
SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami – výroční zpráva 2016 
 

 

Činnost Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP má za sebou pátý rok 

svého působení (byla ustanovena 25. 11. 2011). Rok 2016 byl zdánlivě klidný. Ustanoveny 

byly dva týmy, které hodnotily další dvě knihovny v oblasti Handicap Friendly. Sekce 60+ 

dokončovala metodiky práce se seniory, které navazují na metodiky, které v roce 2015 naše 

sekce úspěšně dokončila a uvedla. 

 

Sekce SKIP 60+ pod vedením Hany Mazurové Mazurová (předsedkyně sekce, MK Chrudim) 

a Zlata Houšková připravila doporučení pro práci knihoven se seniory: 

"Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům. Metodická příručka pro práci knihoven se 

seniory". Publikace je také k dispozici ke stažení na: 

 

http://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf nebo 

http://ipk.nkp.cz/docs/rovny-pristup-knihovna-pratelska-k-seniorum 

 

Opět proběhla revize členské základny. Ukázalo se, že cca 10 členů již není aktivních 

a o členství v sekci nemá nadále zájem. Nepřibili žádní noví členové. Pro komunikaci členů 

sekce i nečlenů se zájmem o tuto problematiku je zpřístupněna diskuzní e-konference. 

 

Proběhlo nově hodnocení dvou knihoven – Mětské knihovny v Praze a Knihovny 

města Hradce Králové. Obě usilovaly o získání certifikátu v oblasti přístupnosti pro lidi se 

zrakovým postižením. U první hodnocené knihovny není hodnocení ještě ukončeno, bylo 

požádána o dopracování některých bodů, druhá zmiňovaná ocenění  již získala, a to 

slavnostně na konferenci Knihovny současnosti. Článek z hodnocení knihovny vyšel 

v Bulletinu SKIP: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull16_306.htm#ti  

 

Na pracovní schůzce sekce byly vyhodnoceny zkušenosti ze čtyř hodnocených 

knihoven a navrženy body, které upraví průběh hodnocení přístupnosti knihoven. Jedná se o 

úpravy termínů a postupu hodnocení z organizačního hlediska. Vše bude zveřejněno na webu.  

 

Členové sekce začali nově připravovat dva nové metodické materiály. Ve směru 

k lidem s duševním onemocněním a ve směru k příslušníkům menšin. Oba materiály jsou nyní 

hotovy v pracovní verzi, na jejich dokončení však bude potřeba ještě pracovat. Nicméně 

předpokládáme, že do konce roku 2017 bude hotovo. Dalším krokem pak bude revize 

stávajícího materiálu a nová aktuální doporučení ke knihovnám.  

 

Na propagaci činnosti sekce se její členové podílí dle svých aktuálních možností. 

Nejvíce je asi slyšet Zlatu Houškovou, tradiční matadorku a  zástánkyni přístupnosti českých 

knihoven. O činnosti sekce bylo však slyšet také v Ostravě a Hradci Králové, odkud jsou také 

členky sekce. Ve zpravodaji U nás královéhradeckého kraje vyšel seriál článku pomáhající 

knihovnám v regionu najít cestu k získání certifikátu Handicap Friendly: 

 

http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20160115.pdf 

http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20160216.pdf 

http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20160318.pdf 

http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20160417 

 (později bude přesunuto do archivu) 
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