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ÚVODEM 

 

„Základem služeb je včlenit uživatele do knihovny a udělat knihovnu odpovídající 

jejich potřebám v každodenním životě a učinit z knihovny cíl cesty a ne 

dodatečnou možnost. Knihovny by měly reflektovat sociální síť a částečně tomu 

přizpůsobit své služby. Měly by jít za uživateli, to znamená přidat se a připojit 

všude tam, kde jsou uživatelé, a reflektovat jejich požadavky“1. 

Pokud k těmto slovům přidáme knihovnickou legislativu promítající se do 

zřizovací listiny knihovny a také do dokumentů vymezujících způsoby spolupráce 

knihovny s okolím, určujících práva a povinnosti obou stran, dostáváme se k 

současnému modernímu pojetí knihovnictví: všeobecný a rovný přístup pro 

všechny občany a instituce místa.  

Jak je uvedeno v současném Návrhu Koncepce rozvoje knihoven na léta 

2016-2020 s výhledem do roku 20252, která byla v listopadu 2016 vzata na 

vědomí vládou České republiky3, mezi klíčové priority nesporně patří posilování 

významu komunitní funkce knihoven. V praxi to znamená, že knihovny mají 

působit jako přirozená informační, kulturní, vzdělávací centra pro potřeby 

komunity, ve které a pro kterou působí. Již v Koncepci rozvoje knihoven 

2011-2015 se uvádí, že služby by měly být přístupné bez jakýchkoliv bariér 

a dostupné všem bez rozdílu sociálního a ekonomického postavení, vzdělání, 

věku, etnické či náboženské příslušnosti, bez ohledu na jakýkoliv handicap a za 

předpokladu toho, že knihovny jsou příjemným a neutrálním místem pro 

studium, trávení volného času i setkávání všech generací, místem reflektujícím 

požadavky veřejnosti na moderní funkční i estetické prostředí4. 

Knihovny nejsou jen komunitním místem ve smyslu setkávání se různých skupin 

                                                           
1 MARVANOVÁ, Eva. Knihovna 2.0: model služeb. Dostupný z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2007-1-168.pdf 
2 http://www.ukr.knihovna.cz/priprava-koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2016-2020/ 
3 http://files.ukr.knihovna.cz/200000233-0be970ce30/usneseni_vlady_1032.pdf 
4 http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2017-2020/ 
 

http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2007-1-168.pdf
http://www.ukr.knihovna.cz/priprava-koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2016-2020/
http://files.ukr.knihovna.cz/200000233-0be970ce30/usneseni_vlady_1032.pdf
http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2017-2020/
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uživatelů a obyvatel obecně, nýbrž se aktivně podílí na pevném začlenění 

knihovny do života místa svým společensky odpovědným přístupem všech 

nabízených služeb.  

Knihovna vytváří příležitosti k zapojování zájmových skupin a dobrovolníků, 

reaguje na výzvy okolí a s výzvami aktivně přichází. K této práci je třeba poznat 

dobře své uživatele (i ty potenciální), pojmenovat jejich potřeby a přizpůsobit 

jim svou nabídku služeb. Toto lze za předpokladu, že s komunitami či jedinci 

budou pracovat poučení, celoživotně vzdělávaní a motivovaní zaměstnanci s 

podporou zřizovatele, v součinnosti s orgány místa a organizacemi neziskového 

sektoru.  

V současnosti postrádáme komplexní informace o činnosti, kterou pracovníci 

knihoven nabízejí různorodým skupinám sociálně vyloučených osob ve městě 

i v malých obcích.  

Materiál je určen všem typovým profesím zaměstnancům knihoven, prioritně 

však knihovníkům v přímých službách a knihovníkům v knihovnách pro děti. 

Poskytuje teoretický přehled, nabízí metodickou oporu, podává návody, jak se 

k práci s danými skupinami uživatelů postavit nejen v širší rovině, ale 

i v konkrétních případech. Může sloužit jako přehledný nástroj pro zpracovávání 

strategie knihovny, zdroj inspirace pro rozšíření a zkvalitnění služeb pro knihovnu 

a jejího zřizovatele. Vychází z praktických zkušeností práce s těmito uživateli v 

Knihovně města Ostravy. 

Předkládaný materiál slouží jako přehled komplexních informací a současně uvádí 

konkrétních příklady dobré praxe k možné propagaci práce se sociálně 

vyloučenými či sociálním vyloučením ohroženými skupinami.  
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DEFINICE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH OBČANŮ  

 

Existuje celá řada definicí popisujících z různých hledisek sociální vyloučení. 

Obvykle sociálně vyloučené občany chápeme – i kvůli častému způsobu 

medializace – jako vyloučené pro jejich etnicitu5 či chudobu. 

Lze říci, že sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený přístup 

k institucím a službám (tedy k institucionální pomoci), jsou vyloučeni ze 

společenských sítí a nemají dostatek vertikálních kontaktů mimo sociálně 

vyloučenou lokalitu6. 

 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon o sociálních službách), hovoří v § 3, odstavci b) o „osobách 

v nepříznivé sociální situaci“. Vymezuje nepříznivou sociální situaci jako „oslabení 

nebo ztrátu schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro 

krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se 

společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou 

činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci 

tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním 

vyloučením“. Dodává, že sociální vyloučení lze chápat jako „vyčlenění osoby 

mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku 

nepříznivé sociální situace“7. 

