
Virtuální tvář knihovny 
Videa ve znakovém 

jazyce 





Sekce webu – bez bariér 



Služby pro sluchově znevýhodněné 

• https://www.knihovnahk.cz/pro-

verejnost/sluzby/sluzby-pro-sluchove-

znevyhodnene 

 

• nabídka služeb (vč. Tiché linky) 
• speciální fondy (komiksy, DVD …) 
• zásady komunikace 

• užitečné odkazy 

• fotogalerie pomůcek 
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Videa ve znakovém jazyce 

• inspirace: v Knihovně Jiřího Mahena aj. 
• důvody: komunita Neslyšících v HK (škola …) 
• finance: dar na projekt, cena do 20 tis. Kč 

• témata videí: KMHK 8 videí, jinde různé 

• vlastní scénáře s konzultací tlumočnice 

• doladění s neslyšící studentkou a zkušenou 
tlumočnicí na místě 

• natáčení v knihovně, stříhání 
• zveřejnění na webu knihovny, dotvoření 

bezbariérové sekce 

• nevýhoda: obtížně se aktualizuje v případě změny 



Inspirace 
Knihovna Jiřího Mahena 
https://www.kjm.cz/video-znakovy-jazyk také sekce webu KJM 
bez bariér 
 
Krajská knihovna Karlovy Vary 
videa ve znakovém jazyce připravil rodilý Neslyšící - 
http://www.knihovnakv.cz/informace-o-krajske-knihovne-v-
ceskem-znakovem-jazyce-p290.htm také sekce webu 
Bezbariérová knihovna 
 
Krajská knihovna v Liberci 
https://www.kvkli.cz/en/o-knihovne/video-pro-neslysici 
Zajímavost: vydávání znakoknih 
 
Městská knihovna v Praze 
https://m.mlp.cz/cz/projekty/cilove-skupiny/knihovna-bez-
barier/sluchove-znevyhodneni/dulezite-informace/?knihovna= 
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Témata videí 
• seznámení s knihovnou 
• přihlášení do knihovny 
• proces půjčování 
• služby dětských oddělení 
• PC, internet, wifi 

• speciality 
• web knihovny 

• online katalog 
• další 

 
TIP: zobrazovat reálné situace, zahrnout Neslyšící, 
anotace, namluveno pro nedoslýchavé, titulky 

 
 



Standard Handicap friendly 

• personál – zná zásady komunikace, 
zprostředkuje online tlumočení, znakující 
knihovník 

• fond a služby – př. komiksy, časopisy, DVD 
tlumočená do znak. jazyka, s titulky 

• technické podmínky – indukční smyčka, klidné 
místo/informační bod 

• web – video v ČZJ s titulky, podrobný popis 
opatření umožňující samostatný pohyb lidí se 
specifickými potřebami, kontakty na tlumočení 

• další oblasti standardu: spolupráce, akce, 
integrace 



Novinky 

• zatím žádná knihovna nemá certifikaci pro oblast 
sluchového postižení 

• aktualizace Standardu Handicap Friendly – do 
konce května na webu SKIPu 

• losování zájemců o certifikaci – výherci zaplatí 
certifikaci SKIP 

• nový název sekce: Bezbariérové knihovny: Sekce 
služeb osobám se SP 

• https://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-sluzeb-
osobam-se-specifickymi-potrebami 

 
Zdroj: H. Hubatková-Selucká 



Pro zajímavost - statistika 
• V České republice je zhruba 0,5 milionu sluchově postižených. Z 

nich naprosto rozhodující část tvoří starší lidé, jejichž sluch se 
zhoršil z důvodu věku. 

• V České republice je zhruba 15 000 sluchově postižených, kteří se s 
vadou sluchu narodili, nebo jejichž vada vznikla v dětství. To je asi 
1,5 promile populace. 

• V České republice je asi 3 900 osob s praktickou hluchotou (tj. se 
ztrátami sluchu většími než 70 dB) a asi 3 700 osob s úplnou 
hluchotou (tj. se ztrátami sluchu většími než 90 dB), která trvá od 
narození nebo vznikla před započetím nebo v průběhu školní 
docházky.  

• Prakticky a úplně hluchých osob, jejichž vada sluchu trvá od 
narození nebo vznikla před započetím nebo v průběhu školní 
docházky, je v České republice asi 7 600, tj. asi 0,76 promile 
populace. Celkový počet prakticky a úplně hluchých však bude 
mnohem větší, protože zcela ohluchnout je možné i ve vyšším věku. 

• V České republice je asi 7 300 uživatelů znakové řeči.  
 
Zdroj: Česká unie neslyšících – www.cun.cz, 17.5.2017, čas. GONG 

 

http://www.cun.cz/


Děkuji za pozornost! 

https://www.youtube.com/watch?v=4qeXKqzYpHI 

Shelby Mitchusson ASL version of Eminem's 

Lose Yourself 

 

 

 

Kontakt: 

Mgr. Barbora Čižinská 

cizinska@knihovnahk.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=4qeXKqzYpHI
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Facebook  a Instagram knihovny 

•základní fcb stránka knihovny pro 

dospělé + inf. středisko Europe Direct 

• fcb stránka dětského oddělení u 
Velryby (ústřední dětská půjčovna) 

• fcb stránka pro náctitelé Asgard 

• fcb stránka Literární kavárny 

• Instagram nově: pro náctileté Asgard 

a inf. středisko Europe Direct 

•vlastní Youtube kanál knihovna nemá 



Odkazy na fcb stránky 
 

• https://www.facebook.com/Knihovna.mesta.Hradce.Kralo
ve/?ref=py_c 
 

• https://www.facebook.com/Asgard-Klub-pro-
ml%C3%A1de%C5%BE-420676018313478/ 
 

• https://www.facebook.com/D%C4%9Btsk%C3%A9-
odd%C4%9Blen%C3%AD-U-Velryby-
1094692900635275/?ref=py_c 
 

• https://www.facebook.com/Liter%C3%A1rn%C3%AD-
kav%C3%A1rna-KMHK-479628685441346/ 
 

• https://www.instagram.com/europedirectcz/ 
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Facebook knihovny 

• fcb máme od r. 2008 

• propagace akcí – pozvánky 

• příspěvky – 1x týdně (časujeme na večer) 
• události – pouštíme 1 událost denně (časování) 
• komunikace se čtenáři (v pracovní době) 
• fotky, plakáty, příp. video 

• sdílení akcí s partnery 

• placená propagace není využita 

• org. zajištění (2 kolegyně – PR a RC) 

• 2646 odběratelů, reálně daná události osloví 
650 lidí 



Dětská odd. a sociální sítě 

• inspirace fcb SKIP! 

• fcb dětského oddělení U Velryby 

• přispíváme na fcb Kam s dětmi v HK 

• Instagram pro mládež Asgard 

▫ fotky+komentáře+hashtagy, chce to nápady (lze 

nahrát i z PC, jednodušší z mobilu) 
• fcb pro mládež Asgard 

▫ fotky a události (měsíc napřed – pak aktivace), 

pokusy o videa, příspěvky se plánují na 
odpoledne, sdílení, máme přidané školy, v plánu 
jsou cyklické příspěvky, kolegyně z dětského odd. 

 



Děkuji za pozornost!  
 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Mgr. Barbora Čižinská 

cizinska@knihovnahk.cz 


