KNIHOVNA PRO VŠECHNY
9:00 – 13:30

Garantky:

Mgr. Blanka Konvalinková – Krajská vědecká knihovna Liberec
Mgr. Jana Linhartová – Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Knihovna by se ve své praxi měla zaměřovat i na ty, kteří jejích služeb nemohou využívat v plné míře.
Blok bude věnován těm čtenářům, kteří mají oproti ostatním určité znevýhodnění. Zaměříme se na
podmínky, které by knihovny měly splňovat při práci s osobami s handicapem, při práci se seniory a
jinými znevýhodněnými skupinami uživatelů. První část bloku věnujeme zrakově postiženým, ukážeme
si práci se seniory, dotkneme se problematiky cizinců, jejichž handicap tkví v neznalosti jazyka a v
závěru se seznámíme se zajímavým projektem pro neslyšící.

Blanka Konvalinková vystudovala obor Knihovnictví a vědecké informace na Karlově univerzitě
v Praze. V Krajské vědecké knihovně v Liberci pracuje od roku 1985, postupně v katalogizaci,
organizačním oddělení a od roku 2009 ve funkci ředitelky knihovny. Je předsedkyní sekce SDRUK pro
regionální funkce, členkou Výkonného výboru SKIP. Mezi její profesní zájmy patří zahraniční
spolupráce – zejména s německými a polskými knihovnami v Euroregionu Nisa. Ve větší míře se
věnuje i problematice handicapovaných.
Jana Linhartová absolvovala studium učitelství se Speciální pedagogikou na Pedagogické fakultě
v Ústí nad Labem. Od roku 1993 vyučovala na speciální škole, obou stupních ZŠ a byla vedoucí
učitelkou oboru diplomovaný radiologický asistent na VOŠ a SZŠ v Ústí nad Labem. Od roku 2008
byla ředitelkou základní školy, která se profilovala jako škola poskytující výchovu a vzdělávání pro
žáky se SVP. Na jaře 2016 se stala certifikovanou lektorkou pro oblast Společného vzdělávání. Od
února 2017 je ředitelkou Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a své zkušenosti získané
ve školství chce využít pro navázání úzké spolupráce knihoven a škol.

PROGRAM
PŘEDNÁŠKY – Místnost P7
9:00–9:15
ÚVOD / Mgr. Blanka Konvalinková, Mgr. Jana Linhartová
9:15–10:00
KOMUNIKACE OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V KNIHONÁCH / Mgr. Nikol Aková /
Tyfloservis Ústí nad Labem





Ukázka nabídky pomůcek pro seniory a zrakově postižené v knihovnách.
Možnosti komunikace osob s těžkým zrakovým postižením.
Praktické předvedení vybraných moderních pomůcek pro osoby s těžkým zrakovým postižením
použitelné i pro seniory a ukázka jejich využití v konkrétních dovednostech v knihovnách.
Možnosti spolupráce knihovny a organizací poskytujících sociální a další poradenské služby – příklady
dobré praxe.

Nikol Aková je absolventkou studia Speciální pedagogiky na Univerzitě v Hradci Králové. Následně
pokračovala dvouletým studiem Zrakové terapie na Karlově Univerzitě v Praze. V oblasti tyflopedie
absolvovala mnohé akreditované vzdělávací programy – prostorová orientace a samostatný pohyb,
čtení a psaní Braillova bodového písma, praktická výchova osob s těžkým zrakovým postižením. Od
roku 1997 pracuje v obecně prospěšné společnosti Tyfloservis v Ústí nad Labem s lidmi s těžkým
zrakovým postižením. Zároveň působí jako externista na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně
v oblasti tyflopedie. Od roku 1998 se věnuje oblasti komunitního plánování v Ústeckém kraji. Od
začátku roku 2018 je součástí týmu Speciálně pedagogického centra v Ústí nad Labem.

10:00–10:30
PRAKTICKÉ VYUŽITÍ FRIENDLYVOX PRO SENIORY V KNIHOVNÁCH / Jan Černecký,
Josef Štěrba/ Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Nadační fond Friendlyvox
Projekt FriendlyVox je zaměřený na jednoduché zpřístupnění nejrozšířenějších internetových služeb a
je určen všem, kdo mají zájem pracovat s počítačem, bez ohledu na jejich věk, vzdělání, zdravotní
stav, technické dovednosti či ekonomické možnosti.




Premiéra krátkého propagačního filmu o využití zvukového rozšíření prohlížeče Google
Chrome nejen pro nevidomé, těžce zrakově postižené, ale i seniory natočená Nadačním
fondem FriendlyVox ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou.
Využití programu FriendlyVox v českých knihovnách, včetně předání manuálů pro účastníky.