  

                                                           
5 Etnicita - žádoucí i nežádoucí kulturní hodnoty, normy a životní styl, které identifikují a odlišují členy určité skupiny 
osob od jiných lidí, též etnikum. Čerpáno z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/etnicita 
6 Definice z portálu Agentury pro sociální začleňování: http://www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialni-vylouceni 
7 http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-socialnich-sluzbach/uplne/#cast1 
 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/etnicita
http://www.socialni-zaclenovani.cz/co-je-socialni-vylouceni
http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-socialnich-sluzbach/uplne/#cast1
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Podle tohoto zákona můžeme za sociálně vyloučené (nebo tímto 

ohrožené) označit následující skupiny obyvatel: 

• osoby handicapované z důvodu věku – senioři (nad 65 let věku cca 20 % 

celkové populace, nad 55 let je toto číslo výrazně vyšší) 

• osoby se zdravotním postižením 

• děti, mládež a mladí dospělí 

• etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, např. 

národnostní menšiny, které setrvale a dlouhodobě žijí na území ČR 

• imigranti a azylanti, mezi které zahrnujeme nelegální imigranty, žadatele 

o azyl, uznané azylanty, cizince s uděleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem 

v ČR 

• osoby bez přístřeší – osoby, které nemají ubytovací možnosti, popř. obývají 

nouzová obydlí 

 osoby opouštějící dětské domovy 

• osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 

a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody 

• oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby 

komerčně zneužívané 

• osoby pečující o osobu blízkou, která je z různých příčin ohrožena sociálním 

vyloučením, a které se samy díky této péči dostávají do situací, kdy jsou 

znevýhodněny v přístupu ke službám či na trh práce 
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Jinak pojmenováno: sociálnímu vyloučení podléhají ekonomicky anebo sociálně 

slabí jedinci, což mohou být příslušníci etnických, národnostních, náboženských, 

případně jiných menšin. Také to mohou být cizinci ze zemí vnímaných mnohými 

občany ČR jako druhořadé, rovněž ekonomičtí a političtí imigranti, osoby s 

nízkým vzděláním, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby po výkonu trestu, 

bezdomovci, mladiství, ale rovněž běžné rodiny a jednotlivci s nízkými příjmy, 

senioři a tělesně nebo duševně handicapovaní.  
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SEZNAM OSOB OHROŽENÝCH SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM PODLE SOCIOLOGŮ  

je širší než podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., neboť na rozdílu 

od něj nezahrnuje pouze občany, kteří mohou pobírat sociální dávky, ale výčet 

je konkrétnější: 

• dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaní  

• skupiny zaměstnanců s nejistými a nevýhodnými pracovními smlouvami 

(zejména starší a mimo ochranu mechanismů regulujících pracovní trh)  

• lidé s nízkými příjmy a chudí  

• nekvalifikovaní (zejména s nedokončenou základní školou)  

• mentálně či psychicky handicapovaní  

• drogově závislí  

• děti vyrůstající v problémových rodinách (zejména týrané děti)  

• delikventi (věznění i na svobodě, ale se záznamem v trestním rejstříku)  

• mladí (bez pracovních zkušeností)  

• imigranti (zahraniční pracovníci, uprchlíci i azylanti)  

• různě vymezené minority (rasově, nábožensky, jazykově a kulturně)  

• příjemci sociálních dávek (včetně osob, které je nečerpají pro svou 

nezpůsobilost o ně požádat)  

• obyvatelé upadajících území nebo lokalit majících charakter ghett  

• bezdomovci 

• osoby, jejichž způsob života je vnímán a stigmatizován jako deviantní  

• osoby neschopné mobility  

• sociálně izolovaní bez přátel a rodin8 

                                                           
8 Různé sociologické přístupy k tomuto tématu rozebírá ve své studii Petr MAREŠ. Viz MAREŠ, Petr. Faktory sociálního 
vyloučení [online]. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_193.pdf 

http://praha.vupsv.cz/fulltext/vz_193.pdf
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OFICIÁLNÍ POSTOJE A STANOVISKA 

 

Vláda a ministerstva ČR 

Vládou ČR byla přijata Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na roky 2011-

20159, kterou předložila vládní zmocněnkyně pro lidská práva a připravila vládní 

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách – což ovlivňuje její 

zaměření. Na tento materiál navazuje šířeji pojatá Strategie sociálního 

začleňování 2014-202010 Ministerstva práce a sociálních věcí, vládou ČR přijata 

v lednu 2014 jako rámcový dokument pro sociální začleňování. Rovněž byla 

schválena Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-202011.  

Tyto dokumenty obsahují řadu konkrétních opatření, do jejichž plnění budou 

zapojeny zejména resorty školství, práce a sociálních věcí, vnitra, místního 

rozvoje a také Agentura pro sociální začleňování. Opatření jsou zaměřena 

především na podporu zaměstnanosti, zapojení sociálně znevýhodněných dětí do 

hlavního vzdělávacího proudu, prevenci rozpadu rodiny a odebírání dětí do 

ústavní péče či bezpečnost uvnitř a v okolí sociálně vyloučených lokalit. Na 

přípravě strategie se podílela více než stovka odborníků z jednotlivých resortů, 

Sekce pro lidská práva Úřadu vlády, Agentury pro sociální začleňování, 

akademické sféry i z neziskového sektoru.  

Táž agentura vytvořila materiály o spolupráci s veřejnými knihovnami12. 

  

                                                           
9 https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-schvalila-strategii-boje-proti-
socialnimu-vylouceni-na-obdobi-2016-az-2020-140311/ 
10 http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf 
11 http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/strategie-boje-proti-socialnimu-vylouceni/ 
12 ČÁP, Petr. Činnost veřejných knihoven v procesech integrace sociálně znevýhodněných osob (s ohledem na prevenci 
konfliktů) a PROTIVÍNSKÝ, Tomáš, HRUBEŠ, Milan a Petr ČÁP. Komunitní činnost veřejných knihoven v procesech 
integrace sociálně znevýhodněných osob: výzkumná zpráva. 
 
 

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-schvalila-strategii-boje-proti-socialnimu-vylouceni-na-obdobi-2016-az-2020-140311/
https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-schvalila-strategii-boje-proti-socialnimu-vylouceni-na-obdobi-2016-az-2020-140311/
http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf
http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/strategie-boje-proti-socialnimu-vylouceni/
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Kraje, města, obce 

Vznikají pracovní skupiny na úrovni krajů, měst a obcí, které připravují souhrn 

konkrétnějších opatření. Od strategií, ve kterých určují směr a způsob pomoci 

ohroženým skupinám, přes sociální odbory ke konkrétním úkolům praktické 

pomoci.  

Stejně jako vznikají dokumenty v Moravskoslezském kraji13, jsou obdobné 

k dispozici na všech krajských úřadech. 

Statutární město Ostrava zřídilo pro zájemce samostatné webové stránky14 

socialnizaclenovani.ostrava.cz mapující nejvýznamnější problematiku sociální 

oblasti. Sociální oblasti věnují pozornost nejen velká města, ale každá obec v ČR. 

Na úrovních obcí, měst a krajů výrazně pomáhají nejen terénní pracovníci, ale 

také množství neziskových organizací a občanských sdružení. 

