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Co se chystá – kam vyrazit?

Andrea Součková

V době, kdy čtete třetí podzimní číslo zpravo-
daje, milé čtenářky a milí čtenáři, je již doba do-
volených a prázdnin neodvratně pryč… Ať už jste 
strávili chvíle volna v tuzemsku nebo v zahraničí, 
chytali bronz u moře, poznávali krásy cizí kultu-
ry nebo zdolávali horské vrcholy, doba odpočin-
ku je za námi, což však zdaleka není důvodem 
k pesimismu. Naopak, před námi je doba kni-
hovnických žní, neboť druhá polovina roku přeje 
knihovnickým akcím, a proto bych vám ráda při-
pomněla, které tradiční významné knihovnické 
akce se blíží. Vzhledem k četnosti a rozmanitosti 
akcí bude pro mnohé z nás velmi těžké rozhod-
nout se, kterým seminářům, workshopům či před-
náškám dát přednost a navštívit je. 

Ve chvíli, kdy držíte podzimní číslo zpravoda-
je v rukou, jsou již někteří z vás bohatší o nové 
zážitky a informace ze zářijových akcí, např. 
z olomoucké konference Knihovny současnosti, 
z Knihovnické dílny v Jičíně nebo ze semináře Co 
venkovské knihovny umějí a mohou v Ratíškovi-
cích. Ale co je ještě před námi? Celostátní akce 
Týden knihoven, tentokrát věnovaná muzejním 
knihovnám, se uskuteční v termínu 6.–12. října. 
Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Krá-
lové bude již po šesté udělován titul Knihovník/
Knihovnice roku Královéhradeckého kraje, slav-
nostní podvečer proběhne 15. října. Součástí bude 
také vernisáž výstavy Jak vidím svou knihovnu. 
Všem zúčastněným, kteří se na přípravě výstavy 
podíleli a zaslali do ní fotografie svých kniho-
ven, velice děkujeme. Další významnou akcí, na 
kterou bych ráda upozornila, je Královéhradec-
ká knihovnická konference, která se bude konat 
25. listopadu, taktéž v prostorách krajské knihov-
ny. Loňský ročník, třebaže byl první, vzbudil 
velký zájem knihovnické veřejnosti, v letošním 

roce na něj konference programově naváže (více 
viz zadní strana obálky). Vystoupí zde doc. Papík 
s odbornými přednáškami na téma Informační 
služby budoucnosti a Od volného internetu k pro-
fesionálním zdrojům. Druhá část programu bude 
věnována královéhradecké knihovnické koncepci, 
resp. ročním knihovnickým kampaním.

V krajské koncepci je stanoveno, že se knihov-
ny každý rok zaměří na jednu oblast knihovnické 
činnosti s cílem informovat co nejširší veřejnost 
o možnostech knihoven v dané oblasti. Pro rok 
2014 je určena jako prioritní oblast knihovnické 
práce „Bohatství regionálních fondů a informací 
v našich knihovnách“. Celá kampaň je podpoře-
na plakátem, logem a také mottem: Víme, kde 
jsme doma. Jednotné označení sleduje pouze 
jediný cíl: zviditelnění aktivit knihoven. Je naší 
trvalou snahou sledovat, jaké aktivity v rám-
ci letošní kampaně knihovny podnikají. Avšak 
v záplavě besed, čtení, dílen, výletů a dalších 
nejrůznějších akcí, které knihovny pořádají, nám 
bohužel některé z činností hodných uveřejnění 
unikají. I když se může jednat o velice vydaře-
nou akci, pokud není uvedena pod logem-hlavič-
kou kampaně, nemusíme si jí všimnout – a to je 
škoda (Pro zájemce je logo ke stažení na www: 
http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Dokumenty/
Materialy-ke-stazeni/Clanky/Logo-k-propagaci-
-regionalnich-fondu-2013-2014.aspx.). V rubrice 
Naše téma věnujeme této problematice velkou 
pozornost. Prosíme tedy, pokud by se někdo chtěl 
pochlubit, nebojte se a napište nám – stačí zaslat 
e-mail s odkazem na akci apod. Pokud se bude 
jednat o originální nápad či myšlenku, vaši čin-
nost se pokusíme odměnit alespoň drobným tex-
tem ve zpravodaji nebo stručnou zmínkou během 
Královéhradecké knihovnické konference.

NA SlOvíčKOOBSAH ČÍSLA

U NÁS
Knihovnicko-informaèní zpravodaj 
Královéhradeckého kraje

Ètvrtletník 
Náklad: 600 výtiskù 
Urèeno knihovnám Královéhradeckého kraje

Vychází s finanèní podporou 
Královéhradeckého kraje

Šéfredaktor: Mgr. Andrea Součková

Redakèní rada: 
Mgr. Jana Benešová, Božena Blažková, 
Bc. Vladimíra Buchtová, Ester Horáková, 
Bc. Kateřina Hubertová, Marta Lelková, 
PhDr. Olga Pitašová, Bc. Markéta Poživilová, 
Mgr. Eva Svobodová, Markéta Tučková, 
Mgr. Vanda Vaníčková

Korektury: PhDr. Božena Klabalová

Sazba, tisk: AD reklama, s. r. o., Trutnov

Vydává Studijní a vìdecká knihovna 
Hradecká 1250 
500 03 Hradec Králové 
tel. 494 946 200 
http://unas.svkhk.cz

Inzerci pøijímá redakce. 
Za pùvodnost a obsahovou správnost ruèí autor. 
Nevy�ádané pøíspìvky se nevracejí.

Toto èíslo vyšlo 18. 9. 2014

MKÈR E 14191 
ISSN 0862-9366

Copyright 2014 SVK HK 
Všechna práva vyhrazena. �ádná èást nesmí 
být reprodukována, uchovávána v rešeršním 
systému nebo šíøena jakýmkoliv zpùsobem 
bez pøedchozího písemného souhlasu vydavatele.

OBSAH

Na slovíčko
- Co se chystá – kam vyrazit?  3

Šumné knihovny
- Knihovna Jaroslava City  4
- Díky spolupráci ožívá knihovna v Bačetíně  5
- Jak to dělají v Třebechovicích? 6
- Minisjezd čtenářů poznával středověk  7
- Krajská digitalizační jednotka v rutinním provozu  8
- Knihovnická exkurze po pardubických knihovnách  9
- Návštěva u Kryštofa Haranta a hastrmánka Pecičky  10

Naše téma
- Regionální fond knihovny aneb Vyhledávání v databázích.  11 

Část 3: Databáze TamTam firmy Anopress
- Místní akční skupiny v Královéhradeckém kraji  13
- Regionální literatura a databáze v Referenčním centru KMHK  14
- Regionální fond Městské knihovny v Náchodě  15
- Fondy Společenskovědní knihovny Muzea  16 

východních Čech v Hradci Králové 
- Knihovna Galerie moderního umění 17
- Knihovna muzea v Jaroměři  18

Nové trendy
- Recenze článku Elektronické verze  19 

regionálních periodik v SVK HK

Jak na to
- Jak na vektorovou grafiku aneb Grafický design podruhé  21
- Elektronická komunikace  23
- Turisté jako nová cílová skupina specifických nabídek a služeb  26 

knihoven aneb Nabídněte návštěvníkům turistickou vizitku 

Stalo se
- Základní knihovnický kurz v SVK HK  28
- Bipartitní dialog v Hradci Králové  29
- Jak na besedu II.  31
- Inforum 2014  31
- Za informačním vzděláváním do Havířova  33
- Setkání zástupců zdravotnických knihoven ČR v Lékařské  35 

knihovně Lékařské fakulty UK v Hradci Králové 

Okénko
- Z webu do knihovny a z knihovny na web  36
- Povídání o literatuře faktu  38

Doporučujeme do vašich fondů
- Kéž bychom opět našli své kořeny…  40
- O tom, jak přišla na svět knížka Peckovské  41 

vesnice aneb Jak laici dělali knihu

Z knihovnických organizací
- Sekce SDRUK ČR pro bibliografii (2. část) 43
- Sekce SDRUK ČR pro historické fondy  44
- Ohlédnutí po letech aneb Čím žila Sekce veřejných  46 

knihoven SKIP na přelomu tisíciletí – 1. část

Kdo je
- Co se mele hlavou… Kdo je ŠS?  47
- Marcela Procházková se představuje  49

Nekrolog
- Mgr. Helena Potůčková 50

Obálka: Knihovna Jaroslava City ve Vysokově, 
Královéhradecká knihovnická konference 2014

Foto nad Do čísla přispěli: 
Knihovnická exkurze po pardubických knihovnách

Fotografie použité v tomto čísle jsou z archivu jednotlivých 
knihoven nebo z jejich webových stránek.



4 U NÁS • PODZIM 2014 U NÁS • PODZIM 2014 5

ŠuMNé KNiHOvNy ŠuMNé KNiHOvNy

Knihovna Jaroslava City

Marta Lelková

Nově přestěhovaná knihovna ve Vysokově na 
Náchodsku dostala do vínku kromě nových prostor 
i nové jméno - Knihovna Jaroslava City. Ilustrátor 
dětských knížek, animátor stodílného večerníčku 
o šneku Maťovi a skřítku Klinčekovi Jaroslav Cita 
byl vysokovský rodák. Po jeho smrti v roce 2013 
jeho manželka dovolila, aby knihovna nesla jeho 
jméno. Kromě jména autora má knihovna ve svém 
novém logu i Citův obrázek proslulých postaviček. 
A aby nového nebylo málo, k novým prostorům 
a novému jménu přibyla i nová knihovnice, paní 
Jiřina Bittnerová. Celé to propuklo 31. 3. 2014, 
kdy byla knihovna znovu slavnostně otevřena. Ale 
pěkně po pořádku.

Knihovnu ve Vysokově poslední léta vedla 
paní Helena Macková. Aby knihovna nabídla více 
aktivit, začala rozvíjet práci s dětmi. V knihovně 
se scházely maminky s dětmi a četly se společně 
pohádky. Postupně se přidalo různé tvoření. Děti 
kreslily, tvořily pohledy, které pak s knihovnicí 
roznášely do všech domů v obci, nacvičovaly 
básničky ke Dni matek či vítání občánků nebo 
k Vánocům. Později se přidaly i výlety. Paní 
Bittnerová, čerstvá důchodkyně s energií a chutí 
do života jako „dvacítka“, se přestěhovala na 
důchod do Vysokova a rychle si našla svoje 
místo i v knihovně. Po přestěhování do nových 
prostor převzala vedení knihovny ona, ale s dětmi 
jí pomáhají i další ochotné pomocnice. Společně 
vymýšlejí různé činnosti a svůj kroužek pojmeno-
valy Šikovné ručičky. Pondělky odpoledne jsou 
v knihovně věnovány právě Šikovným ručičkám. 
Středa je zas věnována půjčování knih a časopisů. 
Přinést život do knihovny není jednoduché. Chce 
to splnit několik podmínek. V první řadě je to 
zájem zřizovatele mít životaschopnou knihovnu. 
Když ten chybí, je to téměř nemožné. To je pak 
knihovna umístěna do nějaké nepotřebné místnosti 
a nikdo neřeší, jestli jsou její prostory vhodné pro 

děti, důchodce a vůbec jestli je vhodná pro knihy. 
Je trendem budovat knihovny, které jsou nejen 
půjčovnami knih, jako tomu bylo v minulosti, 
ale živým, pohodlným a čistým prostorem pro 
různé doplňkové služby. Zdá se, že ve Vysokově 
to chápou. To, jakým životem bude knihovna žít, 
záleží do velké míry na knihovníkovi. To je další 
veledůležitý předpoklad pro dobrou knihovnu. 
I kdyby byla knihovna zlatá, život v ní nebude, 
když se o to nezasadí knihovník se schopností 
lidi nadchnout pro čtení a přitáhnout do knihovny. 
Jak to ale udělat? Na to neexistuje žádný zaručený 
recept. Knihovník musí pracovat s „materiálem“, 
který je v jeho obci k dispozici. Myslím tím sklad-
bu obyvatelstva, další spolky v obci, školu, školku, 
klub důchodců a podobně. Ve Vysokově školka 
ani škola není, proto je například práce s dětským 
čtenářem o to náročnější. Každý dobrý knihovník 
musí mít jasno v tom, kdo jsou potenciální uživate-
lé jeho knihovny, a poskytovat jim služby na míru. 
Vyžaduje to mnoho tvořivého úsilí, ale jen když se 
vynaloží, může se očekávat ovoce. Třetím neméně 
důležitým předpokladem fungování knihovny je 
její vybavení knižním fondem. Nemůžeme čekat, 
že knihovna bude hojně navštěvována, když na-
bízí k půjčování několik stovek knih, které četly 
naše babičky, a z „úcty ke knize“ se jich nechce 
knihovník vzdát a pouze naříká, že se dnes nečte. 

Myslím, že knihovna Jaroslava City chce být 
živou knihovnou a že paní knihovnice vědí, co 
je pro to potřeba dělat. Prostředí knihovny si 
zútulnily, jak jen to šlo. Fond probraly a doplnily 
novými knihami z výměnného fondu. Knihovni-
cím nechybí elán a nápady. Zbývá jen jim přát, aby 
vynaložená snaha našla pozitivní odezvu u těch, 
kterým je knihovna určena.

Kontakt na autorku: lelkova@mknachod.cz 
Web knihovny: http://knihovnavysokov.webk.cz/

Ester Horáková

Asi jen málokdo neví, kde leží Orlické hory. 
Málokdo ale už ví, kde leží obec Bačetín. Tuto 
vesničku s jejími přibližně 400 obyvateli naleznete 
právě na cestě do Orlických hor. 

O Bačetíně, který se nejspíše jmenuje podle 
nějakého pana „Bačaty“, jsou první zmínky již 
kolem roku 1420. Já si tuhle vesničku vybavuji již 
od mala, protože jsem se tady narodila a dlouhou 
řadu let žila. V době nedávno minulé byl Bačetín 
něco jako středisková obec. Byla tady škola, poz-
ději již jen mateřská škola, obchod a JZD. V této 
době se do obce také přistěhovali lidé, kteří zde 
dostali práci v místním statku.

Když se podívám zpět, obec prošla mnoha 
změnami. V loňském roce se zde uskutečnily nové 
volby do obecního zastupitelstva. Starostkou se sta-
la paní Gabriela Prýmusová, která oplývala elánem 
a hlavně ochotnými lidmi. Začala uskutečňovat 
někdy malé, neviditelné a někdy viditelné změny. 
Jednou z nich byla i započatá dobrá spolupráce 
s místní knihovnou.

Paní knihovnice Boženka Dyntarová, která je 
s knížkami spjata již 39 let, zažila období, kdy 
se knihovna dělila o jednu místnost s archivem. 
Není to tak dávno, kdy se knihovna přestěhovala 
do větší, ale hlavně samostatné místnosti. Sice 
se starými regály, stolem, ale zato s novou PC 
technikou, kterou začala modernizace místní 
knihovny. Během pár týdnů zde započne paní 
Boženka půjčovat knihy přes program Clavius. 
Na seznamu modernizace pro blízkou budoucnost 
nechybí výměna stolu, židle a především knihovna 
dostane nové regály. Co ale již nyní knihovně 
velmi prospělo, je rozšíření o sousední místnost, 
ze které se stala příjemná čítárna. Čtenáři mohou 
vplout do křesel a v klidu si přečíst časopis nebo 
si prohlédnout zde vystavené almanachy a kroniku. 
Knih zde zájemci mají dostatek, a to i díky pravi-

delným souborům výměnného fondu z knihoven 
v Dobrušce a v Rychnově nad Kněžnou.

O čtenáře zde mají zájem, proto jim vycházejí 
vstříc i úpravou půjčovní doby při změně času. 
I paní knihovnice říká, že „potmě se lidem už 
nikam nechce“. Také asi před třemi lety čtenáři 
a obyvatelé obce vybírali nový znak knihovny 
Bačetín. Všechny návrhy vycházely ze znaku obce, 
a mohu-li posoudit, byl vybrán ten nejvýstižnější. 

Paní starostka se snaží o podporu kultury 
a podporu aktivit dospělých i dětí, proto spolu 
s knihovnou zvou děti ze zdejší MŠ na návštěvy 
mezi knížky, kde je pro ně připraven pestrý pro-
gram. Stejně jako v pohádkách nechybí princezna 
nebo víla, tak i v knihovně děti provází milá bílá 
paní. Předškoláčci na oplátku svými výtvory 
a dárky zdobí místnosti knihovny. Děti jsou také 
zvány na tzv. klubování, při kterém jednou hrají 
hry, podruhé dělají různé výtvarné činnosti a sa-
mozřejmě nesmí chybět ani společné čtení. Malí 
čtenáři mají potom šanci zapojit svou fantazii a buď 
příběh dovyprávět, nebo si vymyslet svůj vlastní. 
V Bačetíně nezapomínají ani na dospělé, ti se 
také scházejí ke společnému čtení na pokračování 
a zároveň i sousedskému popovídání.

