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Metodická příručka pro práci knihoven se seniory 

Andrea Součková

MAZUROVÁ, Hana a Zlata HOUŠKOVÁ, ed. Rovný přístup - knihovna přátelská k seniorům: metodická příručka 

pro práci knihoven se seniory. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2016, 87 

s. ISBN 978-80-7050-674-5. Dostupné také z: http://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf, 

http://ipk.nkp.cz/docs/rovny-pristup-knihovna-pratelska-k-seniorum

Na konci roku 2016 spatřila světlo světa metodická příručka pro práci knihoven se seniory. Ta do značné míry 

navazuje na Standard Handicap Friendly a je mu i graficky velmi podobná. Příručka je výsledkem práce Sekce 

60+ Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Autorský kolektiv vedly PhDr. Hana Mazurová (předsedkyně 

sekce, ředitelka Městské knihovny Chrudim) a Mgr. Zlata Houšková. Z našeho kraje se na její přípravě podílely 

Stanislava Benešová a Mgr. Marta Staníková. Publikaci vydal Knihovnický institut Národní knihovny ČR s 

podporou Ministerstva kultury ČR. Záštitu poskytl Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a 

Asociace krajů ČR.

Standard se v jednotlivých kapitolách věnuje obecným požadavkům, personálu, fondům a službám, technickým a 

materiálním podmínkám, webovým stránkám knihoven, spolupráci a propagaci, akcím a integračním aktivitám. 

V každé z nich je podrobně popsána metodika, uvedeny příklady dobré praxe, příp. i citována zpětná vazba 

seniorů. Poslední kapitola je věnována problematice dobrovolnictví seniorů a pro seniory v knihovnách. Text 

publikace je doplněn seznamem doporučených zdrojů, z nichž je možné získat další informace o problematice.

Tištěná verze příručky byla v nákladu 600 výtisků distribuována prostřednictvím krajských knihoven a Svazu měst 

a obcí. Publikace v elektronické verzi je všem k dispozici a ke stažení na: 

http://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf nebo http://ipk.nkp.cz/docs/rovny-pristup-knihovna-pratelska-k-

seniorum.
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