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Služby knihoven zdravotn ě

postiženým uživatel ům mezi
knižními novinkami          

Klára Fialová          

     Služby knihoven zdravotně postiženým uživatelům / uspořádal Vincenc Streit ve spolupráci s
Miroslavem Resslerem a Zlatou Houškovou. – 1. vyd. – Praha : Národní knihovna ČR, 2004. –
152 s.
ISBN 80-7050-455-2

      Na odborném knihovnickém knižním trhu se nedávno objevila výše uvedená zajímavá
publikace z vydavatelské činnosti Národní knihovny. Soubor českých i zahraničních materiálů a
příspěvků s názvem Služby veřejných knihoven zdravotně postiženým uživatelům je vhodným
informačním materiálem pro odbornou činnost všech typů veřejných knihoven, přestože se
nejedná o publikaci tematicky vyčerpávající, ale spíše o „odrazový můstek“. 
Knihovny usilující o zavedení či rozšíření specifických služeb pro zdravotně postižené uživatele
jistě uvítají informace o českých i mezinárodních právních dokumentech, doporučeních a
projektech týkajících se této oblasti. V publikaci jsou rovněž stručně charakterizována specifika
práce a komunikace s jednotlivými skupinami zdravotně (smyslově, tělesně, mentálně)
postižených uživatelů a nastíněny rozmanité možnosti knihoven při sestavování nabídky služeb.
Podnětným a motivujícím faktorem při vytváření koncepce služeb pro zdravotně postižené
uživatele je pohled do českých a evropských knihoven, které se touto problematikou intenzivně
zabývají. 
Předností publikace jsou odkazy na dostupnou literaturu a elektronické zdroje týkající se dané
problematiky a (bohužel jen výběrový) soupis zdrojů z fondu Knihovny knihovnické literatury
Národní knihovny v Praze. 
Distribuci publikace zajišťuje: Národní knihovna ČR, oddělení prodeje a expedice, Sodomkova
2/1146, 102 00 Praha 10 – Hostivař. 
Publikaci v ceně 95,- Kč je možné objednat také elektronicky na adrese:
mailto:spackova.alena@cdh.nkp.cz  
Publikace je k dispozici i ve fondu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
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