I když knihovna nemá své webové stránky, 
obec vidí důležitost informování obyvatel o dění, 
ale i o službách, které knihovna nabízí, a proto po-
čítá s aktivním využitím záložky na stránkách obce.

Na závěr musím vyzdvihnout spolupráci paní 
knihovnice s obecním úřadem a její výsledky, za 
kterými stojí i ti ochotní lidé kolem. Vždy je pro 
knihovnu a pro celou obec velké štěstí a přínos, 
když starosta spolu se zastupitelstvem mají zájem 
o dění v knihovně a podporují ji.

Kontakt na autorku: podbrezi.knihovna@seznam.cz

Díky spolupráci ožívá 
knihovna v Bačetíně
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Markéta Tučková

Dne 29. 5. 2014 pořádala Městská knihovna ve 
Rtyni v Podkrkonoší 26. minisjezd dětských čtená-
řů z Náchodska a z Trutnovska. Všechny přítomné 
přišel přivítat starosta města Z. Špringer. Byl mile 
překvapen, kolik dětských čtenářů a knihovnic 
se sjelo do Rtyně v Podkrkonoší. Zdůraznil, že 
městečko sice patří do okresu Trutnov, ale země-
pisně leží na rozhraní náchodského a trutnovského 
okresu, a tak byl velice rád, že pozvání přijali 
zástupci z obou regionů a že jejich knihovny spo-
lupracují. Po úvodním přivítání starostou se ujala 
slova knihovnice Jana Sehnalová a seznámila nás 
s programem minisjezdu, který zněl „Poznáváme 
středověk“, což možná mnozí z přítomných při 
příchodu do kulturního sálu, (kde se minisjezd 
konal) poznali, protože nás obklopovalo dobové 
oblečení, rytířská zbroj, ale hlavně knihy s touto 
tematikou. Jana Sehnalová měla připravenou 
zajímavou prezentaci, která čtenáře uvedla do 

tématu. Děti se seznámily s životem rytířů, zjistily, 
jak žili, co jedli, jak bojovali. Vysvětlili jsme si 
pojem heraldika. Pak jsme se vzájemně předsta-
vili. Každá skupinka ukázala erb svého města či 
obce, popsala ho a krátce všechny seznámila se 
vznikem obce. Zhlédli jsme erb Náchoda, Hronova, 
Nového Města nad Metují, Batňovic, Úpice, Rtyně 
v Podkrkonoší, Červeného Kostelce a Broumova. 
Následoval první úkol, namalovat si svůj erb. 
Porota složená z knihovnic měla za úkol vybrat 
pět nejhezčích erbů. Nebylo to vůbec jednoduché, 
protože všechny erby byly nápadité a něčím zají-
mavé. Mnohé šlechtické rody by je určitě ihned 
braly za své. Poté jsme si přečetli rytířské desatero, 
obdrželi ohořelou listinu a vypsali si tři rytířské 
zásady, které každý považoval za nejdůležitější. 
Po malé přestávce, kdy si někteří potěžkávali 
drátěnou košili a přilbice, jiní tasili opravdový 
meč, nám byly rozdány sešitky. Každý si ten svůj 

ŠuMNé KNiHOvNy

Minisjezd čtenářů poznával středověk

Jak to dělají v Třebechovicích?

Vanda Vaníčková

Informačnímu vzdělávání uživatelů bylo 
v U nás věnováno mnoho článků, v loňském roce 
jsme se pustili dokonce i do samostatné přílohy 
(Jak zařadit naši knihovnu mezi vzdělávací insti-
tuce, ročník 23 (2013), č. 4). I přes dostatečné teo-
retické podhoubí se všichni, a to nejen knihovníci, 
shodneme na tom, že nejcennější je vždy reálný 
příklad z terénu. Na následujících řádcích nabízím 
ukázku dobré praxe z knihovny v Třebechovicích 
pod Orebem.

Heldova městská knihovna Třebechovice 
pod Orebem není pouze knižním svatostánkem, 
je zároveň místem, kde pracují velmi šikovné 
knihovnice, jež se nebojí informačního vzdělávání. 

Styčným důstojníkem této oblasti je knihovnice 
Monika Malá, která vymýšlí a později i vede 
většinu informačních lekcí. Programy věnované 
historii, regionu a kultuře má pod taktovkou Jana 
Rückerová.

Informační lekce poskytuje knihovna nejčas-
těji základní škole, občas se uskuteční i program 
pro školu mateřskou. Management nabídky lekcí 
je zvládnutý velmi dobře, neboť má paní Malá 
připravený seznam lekcí (spolu s určením, pro 
jakou třídu je program vhodný, s čím a jak dlouho 
děti pracují), který začátkem září posílá e-mailem 
přímo učitelům. Pro každou třídu jsou připraveny 
3-4 programy během celého školního roku (viz 
webové stránky knihovny http://hmk.webk.cz/
pages/nabidka-pro-zs.html). V nabídce nechybí 
tradiční práce s katalogem (Jak hledat v knihovně; 
4. třída) či čtenářské hrátky pro začátečníky (Hra 
s písmenky; 1. třída). Atraktivní jsou pak zejmé-
na lekce zaměřené na zážitkové čtení (například 
práce s knihou Ronja, dcera loupežníka od Astrid 
Lindgrenové) nebo krátký, ale zábavný exkurz do 
světa nových knih s názvem Literární jednohubky 
pro 9. třídu. Dvacetiminutová „gastronomie“ je pro 
děti připravena každý měsíc.

Vymyslet hezké a poutavé názvy pro informační 
lekce je první krok. Druhý krok, smysluplně a za-
jímavě je pak vést, paní Malá, ryze knihovnice, 
nikoli učitelka, zvládá také obstojně. Struktura 
lekcí vychází z kritického myšlení a modelu 
E-u-R. Ve fázi evokace používá brainstorming, 
myšlenkové mapy a další metody vtahující účast-
níky do tématu. uvědomění si významu nejčastěji 
realizuje pomocí práce ve skupinách, soutěžních 
kvízů a úkolů. Ve fázi reflexe spíše improvizuje. 
Každý kolektiv pracuje a následně i hodnotí svou 
činnost odlišně. Paní knihovnice má, myslím, že 
po právu, ze své práce dobrý pocit. Ten se násobí 
s každým novým dětským čtenářem, jenž se přijde 
zaregistrovat, nebo dítětem, které zdraví na dálku 
přes celé náměstí a chválí „pitvu“. (Pozn. Infor-
mační lekce Pitva knihy; 4. třída.) 

Nejen třebechovická knihovna, ale rovněž 
všechny další se musí smířit s tím, že i jeden nový 
čtenář za celou třídu je v dnešní době obrovským 
úspěchem. Děti jsou lákány velkým množstvím 
podnětů, zprava bliká tablet, zleva přichází SMS 
na chytrý telefon, u toho všeho stále online na 
Facebooku.

Závěrem knižní tip od paní knihovnice Moniky 
Malé, s nímž uspěla i u devátých tříd. Sama však 
knížku, z níž dýchá pravá tajuplná anglická atmo-
sféra, doporučuje i dospělým – Chris Priestley: 
Příšerné příběhy z černé lodi.

Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz
Web knihovny: http://hmk.webk.cz/
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Lucie Jirků

V rámci realizace krajského projektu Digita-
lizace a ukládání1) vznikla ve Studijní a vědecké 
knihovně v Hradci Králové Krajská digitalizační 
jednotka (KDJ). Koncem února letošního roku 
proběhla v suterénu knihovny instalace knižního 
skeneru Bookeye3 A2 a dvou pracovních stanic 
s programem pro zpracování skenů BCS-2 a SW 
pro metadatový popis ProArc2). Na KDJ působí 
dva pracovníci (na dohodu o pracovní činnosti 
s krajem, každý cca na půlúvazek), kteří zároveň 
zajišťují i další potřebné práce pro druhou část 
projektu (digitalizace službou).

Provoz knižního skeneru, který umožňuje 

digitalizaci dokumentů do formátu A3, je v pod-
statě bezproblémový; během intenzivního třímě-
síčního testování jsme průběžně se subdodavate-
lem (fa Incad) řešili především chyby a možná 
vylepšení systému ProArc. Testovací provoz byl 
ukončen počátkem června, kdy Krajský úřad Krá-
lovéhradeckého kraje podepsal s dodavatelem (fa 
ICZ) akceptaci dodávky a předání KDJ do rutin-
ního provozu. 

Pracoviště nyní skýtá možnost digitalizace 
knihovních fondů (resp. monografií a periodik), 
vytváření metadat a exportu PSP balíčků dle 
platných standardů Národní digitální knihovny.3) 

Krajská digitalizační jednotka v rutinním provozu

ŠuMNé KNiHOvNy

Markéta Tučková

V sobotu 17. května uspořádala Studijní a vě-
decká knihovna v Hradci Králové ve spolupráci 
se SKIP 08 Východní Čechy a s Krajskou kni-
hovnou v Pardubicích exkurzi po knihovnách 
Pardubického kraje. Přestože se počasí příliš ne-
vydařilo, přihlášené knihovnice a knihovník se 
nenechali zahanbit a z Královéhradecka vyrazilo 
celkem 13 „účastníků zájezdu“.

První zastávka byla v knihovně v Býšti; origi-
nální směrník v budově obecního úřadu nám uká-
zal, kde můžeme vidět tolik očekávanou Knihov-
nu roku 2006. Mile nás přivítala knihovnice 
Vendulka Valečková, ředitelka Krajské knihovny 
v Pardubicích Radomíra Kodetová a metodička 

Blanka Bastlová. Vendulka Valečková nás se-
známila s činností knihovny. Koná se zde mno-
ho výtvarných dílen, při knihovně pracuje dětský 
klub Sluníčko. Navštěvují ho děti s rodiči v do-
poledních hodinách. Zajímavá byla i výstavka 
různých výrobků, které si čtenáři vyrobili při vý-
tvarných dílničkách. Na výstavě jsme též zhlédli 
výtvarné návrhy na logo knihovny; sešlo se 81 
různých nápadů. Tuto výtvarnou soutěž vyhlásila 
knihovnice, vybrat vítěze jí pomohlo hlasování 
veřejnosti. Se zájmem jsme si všichni prohlíže-
li alba s fotografiemi z různých akcí. Někteří si 
zakoupili různé dárečky, zaujala nás i prodávaná 
turistická vizitka, na které je vyobrazena místní 

Knihovnická exkurze po pardubických 
knihovnách

podepsal a první skupinka již mohla vyrazit na 
cestu „Za poznáním středověku“. Hra byla po-
dobná „šipkované“. Během cesty se odpovídalo 
na 17 otázek. Mezitímco odešla první skupinka, 
ostatní vyráběli hrad z různých krabiček. To byste 
nevěřili, jaké krásné hrady se pod ručkama dětí 
objevily. Hrady měly vlaječky s erby, věže, ochozy, 
studny, hladomorny, popraviště, výtahy. Z oken 

na vás koukali i obyvatelé hradu. Nové Město se 
tak zamilovalo do svého vyrobeného hradu, že 
nelenilo a odvezlo si ho domů, přestože celý den 
vytrvale pršelo a cestovali autobusem s přestupem 
na vlak. Zajímalo by mne, zda jejich megahrad 
přečkal cestu bez úhony. J Mezi vyráběním se 
postupně všichni vydali na středověkou cestu. Na 
jejím konci čekala každého odměna - medaile 

s pravým čokoládovým dukátem. Po „vyčer-
pávající“ procházce jsme dostali občerstvení 
a diplom za účast. Knihovnice obdržely 
upomínkovou tašku, kterou věnovalo město 
Rtyně v Podkrkonoší. Děkujeme knihovnici 
J. Sehnalové za příjemné dopoledne jinak 
deštivého a pochmurného dne. Už se těšíme 
na další skvělé setkání čtenářů!

Kontakt na autorku: knihovna@batnovice.cz
Web knihovny: http://www.mkrtyne.cz/

V současné době pracoviště doplňuje digitalizaci 
službou, po skončení druhé části projektu (počát-
kem roku 2015) bude provozem KDJ zajištěna pě-
tiletá udržitelnost projektu Digitalizace a ukládání.

obr. 1 Skener Bookeye3 A2

obr. 2 ProArc - metadatový popis

Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz
Web knihovny:  
http://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka.aspx

1) III. Digitalizace a ukládání, Reg. č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/08.07379, spolufinancovaný Evropskou unií z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 Zavádění ICT 
v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě.

2) https://code.google.com/p/archivacni-system/
3) http://ndk.cz/specifikace-metadata/
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Návštěva u Kryštofa Haranta 
a hastrmánka Pecičky

Jarmila Adolfová

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně - úsek regi-
onálních funkcí - uspořádala ve čtvrtek 12. června 
2014 tematickou exkurzi po knihovnách regionu. 
Akce byla primárně určena pro dobrovolné kni-
hovníky, ale zúčastnily se jí také profesionální 
knihovnice. 

Nejdříve byla navštívena PERLA PODKR-
KONOŠÍ – HRAD PECKA. Nachází se v maleb-
né kopcovité krajině mezi Dvorem Králové a No-
vou Pakou. Nejznámějším majitelem hradu byl 
cestovatel, spisovatel a hudební skladatel Kryštof 
Harant z Polžic a Bezdružic. Na letošní rok připa-

NAŠE TéMA
knihovna. Knihovnici Valečkovou napadlo, že 
by si mohla nechat vytvořit vizitku s knihovnou 
a tak nalákat další návštěvníky do knihovny. Při 
výborném pohoštění, které jsme již měli připra-
vené v sále obecního úřadu, jsme si vyslechli 
přednášku „Z knihovny na web a zase zpátky“ od 
Bc. E. Semrádové ze Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové. Mohli jsme se dozvědět, kde 
na webu hledat různé informace, aktuality. Ná-
sledovalo další vzdělávání účastnic knihovnické 
exkurze. Bc. K. Hubertová z Knihovny města 
Hradce Králové nám vysvětlila pravidla pro psaní 
e-mailů a poučila nás, jak komunikovat v elektro-
nických konferencích. Bohužel, program v Býšti 
rychle utekl, a tak nastal čas loučení, pokračovalo 
se na další zastávku. 

V Heřmanově Městci na nás čekal oběd, ov-
šem pozor, jednalo se o oběd pracovní! Každá 

knihovnice a knihovník museli během oběda 
vytvořit turistickou vizitku pro svou knihovnu. 
Obdrželi jsme pastelky, čtvrtku a už se malovalo! 
Turistické vizitky byly vyhodnoceny a nejlepší 
odměněny. Nejhezčí návrh nakreslila knihovnice 
J. Bittnerová z Knihovny Jaroslava City, druhé 
místo za originalitu obsadila knihovnice Kateřina 
Štěpánová z Mladých Buků. V Městské knihovně 
Heřmanův Městec nás již čekala vedoucí Zde-
na Poláková, její kolegyně Lenka Jablečníková 
a ředitelka MěK Chrudim PhDr. Hana Mazurová. 
Knihovna se nachází na náměstí ve zrekonstruo-
vané budově multifunkčního centra. Rekonstruk-
ce proběhla v roce 2010. V roce 2012 oslavila 
knihovna 110 let od svého vzniku. V dětském od-
dělení najdeme vyvýšené pódium, kde sedí pře-
devším děti při besedách. Všem se zalíbila krásná 
moderní křesílka, která přímo lákají k zasednu-
tí s knihou v ruce. Knihovna má také zahradní 
atrium, kde můžete posedět v letních měsících. 
Knihovna nás všechny uchvátila, snad i proto, že 
většina z nás byla z malých obecních knihoven, 
kde často bojujeme s místem a s financemi.

Posledním kulturním zážitkem pro všechny 
byla návštěva budovy synagogy v Heřmanově 
Městci. Za větru a deště jsme se plni krásných 
dojmů vraceli do svých domovů.

Kontakt na autorku: knihovna@batnovice.cz
Web knihovny:  
http://www.byst.cz/uvod-159/
http://www.hermanuv-mestec.cz/knihovna/

dá 450. výročí jeho narození, proto se na hradě po 
celý rok koná mnoho kulturních a společenských 
akcí. My jsme měli možnost navštívit prohlídko-
vou historickou trasu, která je věnována dějinám 
hradu a městečka, zahrnuje pracovnu Kryštofa 
Haranta, rytířský sál a černou kuchyni.

Z hradu jsme krásnou procházkou došli na ná-
městí, kde na nás již čekala paní knihovnice Lenka 
Knapová, která nás pozvala do místní knihovny. 
V knihovně se nachází turistické informační cent-
rum a je umístěna v budově Úřadu městyse Pecka. 
Dne 29. 3. 2014 byla knihovna slavnostně přejme-
nována na Knihovnu Kryštofa Haranta. Paní Len-
ka Knapová pro nás připravila velmi zajímavou 
prezentaci knihovny a moc milé posezení. Přišla 
nás pozdravit i paní starostka Hana Štěrbová.

