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 Knihovna digitálních dokumentů je služba 
určená výhradně pro zrakově postižené. 
Díky ní mohou nevidomí i slabozrací lidé 
získat přístup k velkému množství knih a 
časopisů rozmanitých žánrů a to jak 
oddechové, tak i naučné a odborné 
literatury.











 Může tištěný titul číst takřka kdekoli.
 Nepotřebuje ke čtení nic jiného, než samotnou 

knihu.
 Může ho číst hned bez jakýchkoli příprav.
 Nemusí být nijak technicky zdatný či vzdělaný.
 Má komplexnější přehled o celkové struktuře 

knihy.
 Text je pro větší názornost či odlehčení 

doplňován či obzvláštňován grafickými doplňky 
(schémata, obrázky, fotografie aj.)



 Nestačí mu vyrazit si knihu koupit do 
knihkupectví či do novinového stánku.

 Má velké omezení v možnosti výběru titulů.
 Kniha či časopis musí být vždy nějak speciálně 

upravena (tisk v braillu, zvětšený černotisk, 
digitalizován).

 Je pro něj většinou přístupný pouze samotný 
text (nevyužije obrázky, grafy, schémata atd.)

 Musí být technicky zdatný nebo vzdělán v práci 
s PC, v práci se spec. software atd.







 Velký a rozmanitý fond (cca 13 tisíc 
knih, 6 tisíc zpracovaných konkrétních 
čísel časopisů)

 Na výběr z cca 50 časopisů
 Jednoduché i pokročilé vyhledávání
 Uživatel je průběžně informován, co 

nového do knihovny přibylo a může si 
určit i oblast, která ho zajímá.



 Pohodlné čtení časopisů.
 V nabídce i právě vydávané tituly.
 Informace o „návaznosti“ knih (pokud 

existuje).
 Možnost požádat o zařazení titulu do fondu 

knihovny.
 Organizace SONS či spřízněná TyfloCentra 

umí naučit uživatele pracovat s PC tak, aby si 
tituly mohli bez problémů číst sami.



 Zdroje

 Nakladatelé

 „Skenovači“

 Převod do prostého textu

 pomocí OCR

 z formátů určených pro sazbu či tisk (PDF, Word, 
Ventura, PageMaker, InDesign, Quark)

 z webu



 1993: Knihovna běží na systému BBS.
 1996: rozšíření i o FTP přístup přes 

internet.
 2002: spuštěno webové rozhraní

s názvem Knihovna digitálních 
dokumentů. 



 2008: díky Rotary klubu, který zajistil 
financování nového vývoje, se začíná 
pracovat na novém vylepšeném rozhraní 
KDD. 

 2010: spuštěno nové vylepšené rozhraní 
Knihovny digitálních dokumentů a celý 
systém přenesen včetně hardwaru k 
firmě Thinline. Administraci, služby knihovny 
pro ZP i obsah zajišťuje samozřejmě stále 
organizace SONS ČR.



 Knihovna je v souladu s autorským 
zákonem číslo 121/2000 Sb. §38 odst. 1 písm. 
a) v jeho pozdějším znění.

 Kopírování a šíření knih pro vlastní potřebu 
zrakově postiženým je dle výše uvedeného 
zákona povoleno a zákon o autorském právu 
tím není porušován. 

 Přístup do knihovny mají pouze zrakově 
postižení registrovaní uživatelé. 



 Počet registrovaných uživatelů: 1 285
 Počet vyhledávání: 75 090
 Počet titulů neperiodik v knihovně: 12 736
 Počet titulů periodik v knihovně (výtisků): 

6027
 Počet titulů periodik v knihovně: 64
 Počet spolupracujících nakladatelství: 91
 Počet stažených knih: 426 649
 Počet stažených časopisů: 101 772



 115 nových klientů (60 nevidomých a 
55 těžce slabozrakých). 

 1 163 knih (z toho je 281 titulů vzdělávacího 
či populárně-naučného charakteru)

 590 čísel různých časopisů
 72 542 stažených titulů. Z toho je 61 499 

knih, 10 892 konkrétních čísel časopisů a 158 
textů. 

 Počet stažení by se dal přirovnat k počtu 
vypůjčených knih v běžné knihovně.
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