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Sekce Internet a zaměstnávání

Miloslava Červenková ze společnosti SC&C tuto sek-
ci zahájila prezentací, v níž shrnula nejdůležitější výsled-
ky výzkumu, který probíhal v rámci projektu PUB+ (Public
Utilities Buildings, http://www.scac.cz/PUB/). Bylo zjiště-
no, že v ČR došlo k mnohým zlepšením v přístupnosti
veřejných budov (zejména nově postavených) pro osoby
se sníženou pohyblivostí. Vážný problém představuje
postoj veřejnosti – bezbariérovost není považována za
důležitý aspekt budov, lidé se navíc často nejsou schopni
vžít do role zdravotně postižených. V závěru M. Červen-
ková krátce zmínila projekt SIBIS (Statistical Indicators
Benchmarking the Information Society, http://www.scac.cz/
SIBIS/).

Ing. Pavel Komárek z o.p.s. Prosperita (http://
www.prosperita-ops.cz/) se ve svém příspěvku zabýval
rozvojem zaměstnanosti a podnikání v regionech ČR. Za
základní kámen zaměstnatelnosti označil počítačovou
gramotnost. Je alarmující skutečností, že pouze necelou
čtvrtinu populace ČR starší než 15 let  je možné pokládat
za počítačově gramotnou.Tomáš Orlík ze vzdělávací or-
ganizace VUSTE-ENVIS (http://www.vuste-envis.cz/)
představil pilotní projekt týkající se elektronických pra-
covních simulátorů (electronic work simulators, EWS).
Cílem projektu je zlepšení přístupu tělesně postižených
osob k trhu práce. Program EWS je určen ke vzdělávání
osob pro práci na konkrétní pracovní pozici.

Vladimír Kňažko ze SONS upozornil, že na přijímací
pohovory je nutné připravovat nejen samotné zrakově
handicapované, ale také zaměstnavatele. Motivace po-
kračovat v hledání práce totiž po několika neúspěšných
pohovorech rapidně klesá. V případě zrakově postiže-
ných lidí se navíc mnohonásobně zvyšuje průměrný po-
čet absolvovaných pohovorů.

Sekci Internet a zaměstnávání ukončil Jan Effenber-
ger z o.s. Křižovatka.cz, který představil cíle a činnost
počítačového klubu pro tělesně postižené Zelený pták
(http://www.zelenyptak.cz/).

Závěrečné jednání v plénu

V této části konference byla otevřena problematika
dobrovolnické práce – Daniela Jeníčková ze Sdružení
pro aktivní odpočinek a integraci postižených shrnula,
jak si obstarat dobrovolníka v souladu se zákonem, a
Vojtěch Tutr z Hestie (http://www.hest.cz/) se blíže věno-
val možnostem využití práce zahraničních dobrovolníků
v neziskové organizaci.

Karel Žák a Ivo Krajíček z Krajského úřadu Vysočina
představili projekt Vysočina bez bariér, který si uložil za
cíl vytvořit kvalitní informační základnu o stavu bezbarié-
rových přístupů na území kraje a zapojit postižené do
tohoto projektu.

František Polášek se podělil o dosavadní zkuše-
nosti s provozem e-linky důvěry dostupné na http://
elinka.internetporadna.cz/. Michal Rada představil pořad
Hendikep, který je vysílán na rádiu Akropolis.

Konferenci zakončil Jaroslav Winter upozorněním na
některé další projekty.

Shrnutí a zhodnocení konference

Konference INSPO 2004 se zúčastnili domácí i za-
hraniční řečníci z poměrně širokého spektra oblastí, při-
čemž z velké části reprezentovali nestátní neziskové or-

ganizace. Konference proto přinesla řadu cenných pod-
nětů, které naznačily možné cesty rozvoje vzájemné spo-
lupráce mezi jednotlivými subjekty.

Současně také ukázala, že je potřeba nezaměřovat
se výhradně na zpřístupňování obsahu elektronických
dokumentů zdravotně postiženým osobám. Stále je totiž
nezbytné věnovat patřičnou pozornost poněkud tradič-
nějšímu překonávání doposud existujících bariér ve fy-
zickém prostoru (např. budov knihoven). Ještě důležitější
je ovšem odstraňovat psychické bariéry v nás a u zdra-
votně postižených osob si více všímat jejich schopností a
nikoliv jejich omezení.