Poté jsme se jeli podívat do Místní knihovny 
ve Vidonicích, které leží nedaleko městečka Pec-
ky. Knihovna se nachází v nově zrekonstruované 
autobusové zastávce v obci a knihovnické služby 
zde zajišťuje paní Lenka Knapová.

Cestou z Vidonic do Pecky jsme se zastavili 
na vyhlídce a pokochali jsme se malebnou kop-
covitou krajinou Podkrkonoší. Protože nám přálo 
počasí, naskytl se nám překrásný výhled na hlav-

ní masív Krkonoš se Sněžkou a Černou horou.

Z vyhlídky jsme se vrátili zpět do městečka 
Pecka, kde jsme navštívili Pohádkovou infokan-
celář hastrmánka Pecičky a výstavu historických 
příběhů, vytvořenou na základě Peckovských 
pohádek. Úryvky z pohádek nám přečetla sama 
autorka knihy PECKOVSKÉ POHÁDKY DĚ-
DEČKA ALOISE paní Naděžda Hamanová. Její 
poutavé vyprávění by se dalo poslouchat celé 
hodiny, ale bohužel jsme museli pokračovat v na-
plánovaném programu.

Jeho dalším a posledním bodem byla návštěva 
Místní knihovny ve Vidochově, která se nachází 
v budově obecního úřadu a o knihovnu se stará 
knihovnice paní Věra Poláková.

Každý tematický zájezd, který pořádá Knihov-
na Václava Čtvrtka v Jičíně, nám přinese plno no-
vých a zajímavých informací a podnětů k další 
práci v našich knihovnách.

Kontakt na autorku: radimujicina@seznam.cz
Web knihovny:  
http://www.pecka.knihovna.cz/
http://www.pecka.knihovna.cz/pobocka-vidonice/
http://knihovnavidochov.webk.cz/pages/uvod.html

Regionální fond knihovny 
aneb Vyhledávání v databázích 
Část 3. Databáze TamTam firmy 

Anopress
Marcela Procházková

Sérii článků o regionálních databázích Studijní 
a vědecké knihovny v Hradci Králové doplní další 
článek, tentokrát věnovaný databázi TamTam. 

TamTam je plnotextová online databanka in-
formační agentury Anopress. Tato agentura půso-
bí v České republice od roku 1997 jako dodavatel 
profesionálního monitoringu médií. Shromažďuje, 
zpracovává a zpřístupňuje plné texty z českého 

periodického tisku, přepisy českých televizních 
a rozhlasových relací, nabízí informace z čes-
kých internetových serverů a aktivně odkazuje 
na zdroje z internetu. Vytváří tak jedinečnou da-
tabanku plných textů tištěných i elektronických 
médií. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Krá-
lové uzavřela s agenturou smlouvu o standardním 
využívání databanky v lednu 2000.1) V současné 



12 U NÁS • PODZIM 2014 U NÁS • PODZIM 2014 13

NAŠE TéMA NAŠE TéMA
době má do TamTamu přístup jeden z počítačů 
ve studovně v 5. podlaží. 

Můžeme říci, že databázi TamTam řadíme 
také mezi zdroje regionálního charakteru. Obsa-
huje totiž i plné texty článků z novin Královéhra-
deckého kraje (např. Hradeckého deníku) a rov-
něž přináší přepisy pořadů nejenom celostátního, 
ale i regionálního rozhlasového zpravodajství. 

Databáze má archiv od roku 1996. Pro vyhle-
dávání různých témat můžeme využívat jednodu-
chý nebo rozšířený formulář. Jednoduchý formu-
lář slouží k základnímu vyhledávání. Zadat lze 
libovolný dotaz – klíčová slova či slovní spojení, 
zvolit příslušné období (1 den, 2 dny, 3 dny, 1 tý-
den, 2 týdny nebo časový úsek od-do) a vybrat 
zdroj nebo skupinu zdrojů (celostátní tisk, tele-
vize + rozhlas, regionální tisk, časopisy + ostat-
ní zdroje, internet, webmonitoring). Ponechat 
ovšem můžeme vyhledávání přes celé spektrum 
vyjmenovaných zdrojů zaškrtnutím volby VŠE. 

Ukázka jednoduchého formuláře:

Na rozdíl od jednoduchého formuláře má 
ten rozšířený o něco více funkcí. Text dotazu 
můžeme zpřesnit zadáním kritérií do několika 
vyhledávacích polí. Je zde také možnost většího 
výběru období, tedy časového úseku, ve kterém 
se mají články vyhledávat. 

Pomocí následujících obrázků si přiblížíme 
vyhledávání v rozšířeném formuláři. Jako příklad 
si uvedeme hledání článků o elektrárně Hučák 
(v Hradci Králové), které vyšly v regionálním 
tisku v letošním roce. 

Jeden z možných postupů vyhledávání 
v rozšířeném formuláři:

1) Do pole přesná fráze napíšeme slovní 
spojení: elektrárna Hučák. Jako časové období 
zaškrtneme poslední možnost, z rolovacího 
menu vybereme variantu: za posledních X roků 
a zvolíme aktuální kalendářní rok, tj. 2014. Ze 
zdrojů označíme regiony, tedy regionální tisk. 
Takto vyplněný formulář zbývá pouze potvrdit 
tlačítkem „vyhledat“ nebo „spustit vyhledávání“ 
ve spodní části okna. 

2) Po vyhledání se obrazovka rozdělí na dvě 
části. Na levé straně se objeví seznam článků 
vyhledaných podle našeho zadání. Pravá strana 
je prázdná, protože jsme si zatím nevybrali 
a neotevřeli žádný ze záznamů.

3) Ze seznamu si nyní vybereme libovolný článek, 
třeba ten poslední, s pořadovým číslem 8: Hučák: 
elektrárna i ochránce před velkou vodou. Po 
kliknutí na modře zabarvený název článku se 

v pravé části obrazovky otevře jeho úplné znění a 
nad ním informace, v jakém zdroji (v tomto případě 
Hradecký deník) byl článek původně otištěn. 

Na výše uvedeném příkladu jsme si předvedli 
základní postup vyhledávání. V databázi TamTam 
lze vyhledávat nejrůznější témata, můžeme zvolit 
prohledávání v různých zdrojích a nastavit časové 
období. Dobrou službou je také možnost zpřesnění 
dotazu v seznamu již vyhledaných záznamů. 
Pokud se nám totiž zdá získaný seznam široký, 
můžeme s ním dále pracovat a počet záznamů 
zúžit zadáním dalšího termínu do pole „zpřesnit 
dotaz“. Umístění tohoto políčka znázorňuje 
následující obrázek.

Vyhledané záznamy lze řadit podle skóre, data, 
zdroje, nadpisu nebo strany. Seznam se dá rovněž 
zobrazit v základní formě, se souhrnem, graficky 
nebo jako seskupený.2) V knihovně si čtenáři 
mohou vybrané články vytisknout.

Zdroje:
1) KLABALOVÁ, Božena. Využívání 

informačních databází ve studovně: Státní 
vědecká knihovna v Hradci Králové: téma: 
informační databáze v knihovnách. U nás: 
[knihovnický zpravodaj SVK HK]. Hradec 
Králové, 2000, roč. 10, č. 1, s. 3-7. 

2) http://www.anopress.cz/ 

Kontakt na autorku:  
 marcela.prochazkova@svkhk.cz

Místní akční skupiny 
v Královéhradeckém kraji

Jana Kuthanová

Místní akční skupiny v Královéhradeckém 
kraji působí déle než uplynulé programové obdo-
bí 2007–2013; za tuto dobu se jejich prostřednic-
tvím podařilo získat nemalé finanční prostředky 
pro celé území kraje. Jednalo se o prostředky na 
projekty realizované neziskovým sektorem, pod-
nikateli i obcemi. Tyto subjekty prostřednictvím 
svých projektů přispěly k naplnění strategických 
plánů místních akčních skupin. Prostředky na rea-
lizaci těchto projektů čerpaly z Programu rozvoje 

venkova ČR, osy 4 Leader, tedy přes tzv. MASky, 
kdy o realizovaných projektech rozhodují aktivní 
volení členové místní akční skupiny s působištěm 
přímo v území MAS.

Místní akční skupiny jsou společenství ob-
čanů, neziskových organizací, soukromé pod-
nikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků 
obcí a institucí veřejné moci), které spolupra-
cuje na rozvoji venkova. 

MASky se již dlouhodobě připravují na další 
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1) Pozn. redakce: Knihovny měly první možnost spolupracovat s MAS při návrzích projektů v srpnu roku 2014, 
podrobněji viz e-mail PhDr. V. Richtera z NK ČR v e-konferenci Knihovna z 15. 8. 2014.

programové období 2014–2020,1) a jelikož se me-
toda LEADER, tedy dnes tzv. komunitně vedený 
místní rozvoj, osvědčila, budou mít místní akční 
skupiny možnost čerpat i z jiných operačních pro-
gramů než právě jen z již zmiňovaného Programu 
rozvoje venkova ČR. Místní akční skupiny v Krá-
lovéhradeckém kraji se nyní připravují na tzv. stan-
dardizaci, tzn., že je jim závaznou metodikou určena 
struktura, složení jejich orgánů a jejich kompeten-
ce a další podmínky pro jejich činnost nad rámec 
platné legislativy. Poté, když tyto standardy MAS 
splní, mohou předkládat k výběru svůj strategický 
plán včetně programových rámců, které vznikly pro 
potřebné území, tj. území prioritní v rámci komunit-
ního projednávání. MASky tedy budou pro násle-

dující programové období jedním z integrovaných 
nástrojů, prostřednictvím kterých bude možno rea-
lizovat projekty podpořené z fondů EU. 

A proč právě v tomto periodiku informace 
o MASkách? Na území kraje resp. celé ČR je 
rozsáhlá síť knihoven a jsou to právě regionální 
knihovníci, kteří znají svá území a jejich potřeby 
z hlediska práce s komunitou v oblasti kultury, 
vzdělávání a společenského setkávání. Proto i vy 
jste potřebným partnerem pro činnost místních akč-
ních skupin a z hlediska vašich znalostí zcela určitě 
i schopným partnerem pro činnost jejich orgánů. 

Kontakt na autorku: ou@horineves.cz  
Web Národní sítě MAS: http://nsmascr.cz/

NAŠE TéMA

Regionální literatura a databáze 
v Referenčním centru KMHK

Petra Landsmannová

Referenční centrum Knihovny města Hrad-
ce Králové poskytuje kromě jiných služeb také 
informace o královéhradeckém regionu a dis-
ponuje bohatým fondem regionální literatury. 
Najdete v něm knihy, které se tematicky vzta-
hují k okresu Hradec Králové. Nejstarší kniha 
ve fondu byla vydána v roce 1823. Sbírka je sa-
mozřejmě průběžně doplňována a aktualizována. 
V referenčním centru čtenáři najdou také sbírku 

unikátních pospíšilovských tisků z 19. století. 
Jedná se o publikace vydané Pospíšilovým hra-
deckým nakladatelstvím.

Kromě knih s regionální tematikou archivuje-
me také regionální periodika. Kromě Hradecké-
ho deníku nebo Radnice odebíráme také obecní 
zpravodaje a periodika vydávaná regionálními 
organizacemi nebo spolky v oblasti bývalého 
okresu Hradec Králové. Starší čísla regionálních 
novin jsou pro čtenáře k dispozici v digitalizo-
vané podobě na CD-ROMech (nejstarší číslo ve 
fondu je Ratibor z roku 1884). Další periodika 
jsou pravidelně svázána po ročnících a čtenáři je 
všechny najdou v referenčním středisku, včetně 
nesvázaných aktuálních ročníků.

Pracovníci referenčního centra také systema-
ticky budují 2 regionální databáze – d. regio-
nálních osobností a d. regionálních událostí. 
V první jsou zahrnuty osobnosti, které se narodily, 
žily, pracovaly nebo studovaly v Hradci Králové 

nebo na území okresu Hradec Králové. Databáze 
je přístupná z našeho online katalogu, stačí v něm 
nastavit vyhledávání v regionálních osobnostech. 
Do databáze regionálních událostí excerpujeme 
články z regionálních periodik, která odebíráme. 
Můžete v nich jednoduše vyhledávat prostřed-
nictvím našeho online katalogu pomocí možnosti 
vyhledávat v článcích periodik. Z nabídky si také 
můžete vybrat možnost vyhledávat pouze v regi-
onální literatuře (zahrnuje články i knihy).

Veškeré služby referenčního centra může vyu-
žívat kdokoliv i bez čtenářského průkazu. Knihy 

i periodika z našeho fondu se půjčují pouze pre-
zenčně (na místě), ale je zde možnost kopírová-
ní či použití vlastního fotoaparátu (samozřejmě 
v souladu s autorským zákonem). U starších či 
špatně čitelných tiskovin mohou návštěvníci po-
užít digitální lupu.

Kontakt: infostredisko@knihovnahk.cz  
Web knihovny:  
http://www.knihovnahk.cz/  
http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/pujcov-
ny/referencni-centrum

Lenka Pešková

Alois Jirásek, Božena Němcová, Josef Škvo-
recký, Egon Hostovský, Vratislav Blažek, Jiří 
Stanislav Guth-Jarkovský, Jan Letzel, Oldřich 
Hlavsa, Jaroslav Cita, Vratislav Hlavatý… To je 
jen zlomek výčtu významných osobností, které 
mají vazbu k Náchodsku. Do literární pokladnice 
našeho regionu sáhne každý žák a student v Česku.

Městská knihovna v Náchodě má oddělení 
regionální literatury, ve kterém je zhruba 4 000 
knižních titulů a 80 titulů periodik.

Mezi perly našeho regionálního fondu nepo-
chybně patří Stoletý kalendář na způsob Kryštofa 
z Helwiku od Antonína Strnada, vydaný v roce 
1793, Památky hradu, města a panství Náchoda 
i vlastníkův jeho Josefa Myslimíra Ludvíka z roku 
1858 a veršované Hrůzné doby válečné města Ná-
choda roku 1866, které vyšly u Ladislava Pospíšila 
v roce 1867.

K vyhledávaným regionálním autorům dob 
minulých patří Jan Karel Hraše, Oldřich Šafář 
a Antonín Krtička-Polický. Dějiny Náchodska 
nám neúnavně přibližují také naši současníci: Aleš 
Fetters, Lydia Baštecká, Eva Koudelková, Jana 
Hofmanová, Václav Sádlo, Jan Čížek, Věra Vlčko-
vá, Alena Čtverečková, Richard Švanda. Pozornost 

si zaslouží i současní autoři prózy a poezie, např. 
Jan Jandourek, Miloš Hromádka a Věra Kopecká.

Bohatým zdrojem informací o našem regionu 
jsou samozřejmě periodika. Lahůdkou pro badatele 
jsou určitě Podkrkonošské rozhledy z let 1909-1936 
a Náchodské listy vydávané v letech 1927-1945.

V regionálním fondu je zařazeno i několik 
zajímavých bibliografií (Rok 1866 na Náchodsku, 
Pověsti Náchodska, Egon Hostovský aj.). Mezi 
novinky ve službách náchodské knihovny patří 
zpracování rešerší.

Regionální oddělení Městské knihovny v Ná-
chodě je umístěno ve druhém patře bývalé rodinné 
vily, realizované podle architektonického návrhu 
Otakara Novotného v letech 1929–1931 pro továr-
níka Cyrila Bartoně z Dobenína. Knihovna je v této 
budově umístěna od r. 1954. V nynější podobě, po 
náročné rekonstrukci, je pro návštěvníky otevřena 
od r. 2005. Každý si může prohlédnout zachova-
lý interiér tohoto domu, proto je návštěva naší 
knihovny krásným zážitkem nejen pro milovníky 
literatury, ale i pro ty, kdo mají rádi architekturu.

Kontakt na autorku: peskova@mknachod.cz
Web knihovny: http://www.mknachod.cz/

Regionální fond 
Městské knihovny v Náchodě
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Fondy Společenskovědní knihovny Muzea 
východních Čech v Hradci Králové

Ivana Nývltová

V Hradci Králové byla muzejní knihovna za-
ložena v roce 1896. Avšak je nepravděpodobné, 
že by vzdělaní a sečtělí zakladatelé muzea neměli 
příruční knihovny již v roce 1880, kdy bylo mu-
zeum ustaveno.

První lístkové katalogy byly psány na přelomu 
19. a 20. století, v době, kdy byla samostatná bu-
dova pro královéhradecké muzeum ještě pouhým 
snem. V Kotěrově novostavbě (1909-1912) byl 
dán velký prostor badatelně knihovny i jejímu 
skladu knih. Prostorná studovna uspokojovala 
potřeby čtenářů po mnoho let. Po vzniku krajské 
knihovny již neplnila svoje poslání a čítárna je 
nadále využívána jako malý výstavní sál muzea. 

