin, nebo 

odkazem na propagačních materiálech knihovny. Tam stačí uvést informaci, že je akce přístupna např. lidem se 

zrakovým postižením a v případě zájmu je možné kontaktovat konkrétní osobu, která se postará o potřebné 

úpravy a popř. informuje přednášejícího, že mezi posluchači budou lidé se SP. Vystupující pak bude mít možnost 

svůj program upravit nebo využije jinou osobu, aby provedla potřebné úpravy.

V případě lidí se zrakovým postižením se jedná o úpravu tištěných materiálů do černotisku či do Braillova písma, 

komentovanou powerpointovou prezentaci či komentovaný film. Pokud chceme na běžnou nabídku přilákat lidi se 

sluchovým postižením, může se jednat o zajištění tlumočníka znakového jazyka či opatření simultánního přepisu 

z přednášky. U lidí s mentálním postižením se jistě vyplatí mít na programu více doprovodných předmětů, které 

téma rozvíjejí (a ocení je určitě i majorita); u lidí s tělesným postižením je to zejména o připravenosti prostoru a 

určité „rezervaci vhodných míst k sezení“. Přitom řada výše zmíněných úprav je zajímavým zpestřením pro 

všechny účastníky programu.

Lidé se SP se mohou stát přímými účastníky programů v knihovně, mohou prezentovat svou činnost, ale také my 

knihovníci se můžeme stát součástí jejich života. A to třeba tak, že se budeme účastnit kulturních akcí, které tito 

lidé v rámci činnosti svého zařízení mají. Bývají to často vernisáže výstav, plesy, slavnosti či jiné. Zde se dozvíte 

nejvíce o jejich potřebách a stanete se jejich přáteli. I když je někdy práce nad hlavu, je dobré přijmout pozvání, 

protože to bude relaxace i pro vás. Vždyť právě zde spolupráce nejlépe vzniká.

Knihovna může mít prostory, vybavení, fondy i web. Ale potřebuje taky lidi. Ty, kteří poradí, a ty, kteří přijdou. A 

aby se vraceli, musíme jít i my za nimi. Dáme-li to vše dohromady, budeme mít více a více handicap friendly 

knihoven. A přiblížíme se k vymezení „rovného přístupu“ v knihovním zákonu.

Kontakt na autorku: hubatkovaselucka@gmail.com 
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