Jan Černecký je pracovníkem PR oddělení Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. V
ústecké knihovně zajišťuje kulturní program pro veřejnost a jeho propagaci. Věnuje se komunikaci
s médii a s partnery knihovny. Ve volném čase rozvíjí projekt MEDIATABOR, který je zaměřen na
vzdělávání dětí a mládeže v oblasti mediální gramotnosti.
Robert Štěrba je manažerem s mnoholetými zkušenostmi, nadšený propagátor asistivních
technologií a jedna z klíčových postav projektu FriendlyVox. Je místopředsedou správní rady
Nadačního fondu FriendlyVox.

10:30–11:00
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU TŘETÍ VĚK (PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE) / Mgr. Dagmar
Kučerová/ Městská knihovna Louny

Představení vzdělávacího cyklu pro seniory zařazeného do programu celoživotního
vzdělávání. Svou činnost projekt zahájil v roce 2006. Díky němu se zvyšuje kvalita života
místních obyvatel, protože se zaměřuje na mnohdy sociálně vyloučenou skupinu lidí, čímž
přispívá k dlouhodobě soběstačnému životu seniorů. Program využívá jinakosti jako principu
rozvoje osobnosti a přináší mimo jiné i nový princip dobrovolnictví, nejen ze strany lektorů,
ale i frekventantů, kteří vykonávají dobrovolnickou práci pro knihovnu.
Dagmar Kučerová zahájila po absolvování gymnázia v Lounech v roce 1986 studium na
Pedagogické fakultě v Plzni, obor český jazyk a literatura, společenské vědy pro II. a III. stupeň. Poté
pracovala jako učitelka na ZŠ Blatnice a po mateřské dovolené na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni.
Zde, jako členka kolegia vedení školy, velmi významně formovala vývoj prvního soukromého
prestižního gymnázia na západě Čech. V roce 2006 nastoupila na místo ředitelky Městské knihovny
Louny a podařilo se jí naplnit stanovené cíle: přestěhovat knihovnu do domu č. 1 na náměstí, založit
projekt Třetí věk, systematicky pracovat s dětmi a mládeží a vytvořit z knihovny komunitní centrum.
Za své aktivity byla osobně vyznamenána starostou města, knihovna pod jejím vedením získala titul
Městská knihovna roku 2011 a další prestižní ocenění. V rámci svých dobrovolnických aktivit je
produkční divadelního souboru Třetí věk Louny a předsedkyní Spolku Lounští Lounským. Mezi osobní
zájmy patří literatura, divadlo, cyklistika a tanec.

11:00–11:30 - PŘESTÁVKA

11:30–12:00
KLUBY ČEŠTINY PRO CIZINCE V KNIHOVNÁCH / PhDr. Eva Kořánová / EDUCA
V příspěvku se dozvíme nejnovější informace o projektu Welcome, jaké jsou jeho cíle a dosavadní
výsledky.
Knihovna jako místo neformálního setkávání cizinců v klubech češtiny? Proč ne. Inspirujte se na
příkladu spolupráce Krajské vědecké knihovny v Liberci se vzdělávacím centrem Educa v Jablonci
nad Nisou v rámci projektu Welcome.
Eva Kořánová je ředitelka a jednatelka EDUCY - vzdělávacího centra v Jablonci n. N., které založila v
roce 1991. Vystudovala Katedru vědeckých informací a knihovnictví na FF UK v Bratislavě, pracovala
v Slovenské pedagogické knihovně a v Ústavu vědeckých zdravotnických informací v
Bratislavě. Kromě vedení firmy se podílí na přípravě a organizování vzdělávacích akcí, koordinuje
překladatelské služby. Působí rovněž jako metodik, interní trenér, kouč a konzultant v oboru výuky
cizích jazyků. Účastní se různých kurzů, seminářů pořádaných v rámci mezinárodních projektů v
oblasti dalšího vzdělávání dospělých, kde je Educa partnerem.

12:00–12:45
NESLYŠÍCÍ A JEJICH SVĚT / Mgr. Karel Redlich / tlumočník znakového jazyka
Projekt liberecké knihovny „Znakokniha“, jeho prezentace a uplatnění v komunitě neslyšících. Jak
mohou knihovny vycházet neslyšícím vstříc, např. natáčením instruktážních videí.
Karel Redlich je tlumočníkem a lektorem českého znakového jazyka, pracovník Centra pro zdravotně
postižené Libereckého kraje, o.p.s.
Působí jako sociální pracovník a neúnavný propagátor znakového jazyka. Spolupracuje na mnoha
projektech a s různými institucemi včetně knihoven v Libereckém kraji, tlumočí na přednáškách, podílí
se na natáčení instruktážních videí pro neslyšící, lektoruje kurzy českého znakového jazyka pro
veřejnost. Prosazuje práva osob se sluchovým postižením Je zakladatelem a předsedou spolku
CODA ČR (slyšící potomci neslyšících rodičů).

12:45–13:00
DISKUZE
WORKSHOP
13:30–14:30
WORKSHOP ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA / Mgr. Karel Redlich