V sedmdesátých letech minulého století byl ze 
studijního fondu vyčleněn fond konzervační se 
zvláštním režimem zacházení. Knihy se nesměly 
půjčovat a byly určeny k uchování pro další ge-
nerace badatelů. Tato situace trvá i nadále a kni-
hy jsou uloženy ve zvláštním depozitáři a jsou 
půjčovány pouze v ojedinělých případech. Spe-
cializovaný fond je ve většině případů rozšiřován 
nákupy a výměnou, v minulosti byly přijímány 
i dary. Využívání fondu se řídí knihovním řádem 
pro veřejné muzejní knihovny.

Specializovaný konzervační fond je vlastně 
fondem regionálním. Od svého počátku je tvo-
řen publikacemi, které se svým obsahem, osobou 
autora, ilustrátora, výrobce nebo místem vydání 
týkají severovýchodních Čech. Shromažďovány 
jsou také české a zahraniční knihy, které pojedná-
vají o bitvě na Chlumu u Hradce Králové v roce 
1866.

Společenskovědní knihovna vlastní i jednu 
z nejstarších dochovaných královéhradeckých 
tištěných knih, knihu Matěje Borovského z Bo-
rovna (1570-?) Hypomnema z roku 1617. Pro 
studijní účely je pořízena její kopie.

Nepřehlédnutelnou částí je i významný fond 
regionálních periodik, která byla vydávána od 
konce 19. století až do poloviny 20. století. Jsou 
převážně zdigitalizována a uživatelům jsou k dis-
pozici v národní digitální knihovně v databázi 
Kramerius, který je nainstalován samozřejmě 
také na počítači v badatelně muzea. K dispozici 
je soubor patnácti nejvýznamnějších regionálních 
novin a časopisů, který celkem čítá přes 300 000 
stran.

Od zakoupení prvního knihovnického progra-
mu v roce 1993 jsou převedeny všechny lístkové 
katalogy do online katalogu. Regionální specia-
lizovaný fond označuje signatura začínající pís-
menem „K“; v současnosti v něm je přes 10 500 
knihovních jednotek.

Kontakt na autorku: i.nyvltova@muzeumhk.cz
Web muzea, knihovny:  
www.muzeumhk.cz,
http://www.muzeumhk.cz/zakladni-informace.html 
Online katalog:  
http://www.muzeumhk.cz/on-line-katalog.html
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Knihovna Galerie moderního umění 
v Hradci Králové

Tomáš Rybička

O počátcích galerijní knihovny nemáme přes-
né informace, zdá se ale skoro jisté, že knihovna 
vznikla téměř současně se založením galerie v roce 
1953. Od počátku byla vytvářena jako specializo-
vaná odborná knihovna, zaměřená na teorii a ději-
ny českého a světového výtvarného umění. Fond 
knihovny se během let rychle rozrůstal a v součas-
né době má více než 11 300 knihovních jednotek.

Fond galerijní knihovny tvoří tři rozsáhlé sou-
bory: v prvním najdeme encyklopedické publika-
ce a monografie věnované teorii a dějinám umění, 
jednotlivým etapám, oblastem nebo tématům ve 
vývoji výtvarného umění a dále publikace, kte-
ré se zabývají tvorbou významných umělců. Ve 
druhém souboru jsou periodika, především časo-
pisy věnované výtvarnému umění a architektuře, 
třetí a nejrozsáhlejší částí knihovny jsou katalo-
gy výstav. Tyto rozsahem nevelké brožury často 
skrývají cenné informace pro odborníky a studen-
ty, ale také řadu zajímavostí pro návštěvníky vý-
stav a další zájemce o výtvarné umění. Celý fond 
knihovny je evidovaný v počítačové databázi, je 
tedy velmi snadné zjistit, zda je určitá publikace 
k dispozici, ale také ji během několika minut vy-
hledat a připravit ke studiu.

Knihovna byla dlouhá léta k dispozici jen pro 
zaměstnance galerie; prostorové podmínky ne-
umožňovaly, aby poskytovala služby pro širší 
okruh zájemců. V říjnu roku 2013 byla knihovna 
zpřístupněna veřejnosti k prezenčním výpůjčkám 
a studiu dokumentů. Po dobu rekonstrukce budovy 
Galerie moderního umění je umístěna v prostorách 
Regiocentra Nový pivovar se vstupem z třídy Čes-
koslovenské armády. V provizorních podmínkách 
a s omezenou kapacitou míst pro čtenáře a bada-
tele poskytuje i další obvyklé knihovnické služby, 
jako jsou bibliografické, referenční a faktografické 
informace a rešerše, reprografické služby, a umož-

ňuje také přístup k informacím na internetu.

Knihovna Galerie moderního umění v Hradci 
Králové svým specializovaným zaměřením dopl-
ňuje fondy Studijní a vědecké knihovny a Spole-
čenskovědní knihovny Muzea východních Čech 
a poskytuje možnost studia pro širokou kulturní 
veřejnost.

Kontakt: knihovna@galeriehk.cz
Web galerie: www.galeriehk.cz
Online katalog:  
http://server.galeriehk.cz/katalog/
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Muzejní knihovna v Jaroměři

Olga Mertlíková

Knihovní fond se začal vytvářet současně se 
založením muzea v roce 1883. Tvořily jej dary 
měšťanů, příznivců muzea a spolků a nákupy 
knih. Mezi přispěvateli byli rovněž zakladate-
lé muzea (J. Duška, J. Baudyš, H. Polický aj.) 
a posléze členové muzejního spolku. Muzeum 
našlo útulek v budově chlapecké školy Na Ost-
rově. V roce 1947 získalo vlastní budovu v bý-
valém obchodním domě firmy A. Wenke a syn 
v Jaroměři. Jedná se o význačnou stavbu moderní 
české architektury, kterou v letech 1910–1911 
projektoval slavný český architekt Josef Gočár. 
Po sloučení Josefova s Jaroměří v roce 1948 pře-
vzalo muzeum v Jaroměři knihovnu josefovského 
muzea (bylo založeno v roce 1909). 

Knihovní fond jaroměřského muzea čítá přes 
deset tisíc svazků. Obsahuje pozoruhodnou sbír-
ku 63 rukopisů z období od 15. do 20. století. 
K nejcennějším exemplářům patří iluminacemi 
zdobený kancionál, koupený roku 1566 pro lite-
rátské bratrstvo. Kancionál byl cenzurován v prv-
ní polovině 18. století páterem Antonínem Koni-
ášem a text byl zaškrtán a listy vyříznuty (celkem 
97). Na zadním přídeští rukopisu připojil Franti-
šek Petera, bývalý farář v Maršově a Bělohradě, 
poznámku: „Zlobil jsem se na toho Vandalské-
ho Kazisvěta, který tuto velebnou památku směl 
tak ruchati a hanebně Kaziti!!!“ s poukazem na 
činnost Antonína Koniáše. Speciálník (rorátník) 
z roku 1573 sepsaný měšťanem královéhradec-
kým Matyášem Litoměřickým nese také zjevné 
zásahy do textu. Přelepená místa byla rovněž cen-
zurována A. Koniášem. 

Převážnou část sbírky tvoří knihy modliteb 
a nábožných písní, vázané v kůži (1. pol. 18. st. – 
1. pol. 19. st.), jejichž autoři pocházeli z Jaroměře, 
Rychnovka, Libřic, Jesenice, Vysokova, Opočna, 
Nového Města nad Metují aj. Některé jsou opatřeny 
ilustracemi, poznámkou o dedikaci knihy a případně 

o narození a úmrtí v rodině. Jazyk je zpravidla český. 

Do fondu je zařazen rukopis úředního charak-
teru obsahující přehled platů odváděných holo-
hlavskému děkanu – Status animarum decanatum 
Hollohlavensi incorporatum juxta alphabeticum 
ordinem locorum a me Franc. Mar. Uhlirz, deca-
no, conscriptus die 30 Januarij 1776. 

Mezi německy psané rukopisy patří Ganz 
umständliche Beschreibung der Grafschaft Glatz 
z roku 1720 aj. K cenným prvotiskům se řadí 
kolekce biblí: Bible pražská (1488) a Bible kut-
nohorská (1489, s dřevořezbami), přední místo 
mezi tištěnými knihami zaujímají Benátská bible 
(1506), Kralická bible (1596) spolu s Novým zá-
konem (1597), Rerum Boemicarum Ephemeris, 
sive Kalendarium historicum (Praha 1564) Pro-
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kopa Lupáče, Tertius tomus Operum divi Ioannis 
Chrysostomi, Basileae 1558 s rukopisným ex lib-
ris „Catalogo Bibliothecae Soc. Jesu Pragae ad 
S. Ignatium inscriptus 1733“. Jana Václava Rosy 
Grammatica linguae bohemicae (Praha 1672), Sta-
ré paměti kutnohorské Jana Kořínka (Praha 1675), 
Gloria Universitatis Carolo-Ferdinandeae Pragen-
sis (Praha 1680), Newe peinliche Landtgerichts-

-Ordnung (Wien 1657) s vazbou z latinského gra-
duálu z konce 14. století. Za zmínku stojí polonika: 
mj. Postilla Catholica, to iest Kazánia Niedzielne 
y Odświetne przes cály rok, Jakuba Wujka z Wag-
rowce (Kraków 1584), sbírka kázání Swięta roku 
całego piaristy Floriana Wysockého (Warszawa 
1753). K zajímavostem bezesporu patří Philipa Ni-
cholse Sir Francis Drake Revivend. Calling upon 
Dull or Effaminate Age, to follow his Noble steps 
for Gold and Silver (London, 1628) s přívazkem 
The World Encompassed by Sir Francis Drake (ed. 
Francis Fletcher, London 1628) aj. 

Oddíl militaria vytvářejí knihy převedené 
z knihovny josefovského muzea, které je získalo 
darem od Bibliothek des Militär-Wissenschaftli-
chen Vereines in Josefstadt. K nejvzácnějším ex-
ponátům patří vojenský spis polního maršálka Rai-
munda Montecuculi – Memoires de Montecuculi.

Nejmenší kniha ve sbírkách muzea je kolibří 

vydání modlitební knížky Diamanten und Perlen 
o rozměrech 5 x 3,7 cm a naopak největší i nejtěž-
ší An Ehren und an Siegen – Reich (byla vydána 
k výročí vlády císaře Františka Josefa I., rozměry 
52 x 40 x 15,5 cm).

Knihovní fond je postupně doplňován dary či 
nákupy knih se vztahem k regionu, slavným rodá-
kům města, významným osobnostem a pamětihod-
nostem Jaroměřska, výročím místních spolků aj. 

Fond jaroměřských starých tisků od 16. do 
19. století (Knihopis 5191) zpracoval v Kniho-
pisu českých a slovenských tisků Vladimír Jarý 
z Muzea a galerie Orlických hor.

Knihovna je dle knihovního zákona evidová-
na u Ministerstva kultury České republiky jako 
veřejná. Knihy jsou katalogizovány klasickou 
i digitální formou v knihovním systému Clavius. 
K vyhledávání slouží jak fyzické karty, tak online 
katalog. 

Kontakt na autorku:  
 muzeum.jaromer@worldonline.cz
Web muzea:  
http://www.muzeumjaromer.cz/zakl_informace.htm
Katalog knihovny:  
http://jaromer.knihovny.net/katalog/clpr57.htm

Recenze k článku Elektronické verze 
regionálních periodik v SVK HK

Kateřina Hubertová a Marta Lelková

Mgr. Lucie Jirků, autorka recenzovaného 
článku Elektronické verze regionálních perio-
dik v SVK HK, ve Studijní a vědecké knihovně 
v Hradci Králové vede úsek digitalizace. V člán-
ku uveřejněném v předchozím čísle zpravodaje 
v rubrice Nové trendy prakticky popisuje získá-
vání a zpracování elektronických verzí regionál-
ních periodik, se kterým je spojeno také jejich 
uložení a zpřístupnění koncovým uživatelům. 

Srozumitelným jazykem, přehledně a v někte-
rých místech velmi detailně autorka popisuje celý 
postup prací kolem tématu. Jedná se o téma aktu-
ální a zajímavé pro profesionální i neprofesionální 
knihovníky. Stále častěji se setkáváme s faktem, 
že dokument není k dispozici papírově, ale pouze 
elektronicky. Elektronické verze dokumentů mají 
své značné výhody, které zde nemá smysl jmeno-
vat. Je nanejvýš vhodné, že knihovny včetně SVK 
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HK mají zájem rozšiřovat své fondy i o elektro-
nické verze regionálních vydavatelů. Knihovnám 
a jejich uživatelům tak prokazují velmi zajímavou 
a dosud v této šíři neviděnou službu.

Text příspěvku je přiměřeně dlouhý a logic-
ký. K zamyšlení nás nutí, zda detailní informace 
o poli 856 MARC21 padá v případě neprofesi-
onalizovaných knihovníků, kterým zejména je 
zpravodaj určen, na úrodnou a především při-
pravenou půdu. Tito knihovníci z malých a vel-
mi malých knihoven spíše vítají zcela návodné 
a praktické rady typu „jak na to“. Nebylo by 
proto na škodu uvést konkrétní příklady, jak tyto 
elektronické dokumenty využívat. Ilustrační ob-
rázek k článku je bohužel příliš nečitelný, než aby 
nesl nějakou další informaci. 

Uvedené připomínky ale rozhodně nijak ne-
snižují kvalitu a vysokou odbornost textu. Autor-
ka dokazuje, že problematiku tématu zná a chápe. 
Takové příspěvky ve zpravodaji jsou nutné, pro-
tože pomáhají zvyšovat odborný přehled pracov-
níků knihoven všech velikostních kategorií. Rub-
rika Nové trendy tento cíl plní.

Kateřina Hubertová  
RV SKIP 08  
Knihovna města Hradce Králové  
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz

Autorka článku „Elektronické verze regi-
onálních periodik v SVK HK“ publikovaném 
v knihovnicko-informačním zpravodaji U nás 
v předchozím čísle nabízí informace o proble-
matice v dnešních dnech zajisté velmi aktuální 
a potřebné pro knihovníky i uživatele knihoven. 
Komplexněji se věnuje problematice nárůstu 
elektronických dokumentů, jejich shromažďová-
ní a zpřístupňování široké veřejnosti, což patří 
mezi úkoly velkých knihoven, mezi které SVK 
HK jednoznačně patří. Pozornost je věnována 
především neplaceným elektronickým zdrojům, 
konkrétně periodikům s regionálním zaměřením. 
Podrobně jsou zde popsány metody, jak knihovna 
periodika získává, katalogizuje a zpřístupňuje.

Shromažďování regionálních dokumentů se 
věnuje téměř každá knihovna. Shromažďování 
a zpřístupňování elektronických verzí periodik 

ze svého úložiště se věnují jen některé knihovny. 
Je k tomu potřeba mít vzdělané pracovníky a mít 
potřebné ICT zázemí. Krajské knihovny dispo-
nují vším potřebným a postupně do svých služeb 
implementují i digitální knihovny. Články s pro-
blematikou zpřístupňování elektronických doku-
mentů nepatří k frekventovaným tématům v na-
šem časopise, proto je tento článek pro čtenáře 
o to přínosnější. Autorka zde fundovaně popisuje, 
co vše musela konkrétně SVK HK v řešení dané 
problematiky za poslední dva roky absolvovat, 
aby se dopracovala až k dnešnímu stavu. 

Zvolená struktura článku má logickou posloup-
nost. V úvodu autorka popisuje existující verze 
zpracovávaných periodik, způsoby a možnosti je-
jich zpřístupňování. Poukazuje na úskalí zpřístup-
ňování pomocí přidání odkazu na dokument ke ka-
talogizačnímu záznamu v poli 856 (v MARC21), 
kdy není jistota, že když je odkaz funkční dnes, 
bude tomu tak i zítra. Není asi v silách knihovny 
neustále kontrolovat funkčnost odkazů na články, 
které jsou někde na úložišti třetích stran, ne na 
úložišti knihovny. I když tento způsob nevyžaduje 
mnoho práce a může být na první pohled lákavý, 
i v SVK HK zjistili, že to není správná cesta. 

V další části je popsán nový způsob zpřístup-
ňování elektronických periodik. Je to způsob ná-
kladnější a pracnější. Mít dokument uložený na 
svém úložišti a odtud ho zpřístupňovat znamená 
vyřešit problém technicky, ale zároveň ctít autor-
ský zákon. Čtenář se kromě jiného zde dočte, co 
vše musí být podle autorského zákona ošetřeno, 
aby se knihovna kvůli zpřístupňování dokumentů 
ze svých úložišť nedostala do problémů.