Knihovny do těchto oficiálních strategií obvykle přibírány nejsou, ač s většinou 

ohrožených skupin pravidelně pracují – lze se domnívat, že je to pro „spádovost“. 

Spolupráce odborů kultury a sociální práce není obvyklá na žádné z úrovní.  

  

                                                           
13 https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/aktualni-krajske-strategicke-dokumenty-43137/ 
14 http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/ 
 

http://www.socialnizaclenovani.ostrava.cz/
https://www.msk.cz/cz/socialni_oblast/aktualni-krajske-strategicke-dokumenty-43137/
http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/
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Knihovní legislativa 

 

Kromě základní české legislativy existují příklady doporučené ze zahraničí, např. 

Manifest UNESCO/IFLA o multikulturní knihovně15, 10 doporučení k postupu při 

realizaci činnosti veřejné knihovny/Aktualizujte vaše knihovny16 a další 

materiály, které naleznete na stránkách Národní knihovny v Praze.  

Knihovna přispívá velmi výrazně ke kultivaci a stabilizaci různorodé skupiny 

sociálně vyloučených, pohotově reaguje na místní podmínky a na jejich změny. 

Připravuje přesně cílenou nabídku s ohledem na potřeby občanů v daném místě. 

Pravidelně a intenzivně spolupracuje se školami, neziskovými organizacemi, 

občanskými sdruženími apod. a svou spoluprací ovlivňuje myšlení o handicapech 

sociálně vyloučených občanů ve většinové společnosti. 

Jako významný partner i přes pravidelnou a dlouhodobou propagaci své činnosti 

v regionálních médiích všeho druhu, v odborném tisku, na seminářích, bývá 

přesto opomíjen veřejnou či státní správou17. Ta s působením knihoven obvykle 

nepočítá, neboť o této dlouholeté kvalitní práci nemá povědomí. K řešení 

problematiky sociálního vyloučení zapojuje organizace z oblasti sociálních služeb, 

zčásti vzdělávací instituce zřizované městem či krajem.  

Je otázkou, jakým způsobem představíme svou dlouholetou kvalitní 

kvalifikovanou práci, abychom dosáhli na možnost čerpat dotace mimo oblast 

kultury a knihovnictví. 

 

 

 

                                                           
15 http://ipk.nkp.cz/docs/manifest_knihovny_CZ.pdf 
16 http://ipk.nkp.cz/legislativa/mezinarodni-doporuceni/Desdop.htm 
17 www.mvcr.cz/soubor/soc-vylouceni-dobra-praxe-reseni-pdf.aspx 
 

http://ipk.nkp.cz/docs/manifest_knihovny_CZ.pdf
http://ipk.nkp.cz/legislativa/mezinarodni-doporuceni/Desdop.htm
http://www.mvcr.cz/soubor/soc-vylouceni-dobra-praxe-reseni-pdf.aspx
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I. OBECNÉ POŽADAVKY 

 

1. Knihovny vytváří podmínky pro rovný přístup ke službám a informacím 

 zahrnují sekci Sociálně vyloučených do strategie knihovny, reflektují 

materiály zpracované městem, obcí, obvykle odborem pro sociální služby  

 nenabízí služby a ve svém Knihovním řádu neuvádí výjimky, které by 

popíraly rovný přístup pro všechny 

 na základě zájmu uživatelů a poptávky zřizovatele přizpůsobí část 

kulturních a vzdělávacích akcí, požadavky začlení do přípravy a plánu pro 

nejbližší období 

 

2. Registrace do knihovny 

 snížený registrační poplatek pro evidované na Úřadu práce 

 snížený registrační poplatek pro jednoho z rodičů na mateřské a rodičovské 

dovolené 

 snížený registrační poplatek pro seniory do 70 let, od 70 let registrace 

zdarma 

 prostřednictvím donátorů knihovny přinášejí možnost ve výjimečných 

a odůvodněných případech uhradit registraci z těchto finančních zdrojů 

 v případě vybírání vstupného na akci umožnit sociálně vyloučeným 

uživatelům slevu  
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II. PERSONÁL 

 

Kvalifikace pracovníků v přímých službách v odděleních pro dospělé 

(a adekvátním způsobem v oddělení pro děti) je pravidelně rozšiřována. 

 knihovna vyhovující pravidlům Knihovny přátelské seniorům s odborně 

vzdělaným pracovníkem tímto vyhoví požadavkům i v případě sociálně 

vyloučených uživatelů, ideální stav nastává, pokud je jeden z kolektivu 

zaměstnanců knihovny absolvent andragogiky 

 knihovna bez pracovníka s požadovaným vzděláním (např. gerontogagika, 

andragogika) by měla mít pověřeného garanta služeb pro sociálně 

vyloučené, který se podílí na koncepci a plánování strategií v této činnosti 

 semináře pro knihovníky jsou zaměřovány na základy psychologie 

adolescentů a dospělých, na seznámení se sociálním vyloučením 

a možnostmi práce s nimi, na práci s problémovými uživateli, na ochranu 

pracovníků v přímých službách 

 lze využít dobrovolníků s pedagogickým vzděláním či zaměřením na 

sociální služby v roli asistentů 

 při spolupráci s neziskovými organizacemi a organizacemi podobného typu 

využíváme jejich proškolené zaměstnance  

 zčásti je možné užívat metodiku Handicap Friendly18 a Knihovna přátelská 

seniorům19 

 

 

 

                                                           
18 http://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/rovny-pristup.-standard-handicap-friendly 
19 http://ipk.nkp.cz/docs/rovny-pristup-knihovna-pratelska-k-seniorum 
 

http://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/rovny-pristup.-standard-handicap-friendly
http://ipk.nkp.cz/docs/rovny-pristup-knihovna-pratelska-k-seniorum
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Pravidla prvního kontaktu a práce se sociálně vyloučenými 

 vyhodnotit situaci – jakým sociálním vyloučením je uživatel zatížen 

 zjistit, zda netrpí navíc zdravotním znevýhodněním (zrak, sluch) 

 sociálně vyloučený nerovná se mentálně retardovaný 

 jednat s uživatelem s respektem a důstojností 

 nehodnotit jeho požadavky 

 nekritizovat, nekomentovat 

 zachovat klidný hlas, přiměřený oční kontakt, sdělení v jednoduchých 

a jednoznačných větách s přihlédnutím k druhu sociálního vyloučení  

 ověřovat si vzájemné porozumění 

 vysvětlit nabídku služeb, navrhnout způsob pomoci 

 vysvětlit pravidla, za kterých služby poskytujeme, práva a povinnosti obou 

stran 

 věnovat se podrobně konkrétním bodům Knihovního řádu podle 

individuality uživatele 
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III. FOND A SLUŽBY 

