
Návštěva knihovny 

Krajskou knihovnu v Karlových Varech a současně i oddělení pro nevidomé navštívili  žáci 6. ročníků 

společně se svými vyučujícími  v rámci výuky etická výchova a český jazyk. 

V oddělení pro handicapované se nás ujala vedoucí paní J. Tichá, která přítomné žáky uvedla do světa 

nevidomých. V průběhu  jejího vyprávění se žáci dozvěděli o životě nevidomých mnoho zajímavostí, 

s čím se denně musí potýkat, jaké kompenzační pomůcky jim  usnadňují  jejich už tak nelehký  život-

přístroj na nalévání teplé vody,zápisník pro nevidomé, rozlišovací kolíček na ponožky, hlásič barev, 

ale i stolní hry pro nevidomé jako třeba šachy, hrací karty, ale i hra Člověče nezlob se. Žáci si mohli 

osahat knihy tištěné Braillovým písmem a dokonce i mapy, které doplňovaly texty v těchto knihách. 

Braillovo písmo je speciální druh písma, resp. systém psaní, určený pro nevidomé, slabozraké a lidi se 

zbytkem zraku. Pro žáky to byla určitě zajímavá zkušenost  - nahlédnout do světa nevidomých. 

V druhé části naší návštěvy se nás ujala paní knihovnice B. Čihařová, která nás seznámila s tím, jak to 

chodí v knihovně. Společně nás vzala i do zázemí celé knihovny, kde jsme viděli velké množství 

uskladněných knih, prošli jsme dětským oddělením,  oddělením pro dospělé ,studovnou a taky jsem si 

vyzkoušeli samoobslužný pult, který slouží k odbavení čtenáře při výpůjčce a vrácení knihy. 

V prostorách celé knihovny jsme také obdivovali krásné obrazy, grafické malby , ale i keramické 

výrobky, které zde vystavují nejen školy, ale i také někteří jednotlivci. Výstavní prostory jsou na celý 

rok dopředu zamluveny , tak velký zájem je zde o prezentaci výtvarných  děl. 

Společná návštěva krajské knihovny se nám vydařila a možná někteří žáci v budoucnu využijí nabídek 

knihovny při jejich dalším studiu. Poděkování si zaslouží obě pracovnice Krajské knihovny Karlovy 

Vary -  p. J. Tichá a p. B. Čihařová za jejich profesionální přístup a skvělou práci. 

                                                                          J. Váňová, Mgr. J. Široká – žáci 6.B.,6.C 

 

 