Od způsobu zkatalogizování dokumentu se 
odvíjí jeho dohledání uživatelem. Zajisté je jed-
nodušší připojit do příslušného pole v MARC21 
k již zkatalogizovanému tištěnému dokumentu 
i jeho elektronickou verzi, ale jestli je to ideální 
řešení i pro uživatele, o tom nejsem přesvědčená. 
Například studenti jsou podle mých zkušeností 
zvyklí hledat články v elektronické formě, pro-
tože jim vyhovuje mít k dispozici hned plný text 
hledaného dokumentu, spíš než vypůjčit si ho 
v papírové podobě v knihovně. Když jsou zázna-
my časopisů v elektronickém formátu na jednom 
místě a časopisy, které jsou vydávané v papírové 

i elektronické formě, na jiném místě, je to možná 
jednodušší způsob pro knihovnu, ale dle mého 
názoru ne ideální stav pro uživatele knihovny. 
Plán zpřístupnit všechny elektronické dokumenty 
v digitální knihovně SVK HK a tak je dostat na 
jedno místo vidím jako potřebné a velice vhodné 
řešení. Celá tato problematika je řešena v posled-
ní části článku hlouběji. Autorka kromě jiného 
zde podrobně popisuje cestu k požadovaným 
elektronickým dokumentům, pro jednodušší ori-
entaci čtenáři nabízí i funkční odkazy na záznamy 
a ukázku zobrazení záznamu vybraného periodi-
ka v OPACu SVK HK. 

Autorka článku poskytla čtenáři zajímavé in-
formace poskytování elektronické verze regionál-
ních periodik v SVK HK, což vnímám jako velice 
hodnotné rozšíření služeb knihovny. Informace 
z článku může bez pochyb využít v praxi každý 
profesionální knihovník, kterým je článek určen 

především. Vhodný může být i pro poučeného 
laika nebo pro studenty, kteří pro své studium 
budou regionální informační zdroje potřebovat. 
I kdyby čtenář při prvním kontaktu s článkem 
všemu nerozuměl, myslím, že s použitím přilože-
ných odkazů dané problematice porozumí a do-
stane se tak k cenným regionálním zdrojům. 

Marta Lelková
Městská knihovna Náchod
Kontakt na autorku: lelkova@mknachod.cz

Předmět recenze:
JIRKŮ, Lucie. Elektronické verze regionálních 
periodik v SVK HK. U nás: Knihovnicko-infor-
mační zpravodaj Královéhradeckého kraje [on-
line]. 2014, roč. 24, č. 2, s. 22-24 [cit. 2014-07-15]. 
Dostupné z: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/
Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20140213

verze lišit. Při těchto úpravách musíme vždy my-
slet na to, že obrázek a celý plakát vypadá jinak 
na různých monitorech i po vytisknutí různými 
tiskárnami, proto je dobré si udělat zkušební tisk.

Další, co lze s obrázkem udělat, je vložení tex-
tu nebo vkládání jednoduchých tvarů (obdélníky, 
kruhy a elipsy, čáry…). Zvolíme-li vhodný tvar 
a barvu, lze toto použít na překrytí částí obrázků, 
které náš obrázek ruší. Například pokud obrázek 
obsahuje rámeček, chyby vzniklé skenováním 
nebo ořezáním obrázku, kdy nám po okraji zůsta-
nou části celého původního obrázku a podobně.

Větší část workshopu byla věnována práci 
s programem Inkscape, kde jsme se seznámili se 

Jak na vektorovou grafiku 
aneb Grafický design podruhé

Šárka Skalická

V rámci vzdělávacího cyklu zaměřeného na 
grafický design jsme si na workshopech vyzkou-
šeli nejprve práci v programech IrfanView nebo 
Paint.NET. (O celé akci se můžete dozvědět více 
v minulém čísle zpravodaje U nás.1))

Programy jsou vhodné na jednoduché úpravy 
obrázků, jako změna velikosti, otočení nebo úpra-
va barev. Mezi další základní „dovednosti“ těchto 
programů patří možnost obrázek oříznout nebo 
převést na stupně šedi (což je vhodné, potřebuje-
me-li obrázek na plakát, který plánujeme tisknout 
černobíle), změnit jas, kontrast, tón, sytost nebo 
úrovně a křivky nastavení barev. Tuto nabídku 
najdeme pod „nastavením“ nebo „úpravami“, ná-
zvosloví se může u každého programu nebo i jeho 
1) Viz MACHÁČKOVÁ, Simona. Grafický design pro pracovníky knihoven. U nás: Knihovnicko-informační 

zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2014, roč. 24, č. 2, s. 24-25 [cit. 2014-08-25]. Dostupné z: http://
www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20140214
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základy práce s vektorovou grafikou a vytvořili si 
sami domeček, kuře nebo třeba kytičky a násled-
ně jednoduchý plakát.

A co je to vektorová grafika a k čemu je dobrá? 
Obrázky, se kterými se běžně setkáme na interne-
tu, fotografie pořízené fotoaparátem nebo obráz-
ky získané skenováním jsou rastrové (bitmapové) 
dokumenty. Rastrové obrázky se skládají z jed-
notlivých barevných bodů (pixelů). Při správném 
rozlišení je obrázek ostrý a dobře čitelný, ale 
zvětšíme-li ho, je rozmazaný a „rozkostičkova-
ný“. U takového obrázku proto není možné libo-
volně měnit jeho velikost tak, aby se zachovala 
kvalita. Jednoduché je ale jeho pořízení – jedná 
se právě o zmíněné čerpání z internetu nebo fo-
tografování.

Oproti tomu jsou vektorové obrázky složeny 
z bodů, přímek a křivek (vektorů). Křivky spo-
jují jednotlivé krajní (kotevní) body; nazývají se 
Bézierovy křivky. Mohou mít definovanou barvu, 
tloušťku a výplň. Největší výhodou vektorových 
obrázků je možnost libovolného zvětšení - okraje 
jsou stále ostré. Tento typ grafiky se hodí na tvorbu 
jednoduchých tvarů – vytvářejí se tak loga, znač-
ky, diagramy a ilustrace. Vektorové editory rovněž 
umožňují práci s textem, takže slouží i k tvorbě 
plakátů a podobných dokumentů. Díky možnosti 
zvětšení do velkých rozměrů můžeme takto vytvo-
řit návrhy na velkoformátové plakáty a tabule.

Programů umožňujících práci s vektory je 
několik. Inkscape, se kterým jsme pracovali, je 
volně dostupný (na rozdíl od jiných, jako je na-
příklad Adobe Illustrator nebo Corel Draw). 
Každý z těchto programů ukládá dokument ve 
svém vlastním formátu, proto musíme hotový 
dokument, který chceme dále šířit, uložit jako 
PDF soubor nebo jako rastrový obrázek (nejlépe 
s příponou .jpg nebo .png, kdy se jako PNG uloží 
obrázek v lepší kvalitě a umožňuje průhlednost). 
To nám umožní obrázek otevřít v běžném progra-
mu na prohlížení a úpravu obrázků a dále s ním 
můžeme pracovat jako s rastrovým.

V Inkscapu jsme vytvářeli domeček - skládá 
se z jednoduchých tvarů a posloužil tak dobře na 
procvičení práce s pravidelnými tvary (chceme-

-li čtverec, použijeme funkci kreslení obdélníku 
a pro vytvoření shodných stran přidržíme CTRL; 

obdobně vytvoříme kruh), jejich kopírování a za-
rovnání (funkce „Zarovnat a rozmístit“ v nabídce 

„Objekt“). Hodil se k práci s překrýváním („Pře-
sunout výběr nahoru/dolů“) a práci s barvami, vý-
plní a obrysovou linií.

K dalšímu cvičení posloužilo kuře - jedno-
duché kuřátko se vytvořilo pomocí kulaté hlavy 
s okem a zobákem, tělíčko jsme vytvořili z kruhu. 
Abychom mohli upravit tvar kruhu, převedli jsme 
ho pomocí „Objekt na křivku“ v nabídce „Křiv-
ka“. Z kruhu se tak stal editovatelný objekt; v tuto 
chvíli vlastně přišla na řadu práce s Bézierovými 
křivkami. Po stranách kruhu se objevily kotev-
ní body, které libovolnou úpravu umožnily. Po 
označení kotevního bodu jsme tvar mohli měnit 
pomocí táhel. Potřebujeme-li v kotevním bodě 
vytvořit hrot, po označení kotevního bodu klik-
neme na „Vytvořit z vybraných uzlů roh“. Po ko-
nečném vytvarování kuřátka je vhodné jednotlivé 
tvary sloučit tak, aby se s kuřetem dalo jednoduše 
pohybovat nebo ho zvětšit, 
zmenšit a otáčet. K tomu po-
užijeme funkci „Seskupit“ – 
tato funkce je poměrně často 
používána, proto se vyplatí 
zapamatovat si klávesovou 
zkratku CTRL + G.

Inkscape rovněž umožňuje práci s textem. Vy-
tvořený text je možné editovat (font, barva, veli-
kost, směr textu…) a při užití funkcí výběru nebo 
zarovnání ho můžeme umístit přesně tam, kam 
chceme. Jednoduše ho tahem přesuneme, text se 
nemusí posouvat odsazováním řádku, formátem 
odstavce nebo změnou řádkování, jako používá-
me v textových editorech.

Inkscape umožňuje vložení fotografie nebo 
jiného rastrového obrázku. Obrázek pak můžeme 
otáčet a měnit velikost nebo poměr stran. Úpravu 
barevnosti a jasu je lepší provést předem v jiném 
programu. Obrázky tak můžeme použít jako po-
zadí, pomocí „Opacity“ v dolním levém rohu mů-
žeme nastavit průhlednost, a text nebo další tvary 
tak nezaniknou a jsou čitelné.

To, co jsme si vyzkoušeli tvorbou domečku, 
kuřete nebo vkládáním fotografie a vytvořením 
krátkého textu, jsme použili na tvorbu jednodu-
chého plakátu. Ve vektorovém editoru je vždy 

více možností, než nám nabízí jednoduché, běžně 
dostupné, textové editory.

Při ukládání musíme ale myslet na to, že vý-
sledný dokument musíme uložit jako soubor PDF. 
Pokud dokument chceme uložit jako obrázek, 
nepoužíváme „Uložit“, ale „Exportovat bitma-
pu“. Vždy je ale výhodné si dokument uložit i ve 
výchozím formátu Inkscapu (SVG – Inkscape ho 
nabízí jako výchozí); může se nám hodit pro bu-
doucí úpravy.

Všichni, kteří na workshopu Inkscape otevřeli 
poprvé, vypadali nejprve trochu překvapeně, ale 
nakonec se všem dařilo a vznikla krásná dílka. 
Vytvořili jsme domečky s komínem a záclonka-
mi, kuřátka byla pěkně barevná, malá, baculatá 
i hubená, s křídly a nožičkama, někteří si vyrobili 
dokonce celé hejno.

Kontakt na autorku: skalicka@knihovnahk.cz 

Elektronická komunikace
Kateřina Hubertová

Zákonný pojem elektronické komunikace 
byl do našeho právního řádu zaveden v souvis-
losti s vydáním zákona č. 127/2005 Sb., o elek-
tronických komunikacích,1) ve znění pozdějších 
předpisů, který s účinností od 1. 5. 2005 zrušil 
starý telekomunikační zákon (zákon č. 151/2000 
Sb., o telekomunikacích). A právě první velkou 
změnou, kterou nový právní předpis přinesl, byl 
pojem elektronická komunikace. Reálně to ale 
znamenalo pouze nahrazení pojmu telekomuni-
kace pojmem elektronická komunikace. V záko-
ně chybí definice pojmu.

Obecně je to chápáno tak, že jestliže k přenosu 
informací mezi odesílatelem a příjemcem je použito 
jakékoliv elektronické zařízení, jedná se o elektro-
nickou komunikaci. Přičemž může probíhat mezi 
dvěma subjekty, ale i od jednoho odesílatele k mno-
ha příjemcům. Elektronická komunikace je zvlášt-
ním typem mezilidské komunikace, která umožňuje 
tuto mezilidskou komunikaci i bez fyzické přítom-
nosti osob na jednom a témže místě. Jsou to např. 
e-mail, e-konference, aktivní webové stránky, blo-
gy, datové schránky, sociální sítě či chaty.

Naprostá většina dokumentů a údajů je vytvá-
řena elektronickou cestou na počítači a teprve ná-
sledně předávána dále. Elektronická komunikace 
si vyžádala vytvoření celé řady pravidel. Norma 

o úpravě písemností ČSN 01 6910 platí i pro psa-
ní e-mailů (obchodní, úřední, formální… ne sou-
kromé!), tzn. i pro e-maily knihoven…

Elektronická pošta – e-mail je druhým2) nej-
častějším využitím internetu. Jedná se o textovou 
komunikaci pomocí PC mezi odesílatelem a ad-
resátem (adresáty), přičemž mohou být přiloženy 
libovolné jiné soubory. V současné době e-mail 
nahrazuje a vytlačuje papírovou formu.

Výhody: rychlost, cena, možnost okamžité 
editace, přílohy, jednoduché, uspořádané, ekono-
mické, okamžité doručení…

Nevýhody: šíření virů, nevyžádaná pošta…

E-mailová adresa3) je vždy jedinečná a je 
složena pokaždé podle stejného schématu: na-
zevschranky@poskytovatel.koncovka nebo na-
zevschranky@firma.koncovka. (Při její tvorbě 
zatím není povolena žádná diakritika; naopak 
tečky, podtržítka a číslice ano.)

Název schránky – při jeho volbě myslete i na 
to, že třeba budete žádat někde o zaměstnání. 
Dnes firmy přihlížejí i k tomu, z jaké adresy jim 
e-mail došel. Zde kreativita, zdrobněliny a infan-
tilnost rozhodně nemají místo. Volte solidní, jas-
né pojmenování (např. jmeno.prijmeni@...).

1) Viz např. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=59921&nr=127~2F2005&rpp=15#local-content 
2) Prvním nejčastějším využitím internetu je vyhledávání informací na webových stránkách.
3) Podrobněji viz např. http://cs.wikipedia.org/wiki/E-mailov%C3%A1_adresa .
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JAK NA TO JAK NA TO
Znak @ neboli zavináč má dlouhou historii 

a existuje daleko déle než e-mail.4) V e mailové 
adrese se používá k oddělení názvu schránky od 
zbytku adresy. Tento znak se společně se zkrat-
kou „www“5) stal symbolem pro internet a vůbec 
počítačové technologie.

Část adresy za zavináčem označuje buď po-
skytovatele (např. Seznam, Google, Yahoo…; 
zde bývá e-mailová schránka obvykle poskytová-
na zdarma…) nebo jakoukoliv firmu (např. úřady, 
státní správa a samospráva, vláda, větší knihovny, 
výrobní podniky apod. V těchto případech se pře-
vážně jedná o placenou službu.).

Koncovka označuje danou zemi nebo oblast, 
většinou lokalizující poskytovatele. Koncovka 
může mít ale i nadnárodní širokou koncovku, 
např. com, org, eu či info.6)

Struktura e-mailu

Odesílatel 
(od)

Od koho zpráva přichází ve výše uve-
deném formátu nebo jméno z adresáře, 

jakýkoliv majitel e-mailové adresy.

Komu 
(příjemce)

Pro koho zpráva je (opět ve zmíně-
ném formátu) nebo jméno z adresáře 
(jakýkoliv majitel e-mailové adresy). 

Minimálně jeden, může jich být i více, 
v některých případech i skupiny.

Kopie
Další, komu zpráva přijde. Může 

zůstat nevyužito.

Skrytá 
kopie

Další příjemce, komu zpráva dorazí, 
ale ostatní příjemci to nevidí. Může 

zůstat nevyužito. Smysl – čistý důvod 
utajení pro zúčastněné nebo nepro-
zrazení konkrétní e-mailové adresy 

dalšímu příjemci či praktický důvod, 
tj. zkrácení příchozího e-mailu při 

velkém množství příjemců.

Předmět

Stručný obsah zprávy. E-mail odejde 
i bez vyplnění tohoto pole. Je ale sluš-
ností ho vyplnit. Bez vyplnění může 
„spadnout“ do nevyžádané pošty.

Text 
e-mailu

Tělo dopisu = jakékoliv sdělení, které 
chceme odeslat. E-mail odejde i bez 
vyplnění tohoto pole jako prázdný. 

Nevyplněním ale ztrácí smysl samotná 
podstata komunikace.

Důležitost
Můžeme, ale nemusíme nastavovat – 

vysoká, nízká.

Přílohy
Lze přiložit jakýkoliv soubor, jehož 

velikost to dovolí.

Oznámení
Lze požadovat oznámení o přečtení/

doručení.

Z předchozího výčtu je zřejmé, že jedinými 
nezbytnými poli k odeslání e-mailu jsou „odesí-
latel“ a „komu“. Z toho pole „odesílatel“ se vypl-
ňuje automaticky. Vzhled formuláře pro odeslá-
ní e-mailu se liší podle používaného webového 
rozhraní nebo druhu poštovního klienta. Může 
vypadat např. takto:

nebo takto:

Pravidla pro psaní e-mailů
Teď již ale něco o tom, jak takový e-mail 

správně napsat. I v elektronickém světě je nutné 
dodržovat různá pravidla a zásady. Existuje pro 

7) Ve Wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa se dočtete: Netiketa je jakási pomyslná sbírka pravidel a 
zásad, která by se měla dodržovat v internetovém světě. Slovo netiketa je odvozeno z anglického net (= síť; 
častá zkratka pro internet) a slova etiketa.

