
SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami – výroční zpráva 2019 
 
 

Činnost Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP má za sebou osmý rok 
svého působení (byla ustanovena 25. 11. 2011). V letošním roce byla zveřejněna aktualizace 
standardu a metodik Handicap Friendly, upravena pravidla certifikace. Ještě stále se pracuje 
na "pružnějším" způsobu, jak upozorňovat na novinky v oblasti přístupnosti. 

Na sekci se během roku obrací knihovny i studenti, kteří se v rámci své činnosti (či 
studia) zaměřují na práci s lidmi se specifickými potřebami. 

 
1) Probíhá aktualizace webu (přesun důležitých bodů z webu předcházejícího), centralizace 
materiálu, uvedení příkladů dobré praxe, rozložení členů sekce podle krajů 
 
2) Stále je rozpracována metodika pro interkulturní knihovnictví. 
 
3) Do požadavků na projekty Knihovna 21. století byla vložena podmínka popsat, jak 
knihovna naplňuje Standard Handicap Friendly. 

 
4) Na Knihovnách současnosti byla vybrána jedna knihovna pro "dotovanou" certifikaci, její 
posouzení se blíží ke konci. V procesu certifikace se ukázalo, že je nutné vytvořit vnitřní 
kontrolní mechanismy, aby byla zajištěna sekundární kontrola celého procesu (termíny, 
platby). 
 
5) V Městská knihovně ve Vsetíně proběhl v listopadu seminář zaměřený na osoby se 
zdravotním znevýhodněním. V rámci semináře vznikla pracovní verze knihovního řádu v  
úpravě pro snadné čtení (pro lidi s mentálním postižením, cizince) . 
 
6) Zmínka o Handicap Friendly se dostala do metodické příručky IFLA: 
https://www.ifla.org/files/assets/faife/statements/guidelines-on-public-internet-access.pdf 
(kapitola 2.7, 4). 
 
 
7) Výuka na KISK, ÚISK 

 
• V rámci výuky předmětu Informační technologie v knihovnách na Úisku zařadila Mgr. 

Eva Cerniňáková blok věnovaný přístupnosti webu a informací. 
 

• Helena Hubatková Selucká pokračuje ve výce předmětu Bezbariérové knihovny (téma se 
jí podařilo také zařadit do e-learningu a face to face školení pro získání specializace NSP: 
Knihovník v knihovně pro děti. 
 

2020 
• V případě zájmu budou re-certifikovány knihovny, které již označení Handicap 

Friendly dostaly a uplynula jim doba platnost certifikátu (5 let). 
• Otevře se příprava metodiky pro rodiny v knihovnách. 
• Připravuje se nový průzkum dostupnosti služeb knihoven uživatelům se SP (navazuje 

na průzkumy 2007, 2014). 
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