 

Knihovna využívá prostředků vzdálené komunikace, nabízí dálkové služby 

 komunikuje se čtenáři také pomocí emailů a telefonů, sociálních sítí 

a dalších možností nových médií 

 zveřejňuje aktuality na webových stránkách a facebookovém profilu  

 zajišťuje online přístup ke katalogu a čtenářskému kontu 

 

Knihovna poskytuje donáškovou službu svým registrovaným 

 imobilním uživatelům osobní návštěvy donáškovou službu minimálně 

1× měsíčně 

 na vyžádání také při dočasné indispozici 

 rozsah a obsah donášky je dohodnut mezi uživatelem a službou, která 

může být po dohodě poskytována dobrovolníkem 

 donášková služba je rovněž poskytována zaměstnanci knihovny či jejich 

dobrovolníky domům sociálních služeb prostřednictvím sociální pracovnice, 

nebo přímo jmenovitě registrovaným klientům v těchto domovech 

 

Práce s knihovními fondy 

 akvizice knihovních fondů je zajišťována s přihlédnutím ke všem skupinám 

uživatelů, pozornost je věnována také zvukovým knihám 

 uživateli je poskytována individuální péče podle jeho aktuálních potřeb 

s přihlédnutím k jeho současnému stavu a čtenářským možnostem  

 

 důležitá je dobrá znalost problematiky jednotlivých skupin sociálně 
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vyloučených 

 vyřazené knihy nabízí do nemocnic, zdravotnických a sociálních zařízení, 

neziskovým organizacím, prostřednictvím projektu Kniha do vlaku20 

  

                                                           
20 http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/propagace-cetby-a-knihoven/kniha-do-vlaku-projekt-mestske-knihovny-
mikulov-a-cd-1 
 

http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/propagace-cetby-a-knihoven/kniha-do-vlaku-projekt-mestske-knihovny-mikulov-a-cd-1
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/propagace-cetby-a-knihoven/kniha-do-vlaku-projekt-mestske-knihovny-mikulov-a-cd-1
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IV. TECHNICKÉ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 

 

Knihovna splňující podmínky Knihovny přátelské seniorům a Knihovny pro 

handicap vytváří vhodné fyzické a technické podmínky pro všechny typy sociálně 

vyloučených uživatelů. 

Tyto základní přístupy jsou např.: 

 vnitřní vybavení je přizpůsobeno pohybu hůře mobilních uživatelů 

 u výpůjčních a informačních pultů je možno přistavit židli, poblíž je místo 

na odložení hole, tašky 

 nabídka čtecích brýlí, lupy 

 dobré světelné podmínky u výběru fondu a pracovních míst 

 umožnění pitného režimu 

 volně přístupné WC/či volně přístupný klíč na viditelném místě 

 WC pro handicapované 
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V. WEBOVÉ STRÁNKY 

 

Webové stránky jsou v souladu s pravidly přístupnosti podle metodiky WCAG 2.0 

 upravit zvlášť část či celou verzi: interakční design, informační 

architektura, vizuální design, informační design 

 možnost zvětšení písma  

 vícejazyčné mutace webových stránek, či alespoň překlad části webu, 

nezapomínat na překlady do romštiny  
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VI. SPOLUPRÁCE A PROPAGACE 

 

Knihovna  

 pracuje s organizacemi spolupracujícími, sdružujícími a zastřešujícími 

různé typy sociálně vyloučených ve všech částech města 

 nabízí prostor ke vzájemnému vzdělávání knihovníků, dobrovolníků, 

pracovníků neziskových organizací, zaměstnanců odboru sociálních služeb 

města 

 nabízí prostor pro vzdělávání sociálně vyloučených svými zaměstnanci či 

prostřednictvím jiných organizací 

 své strategické záměry konzultuje s pracovníky odboru sociálních služeb 

a pracovníky dalších organizací, čímž zlepšuje vzájemnou informovanost, 

zamezuje duplicitě nabídky a současně propaguje práci knihovny 

 

 

Knihovna propaguje služby, fondy a akce pro sociálně vyloučené 

 na webových stránkách knihovny, užívaných sociálních sítích 

 v regionálních médiích 

 v institucích, věnujících se práci se sociálně vyloučenými 

 ve zdravotnických a sociálních zařízeních  

 ve školách všech stupňů věnujících se výuce oboru sociálních služeb 
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VII. AKCE - SLUŽBY 

 

Služby a akce, které knihovna pořádá, jsou primárně určeny všem uživatelům 

bez zvýhodňování jednotlivých skupin. Po zjištění situace v místě a čase je možné 

přistoupit ke specializované nabídce na základě poptávky podpořené průzkumem 

mezi uživateli. Nabídka služeb i struktura akcí je připravována a realizována 

s ohledem na potřeby a schopnosti příjemců. 

Využíváme spolupráce s dalšími subjekty a dobrovolníky, aktivně zapojujeme 

uživatele do přípravy, využíváme jejich schopností – podporujeme tímto jejich 

sebevědomí, schopnost soustavně a kreativně pracovat, pomáháme snížit míru 

sociálního vyloučení. 