8) Informace o ZIP souborech lze nalézt např. na http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows/compress-uncompre-
ss-files-zip-files#1TC=windows-7 .

9) Z Wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/Hoax : Anglické slovo hoax (ze 17. století) obecně označuje podvod, 
mystifikaci či žertovnou klamnou zprávu. V elektronické komunikaci je hoax např. nevyžádaná e-mailová 
zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit 
apod. Hoax většinou obsahuje i výzvu žádající další rozeslání hoaxu mezi přátele, příp. na co největší množství 
dalších adres, proto se někdy označuje také jako řetězový e-mail.

4) Viz např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Zavin%C3%A1%C4%8D .
5) Ve Wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/WWW je uvedeno: World Wide Web (WWW, také pouze zkráceně 

web), v doslovném překladu „světová rozsáhlá síť neboli celosvětová síť, je označení pro aplikace internetové-
ho protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů.

6) Podrobněji např. viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_internetov%C3%BDch_dom%C3%A9n_nejvy-
%C5%A1%C5%A1%C3%ADho_%C5%99%C3%A1du .

ně pojem „netiketa“.7) Jsou to jakási pravidla sluš-
ného chování na internetu a každý by se měl ales-
poň pokusit je dodržovat. Na co si tedy dát pozor, 
pokud chceme napsat e-mail podle pravidel?
• Psaní e-mailu je velmi podobné psaní běžného 

dopisu – zahrnuje oslovení, obsah, rozloučení, 
podpis…

• Střídmost formátování! 
– Běžné písmo (Arial, Times New Roman, 

Calibri…) o běžné velikosti (10–12 bodů).
– Barvy – max. 2 barvy písma, a jen pokud je 

to nezbytně nutné.
• Žádné kapitálky! To se na internetu považuje 

za psanou formu křiku a za protivnost.
• Vždy Předmět! (Žádný sloh, stačí stručný, hes-

lovitý obsah.)
• Délka zprávy podle nutnosti. Pokud možno bez 

nutnosti rolování… Dlouhé e-maily nikdo ne-
dočte…

• Logické dělení do odstavců. Klidně i vložené 
prázdné řádky pro přehlednost…

• Jasně, stručně, srozumitelně.
• Včetně diakritiky. (Dříve jiná situace, nyní již 

všechny prohlížeče a poštovní klienti umějí po-
užívat české háčky a čárky.)

• Správný pravopis – kontrola pravopisu.
• V pracovních e-mailech bez citově zabarvených 

slov, žádná ironie, sarkasmus, smajlíky… J
• S kým komunikuji? S kolegou knihovníkem 

či s médii? Obsah i způsob komunikace tomu 
musí odpovídat!

• Odpovídat na e-maily? Ano! Pokud potřebuji 
na odpověď více času, odpovím v tom smyslu 
např.: „Pracuji na úkolu, pošlu později.“ 

• Při odpovědích na e-maily zachovávat historii!
• Pokud je součástí e-mailu příloha, je dobré 

ji v obsahu zmínit. Odeslání avizovat dalším 

e-mailem či SMS. 
• Potvrzení příjmu důležitých e-mailů.
• Přílohy rozumné velikosti! (To znamená do 

cca 1M nebo po domluvě. Lze využít i kompri-
maci souborů, takzvané „zazipování“.8) Případ-
ně www.uschovna.cz, www.leteckaposta.cz 
apod., které fungují na principu přechodného 
využití virtuálního prostoru na uložení zásilky 
s velkým objemem dat, které umožní předání 
těchto dat mezi více subjekty.)

• Nerozesílat hoax!9)

• Uveďte kontakty!
• Poděkováním se nikdy nic nezkazilo.
• Každý e-mail musí být podepsán!
• Poštu vyřizovat pravidelně, pak se nekontrolo-

vatelně nehromadí. Při vyřizování přednostně 
důležité.

Tento soupis je výsledkem zkušenosti práce 
u počítače. Denní nálož desítek elektronických 
zpráv vyznačila to, co při práci obtěžuje a práci 
znepříjemňuje. Je možné (dokonce i pravděpo-
dobné), že by laskavý čtenář mohl doplnit další 
body, čeho se při psaní e-mailů vyvarovat. 

Nebuďte ledabylí a nepozorní pisatelé, kteří 
se nedokáží vyjádřit přesně. Pokud vám ne-
stojí za námahu napsat důstojný e-mail, nám 
nestojí za pozornost ho číst!

Zdroje: 
DRÁBOVÁ, Renáta, LEVOVÁ, Jaroslava 

a FILINOVÁ, Tereza. Písemná a elektronická 
komunikace. 1. vyd. Praha: Fragment, 2014. 124 
s. ISBN 978-80-253-1802-7.
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Turisté jako nová cílová skupina 
specifických nabídek a služeb knihoven 

aneb Nabídněte návštěvníkům 
turistickou vizitku

Simona Macháčková

Také k vám do knihovny občas zavítají nadše-
ní turisté a rádi by si odnesli turistickou známku 
či vizitku knihovny nebo si dali turistické razítko 
do cestovatelského deníčku? Nestává se to čas-
to, ale i turisté mohou zabloudit ze zvědavosti do 
knihovny. Navíc, všechny zmíněné suvenýry ne-
musí nutně sloužit jen turistům.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Krá-
lové se na základě několika takových dotazů 
náhodných příchozích rozhodla zapojit do jed-
noho z těchto projektů a nově nabízí jako jednu 
ze součástí marketingové prezentace turistickou 
vizitku. Chcete vědět víc? Čtěte dál a dozvíte se 
vše potřebné.

Turistická vizitka
Idea projektu „Wander book“ a „Wander card“ 

je prostá – atraktivní turistická místa jsou prezen-
tována formou turistických vizitek, tj. samolepek 
s kupony, které lze nalepit do turistického deníku 
a vytvořit si tak jedinečné album z cest, a to ne-
jen po Česku, ale i Slovensku, Polsku, Německu 
a Norsku.

Ke dni psaní článku, tedy polovině červen-
ce, nabízí z českých knihoven turistickou vizit-
ku Městská knihovna Děčín, Městská knihovna 
Louny, Ottendorferova knihovna ve Svitavách, 
Obecní knihovna v Býšti a Studijní a vědecká 
knihovna v Hradci Králové. Chcete se zapojit 
také? Určitě se nejdříve podívejte na oficiální 
stránky projektu http://turisticky-denik.cz, nejen 
pro inspiraci, které organizace nabízejí turistic-
kou vizitku, ale také, jak ji mají zpracovanou, 
a zvažte, zda je to vhodná forma prezentace i pro 
vás. 

Chcete turistickou vizitku pro svou knihovnu?

Několik technických informací na úvod. Tu-
ristická vizitka se nabízí jednak standardní, tzn. 
vizitka týkající se nějaké instituce nebo organi-
zace. Nabízejí se ale i vizitky vydané k nějaké 

konkrétní události, ať už jde o vizitky výroční, 
absolventské, osobní, týmové,… Vizitky se vyrá-
bějí ve dvou rozměrech, základní formát 5 x 9 cm 
a dvoudílný formát 5 x 18 cm. Oba dva formáty 
se vlepují do turistického deníku, na dvoudílný 
formát se ovšem vejde víc informací nebo foto-
grafií. Je tedy na zvážení, jaký formát si vybere-
te. Minimální náklad pro výrobu a tisk vizitek je 
600 ks; při odběru standardní vizitky organizace 
je možné odebrat nejprve pouze 200 ks, zby-
lých 400 ks zůstává skladem u dodavatele a jsou 
k dispozici pro doobjednání. Při odběru výroční 
nebo jiné speciální vizitky je nutno odebrat všech 
600 ks najednou. Cena turistické vizitky se liší 
podle velikosti – za formát 5 x 9 cm zaplatí od-
běratel 8 Kč/ks a dále prodává koncovým zákaz-
níkům za 12 Kč/ks; za formát 5 x 18 cm zaplatí 
odběratel 12 Kč/ks a dále prodává za 15 Kč/ks. 
Určitě je vhodné mít skladem k prodeji v knihov-
ně i turistické deníky; při objednání alespoň 20 ks 
deníků dostanete i kovový stojan zdarma. Cena 
deníku pro odběratele je 35 Kč/ks, doporučená 
cena pro koncového zákazníka je pak 50 Kč/ks.

Pro finální vzhled vizitky je velmi zásadní vý-
běr kvalitní a reprezentativní fotografie. Pokud 
zatím takovou v archivu nemáte, oslovte fotogra-
ficky zdatné známé nebo profesionálního foto-
grafa. Na turistické vizitce je fotografie skutečně 
vizitkou vaší knihovny. Hlavní motiv ale nemusí 
být jen fotografie: namalujte vaši knihovnu nebo 
uspořádejte malířskou soutěž mezi vašimi čtenáři. 
Fotografie nebo oskenovaná malba musí splňo-
vat základní požadavek výrobce – nejkratší strana 
o velikosti min. 1000 pixelů.

Jakmile budete mít vybranou fotografii, za-
žádejte si o zpracování návrhu turistické vizitky 
nebo i zpracování více návrhů – můžete si nechat 
zpracovat návrh obou formátů vizitek, s různým 
textem, rozdílnými fotografiemi atd. – dle hoto-
vého návrhu se vám bude lépe posuzovat, jaký 
návrh vizitky se vám líbí nejvíce a je nejvhod-
nější. Zpracování návrhu vizitky je zdarma. Na 
e-mail obchod@turisticky-denik.cz zašlete vy-
branou fotografii spolu s povinnými údaji na vi-
zitku – název instituce/akce, vlastivědný podtext 
o délce min. 70 a max. 85 znaků a GPS souřadni-

ce (ty zjistíte snadno na mapách seznam.cz nebo 
google.cz). Určitě je žádoucí vyplnit i nepovinné 
údaje – telefon, adresu webových stránek, údaje 
k fotografii (jméno autora, pokud to vyžaduje li-
cenční smlouva). Návrh turistické vizitky budete 
mít zpracován do týdne. Pokud nejste s návrhem 
vizitky spokojeni, nechte si upravit vše podle 
svých představ. Jakmile jste spokojeni s návrhem, 
můžete výrobu vizitek závazně objednat. 

Závaznou objednávku můžete provést opět 
přes e-mail obchod@turisticky-denik.cz s tím, že 
odsouhlasíte návrh vizitky a doplníte fakturační 
údaje (název instituce, adresa, IČ, DIČ, plátce 
DPH ano x ne, telefon, email) a informace o všech 
prodejních místech, např. pokud má knihovna po-
bočky po městě a bude chtít prodávat vizitky na 
různých místech (název prodejny, adresa, GPS 
souřadnice, telefon, web, e-mail). Můžete si vy-
brat, zda chcete doručit vizitky na dobírku nebo 
s fakturou. Po potvrzení přijetí objednávky ze 
strany výrobce už jen vyčkáte, až budou turistic-
ké vizitky vytištěny a doručeny na fakturační ad-
resu, což může trvat 2–3 týdny. Prvotní investice 
tedy není nijak vysoká – 200 ks vizitek formátu 
5 x 9 cm a 20 ks turistických deníků si vyžádá 
2 300 Kč z vašeho rozpočtu.

Ve finále v doručené krabici najdete turistické 
vizitky, turistické deníky se stojanem (pokud jste 
si je objednali) a dále několik tištěných materiálů 
na podporu prodeje – zvětšená samolepka vaší 
turistické vizitky, kterou je možné použít v ex-
teriéru; nálepka s logem prodejního místa turis-
tických vizitek, která se umístí viditelně na vcho-
dové dveře; zalaminovaný plakát formátu cca A5 
a barevné letáky podávající základní informace 
o projektu. Nezapomeňte informovat vaše stáva-
jící čtenáře, že nabízíte tuto novou službu, dejte 
to vědět na webových stránkách, rozhodně na 
Facebooku či Twitteru, rozvěste plakátky po 
knihovně i na výlepových místech po vašem měs-
tě a nezapomeňte nechat pár letáků i v turistickém 
informačním centru. Turistické vizitky si pak své 
kupce jistě najdou… 

Kontakt na autorku: simona.machackova@svkhk.cz 
Web o turistickém deníku: http://turisticky-denik.cz
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Základní knihovnický kurz v SVK HK

Zuzana Špačková

Začátkem tohoto roku vyhlásila Studijní 
a vědecká knihovna v Hradci Králové Základní 
knihovnický kurz pro pracovníky profesionál-
ních knihoven. Do kurzu se přihlásilo třináct 
účastníků různého věku, pracujících na různých 
knihovnických pozicích a odděleních. Z Králo-
véhradeckého kraje bylo nejvíce přihlášených 
z Náchodska (Velké Poříčí, Nové Město nad Me-
tují, Broumov) a Rychnovska (Týniště nad Orlicí, 
Opočno, Dobruška). Dále zde měla své zastou-
pení také Městská knihovna v Trutnově či no-
vopacká a hořická knihovna (Jičínsko). (A jeden 
pracovník zastupující organizující instituci – tedy 
má maličkost. J)

Základní knihovnický kurz probíhal od 
6. května do 10. června vždy od 9.00 do 15.00 
hodin a byl rozdělen do šesti výukových dnů. Ka-
ždý den měl pět vyučovacích hodin. 

Během kurzu jsme se dozvěděli spoustu 
užitečných informací. Některé věci nás až vy-
děsily, jiné jsme znali a automaticky dělali, jen 
jsme netušili, jak se správně nazývají. Před-
nášky byly velmi přínosné, srozumitelně nám 
byla vysvětlena daná problematika, byl čas na 
pokládání různých otázek i na diskuzi. Během 
kurzu jsme se dozvěděli, jak se knihy do kniho-
ven vybírají, nakupují a jinak získávají, jakými 
procesy musí projít, než se dostanou do regálů, 
z kterých si je čtenář může vypůjčit. Dále jsme 
si pověděli o roli knihovníka, jaký by ideální 
knihovník měl být, přičemž jsme dospěli k ná-
zoru, že ideální knihovník neexistuje. Pro zpes-
tření hodiny jsme se seznámili s knihovnickou 
Morseovou abecedou. Následovala přednáška, 
ve které nám byly osvětleny knihovnické zá-

kony, předpisy a standardy. V dalších dnech 
jsme poznali práci knihovníka v absenčních 
i prezenčních službách, dozvěděli jsme se, ja-
kým způsobem nalákat občany do knihovny. 
V této uspěchané době lidé tvrdí, že nemají čas 
na čtení, a tím ztrácejí kontakt s knihovnou, ne-
majíce tušení o jejích dalších kulturních a vzdě-
lávacích akcích. V současné době, době plné 
cestování, se také setkáváme s větším zájmem 
o elektronické knihy, proto následující den kur-
zu navázaly přednášky s tematikou elektronic-
ké zdroje, digitalizace a knihovnické systémy. 
Nastal poslední den kurzu: dopoledne jsme se 
ještě rozptýlili přednáškou o dětských čtenářích 
a marketingu knihoven a po polední přestávce 
nastal čas, kterého jsme se obávali – závěreč-
ný test. Ačkoliv nervozita byla veliká, všichni 
jsme kurz úspěšně zakončili a získali osvědčení 
o jeho absolvování. 

Díky tomuto kurzu jsem se seznámila se zají-
mavými lidmi a poznala problémy i jiných kniho-
ven. Celkově jsem se důkladně seznámila s prací 
knihovníka v různých odděleních. Proto bych za 
sebe, a snad i za ostatní účastníky kurzu, chtěla 
poděkovat za příjemnou atmosféru i občerstvení 
při přednáškách a hlavně velké poděkování patří 
přednášejícím.

V následujícím roce se Studijní a vědecká 
knihovna v Hradci Králové chystá vyhlásit dal-
ší knihovnický kurz, který tentokrát bude za-
měřen na pracovníky malých neprofesionálních 
knihoven.

