SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami – výroční zpráva 2020
Činnost Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP má za sebou deváty rok
svého působení (byla ustanovena 25. 11. 2011).
Díky příspěvku SKIP bylo možné letos více certifikovat. Máme za sebou 3 certifikace
velkých knihoven (vědecká, krajská, s výkonem regionálních funkcí) a pokračuje se také
v práci na metodických materiálech.
Ještě stále se pracuje na "pružnějším" způsobu, jak upozorňovat na novinky v oblasti
přístupnosti.
1) Web je pravidelně doplňován o novinky v oblasti certifikace i další materiály o přístupnosti
knihoven.
2) Stále je rozpracována metodika pro interkulturní knihovnictví.
3) Do požadavků na projekty Knihovna 21. století byla upravena podmínka, jak zjistit, zda
knihovna naplňuje Standard Handicap Friendly.
4) Díky nově certifikovaným knihovnám se otevřela spolupráce s časopisem Čtenář, kde
vychází velká série článků o certifikaci v knihovnách¨- pravidelně od čísla 10/20 , které bylo
celé věnované tématu přístupnosti knihoven: https://svkkl.cz/ctenar/detail/182
5) Je dokončen a vyhodnocen již třetí průzkum o přístupnosti českých knihoven https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/pruzkumy/pruzkum-sluzby-osobam-specpotrebami-2020
6) Mgr. Eva Cerniňáková zpracovala příručku o přístupných webových stránkách:
https://prirucky.ipk.nkp.cz/pristupnost/start
7) Mgr. Zlata Houšková vystoupila s příspěvkem o přístupných knihovnách v cyklu
Bezbariérové Brno https://www.youtube.com/watch?v=B41Bwwd-H5E
8) Došlo k úpravě loga Handicap Friendly (změna v názvu sekce), byla zadána nová loga pro
Interkulturní knihovnictví a Rodiny s dětmi v knihovnách.
9) 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 současné době nepokračuje ve výce předmětu Bezbariérové
knihovny, ale téma se jí podařilo také zařadit do e-learningu a školení pro získání
specializace NSP: Knihovník v knihovně pro děti.
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Dokončí se metodika pro Interkulturní knihovnictví.
Otevře se příprava metodiky pro rodiny v knihovnách.
Budou se certifikovat nové knihovny a re-certifikovat ty, kterým Standard vypršel.

Mgr. Helena Hubatková Selucká
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