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Zvuková knihovna v Hradci Králové má 20 let

Božena Paleníková

Víte, že zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké, která působí v rámci Knihovny města Hradce Králové, byla 

v reprezentativním průzkumu zvukových knihoven v České republice v roce 2010 vyhodnocena jako jedna 

z nejprogresivnějších při využívání moderních technologií v práci se zrakově postiženými občany?

Je jednou z šesti největších poboček Knihovny a tiskárny Karla Emanuela Macana v Praze. Disponuje stejně tak velkým 

fondem zvukových knih, jako má tato pražská knihovna. V současné době počet titulů dosahuje 5 000. Hradecká zvuková 

knihovna vznikla v roce 1991 pro tehdejší okres Hradec Králové jako pomocná ruka podaná zrakově handicapovaným 

občanům. Půjčování zvukových knih bylo a je bezplatné. Podmínkou registrace je však zdravotní průkaz ZTP/P anebo 

potvrzení očního lékaře o zrakovém postižení občana.

Zvukové knihy nejsou nahrávky s hudbou, ale jsou to vlastně klasické knihy načtené našimi předními herci a interprety. Na 

samém počátku zvukové knihovny byl veškerý její fond nahrán na magnetofonových kazetách. V současné době jsou již 

všechny nové tituly na CD ve formátu MP3 a naši uživatelé jsou již vybaveni a zaškoleni pro práci s přehrávači tohoto formátu. 

Z nosičů, tj. z CD ve formátu MP3, je rovněž vytvářena digitální knihovna, která umožňuje zvukové knihovně nahrávat tituly i 

na další paměťová média, jako jsou flash disky a paměťové karty. Ze zasílaných titulů Macanovy knihovny je rovněž vytvářen 

tzv. „Zlatý fond zvukové knihovny“ pro případné opravy stávajícího fondu. Přestože původní fond na magnetofonových 

kazetách se stává již minulostí, ještě jej někteří z našich uživatelů vyhledávají.

Vedle přímého půjčování zvukových knih zajišťuje zvuková knihovna i zásilkovou službu pro vzdálené a imobilní občany se 

zrakovým handicapem. Týdně takto zasílá na 300 titulů pro cca 80-100 uživatelů. Hlavní zásadou práce je individuální přístup. 

Tituly jsou vybírány a zasílány uživatelům podle jejich zájmového i osobnostního zaměření. Pravidelně jsou k dispozici 

anotované seznamy nových titulů v černotiskové podobě a samozřejmostí je i katalog zvukové knihovny na internetu. Další 

činností zvukové knihovny je pořádání komponovaných literárních pořadů nazvaných „Setkání s literaturou“, kde jsou   

představovány formou ukázek nové tituly přicházející z Macanovy knihovny. Tyto populární a hojně navštěvované pořady 

pomáhají uživatelům orientovat se v nové produkci a dávají jim možnost seznámit se s hlasem načitatele, který je často pro ně 

tak důležitý jako obsah díla samého. Ve spolupráci s TyfloCentrem Hradec Králové zavedla zvuková knihovna i poskytování 

sociálního poradenství pro osoby se zrakovým postižením. Jedná se o informace týkající se například možnosti poskytování 

doprovodných a průvodcovských služeb, příspěvků na kompenzační pomůcky a orientace v  nabízených pomocných 

činnostech.

Pokud nabídka služeb zvukové knihovny v Hradci Králové někoho oslovila, může se s jejími aktivitami blíže seznámit přímo 

v sídle Knihovny města Hradce Králové, Tomkova 177.
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