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JAK TO ZAČALO...



1992
VZNIK ZVUKOVÉ KNIHOVNY

v MVK Vsetín



1992...
slavnostní zahájení provozu v

dětské knihovně na Trávníkách 

iniciátor pan Jaroslav David ze

SONS a tehdejší ředitelka knihovny

Alena Zubková

SONS odbočka Vsetín vznikla

následně v roce 1996



1992...
rozjela se klubová činnost

fond pro nevidomé a slabozraké v

podobě kazet z Macanovy  knihovny

(audioknihy: klasika světová i česká

později i detektivky, cestopisy)

pravidelné besedy s hosty, koncerty -

březen a vánoční - vždy 1. uterý v

měsíci

PC programy pro slabozraké



2007...
oslava 15. výročí

stálých členů cca 60

internet s hlasovým výstupem,

televizní lupa...

poděkování tehdejšímu vedení

knihovny: činnost aktivně převzaly

knihovnice Helena Gajdušková

(tehdejší ředitelka) a Marie Pokorná



přínos...
"nezastupitelný způsob, jak se i nadále

setkávat s literaturou pro ty, kteří ztratili

zrak v pozdějším věku nebo jinak..."

Jaroslav David

"obrovský posun v zpřístupnění informací

všeho druhu a tím také zapojování lidí se

zrakovým handicapem do běžného

života společnosti..."

Helena Gajdušková



ZVUKOVÁ KNIHOVNA
DNES...



2022
OSLAVÍME 
30. VÝROČÍ
!!!



KDE SE NACHÁZÍ

Zvuková knihovna je součástí K klubu,

jehož činnost se vedle výpůjčních,

knihovnických a informačních služeb

zaměřuje ve velkém míře na vzdělávací,

kulturní a komunitní aktivity pro různé

cílové skupiny, tedy i ty se zdravotním

handicapem.



FOND K PŮJČENÍ



V současné době využívá služeb zvukové knihovny v Masarykově veřejné

knihovně Vsetín 71 stálých registrovaných „uživatelů“ se zrakovým postižením

(na základě průkazu či potvrzení od lékaře). Ti mohou prozatím vybírat ze

1472 titulů zvukových knih k zapůjčení a (díky přístupu do digitální knihovny

„Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze“) přes 100 stažených

titulů. K tomuto potřebují adekvátní zařízení, kterým ne všichni disponují.

Velmi vítají možnost zapůjčení technických pomůcek (MP3 přehrávače a USB

zařízení), s čímž je spojena také potřeba informovat (přístupnými

alternativním způsoby) o dané technologii a individuálně vysvětlit její použití,

což zajišťuje personál knihovny. 



NENÍ TO JEN 
O ZVUKOVÝCH KNIHÁCH,
PC A TECHNICE



JE TO O LIDECH...



KNIHOVNICE
Pokud se má zvuková knihovna

posunovat a rozvíjet, musí ji vést

knihovníci srdcaři. 

Ve vsetínské knihovně to mimo jiné byly

a jsou: Hana Malá, Lucie Strbačková 

a současná knihovnice Romana Kurišová

za podpory zbytku týmu knihovny.



SONS
JAKO KLÍČOVÝ PARTNER



spolupráce na klubových setkáních a

akcích

společné akce a prezentace

sbírky pro slabozraké a nevidomé 

knihovní fond a technika

návštěva akcí SONS v jejich organizaci

masáže při Dni zdraví a další zapojení

spoluobčanů se zrakovým postižením 

SPOLUPRÁCE SE
SONS



SPOLEČNÁ SETKÁNÍ 
1x v měsící - úterý
besedy, vzdělávání,
poslech



SPOLEČNÁ
SETKÁNÍ

literatura a společná čtení

cestování

nabídky novinek z fondu

zdraví

koncerty

setkání se zástupci města



SPOLEČNÁ
SETKÁNÍ

pozvánka e-mailem i fyzicky

dopisem na adresy pravidelným

účastníkům a do organizace

SONS plakát

jedno setkání cca 15 lidí



program 2022
Leden - Maďarsko – Jana Makyčová
Únor - Jóga – Pája Panovcová
Březen - Trénování paměti – Hela Gajdušková
Duben - Jarní koncert Sboreček Trávníček – ZŠ 
Květen - Výtvarná dílna – Malování
Červen - Melodie mého mládí
Září - Má kniha života – Lenka Vráželová
Říjen - Člověk a pes – canisterapie 
Listopad - Regionální autor Ladislav Nezdařil –
Horní chlapci – Tomáš Kočko CD Sadné zrno –
zhudebněné básně
Prosinec - Vánoční čas s Malou Jasénkou 



SPOLEČNÉ AKCE 
A PREZENTACE



Falešnica - koncert 
s prezentací 
Zvukové knihovny



SONS s MVK Vsetín v rámci 27. ročníku

festivalu Dny umění nevidomých na

Moravě, vystoupení cimbálové muziky

Falešnica z Jižní Moravy s nevidomým

primášem Radimem Vojtkem.

