
představuje svůj dlouhodobý projekt:



Naše knihovna je stejná jako jiné knihovny, jen knížky 

jsou v ní jiné. Proč?

Jsme tady totiž pro dětské nevidomé čtenáře, kteří si 

knížky z běžné knihovny nepřečtou.

A jak tedy naše knížky vypadají?



Text příběhu, o němž knížka vypráví, je vytištěn v soutisku 

běžného písma ve zvětšené velikosti (pro slabozraké 

čtenáře) a Brailleova bodového písma (pro nevidomé).



Obrázky v knížkách jsou provedeny hmatově – za použití 

nejrozmanitějších materiálů.



KNIHOVNA HMATOVÝCH KNÍŽEK je jediná svého 

druhu u nás, knížky půjčujeme do nejrůznějších koutů 

České republiky poštovní cestou.

Výpůjček je každý rok kolem 300. 



Klarův ústav 1895

A taková je náplň práce specialisty v knihovně:

V knihovně pracují specialisté s dlouholetou praxí.

Vytvořit hmatový obrázek totiž není jen tak. Je třeba 

dobře znát zákonitosti hmatového vnímání.



● evidence a zasílání výpůjček



● otextování nových knížek



● opravy knížek, které se mnohonásobným 

opakovaným hmatovým čtením textů a prohlížením 

obrázků postupně opotřebovávají



● pořádání seminářů pro tvůrce (v koročasech byly online)



● poskytování konzultací pro autory během tvorby

Mašinku plánuji vystříhnout z filcu.

První dojem při hmatovém vnímání učiní výstižný materiál, filc je bohužel 

měkký a teplý. Zkusíte kov?

Jako body Brailleova písma použiji korálky, našiju je postavičkám na 

tričko.

Brailleovo písmo je pro prsty čitelné jen ve své standardní podobě (dle 

normy). Text pro Vás vytiskneme na plastovou fólii, tu pak našijete na trička.

Posílám náčrt stromořadí.

Používáte perspektivu. Ta je bohužel pro malé nevidomé dítě 

nesrozumitelná. Stromy do dálky nezmenšujte.



● pořádání českých a mezinárodních soutěží

Každé dva roky pořádáme českou národní soutěž tvůrců hmatových 

knížek. První česká soutěž se konala v roce 2007.

Soutěžní díla tvoří stěžejní část výpůjčního fondu knihovny. Autoři je tvoří 

dobrovolnicky – podporují tak nevidomé dětské čtenáře.

Nejlepší díla postupují do mezinárodní soutěže, která se koná vždy tentýž 

rok. V této celosvětové soutěži je Česká republika pravidelně zastoupena 

mezi soutěžícími i mezi členy odborné poroty. Má na svém kontě vítězství 

jednoho ročníku.





● pořádání výstav hmatových knížek pro veřejnost



● spolupráce s českými i zahraničními odborníky

Cannero Riviera



● překlady knížek, zakoupených v cizině (Finsko, Francie, 

Holandsko, Korea, Norsko), do češtiny



Z domovů našich čtenářů

Když nám paní pošťačka donese velké krabice, hned Tobíkovi dojde, 

co to je. Musíme nechat veškeré práce a jdeme číst. Strávíme s tím 

celé odpoledne a nejkrásnější na tom je, že každý příběh díky 

hmatovým efektům opravdu prožije, směje se a ty oblíbené čteme 

pořád dokola. Děkujeme Knihovně hmatových knížek, že přináší 

radost dětem, které ji potřebují.

Děti v naší rodině vidí dobře, nevidomá jsem já, maminka. Z Knihovny 

hmatových knížek si půjčujeme hry, které můžeme hrát společně. Ke 

hře jsou přiložena i pravidla vytištěná v Braillu. Je báječné, že je vše 

připraveno pro nevidomého a nepotřebujeme tudíž žádnou asistenci. 

V knihovně mi v Braillu ochotně vytisknou texty: návod na výrobek, 

který jsem si koupila, logopedické cvičení pro dceru apod.



Čtenáři

Knihovny hmatových knížek



Příběh čtenáře KNIHOVNY HMATOVÝCH KNÍŽEK

Maxík se narodil jako úplně zdravé miminko. Na světě ho přivítali 
maminka, táta a jeho starší ségra Ella a první měsíce vypadaly jako v 
jiných rodinách. Postupně si ale rodiče začali všímat, že má Maxík 
problémy s očima. První prognóza od očního lékaře byla, že na pravé 
oko nevidí a na levé možná uvidí, ale asi hodně špatně. Maxík je velký 
bojovník, a tak se vrhnul do posilování očíčka. Bohužel se přes 
všechnu snahu zrak zachránit nepodařilo. Když byl Maxíkovi necelý 
rok, vyslechli si rodiče nakonec diagnózu nenávratné slepoty obou očí.

Maxík měl ale štěstí, že jeho rodina se snaží před ničím neuhýbat a 
bere věci tak, jak jsou. No a hlavně Maxík je prostě živel.

Jako zvídavý kluk s velkou fantazií objevil úplně nový svět s knížkami. 
Pro nevidomé děti existují speciální knížky, které se čtou hmatem. 
Maxík je miluje. 



Knihovna hmatových 

knížek funguje na 

profesionální úrovni.

Zajistit její provoz finančně 

je ale více než náročné.

První a v republice jediná

Knihovna hmatových knížek

potřebuje vaši podporu.

Každý dar má smysl!



• Jiná taková knihovna v ČR neexistuje. Knížky dostupné 

v běžné knihovně si nevidomé děti nepřečtou. I ony 

ale potřebují pohádku na dobrou noc.

• Skrze podporu knihovny podpoříte nejen Maxíka, ale 

rovnou všechny dětské nevidomé čtenáře v České 

republice najednou – a to není málo!

Proč podpořit právě

Knihovnu hmatových knížek?



Podpořte nevidomé dětské čtenáře!

Č. účtu: 2600312541/2010



Chcete se o naší knihovně dozvědět více?

www.asociacerodicu.estranky.cz

facebook.com/asociacedns

www.tactus.wz.cz

asociacerodicu.rajce.net

náměstí Míru 19, 120 00 Praha 2

khk.asociace@gmail.com

728 945 537

IČO 65995805

bankovní spojení 2800099562/2010






