Kontakt na autorku: zuzana.spackova@svkhk.cz
Web knihovny:  
http://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka.aspx

Bipartitní dialog v Hradci Králové

Andrea Součková

Mnozí ze čtenářů se již pravděpodobně s po-
jmem obsaženým v titulu článku setkali. Někteří 
ale jistě uvítají vysvětlení, co to ten bipartitní 
dialog vlastně je? Jedná se o dvoustranná jednání 
mezi odbory a zástupci zaměstnavatelů. V České 
republice (a v zemích EU) probíhají jak na úrov-
ni národní, tak na úrovni „odvětvové“ (součástí 
např. také knihovny) a podnikové.1) Konfedera-
ce podnikatelských a zaměstnavatelských svazů 
(KZPS) společně se svým odborovým partnerem 
Českomoravskou konfederací odborových svazů 
(ČMKOS) realizují projekt nazvaný Společným 
postupem sociálních partnerů k přípravě od-
větví na změny důchodového systému, který 
právě formou bipartitního dialogu zmapuje situ-
aci dopadu a změn důchodového systému. Pro-
jekt je podpořen Evropským sociálním fondem 
v rámci operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost. Cílem těchto diskusí se zaměst-
navateli a zaměstnanci je definování pracovních 
podmínek, které umožní, aby zaměstnanci mohli 
vykonávat své povolání plnohodnotně až do sku-
tečného nároku na starobní důchod. Projekt je 
rozdělen na dvě etapy. Cílem první etapy pro-
jektu (2013-2015) je na základě realizovaných 
seminářů získání relevantních informací o oboru, 
nalezení vhodných postupů a kroků a také nasta-
vení vhodných podmínek pro následnou imple-
mentaci druhé etapy (2015-2018). S podporou 
evropských prostředků pak v tomto období dojde 
k realizaci potřebných kroků age managementu 
odpovídajících potřebám daného oboru.2)

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci 

Králové se v měsíci dubnu a květnu uskutečnily 
dva semináře zaměřené na problematiku důcho-
dové reformy a jejích dopadů na zaměstnance. 
Dne 1. dubna 2014 se pod záštitou KZPS ko-
nal první z diskusních seminářů, který byl určen 
především pro ředitele a vedoucí pracovníky 
krajské knihovny a větších městských knihoven. 
Mgr. Zlata Houšková na úvod představila celý 
projekt, shrnula, proč je nutné se touto tematikou 
zabývat a také jaké aktivity jsou v tomto směru 

1) Bipartita - základní informace. SocialniDialog.cz [online]. Praha: Svaz průmyslu a dopravy ČR, c2012 [cit. 
2014-07-22]. Dostupné z: http://www.socialnidialog.cz/socialni-dialog-je/uvodni-informace-k-bipartite/bipar-
tita-zakladni-informace

2) Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému - etapa I. Ev-
ropský sociální fond v ČR [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, c2008 [cit. 2014-07-22]. 
Dostupné z: http://www.esfcr.cz/projekty/spolecnym-postupem-socialnich-partneru-k-priprave-odvetvi-na
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Jak na besedu II.
Markéta Tučková

V Knihovně města Hradce Králové se v červnu 
konal seminář „Jak na besedu II.“ Přivítala nás me-
todička Bc. Kateřina Hubertová a vedoucí dětského 
oddělení městské knihovny Bc. Markéta Poživilová.

Přítomné knihovnice byly z různých koutů kra-
je Královéhradeckého, ale i Pardubického. M. Po-
živilová nám úvodem opět připomněla rady, které 
napsala do článku Jak připravit besedu. (Celý člá-
nek najdete v čtvrtém čísle zpravodaje z roku 2013 
ve volné příloze nazvané Jak zařadit naši knihovnu 
mezi vzdělávací instituce aneb Informační vzdělá-
vání uživatelů v teorii i v praxi.) Najdete zde cen-
né rady, jak by měla probíhat beseda. Děti by si 
měly z vaší besedy odnést nové znalosti, zároveň 
se trošku pobavit – odreagovat, něco si vyrobit, se-
známit se s vhodnou literaturou k danému tématu 

a samozřejmě si poslechnout i čtenou ukázku. 

M. Poživilová nás poprosila, abychom se roz-
dělily do skupinek. Z knihovnic se rázem staly 
děti, které přišly na besedu. Netradiční formou 
nám ukázala, jak z nudného tématu pro druhý stu-
peň ZŠ – Jan Amos Komenský – lze udělat zají-
mavou besedu. Naše lektorka M. Poživilová nám 
nic neodpustila, musely jsme plnit různé úkoly, od 
vědomostních (u kterých jsme se i trošku zapotily) 
až po dovednostní – jako je vázání uzlů, hledání 
ukrytých kartiček, poznávání starodávného před-
mětu a mnoho dalšího. Za splnění úkolů nám při-
dělovala body a „části oblečení“, abychom mohly 
obléknout našeho pana učitele národů. Z knihov-
nic se najednou staly bojovnice a kolegialita šla 
stranou. Čas rychle ubíhal a náš praktický kurz 
byl u konce. Body byly sečteny, učitel národů ob-
lečen a vítězná skupinka odměněna. Všichni lek-
torku odměnili potleskem a s přáním, aby se opět 
v příštím roce uskutečnil další seminář!

Metodička K. Hubertová nám rozdala anket-
ní lístky, abychom ohodnotili dopolední setkání. 
Myslím si, že na všech anketních lístcích je na-
psáno – již nyní se těšíme na „Jak na besedu III.“ 
a naše lektorka M. Poživilová byla ohodnocena 
známkou 1*! Tak za rok na viděnou! J

Kontakt na autorku: knihovna@batnovice.cz
Web knihovny: http://www.knihovnahk.cz/

podnikány. Ředitel Knihovnického institutu NK 
ČR PhDr. vít Richter hovořil o perspektivách 
a trendech v oboru knihovnictví, resp. o tom, 
jaké budou knihovny za třicet let. Na základě do-
savadního vývoje a realizovaných průzkumů se 
zabýval zásadními otázkami, jako např.: Zda a co 
(e-knihy versus p-knihy) budou lidé číst? Budou 
chodit do knihoven? Jak vývoj v oblasti ICT 
ovlivní činnost knihoven? V souvislosti s touto 
dynamicky se rozvíjející oblastí zdůraznil zvyšu-
jící se požadavky na pracovníky knihoven a roz-
šiřující se soubor kompetencí, kterými by měl 
knihovník disponovat. Definoval také osm hlav-
ních směrů pro rozvoj knihoven. Knihovnické 
profese a typové pozice v Národní soustavě po-
volání představila z pozice předsedkyně Sektoro-
vé rady pro kulturu Mgr. Zlata Houšková. Pro-
střednictvím sektorových rad jsou monitorovány 
a evidovány požadavky na výkon jednotlivých 
povolání na trhu práce. Sektorové rady tvoří po-
pisy požadavků pro jednotlivá povolání, typové 
pozice apod. Vzniká otevřená, všeobecně dostup-
ná databáze povolání, která odráží situaci na trhu 
práce. Společně s Národní soustavou kvalifikací 
přináší důležité informace o kvalifikačních poža-
davcích ve všech úrovních vzdělávání. Mgr. Mi-
chaela Kostelníková z brněnského občanského 
sdružení Age management posluchače zasvětila 

do problematiky řízení zohledňujícího věk, ale 
také schopnosti a potenciál zaměstnanců. Sezná-
mila přítomné s pilotním finským výzkumem, 
který proběhl na začátku 80. let a jehož cílem 
bylo zjistit, jaký je vhodný věk pro odchod do dů-
chodu. (Při řešení problematiky age managemen-
tu se v ČR vychází právě z této studie.) Objasnila 
pojmy, jako pracovní schopnost, index pracovní 
schopnosti či koncept dům pracovní schopnosti. 
Zhodnotila, jaké jsou předsudky zaměstnavatelů 
vůči osobám 50 plus, jaké jsou jejich silné a slabé 
stránky a také, jak by se měl management společ-
nosti chovat, aby tuto věkovou skupinu v jejím 
pracovním životě podporoval. Na konci semináře 
proběhl workshop vedený Mgr. Zlatou Houš-
kovou, jehož cílem bylo definovat problémy 
prodlužování věku odchodu do důchodu a také 
potenciální řešení této situace. 

Hlavním organizátorem druhého seminá-
ře, který se uskutečnil ve Studijní a vědecké 
knihovně v Hradci Králové 21. května 2014, 
se stal Odborový svaz pracovníků knihoven 
(dále OSPK). S projektem přítomné seznámila 
předsedkyně OSPK Dana Menšíková. Právník 
OSPK Mgr. vladimír Petříček se zaměřil na 
problematiku předdůchodové perspektivy. Ve 
svém příspěvku se často dotkl i výše zmíněné 
finské studie, která ukazuje, kterým směrem lze 
při řešení situace postupovat. Poukázal také na 
problém věkové diskriminace (ageismus, z angl.), 
kdy dochází ke znevýhodňování osob na základě 
jejich kalendářního věku. Seminář ukončila psy-
choložka Mgr. Helena Jiránková zajímavým 
výkladem zaměřeným na téma pracovní identity 
a adaptability. Přítomní pouze pasivně neseděli, 
ale absolvovali různá cvičení, jejichž cílem bylo 
zjistit, jak jsou ne/spokojení v práci, jaká je jejich 
další cesta v pracovním životě, atd. Na základě 
ukázky různých metod kariérového poradenství 
se účastníci mohli dovědět, jak sami sebe řídit 
a rozvíjet a stát se sami sobě „osobními kariérní-
mi poradci“. Výklad paní psycholožky byl výbor-
nou tečkou za celým setkáním. 

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz

INFORUM 2014
Hana Hornychová

Jubilejní 20. ročník konference nesl motto „In-
spirovat a být inspirován“. Byl zaměřen hlavně 
na elektronické zdroje, jejich akvizici a správu, 
projekty v oblasti digitalizace, open access, clou-

dové služby a jejich využití. Nechyběla ani poste-
rová sekce a Infomejdan.

Zahájení konference patří vždy k těm nejsle-
dovanějším událostem. Nápady se zdají být nevy-
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1) Výsledky ankety Přednášející Top 9 dostupné na: http://www.inforum.cz/images/inforum2014-vysledky.pdf
2) Prezentace dostupná na: http://www.inforum.cz/sbornik/2014/32
3) Výsledky ankety dostupné na: http://www.inforum.cz/images/inforum2014-vysledky.pdf
4) INFORUM 2014: 20. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 27–28. května 2014 [on-

line]. Praha: Albertina icome Praha, 2014. Dostupný z WWW: http://www.inforum.cz/cs/sbornik. ISSN 1801–2213.

čerpatelné. Letos se chvíli zdálo, že organizátorům 
došel dech. Úvodní přednáška „Velikáni na Info-
ru v průběhu věků“ mapovala účast významných 
osobností za uplynulých dvacet let konání konfe-
rence. Byla zmíněna účast takových velikánů, jako 
Eugena Garfielda, Víta Richtera, nebo Richarda 
Papíka. Přednáška však nesplňovala očekávání zá-
bavné show…dokud nebyla narušena příchodem 
dvou bíle oděných ozbrojenců. Dále se výstup 
odehrával ve znamení Hvězdných válek. Na kon-
ferenci dorazili klony a temný pán Darth Vader 
(generální nadnárodní majestát a ředitel nadnárod-
ní taucetijské knihovny), který se na akci dostavil 
díky tomu, že “informace o dobrých akcích se 
šíří rychleji než světlo”. V taucetijské nadnárodní 
knihovně mají šest nezávislých studoven pro jed-
notlivé rasy, místo vzdáleného přístupu používají 
teleportaci, čtenáři navštěvují historické oddělení, 
kde si prohlížejí makety knih, jejich pobočka bo-
hemistiky je ve čtvrtém rozměru, a tedy neviditel-
ná, aby jim do ní nikdo nechodil.

Mezi nejsledovanější a nejlépe hodnocené 
příspěvky1) patří prezentace Viléma Sklenáka. 
Vedoucí Katedry informačního a znalostního 
inženýrství na VŠE v Praze se zajímá o problé-
my vyhledávání informací a věnuje tomu i své 
příspěvky na Inforu. Letos se přítomných zeptal, 
zda „Vyhledávání na webu stagnuje?“ Na první 
poslech se zdálo, že vyhledávače opravdu nic 
nového nenabízejí. Ale nakonec nás V. Sklenák 
ujistil, že se rýsují nové trendy. Dříve platilo, 
že informace je nutné hledat a najít jako houby. 
Dnes už „Chuck Norris na houby nechodí, vycvi-
čil si je, aby se samy hlásily u dveří jeho domu“. 2)

K velmi inspirativním příspěvkům patřila pre-
zentace Lukáše Budínského z Univerzity Tomá-
še Bati ve Zlíně. Ve svém příspěvku se věnoval 
nasazování mobilních aplikací v knihovně a zku-
šenostem z provozu takové instalace. Knihovna 
se na jednu stranu snaží poskytnout co nejmo-
dernější technologie, na druhou stranu nutí uži-
vatele, aby běhali s papírkem v ruce mezi regály. 
V knihovně UTB si uvědomili potenciál mobil-

ních telefonů, které má většina studentů v kapse. 
Nasadili dva systémy, které uživateli orientaci 
v knihovně usnadní: mapu fondu a aplikaci mKa-
talog. Mapa fondu je služba, která u každého titu-
lu v katalogu zobrazí jeho přesné umístění v patře 
i v části regálu, a tak uživatel může jít „najisto“ 
pro hledaný dokument. Aplikace mKatalog je na 
zakázku vyvinutý program pro mobilní přístup 
k elektronickému katalogu. Umožňuje vyhledat 
požadovanou knihu, zjistit její dostupnost a nabí-
zí přístup ke čtenářskému kontu včetně možnosti 
prodlužování výpůjček. Spojením těchto dvou 
systémů získává uživatel dokonalý přístup ke 
knihovnímu fondu. Ve svém chytrém telefonu si 
vyhledá knihu, zjistí, zda je dostupná, a okamžitě 
si může zobrazit její pozici na přehledné mapě.

Zástupci knihoven, které používají systém 
Kramerius, s napětím očekávali příspěvek Pav-
la Kocourka z firmy Incad. Představil aktuální 
informace z vývojových prací na tomto projek-
tu a chystanou novinku - uživatelské rozhraní 
systému Kramerius. Stávající K4 v budoucnu 
zůstane administrativním rozhraním pro knihov-
níky, jako uživatelské rozhraní bude sloužit sa-
mostatná instalace Krameria - K5. Funkcí nového 
uživatelského rozhraní bude nalezení dokumentu 
(procházení, vyhledávání a doporučování) a čtení 
(plné zobrazení, listování). Nasazení K5 nebude 
vyžadovat migraci dat, protože neobsahuje změ-
ny v datové struktuře.

Stálicí konference se stává Jiří Pavlík z Uni-
verzity Karlovy v Praze. Jeho vystoupení „České 
e-knihy pro knihovny, zkušenosti z UK“ (velmi 
příznivě hodnocené v anketě Přednášející Top 
93) ) představilo aktuální nabídku českých e-knih 
a poslední aktuality z vývoje českých e-knih pro 
knihovny. Podrobně byla popsána nová platfor-
ma Levná knihovna, která je momentálně v testo-
vacím provozu právě na UK.

Jednotlivé přednášky i prezentace z konferen-
ce jsou k dispozici v elektronické podobě.4)

Hodnoceni byli nejen přednášející, ale také 

nejvýznamnější produkt spojený s elektronický-
mi informačními zdroji. Cenu INFORUM 2014 
získala evropská digitální knihovna psaného kul-
turního dědictví Manuscriptorium 3 a rozhraní 
pro digitální knihovny Gulliver.

Celkově byl jubilejní ročník konference IN-
FORUM 2014 velmi povedený. Obsahově pří-

nosnější byl asi druhý den, kdy se více ukázal 
smysl zavedení nových technologií do praxe a je-
jich využití pro knihovníky i uživatele.

Kontakt na autorku článku:  
 hana.hornychova@svkhk.cz
Web konference: http://www.inforum.cz/cs/

Za informačním vzděláváním do Havířova

Iva Ondrová 

Ve dnech 23. 4. - 24. 4. 2014 se konal šes-
tý ročník semináře Informační vzdělávání ve 
veřejných knihovnách. Zázemí nám letos po-
skytla Městská knihovna v Havířově, kde o nás 
bylo vzorně postaráno. Úvodní slovo měl vedle 
paní ředitelky havířovské knihovny Ing. Dag-
mar Čuntové, předsedkyně SDRUKu Ing. Ley 
Prchalové a předsedkyně Sekce pro informační 
vzdělávání uživatelů Mgr. Veroniky Peslerové 
také primátor města Ing. Zdeněk Osmanczyk. 