Koncert byl spojen s prezentací SONS a

Zvukové knihovny Vsetín a byl také

oslavou 25. výročí založení SONS.



Tyfloart



Sjednocená organizace nevidomých a

slabozrakých České republiky, zapsaný

spolek pořádala v roce 2021 ve dnech

30.9.- 3.10. již 28. ročník festivalu zájmové

umělecké tvorby amatérských zrakově

postižených umělců Tyfloart 2021.

Zvuková knihovna MVK Vsetín zde

prezentovala své služby.



DOBROBĚH PRO
SVĚTLUŠKU



Knihovna s dalšími partnery uspořádala v pátek 8. října 2021 charitativní

„dobroběh“ pro Světlušku na podporu lidí s těžkým zrakovým handicapem.

Na startu se sešlo 67 registrovaných běžců a běžkyň. Jednalo se o pestrou

skladbu účastníků, od zkušených běžecký matadorů přes ty nejmladší

závodníky až po náhodné, na poslední chvíli přihlášené, nadšence. Knihovna

naplánovala nenáročnou trasu Vsetínem, která byla na výběr 

v kratší (2,2 km) a delší (7,7 km) variantě.



Hudební vystoupení, moderátorky

Prezentace partnerských oranizací (SONS, VKCI, občanská poradna,

sociálně terapeutická dílna, finančně přispěla místní firma Kayaku

Safety Systems.

Vybíhalo se ve 20:00 hodin s čelovkami a ulicemi Vsetína se tak vytvořil

působivý běžící „světelný průvod“. 

Pomůcky a hry pro nevidomé a možnost vyzkoušet si postižení nevidomých -

simulace typů zrakového handicapu.









Během celé akce byly k zakoupení

sbírkové předměty Světlušky: čelovky,

ponožky, náramky, batůžky, čelenky,

kartáčky na zuby atd. Registrační

poplatek na běh byl dobrovolný a veškerý

výtěžek za sbírkové předměty i registraci

ve výši 13.205,00 Kč byl věnován

Nadačnímu fondu Světluška - dostali jsme

certifikát.



ZVUKOVÁ KNIHOVNA NEJEN PRO
ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ



Už v roce 2007 se zvuková knihovna otevírá také všem dalším

spoluobčanům s tělesným postižením, nový zákon umožňuje

půjčování zvukových knih i těmto lidem.

Klubová setkávání jsou obohacena přítomností nových posluchačů,

při společných diskuzích se probírají nová témata a navazují nová

přátelství - trvá až do současnosti.



LIDÉ S MENTÁLNÍM
POSTIŽENÍM

pořady Čteme s radostí 1-2x měsíčně

různá témata

společná setkání, čtení, tvoření

klienti organizací: Elim, Naděje, ŽŠ a

MŠ Turkmenská, Vsetín, následně

navštěvují knihovnu i samostatně



LEKOTÉKA

DIDAKTICKÉ POMŮCKY A FOND PRO

UŽIVATELE SE SPECIFICKÝMI

POTŘEBAMI

PREZENTUJEME I NA CELOMĚSTSKÝCH

VENKOVNÍCH AKCÍCH



LEKOTÉKA

Součástí vsetínské lekotéky jsou hudební nástroje,

zvukové pexeso, hračky pro jemnou motoriku a

hmatové knížky Baťůžek a Příručka pro malé

orgánology z Knihovny hmatových knížek v Praze

(pro klienty se zrakovým postižením). Hmatové

knížky se „čtou“ pomocí hmatu – je možné si

jednotlivé části osahat, přemístit a podobně.



CO NÁS ČEKÁ?
úkoly a výzvy



PRÁCE 
NA PŘÍSTUPNÉ KNIHOVNĚ



Jedním ze stěžejních slov kréda zaměstnanců MVK

Vsetín je otevřenost a dostupnost všem uživatelům

(i navzdory zdravotnímu postižení). 

V rámci nově připravované Koncepce přístupnosti

knihovny chceme postupně aplikovat její části a

vytvořit knihovnu přístupnou co nejširšímu spektru

uživatelů s nejrůznějšími specifickými potřebami, se

zdravotním postižením. Vnímáme jako výraznou

také potřebu služeb pro uživatele se sluchovým

postižením.



CO JE KLÍČOVÉ
zpřístupnění informací (web, informační

kanály, katalog a čtenářské konto atd.)

zpřístupnění fyzického prostředí a

služeb, navigace

zpřístupnění lidských zdrojů (proškolený

tým)

zpřístupnění programů, vzdělávacích

akcí
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DĚKUJEME ZA POZORNOST