Linda Skolková
Ústav informačních studií a knihovnictví

FF UK v Praze

Tomáš Chmelař
Ústav informačních studií a knihovnictví,

Katedra sociální práce FF UK v Praze

Anketa Moje kniha

Svaz knihovníků a in-
formačních pracovníků
(SKIP) 1. března 2004
oficiálně zahájil anketu
„MOJE KNIHA – hledá-
me nejoblíbenější knihu
obyvatel České republi-
ky“. Anketa je inspirová-
na obdobnou zahraniční
aktivitou, kterou v roce

2003 iniciovala a realizovala britská rozhlasová a tele-
vizní stanice BBC pod názvem „The Big Read“ (http://
www.bbc.co.uk/bigread).

Základní informace o akci MOJE KNIHA, formulář pro
hlasování, průběžné výsledky a další aktuální informace
jsou přístupné na adrese http://www.mojekniha.cz, kte-
rou spravuje Národní knihovna ČR a Státní technická
knihovna v Praze. Akce potrvá do začátku října 2004,
nejoblíbenější kniha bude vyhlášena v Týdnu knihoven
(4.–10. října 2004).

Hlavním cílem akce je především podpora a propa-
gace četby, která je jednou z nejpopulárnějších forem
společenské a kulturní zábavy, ale také jedním z nejdůle-
žitějších nástrojů získávání informací a poznání. V sou-
vislosti s rozvojem nových médií a dlouhodobým tren-
dem vizualizace mezilidské komunikace se v populaci
stále silněji projevuje druhotná negramotnost. Jedná se
o jev, kdy se člověk sice naučí zvládnout základy psaní a
čtení, ale ztrácí schopnost pomocí četby aktivně získávat
a vyhodnocovat informace a proměňovat je ve znalosti.

Akce MOJE KNIHA je zaměřena na všechny skupiny
obyvatel. S anketou je spojena i řada dalších doplňko-
vých aktivit, jejichž cílem je především:
� zjistit nejoblíbenější knihy obyvatel České republiky
� zvýraznit význam četby pro vzdělání a každodenní

život
� zvýšit potěšení z četby, rozšířit čtenářský výběr litera-

tury
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� získat nové čtenáře a podporovat diskusi o četbě
� zvýšit zájem o služby knihoven

Kromě zpřístupnění na webu jsou další alternativní
formou získávání odpovědí anketní lístky, které jsou k dis-
pozici v knihovnách a dalších spolupracujících institucích.
V individuálních případech mohou knihovny nabídnout
i telefonickou registraci odpovědí. Údaje zjištěné na pa-
pírových formulářích, telefonicky či jiným způsobem pří-
slušná knihovna vkládá prostřednictvím webového for-
muláře do centrální databáze.

Role knihoven v akci MOJE KNIHA je rozhodující:
knihovny svým návštěvníkům nabízejí vyplnění ankety
pomocí webového dotazníku nebo jiným způsobem a také
oslovují další instituce v místě svého působení a žádají je
o spolupráci při šíření ankety.

Zájemci o spolupráci na realizaci projektu MOJE KNI-
HA se mohou obrátit na adresu mojekniha@nkp.cz.

(redakční text, zpracován na základě publikovaných ma-
teriálů)

Veletrh dětské knihy v Liberci

Ve dnech 11. až 13. března 2004 proběhl v Liberci
2. ročník Veletrhu dětské knihy. V Libereckém kraji se
jednalo o ojedinělou akci, na jejíž organizaci se podílelo
pět subjektů – Liberecký kraj, Magistrát města Liberec,
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Liberecké výstavní
trhy a.s. a Technická univerzita v Liberci – spolupracují-
cích v rámci Sdružení pro veletrhy dětské knihy. Zámě-
rem bylo zviditelnit dětskou knihu, přiblížit dětskou knihu
dětem i dospělým, upozornit na problematiku dětského
čtenářství. Cíl veletrhu se promítl také do hlavního tématu
– „význam vzájemného hlasitého čtení pro podporu dět-
ského čtenářství“; hlavní téma bylo doplněno tématem
vedlejším – „vyhledávání informací o knihách a možnost
komunikace s knihovnami prostřednictvím internetu“.

Snahou organizátorů bylo vytvořit prostor pro svátek
dětské knihy a kvalitních učebnic, což se ve všech ohle-
dech podařilo. Po všechny tři dny bylo výstaviště zaplně-
no dětmi, jejich rodiči, prarodiči a pedagogy. Svou pro-
dukci nabídla významná česká nakladatelství (včetně těch
největších jako jsou Albatros, SPN, Portál, Egmont a dal-
ší) i řada menších nakladatelů, pozornost vzbuzovala pre-
zentace zahraničních dětských knih z Polska, Finska,
Německa, Španělska a Íránu.