Pro snazší orientaci uvádíme rozdělení části našich uživatelů se zvláštním 

zřetelem na jejich status podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
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Služby pro nezaměstnané, služby reagující na chudobu 

a bezdomovectví  

 speciální služby pro nezaměstnané knihovna obvykle nenabízí  

 výhodou je po předložení průkazu z úřadu práce bezplatný přístup 

k internetu k vyhledávání pracovních příležitostí 

 bezplatné krátké školení základů práce na PC 

 výhodou je možnost osobní asistence při vypracování životopisu či 

seznámení s portály nabízejícími práci atd.  

 pomoci může také 50% sleva při registraci do knihovny 

 bezplatně přístupné kulturní a vzdělávací akce  

 knihovna spolupracuje s úřadem práce a podle možností zaměstnává 

stážisty z řad dlouhodobě nezaměstnaných 

 bezdomovectví zatím nebyla v knihovnách věnována zvláštní pozornost, 

neboť návštěvy bezdomovců přímo v knihovně nejsou příliš časté a obvykle 

bývá jejich pobyt realizován posedáváním v chodbách a vstupních 

prostorách jako varianta úkrytu před nepřízní počasí. Pokud návštěvníci 

vykazující všechny znaky bezdomovectví knihovnu navštíví a vyžadují 

služby, které jsou jim podle Knihovního řádu k dispozici – pak na ně 

negativně reagují ostatní uživatelé, žádající řešení 
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Služby pro děti a rodiny  

 všechna oddělení pro děti i knihovny bez těchto zvlášť vyčleněných 

oddělení pravidelně nabízejí bezplatný program pro rodiny s dětmi, 

zaměřený zpravidla na podporu čtenářství, kterého se mohou účastnit také 

neregistrovaní návštěvníci  

 v knihovnách existují kluby pro práci s rodiči, prarodiči a předškolními 

dětmi a součástí setkávání bývá nabídka odborné literatury s tematikou 

péče o dítě, psychologie a mnohdy následující diskuze o fungování rodiny, 

četba, dramatizace příběhů a výtvarná dílna. V rámci projektů může být 

nabídka rozšiřována o společné výlety, regionální poznávací aktivity, 

soutěže  

 pravidelná spolupráce s dětmi předškolního či školního věku je již 

dlouhodobě realizována prostřednictvím školských zařízení 

 příležitostně je navazována mezigenerační spolupráce, kdy senioři čtou 

dětem (a opačně), předávají regionální tradice, seznamují mladší čtenáře 

s historií a způsobem života místa před desítkami let. V rámci setkávání se 

snižuje riziko osamění seniorů, nabízí se vazba nových „nerodinných 

vztahů“ 
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Služby pro rizikové děti a mládež  

 dětmi z rizikového prostředí, sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením 

ohroženými a také uživateli z romské komunity se zabývají především 

oddělení pro děti knihoven v oblastech se zvýšeným výskytem těchto 

potenciálních uživatelů 

 nabízejí zdarma kulturní a vzdělávací programy, pomáhající zmenšit 

handicap mezi minoritní a majoritní společností 

 setkávání v esteticky příjemném a bezpečném prostředí knihovny 

s promyšleně koncipovaným programem pro tyto děti mnohdy znamenají 

jedny z mála pozitivních životních zkušeností 

 knihovny rovněž pravidelně a cíleně spolupracují se školami; využívají 

dotační programy na podporu práce s těmito skupinami dětí a mládeže 

 chybějící prostor pro setkávání mládeže ve městě jako prevence 

nežádoucích jevů se podle možností postupně buduje v mnoha knihovnách, 

vznikají „teen kluby“; nemusí jít vždy o samostatný prostor, stačí příjemně 

upravené zákoutí s náznakem soukromí o rozloze několik metrů 

čtverečních 
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Služby pro stárnoucí populaci 55+ a seniory 

Knihovna nabízí pro seniory podstatnou část svých služeb – spolu s dětmi do 15 

let jde o nejčastější uživatele.  

 pro seniory jsou pořádána PC školení zdarma  

 velká část kulturních akcí pro dospělé je zaměřena právě na tuto část 

uživatelů  

 existují paměťové projekty, do kterých jsou zapojeni především senioři – 

budují databázi vzpomínek, aktivně spolupracují, připravují sami 

přednášky a komentované vycházky pro ostatní uživatele apod. 

 pravidelná spolupráce s organizacemi věnujícími se problematice seniorů 

 pravidelná donášková služba imobilním seniorům  

 čtení v léčebnách dlouhodobě nemocných a všech typech domovů pro 

seniory 

 přednášky – region, pamětníci v léčebnách dlouhodobě nemocných 

a domovech pro seniory  

 k zlepšení podmínek při výběru knih a četby periodik knihovny nabízí 

k zapůjčení na místě dioptrické brýle 

 samozřejmostí je odborná pomoc při výběru literatury  

 Virtuální univerzita třetího věku 

 Univerzita třetího věku 

 Akademie a jiné formy vzdělávacích cyklů s osvědčením i bez něj 

 seniorské kluby Generace 

 čtenářská setkávání nad knihami  
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Služby pro etnické menšiny 

Nejvýznamnější etnickou menšinou navštěvující knihovny v ČR jsou Romové, 

především romské děti. Cílená práce s romskou komunitou byla zahájena 

v mnoha knihovnách, na počátku stál projekt Romani kereka v pobočce Knihovny 

města Ostravy ve Vítkovicích. V této pobočce je budován knihovní fond 

v romském jazyce, odebírají se romská periodika21. 

Knihovnice (knihovník) by měla být vybavena teoretickými znalostmi, které 

v praxi rozšíří o konkrétní specifika práce s těmito dětmi, při přípravě a vedení 

lekcí či besed je k nim třeba přihlížet.  

 vhodná je spolupráce s asistenty romských školních tříd 

 výhodou je alespoň základní znalost romštiny, knihovnice (knihovník) si 

tak zvýší prestiž u dětí 

 kromě obvyklých lekcí informačního vzdělávání a literárních i tematických 

besed lze realizovat čtení v knihovnách, pedagogové přivádějí své žáky na 

hodiny čtení (i v rámci Čtenářských klubů) do knihovny, kde realizují mezi 

knihami upravenou výuku 

 čas těchto dětských uživatelů strávený v knihovně je třeba naplnit 

aktivitami – hůře pracují samostatně, proto jsou vhodné omalovánky, 

jednoduché testy, stolní hry, čtení s kreslením, taneční podložky, 

multimediální PC, Play Station 3, internet apod. s tím, že činnosti jsou 

střídány 

 dětem lze nabízet služby pomoci s výukou, obvykle za asistence studentů 

či jiných dobrovolníků 

 pravidelná spolupráce s neziskovým sektorem – např. Centrom, Bílý 

nosorožec, nízkoprahovými zařízeními Společně-Jekhetane, Horizont, 

Vesnička soužití, Salesiáni, Sdružení pěstounů apod. 

