
SKIP Sekce služeb osobám se specifickými potřebami – výroční zpráva 2021

25.  11.  2021 uplynulo  10  let  od  založení  sekce  Bezbariérové  knihovny SKIP ČR
(dříve pod názvem Sekce služeb osobám se specifickými potřebami). 

Díky dalšímu příspěvku SKIP bylo letos možné certifikovat další tři knihovny, z nichž
jedna naplnila podmínky certifikátu hned – Knihovna města Ostravy – směrem k osobám se
zrakovým  postižením,  další  knihovny  jsou  v procesu  úprav  původních  podmínek  nebo
certifikace dobíhá.

Díky příspěvku SKIP se nám daří poslední dva roky více propagovat nutnost ověřovat
přístupnost  knihoven pro konkrétní  cílové  skupiny osob se specifickými  potřebami.  Větší
počet hodnocených knihoven také přináší více zkušeností a příkladů, a to nejen s certifikací
samotnou, ale i s oblastmi, kterým je potřeba věnovat akcent ve vzdělávání.

Stoupá i počet hodnotitelů přístupnosti knihoven a objevila se tím pádem i potřeba
vytvořit vnitřní pravidla pro hodnotitele, aby byl náš postup jednotný. 

Podařilo  se  dokončit  a  vydat  metodiku  pro  interkulturní  knihovnictví
https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/interkulturni-knihovnictvi,  ale  zároveň  jsme  narazili  na
problémy související s přístupností textu v online prostředí (špatně čitelné odkazy, kontrast
textu  a  pozadí,  chybějící  titulní  list  a  jeho rub,  zobrazení  dvě stránky na  stránku…).  Do
budoucna se musíme snažit tyto problémy odladit. 
Dostupné  jsou  také  plakáty:
https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/interkulturni-knihovnictvi/plakaty

1) S kompletní změnou webu SKIP ČR, došlo k doplnění a rozšíření informací z činnosti
sekce 

2) ) Do požadavků na projekty Knihovna 21. století byla loni upravena podmínka, jak
zjistit, zda knihovna naplňuje Standard Handicap Friendly, pro další tři roky zasedne
do hodnotitelské komise Helena Hubatková Selucká.

3) Díky  dosavadní  spolupráci  s časopisem  Čtenář  vznikla  nová  rubrika  s názvem
Bezbariérová knihovna.

4) Podařilo  se  nám  úspěšně  certifikovaným  knihovnám  roku  2020  předat  certifikát
Handicap Friendly v září 2021 na konferenci Knihovny současnosti. 

5) Vznika dvě nová loga pro Interkulturní knihovnictví a Rodiny s dětmi v knihovnách
(zatím v úpravě)

6) Helena  Hubatková  Selucká  prezentovala  výsledky průzkum o přístupnosti  českých
knihoven  na  semináři  Regionální  funkce  knihoven  v říjnu  2021  v Pardubicích  -
https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/pruzkumy/pruzkum-sluzby-osobam-
spec-potrebami-2020 

Stav úkolů z roku 2021
 Dokončí se metodika pro Interkulturní knihovnictví - hotovo
 Otevře se příprava metodiky pro rodiny v knihovnách - rozpracováné
 Budou se certifikovat nové knihovny a re-certifikovat ty, kterým Standard vypršel –

re-certifikovat se v termínu nepodařilo nikoho, spustili se nové certifikace

Cíle pro rok 2022
 Navázat  spolupráci  s krajskými  metodiky  –  hodnocení  knihoven,  menší  průzkumy

přístupnosti, vzdělávání (web)

https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/pruzkumy/pruzkum-sluzby-osobam-spec-potrebami-2020
https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/pruzkumy/pruzkum-sluzby-osobam-spec-potrebami-2020
https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/interkulturni-knihovnictvi


 Nastavit pravidla pro hodnocení pro VISK 3 – přístupné online katalogy knihoven
 Revize Handicap Friendly – standard i metodiky
 Posunout metodiky pro rodiny s dětmi v knihovnách

Mgr. Helena Hubatková Selucká

9.2.2022

Dílčí informace od kolegů/kolegyň ze sekce: 

V  Městské  knihovně  v  Třebíči  proběhla  během letních  měsíců  loňského  roku  kompletní
rekonstrukce  výtahů  a  schodišť  z  přízemí  do  3.  patra.  Nový  skleněný  výtah  je  opatřený
zvukovými, hmatovými a světelnými prvky pro klienty se zrakovým a sluchovým postižením.
Rekonstrukci financoval zřizovatel knihovny - Město Třebíč.

Co se týká vzdělávání - připravuji seminář, snad letos vyjde, ale zatím jsem ve fázi přípravy
programu, tak ještě nechci nic posílat do světa. Jen termín: 5. dubna 2022, zaklání info jsem
umístila  na:
https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/zvukove-knihy-v-roce-2022

https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/zvukove-knihy-v-roce-2022