Nedílnou součást veletrhu tvořily již tradičně dopro-
vodné akce. Návštěvníkům výstaviště, a to zejména těm
dětským, byla nabídnuta řada zábavných programů (čí-
tárny, besedy se spisovateli, tematické pořady, výtvarné
dílny, divadelní představení, internetová kavárna apod.),
svými aktivitami se zapojily další instituce v Liberci
i v celém Libereckém kraji (Severočeské muzeum v Li-
berci, Oblastní galerie v Liberci, Vlastivědné muzeum a
Galerie v České Lípě, Knihovna Ant. Marka v Turnově a
Muzeum v Turnově).

Krajská vědecká knihovna v Liberci chtěla v době
konání veletrhu přilákat do Liberce co nejvíce knihovní-
ků, tj. těch, kteří jsou významným článkem na cestě knihy

od vydavatele k uživateli. Během dvou dnů proto knihov-
na hostila celkem tři odborné akce: 14. akviziční seminář
pořádaný kladenskou a ústeckou vědeckou knihovnou,
literárněvědný seminář „Současnost literatury pro děti a
mládež“ a konferenci „Cesty ke čtenářství“.

Konference knihovníků Euroregionu Neisse-Nisa-
Nysa s názvem „Cesty ke čtenářství“ se uskutečnila jako
další aktivita z řady četných společných setkání, seminá-
řů či kongresů, které tato česko-německo-polská skupina
zastupující více než 500 knihoven ze všech stran hranice
za 10 let své existence realizovala (jednalo se např.
o knihovnické kongresy v Rumburku, Žitavě (Zittau), Je-
lení Hoře (Jelenia Góra) a Budyšíně (Bautzen), v současné
době je v plném proudu příprava dalšího knihovnického
kongresu v Polsku). Spojení konference a veletrhu neby-
lo bezdůvodné – tématem konference byla totiž proble-
matika dětského čtenářství.

Konference byla zahájena 10. března 2004 vystou-
pením oficiálních hostů a představitelů jednotlivých částí
Euroregionu, kteří ocenili uspořádání mezinárodního pro-
fesního setkání a vyjádřili podporu knihovnictví v rámci
EU.

Odbornou část zahájil psycholog dr. Václav Mertin
přednáškou „Cesty ke čtenářství“. Následná přednáška
Mgr. Zlaty Houškové vyčerpávajícím způsobem prezen-
tovala aktivity českých dětských knihoven. Odborně a se
znalostí věci souhrnně zpracovaná škála obvyklých i zcela
novátorských forem práce s dětmi v našich knihovnách,
většinou zapojených v Klubu dětských knihoven, byla pro
mnohé, především zahraniční účastníky, překvapením.

Druhý den se knihovníci zúčastnili slavnostního za-
hájení veletrhu, na který navázala prezentace dětského
oddělení Krajské vědecké knihovny v Liberci doplněná
ukázkami práce s dětmi. Odpoledne bylo věnováno za-
hraničním lektorům z Polska a Německa. Doris Kallwacko-
vá z žitavské knihovny hovořila o své práci v dětském
oddělení a prezentovala řadu činností, včetně nočního
čtení v knihovně, podobných české praxi. Kristin Lehma-
nová z Königswarthy navázala sugestivním předvedením,
jak i v malé knihovně lze předčítáním a hrou přivést děti
k četbě. Zajímavé byly také přednášky Aliny Koziolové a
Krystyny Kanclerkové z Jelení Hory doplněné videofil-
mem prezentujícím rozsáhlé akce na podporu čtenářství.

Přestože práce knihovníků na všech stranách hranice
má hodně společného (včetně ekonomických problémů
knihoven, nedostatku pracovních sil a omezených mzdo-
vých prostředků), obsahoval každý příspěvek jiné inspira-
tivní podněty a nápady pro práci s dětskými čtenáři.

Literárněvědný seminář „Současnost literatury pro děti
a mládež“ pořádaný ve dnech 11. a 12. března 2004 Pe-
dagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci navá-
zal na dvě konference se stejným zaměřením z let 1995 a
1997. Ve 2. polovině 90. let musela být tato aktivita pře-
devším z finančních důvodů ukončena a další ročník se-
mináře proběhl až ve spojení s letošním Veletrhem dět-
ské knihy. Většina účastníků jednání se shodla v názoru,
že liberecký veletrh by se mohl stát platformou a svým
způsobem centrem bádání o aktuálních problémech dět-
ské literatury na celostátní úrovni.

Semináře, který se věnoval dětskému čtenářství a li-
terárněteoretickým tématům, se zúčastnili zástupci téměř
všech pedagogických fakult, tedy vysokoškolských pra-
covišť, kde se literatura pro děti a mládež vyučuje a zkou-
má, ve velké míře se dostavili také studenti liberecké a
pražské pedagogické fakulty. Minimální účast byla za-