                                                           
21 http://cms.kmo.cz/www/cl-900/91-projekt-romani-kereka-romsky-kruh/8882-projekt-romani-kereka-romsky-kruh/ 
 

http://cms.kmo.cz/www/cl-900/91-projekt-romani-kereka-romsky-kruh/8882-projekt-romani-kereka-romsky-kruh/
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 místně příslušní romští dospělí se aktivit v knihovně zúčastňují takřka 

výhradně jako doprovod dětí, snahy o jejich začlenění v podobě spolupráce 

s knihovnou selhávají, jsou spíše výjimkou  

 romští hosté vystupující v knihovně nejsou zpravidla z místní komunity – 

zde hraje významnou roli příslušnost k přetrvávajícím jednotlivým kastám 
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Služby pro jazykové menšiny, cizince 

V ČR dlouhodobě žijí s různým geografickým zastoupením silné slovenské, 

vietnamské, polské a řecké jazykové menšiny, které se postupně přizpůsobily či 

zcela asimilovaly a nevyžadují speciální přístupy.  

 je budován cizojazyčný nebo vícejazyčný knihovní fond  

 anglicky a jinak hovořící cizinci využívají služeb knihovny obvykle 

s obtížemi (jazyková bariéra), zpravidla jen prezenčně  

 existuje spolupráce s Centrem pomoci integraci cizinců pro migranty 

ze zemí tzv. třetího světa (a také mimo EU) 

 webová stránka knihovny by měla mít minimálně části informací k dispozici 

v jazyce anglickém, německém, ruském, francouzském, španělském, 

polském, maďarském, ukrajinském, vietnamském a romském 

 v příhraničních oblastech je často navázána spolupráce s partnerskými 

knihovnami, mnohdy díky společným dotačními programům. Pak je pro 

jazykové menšiny zprostředkován kulturní či vzdělávací program a jsou 

nakoupeny knihy pro děti a dospělé v daném jazyce 
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Služby pro uprchlíky 

Prozatím se v naší lokalitě nevyskytují uprchlíci, kteří by se obraceli na knihovnu, 

žádné služby nenabízíme. Jedno může podmiňovat druhé: připravíme-li nabídku, 

vzbudíme zájem o ni. Informace, inspirace, školení, workshopy k tématu 

uprchlictví lze získat v Multikulturním centru Praha22, přístupná je také knihovna 

tohoto centra. 

  

                                                           
22 http://mkc.cz/ 
 

http://mkc.cz/
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Služby pro lidi s postižením 

V knihovnách jsou lidé, kteří se systematicky zabývají touto problematikou, 

účastní se projektu Bezbariérová.knihovna.cz, byť bez možnosti splnit podmínky 

udělení standardu Handicap Friendly.  

 standard Handicap Friendly je však vhodným vodítkem spolupráce s lidmi 

s postižením 

 ve větších městech existují ve spolupráci s Knihovnou K. E. Macana v Praze 

zvukové knihovny, zajišťující služby pro nevidomé a slabozraké  

 jinde toto může být zčásti nahrazováno budováním fondu audioknih – podle 

místních podmínek knihovny spolupracují se sociálními zařízeními (bývalé 

ústavy sociální péče), také s Centrem pro rodinu a sociální péči, s kluby 

typu Stonožka (sdružuje osoby s postižením fyzickým, mentálním, 

kombinovanými vadami…)  

 knihovny spolupracují se školami sdružujícími děti s handicapem od 

autistických, speciálních, logopedických, k různorodým specifickým 

poruchám 

 většina knihoven je bezbariérových, čehož využívají čtenáři – vozíčkáři  

 nabízíme výrobky z chráněných charitních dílen 

 vystavujeme práce lidí s postižením nebo z tohoto prostředí 

 pro akce s pohoštěním v knihovně také využíváme nabídku služeb 

sociálních podniků, zaměstnávajících pracovníky s handicapem  

 knihovny mohou zavádět dobrovolnickou spolupráci lidí s mentálním 

handicapem (donáška materiálů apod.)  
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Služby reagující na krize a služby pro lidi trpící duševními 

nemocemi 

Služby v krizových situacích knihovny neposkytují. Práce s duševně 

handicapovanými uživateli je realizována především prostřednictvím návštěv 

organizovaných skupin v knihovně ve spolupráci s odpovědným pracovníkem 

dané organizace. 
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Služby pro nemocné 

Pro neinfekčně nemocné registrované uživatele nabízíme donáškovou službu 

zajišťovanou zaměstnancem knihovny nebo dobrovolníkem v minimálním 

rozsahu 1 návštěvy v měsíci. 

 

Služby pro lidi se závislostmi 

Služby související s výkonem spravedlnosti 

Tento segment uživatelských potřeb specifikovaných sociálními službami zatím 

nepokrýváme. 
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VIII. OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ A SPOLUPRACOVNÍKŮ KNIHOVNY 

 

Pro výše jmenované skupiny občanů existuje poměrně široká škála organizací se 

snahou pomoci vyřešit obtížnou jejich životní situaci. Na všech úrovních veřejné 

správy jde o sociální služby podle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách; 

realizují se také projekty s přispěním finančních dotací z EU (Evropský sociální 

fond v ČR) – např. statutární město Ostrava má koncepci nazvanou Komunitní 

plánování sociálních služeb23. Pro základní orientaci všech občanů je přístupný 

Katalog sociálních služeb24. 

Velkou měrou se podílí na práci s touto stále početnější skupinou ohrožených 

obyvatel organizace neziskového sektoru dobrovolníci a další25. 

Knihovna jako veřejné kulturní a vzdělávací zařízení financované z daní občanů 

by neměla plnit služby sociální, nicméně její zaměstnanci by měli mimo jiné 

poskytovat relevantní informace o možnostech těchto služeb v daném místě. 

V souladu s Knihovním řádem (vycházejícím z Knihovního zákona č. 257/2001 o 

knihovnictví26) a etickým kodexem pracovníka v knihovnictví má knihovna 

zajistit rovný přístup všem potenciálním zájemcům.  

Současně jsou v Knihovním řádu zde přesně určeny podmínky, za kterých může 

pracovník knihovny uživatele vykázat mimo tento veřejný prostor. To poskytuje 

poměrně uspokojivou škálu možností, jak vyjít vstříc těm, kteří to potřebují, 

a současně nepoškodit ty, kteří do žádné z uvedených kategorií nepatří  

 

                                                           
23 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA [online]. Dostupný z: http://bit.ly/1uFGiYm 
24 Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava [online]. Dostupný z: 
http://www.kpostrava.cz/dokumenty-ke-stazeni/katalog-soc-sluzeb-a-souvisejicich-aktivit/ 
25 Neexistuje jediný komplexní souhrn organizací a jednotlivců, zabývajících se touto tematikou, který by pro region 
poskytoval úplný přehled. Odkazy na několik webových adres, kde lze tyto informace nalézt, najdete v závěru v oddíle 
doporučené literatury. 
26 ČESKO. Zákon 257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb knihovní zákon) [online]. Dostupný z: http://bit.ly/1oDfmTy 
 

http://bit.ly/1uFGiYm
http://www.kpostrava.cz/dokumenty-ke-stazeni/katalog-soc-sluzeb-a-souvisejicich-aktivit/
http://bit.ly/1oDfmTy
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a mimořádný přístup nepotřebují či nechtějí. Odhadnout situaci, kdy je už třeba 

hledat řešení, je velmi obtížné. 

 

Kde najdeme informace k práci s výše zmiňovanými uživateli – ideálně 

v dobře zpracovaném Knihovním řádu 

 

Z Knihovního řádu Knihovny města Ostravy27 

čl. 3 Přístupnost knihovny 

(1) Uživatelé a návštěvníci mají volný přístup do půjčoven, čítáren a studoven, 

do dalších služebních prostor jen výjimečně se souhlasem a v doprovodu 

pracovníků knihovny.  

čl. 4 Podmínky registrace čtenáře a ochrana osobních údajů 

(1) Uživatelem se stává fyzická nebo právnická osoba zaregistrováním do interní 

evidence knihovny, vydáním čtenářského průkazu a zaplacením registračního 

poplatku (viz Příloha č. 1). Registračním poplatkem jsou hrazeny náklady 

vynaložené na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů. 

Registrační poplatek je nevratný. To platí také v případě, že uživatel přestane 

využívat služby KMO před vypršením jeho platnosti. 

KMO může v opodstatněných případech od platby registračního poplatku upustit 

(např. z důvodu finanční tísně, z důvodu podpory marketingových cílů KMO 

v oblastech motivování ke čtenářství a zvyšování čtenářské gramotnosti apod.) 

Toto rozhodnutí podléhá vždy schválení vedoucího pracovníka KMO. 

a) Uživatelem knihovny se může stát každá osoba s trvalým nebo dlouhodobým 

pobytem v České republice, která tuto skutečnost doloží občanským průkazem 

nebo jiným platným průkazem totožnosti. 

                                                           
27 KNIHOVNA!!! Knihovní řád Knihovny města Ostravy [online]. Dostupný z: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/81-
knihovni-rad/8679-knihovni-rad-knihovny-mesta-ostravy/ 
 

http://cms.kmo.cz/www/cl-900/81-knihovni-rad/8679-knihovni-rad-knihovny-mesta-ostravy/
http://cms.kmo.cz/www/cl-900/81-knihovni-rad/8679-knihovni-rad-knihovny-mesta-ostravy/
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Občan členského státu Evropské Unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska 

a Švýcarska starší 15 let po předložení průkazu totožnosti (platného cestovního 

pasu nebo národního průkazu totožnosti) nebo jiného průkazu totožnosti, v němž 

jsou potvrzeny údaje o trvalém či přechodném pobytu na území ČR. 

Občan třetího státu a občan bez státní příslušnosti starší 15 let po předložení 

platného cestovního dokladu, povolení k pobytu, nebo diplomatického průkazu 

maximálně na dobu omezenou platností předloženého dokumentu. 

Má-li žadatel o registraci omezenu svéprávnost, jedná za něj jeho zákonný 

zástupce. 

 (1) Uživatelem se stává fyzická nebo právnická osoba zaregistrováním do interní 

evidence knihovny, vydáním uživatelského průkazu a zaplacením registračního 

poplatku. Registračním poplatkem jsou hrazeny náklady vynaložené na 

administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů. 

a) Uživatelem knihovny se může stát každá osoba s trvalým nebo dlouhodobým 

pobytem v České republice, která tuto skutečnost doloží občanským průkazem 

nebo jiným platným průkazem totožnosti. 

 

„Běžní“ uživatelé a také zaměstnanci knihoven nejsou zcela bezmocní vůči 

návštěvníkům porušujícím některá z ustavení Knihovního řádu KMO. Např. 

z bodu 17 přímo vyplývá povinnost ochránit návštěvníky před riziky přenosu 

nakažlivých chorob a nejen jich. 

 

čl. 6 Povinnosti čtenáře knihovny 

 (14) Uživatel je povinen zachovávat ve všech prostorách KMO klid, pořádek 

a čistotu.  

(15) Uživatel je povinen respektovat práva a majetek ostatních návštěvníků, 

neobtěžovat a neomezovat je svým chováním a svými projevy.  

(16) Jestliže uživatel nedodržuje tato ustanovení, může být dočasně nebo trvale 



 

Stránka 37 

 

 

zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit 

způsobenou škodu, ani odpovědnosti podle platných předpisů. 

 

(17) Právo používat služeb knihovny je možné odebrat uživateli i z hygienických 

důvodů. 

 

Otázkou je, jakým způsobem má obvykle žena – pracovnice knihovny – jednat 

s takto ohrožující osobou obzvlášť v případě, že odmítá veřejný prostor knihovny 

opustit. Ač se knihovníkům nechce proti handicapovanému člověku na pokraji 

společnosti a mnohdy i lidské důstojnosti volat policii, ukazuje se, že je to 

nejoptimálnější řešení poté, co selhala vyjednávání v rámci knihovny.  

Doporučuje se mít přímo u výpůjčního pultu kontakty na pracovníky Městské 

policie, vhodné je dohodnout se s vedením příslušného okrsku MP, že konkrétní 

policista – pochůzkář v rámci preventivní činnosti pravidelně zkontroluje také 

prostor knihovny. 
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IX. NÁVRHY K DALŠÍ MOŽNÉ PODPOŘE SPOLUPRÁCE VE PROSPĚCH 

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH 

 

 postupné vzdělávání zaměstnanců knihoven ke znalosti této problematiky 

 seznámení zaměstnanců s publikacemi organizace Člověk v tísni podle 

místních podmínek konkrétní knihovny  

 seznámení zaměstnanců se Studií o stavu bezdomovectví v jejich okolí28  

 zpracování elektronické a tištěné verze informací (příruční knihovna, 

Intranet) o možných sociálních službách pro tzv. první pomoc – kontakty, 

adresy, podmínky pro žadatele o pomoc; případně zjistit, zda již tato 

příručka existuje a vyžádat si ji k informování uživatelů knihovny 

 zajištění předplatného časopisu Nový prostor, případné navázání 

spolupráce s NP29  

 spolupráce se školami všech stupňů poskytujících studium sociální práce, 

sledování výsledků jejich práce – metodické příručky, závěrečné práce 

apod. jako podpora a inspirace naší práce 

 konkrétní spolupráce s odborem sociálních věcí, školství, sportu 

a volnočasových aktivit  

 zvážit možnost knihovního projektu pro dospělé se zaměřením na sociálně 

vyloučené 

 Knihovničky rychlé pomoci z vyřazených knih a časopisů v ubytovnách 

a jiných zařízeních pro bezdomovce, v Klubech důchodců, v Domech na půl 

cesty, azylových domech pro matky s dětmi apod. 

 prostřednictvím dobrovolníků rozšíření donáškové služby – případně do 

domovů důchodců a bývalých ústavů sociálních služeb apod.  

 získat sociálně vyloučené ke spolupráci jako dobrovolníky  

 

                                                           
28 http://accendo.cz/studie-o-stavu-bezdomovstvi-v-ostrave/ 
29 Nový prostor [online]. Dostupný z: http://www.novyprostor.cz/ 
 

http://accendo.cz/studie-o-stavu-bezdomovstvi-v-ostrave/
http://www.novyprostor.cz/
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 zajištění dostatečné propagace činností, které se již konají v rámci této 

problematiky na webu knihoven, přidat tyto informace na stránky 

městských úřadů, magistrátů apod.  

 navázání spolupráce knihovny s azylovými domy, nízkoprahovými denními 

centry, noclehárnami, domy na půl cesty, terénními programy, sociálními 

rehabilitacemi  

 zprostředkování seminářů nejen o finanční gramotnosti pro uživatele 

 vytvořit místo (ve smyslu prostoru) pro sociálního pracovníka, který by 

zajišťoval bezplatné poradenství (jakési detašované pracoviště odboru 

sociálních služeb) po vzoru např. britských knihoven 
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ZÁVĚREM 

 

Knihovny často představují veřejnosti a také oborovým odborníkům svou práci 

s romskými dětmi, propagují práci uživatelů s handicapem či seniory. Teprve 

tímto sumářem vzniká překvapivě široký přehled aktivit s ohromným záběrem 

potvrzující, že nejen Romové a nejen lidé s fyzickým a mentálním handicapem 

mají v knihovně místo. Téměř každá knihovna, každé oddělení podle místních 

podmínek a potřeb věnuje pozornost alespoň některé z výše jmenovaných skupin 

uživatelů.  

Potvrzuje se, že knihovny mají ohromnou schopnost propojovat místní partnery 

od zájmových spolků přes instituce samosprávy a veřejné správy až k zástupcům 

soukromého sektoru. Dlouhodobě spolupracují se školami, od doby jejich vzniku 

také s místními občanskými iniciativami, zapojují se aktivně do různorodých 

kulturních a vzdělávacích akcí místa. Vznikají tak příležitosti pro spolupráci se 

všemi skupinami obyvatel, možnosti pro zapojení sociálně vyloučených skupin.  

Pocit, že jde o samozřejmost, který je vlastní většině knihovnic a knihovníků 

v první linii, je v podstatě správný. Mělo by jít o samozřejmost, s jakou bychom 

měli přistupovat ke všem, kteří se liší od obvyklého středu. Dobře však víme, že 

ještě nežijeme ve společnosti, pro kterou by otevřený přístup bez xenofobních 

pachutí byl běžný.  

Jsme součástí občanské společnosti, kterou můžeme svým působením postupně 

ovlivňovat. Můžeme se vzájemně inspirovat, můžeme si pomáhat a předávat si 

své dobré, ale i negativní zkušenosti. A také můžeme být hrdí na svou práci. 

Znáte nějakou jinou organizaci, která by nabídla takovou rozmanitost, jakou 

nabízí právě knihovna? 
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DOPORUČENO KE STUDIU 

Publikace ke stažení. In: Člověk v tísni Česká republika [online]. [cit. 2017-12-07]. Dostupný 

z: https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/publikace 

Domluvme to ve škole – Spolupráce se školami a komunikace s učiteli dětí, se kterými 

pracujeme, tvoří jednu ze tří hlavních oblastí práce koordinátora podpory vzdělávání. Dalšími 

jsou pak spolupráce s rodinou a spolupráce a podpora dobrovolníků služby. 

Dluhová problematika 

Etnická segregace v bydlení – Andrea Baršová 

Interkulturní vzdělávání: příručka nejen pro SŠ pedagogy 

Kdo drží černého Petra – Ladislav Toušek, Miroslav Brož, Petra Kintlová  

Kluby matek – podpora rodin předškoláků – Petra Sedláčková a kol. 

Metodika finančního poradenství 

Metodika motivačních a podpůrných aktivit pro mládež 

Metodika pracovního poradenství 

Metodika programu Kariérní poradenství – Lada Šuláková, Daniel Hůle a kolektiv 

Metodika programu Podpora vzdělání Petra Klingerová, Štefan Gabčo, Monika 

Schweidlerová, Vendula Karasová 

Obezřetnost se vyplácí: Průvodce nejen pro seniory 

Očernění – František Pospíšil, Martin Šimáček, Lenka Vochocová 

Průvodce skupinovým doučováním 

Předškolní kluby – metodika práce, teorie a praxe - Karolína Ranglová a kol. 

Systémová spojení – předškolní vzdělávání – Petra Klingerová a kol. 

Teoretická východiska multikulturní andragogiky – Jaroslav Faltýn 

Zaměstnanostní projekty a fundraising 

A mnoho dalších… 

Simulační PC hra k životu v ghettu: 

GhettOut – vítejte ve Vybydlově. In: Člověk v tísni Česká republika [online]. [cit. 2017-12-07]. 

Dostupný z: http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/ghettout-vitejte-ve-vybydlove?src=7 

  

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/publikace
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/ghettout-vitejte-ve-vybydlove?src=7
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