Odbornou část začala paní Mgr. Pavlína 
Mazáčová, Ph.D., která naznačila, jak by měla 
knihovna ve vzdělávacích aktivitách spolupra-
covat se školou. Důležitým slovem bylo nebát 
se - nebát se vstoupit do vzdělávacího systému. 
Vzdělávání se přesouvá i do neformálních in-
stitucí a vhodným místem jsou právě knihovny. 
V další přednášce nám Mgr. Helena Hubatková 
Selucká představila Databanku vzdělávacích 
knihovnických programů (besed) Klubu dět-
ských knihoven SKIP ČR - její zrod, formu 
a využití.1)

Dvě přednášky utekly velice rychle a my 
jsme měli možnost zvolit si z devíti tři worksho-
py, kterých bychom se rádi zúčastnili. Na takové 

akci jsem byla poprvé, takže jsem předpokláda-
la, že mě poučí opravdu každý. Přesto jsem vý-
běr nenechala náhodě a rozmyslela jsem se včas. 
První workshop mě zaujal spíše názvem - V pa-
vučině sítí. Až na workshopu jsem se dozvěděla, 
že Mgr. Marika Zadembská a Bc. Martin Čad-
ra převzali, ne však náhodou, název z knihy.2) 
Slovo síť nás pak provázelo celým blokem. Na 
začátku nás účastníky spojili klubkem vlny, kte-
ré mělo předznamenat, že zdánlivě nesouvisejí-
cí věci jsou propojeny víc, než si myslíme. Za 
pár chvil jsme byli kompletně všichni navzájem 
spojeni, workshopově řečeno „síťovali jsme“. 
Síť v knize nepopisuje počítačové sítě, ale prá-
vě ony sítě, kterými jsme propleteni v každo-
denním životě s někým úplně cizím. Jednoduše 
řečeno, všechno souvisí se vším, ale má to své 
zákonitosti. Na druhý workshop jsem se přihlá-
sila spíše ze zvědavosti, tomuto žánru nijak ne-
holduji, ale nalákal mě. Jmenoval se Průvodce 
cizími světy a v anotaci bylo napsáno, že se bu-
deme zabývat žánrem sci-fi, fantasy a hororem. 
Ani jsem neměla tušení, kolik podžánrů se vy-
skytuje v rámci jednoho žánru. Není to jen sci-

-fi, jen fantasy nebo jen horor. Začali jsme se 

1) Více naleznete na adrese http://www.knihovnici.kjm.cz/
2) BARABÁSI, Albert-László. V pavučině sítí. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2005, 274 s. ISBN 80-7185-751-3. 
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rozdělovat do skupin, kde každá skupinka měla 
svůj žánr a s ním na dané téma pracovala. Vy-
tvořili jsme příběh, který měl obsahovat určitá 
slova, nebo jsme hledali životopisná data zada-
ného autora. Pravou kulisu nám k tomu připravil 
déšť, který při povídání o hororech propukl v po-
řádný liják s bouřkou. Mimo jiné jsme se také 
od přednášejícího Miloslava Lince dozvěděli 
o probíhajících e-learningových kurzech s ná-
zvem Fantastika v současné české literatuře.3) 
Informací bylo opravdu dost. Co se mi na vý-
kladu asi nejvíce líbilo, bylo shrnutí všech žánrů 
do tří jednoduchých vět, které je charakterizují:

Když se potkají dva a bojují pomocí lase-
rů a laserových mečů, je to sci-fi. 

Když se potkají dva a bojují meči a kouz-
ly, je to fantasy. 

Když se potkají dva a ten, který je pora-
žen, vstane z mrtvých, je to horor.4)

Poslední workshop, který zakončoval celý 
první den, byla lekce o Karlu Čapkovi. Neby-
lo mi to tak neznámé, v naší knihovně (Studijní 
a vědecké knihovně v Hradci Králové) probíhá 
lekce o jeho bratru Josefovi. Průběh nebyl ni-
čím výjimečný. Lektorka Iveta Štanclová nám 
rozdala do skupin pracovní listy a nabídla nám 
několik materiálů, z kterých můžeme čerpat. 
Neměli jsme tak velké pole působnosti, jako 
mají praví účastníci na této lekci, ale to vůbec 
nevadilo. Řešili jsme otázky rodinné, pracovní, 
cestopisné. Na samý závěr lekce jsme vytvořili 
myšlenkovou mapu.

Hlavní program prvního dne byl u konce, na 
něj navazovala už jen neformální část. V průbě-
hu večera jsme v knihovně poslouchali místní 
rodinnou kapelu, kterou vystřídala dvojice kni-

hovnic s recitováním básní. 

Druhý den měl mnohem kratší trvání. Dob-
rovolně jsme se mohli účastnit exkurze po 
knihovně pod vedením paní ředitelky Čuntové. 
Blok, který završoval dvoudenní seminář, měl 
netradiční průběh. Ze tří pracovních skupin byly 
vytvořeny jen dvě. Účastnila jsem se předná-
šek pod vedením Mgr. Jany Leparové, která si 
pozvala hosty. Ti nám umožnili nahlédnout na 
lekce z druhé strany stolu, z učitelské pozice. 
Velice přínosná a propracovaná přednáška byla 
od Mgr. Igora Zaťky, který má mnohaletou uči-
telskou praxi. 

A co dodat na závěr? Celá organizace semi-
náře byla perfektní. Pracovníci knihovny nám 
vytvořili příjemné a téměř domácké prostředí. 
Seminář byl také místem pro setkání a povídání 
s ostatními knihovníky. Přesto, že jsem nikoho 
neznala, necítila jsem se tam vůbec jako cizí. 

Kontakt na autorku: iva.ondrova@svkhk.cz
Web semináře:  
http://www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/sek-
ce-pro-informacni-vzdelavani-uzivatelu/clanek/
seminar-informacni-vzdelavani-uzivatelu-ve-

-verejnych-knihovnach-2014/

3) Vytvořila ho Pavla Lžíčařová v rámci své bakalářské práce na Slezské univerzitě v Opavě a setkal se s velkým 
zájmem

4) LINC, Míla. Průvodce cizími světy [prezentace PowerPoint]. Havířov, 23. 4. 2014. Dostupné také z: http://
www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/2014/linc_workshop.pdf

Setkání zástupců zdravotnických knihoven 
ČR v Lékařské knihovně Lékařské fakulty UK 

v Hradci Králové
Olga Pitašová

Síť zdravotnických lékařských knihoven za-
jišťujících veřejné informační služby ve zdravot-
nictví se ustavila v roce 1994. Veřejné knihov-
ny, které působí v těchto službách, pracují na 
principu dobrovolné spolupráce a pod registrací 
ministerstva kultury. V čele těchto knihoven je 
Národní lékařská knihovna (NLK) v Praze. 

V této síti byla vytipována regionální střediska, 
která tvoří Regionální síť knihoven a informač-
ních středisek. Zástupci regionů jsou členy kon-
zultační skupiny pro rozvoj regionálních center 
zdravotnických knihoven v ČR při NLK (RE-
GLEK). Konzultační skupina má patnáct členů.

Lékařská knihovna (LK) Lékařské fakulty UK 
v Hradci Králové (LF UK HK) patří do této regio-
nální sítě, protože je nejenom fakultní knihovnou 
LF, ale zároveň zajišťuje knihovnické a informač-
ní služby pro Fakultní nemocnici Hradec Králo-
vé. Vedoucí LK PhDr. Olga Pitašová je členkou 
konzultační skupiny Reglek.

Členové skupiny se scházejí obvykle 2x ročně 
k pracovnímu jednání. Stává se postupně tradicí, 
že prosincové zasedání se koná v NLK v Praze, 
letní jednání bývá výjezdní do některé z odbor-
ných zdravotnických knihoven v ČR.

Byli jsme potěšeni, že za poslední tři roky si 
za místo svého výjezdního zasedání vybrali čle-
nové Reglek dvakrát LK LF UK HK: 19. 6. 2012 
a letos 3. 6. 2014. Obě jednání proběhla neje-
nom jako pracovní jednání konzultační skupiny 
Reglek, ale byla zároveň příležitostí k setkání 
se zástupci lékařských knihoven východočes-
kého regionu (v této skupině je jedenáct členů). 
Na jednání dále přijala pozvání PhDr. Zdeňka 
Voplatková, vedoucí Vědecké knihovny Fakul-
ty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany 
v Hradci Králové, a Ing. Jarmila Pirnerová, která 

zastupovala vedoucí Střediska vědeckých infor-
mací Farmaceutické fakulty UK v Hradci Krá-
lové. Čestným hostem byla PhDr. Eva Čečková, 
bývalá vedoucí LK LF UK HK. 

Jednání probíhalo podle následujícího programu:
1. Zahájení. Uvítání.
2. Informační materiály Národní lékařské 

knihovny.
• Adresář zdravotnických zařízení (návrh 

instrukce k průběžným aktualizacím).
• Lékařská knihovna - e-časopis lékařského 

knihovnictví.
• Statistiky - výkaznictví VISZ za rok 2013 

a příprava sběru dat za rok 2014.
• Diskuse k přípravám materiálů.

3. Koncepce celoživotního vzdělávání 
knihovníků - koncept předložený ÚKR.

4. Co se daří - příklady dobré praxe lékařských 
knihoven z východních Čech.

5. Diskuse.
6. Elektronické zdroje v NLK - novinky.

• Jak stáhnout e-knihu.
• Další přístup k e-časopisům Medline 

Complete.
• Digitální knihovna NLK a osobní archiv 

publikací.
• Vyhledavač Summon.

7. Závěr.

Z bodů programu určitě stojí za zmínku příspě-
vek ředitelky NLK PhDr. Heleny Bouzkové (bod 
3.) Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků 
a zajímavá diskuse, která následovala. I pro kaž-
dodenní praxi větších veřejných knihoven by mohl 
být zajímavý bod 2. Informační materiály NLK 
a bod 6. Elektronické zdroje v NLK – novinky. 
Prezentace k těmto tématům jsou zveřejněné na 
adrese: http://www.nlk.cz/sluzby/vzdelavani/vzde-
lavaci-akce/2014/3_5. 
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OKéNKO
Přesto, že většina účastníků jednání využila 

možnost exkurze v prostorách LK již při minulém 
jednání v HK, projevilo i tentokrát několik účastní-
ků na závěr jednání zájem o prohlídku LK, kterou 
jim pracovnice LK rády umožnily. Myslíme si, že 
zájem odborné veřejnosti o LK je důkazem toho, že 
kompletní rekonstrukce historické budovy Na Hra-
dě v HK, ve které sídlí LK a kterou provedla LF 
UK HK v letech 2006/2007, byla zdařilá a přispěla 
ke zkvalitnění prostředí, ve kterém jsou na LF UK 

HK poskytovány knihovnické a informační služby.

Jednání konzultační skupiny Reglek v HK 
probíhalo tradičně v přátelské pracovní atmosféře 
a pro LK LF UK HK bylo potěšující, že se opako-
vaně konalo právě zde.

Kontakt na autorku: pitasovao@lfhk.cuni.cz 
Web knihovny:  
https://www.lfhk.cuni.cz/lekarska-knihovna/
http://www.nlk.cz/

Z webu do knihovny 
a z knihovny na web

Eva Semrádová

Poprvé jsme si v knihovnách mohli přečíst 
propagační slogany na internetové služby v roce 
1998. Po dalších deset let se vždy na jaře stal 
součástí dění v knihovnách Březen – měsíc inter-
netu. A právě aktualizaci osvědčeného hesla Do 
knihovny na internet – po internetu do knihovny, 
které tuto propagační kampaň provázelo, jsem 
použila pro nadpis dnešního článku. 

Před deseti lety vrcholila internetizace kniho-
ven, ale mít vlastní webové stránky byl luxus. 
V článku Projížďka po síti1) z roku 2003 je k tomu 
zaznamenáno: internetem jsou vybavené všechny 
profesionální knihovny a 14 % vesnických kniho-
ven našeho kraje, svůj web má krajská knihov-
na, polovina profesionálních a pouze 2 knihovny 
z 396 knihoven na vesnici. 

A pro porovnání v letošním roce: internet je 
v knihovně samozřejmost a vlastní web je běž-
ným nástrojem pro komunikaci s uživateli u kaž-
dé větší knihovny. Cesta z webu do knihovny se 
může podniknout u více než poloviny vesnických 
knihoven Královéhradeckého kraje. 

V roce 2014 nás už nezajímá jen pouhá exi-

stence webové stránky, ale její obsah. Webové 
stránky už nejsou jen výkladní skříní knihovny, 
ale knihovnou samotnou. Při cestě z webu do 
knihovny posuzujeme dostupnost elektronické 
samoobsluhy v podobě elektronických katalogů2) 
a čtenářských kont, chválíme si možnost přístupu 
k digitalizovaným textům, samozřejmostí je na-
bídka obrázků, videí, grafiky atd. A nepřekvapí, 
že také cesty z knihovny na web jsou frekvento-
vané. Návštěvníci knihovny většinou nerozlišují, 
zda najdou potřebné znalosti v tištěných nebo vir-
tuálních zdrojích, jen očekávají, že se v knihov-
ně dozvědí víc, než co jim přinese kliknutí na 
Google. Knihovník uspěje, když mu cestování po 
webu půjde rychleji a s vyšší úspěšností než ná-
vštěvníkovi, a to znamená neustále se vzdělávat 
v používání informačních zdrojů. 

K odbornému vzdělávání se dostaneme i při 
pohledu na ostatní oblasti knihovnické práce. 
Sami iniciativně „vyjíždíme“ na web pro infor-
mace o dění v knihovnictví, sledujeme novinky 
a sdílíme zkušenosti s ostatními kolegy. V sou-
vislosti s tím vzniká řada tematických webů pro 

1) SEMRÁDOVÁ, Eva. Projížďka po síti. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje. 
2003, roč. 13, č. 1, s. 13-15. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/119.pdf

2) V roce 2013 bylo vybaveno elektronickým katalogem 84 % profesionálních knihoven a 28 % knihoven na 
vesnicích mohlo nabízet elektronické služby zejména díky napojení na REKS (regionální knihovnické systémy 
realizované za přispění pověřených knihoven v rámci regionálních služeb).

OKéNKO
knihovnickou praxi: 
• celostátní odborné knihovnické portá-

ly - např. Informace pro knihovny Národní 
knihovny ČR (http://knihovnam.nkp.cz/); 

• knihovnické časopisy - v tištěné i elektronické 
podobě vychází např. časopis Čtenář (http://cte-
nar.svkkl.cz/) a v Královéhradeckém kraji zpra-
vodaj U nás (http://www.svkhk.cz/Pro-knihov-
ny/Zpravodaj-U-nas.aspx), pouze v elektronické 
podobě vychází např. Knihovnický zpravodaj 
Vysočiny (http://kzv.kkvysociny.cz/); 

• weby profesních knihovnických organiza-
cí – např. Sdružení knihoven ČR (http://www.
sdruk.cz/index.php), Spolek knihovníků a in-
formačních pracovníků (SKIP) má celostátní 
platformu na webu: http://skipcr.cz/ a SKIP 08 
Východní Čechy informuje o svých aktivitách 
na adrese: http://skip.knihovnahk.cz/;

• Centrální portál knihoven (http://www.
knihovny.cz/) – portál určený pro širokou ve-
řejnost, který by měl v budoucnu ovlivnit služ-
by všech knihoven;

• weby knihovnických soutěží – např. Knihov-
na roku (http://wwwold.nkp.cz/o_knihovna-
ch/KnRoku/2013/index.htm), Vesnice roku 
(http://www.vesniceroku.cz/) má také svůj 
Facebook (https://www.facebook.com/vesni-
ceroku.cz), Kamarádka knihovna (http://www.
kamaradkaknihovna.cz/); 

• weby propagačních kampaní a projektů – 
např. Noc s Andersenem (http://www.nocsan-
dersenem.cz/), Celé Česko čte dětem (http://
www.celeceskoctedetem.cz/), Bibliohelp 
(http://www.bibliohelp.cz/); 

• weby knihovnických konferencí – např. Info-
rum (http://www.inforum.cz/cs/), Kniha ve 21. 
století (http://k21.fpf.slu.cz/);

• knihovnické kurzy – např. nabídka e-learnin-
gových kurzů na http://kurzy.knihovna.cz/.

Tento soupis je jen ilustrativní výběr tema-

tických webů, a to z kategorie webů s celostát-
ní působností nebo se vztahem k našemu kraji, 
zcela pominuty jsou například weby z ostatních 
regionů nebo zahraniční zdroje. A nesmíme za-
pomenout na sociální sítě s nabídkou prostoru 
pro přímou komunikaci a sdílení názorů. Přes-
to si už nad uvedeným soupisem můžeme klást 
otázku, zda je časově zvládnutelné tyto stránky 
pravidelně navštěvovat. Informace na nich jsou 
v neustálém pohybu, těžko se ubránit pocitu ne-
přehlednosti, zahlcení. 

Východisko z tohoto stavu nabízejí krajské 
webové portály pro knihovníky3) a prezentace 
pro knihovníky budované pověřenými knihov-
nami. Jedná se – jak jinak – opět o tematické weby, 
které jsou adresně orientované na knihovnický 
region své působnosti. Jejich posláním je v rámci 
metodické pomoci a regionálních služeb soustře-
ďovat informace, náměty, nabídky a odkazy, kte-
ré by se měly dostat co nejdříve ke knihovníkům 
obsluhované oblasti. O posílení významu těchto 
lokálních webů i ostatního informačního zázemí 
pro výkon regionálních služeb usiluje návrh no-
vely standardu regionálních funkcí,4) což bude vy-
žadovat revizi a doplnění současných stránek pro 
knihovníky, které v našem kraji máme. 

Na portál vždy pohlížíme jako na mnohaletý 
dynamický projekt, který se průběžně mění a do-
plňuje. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Krá-
lové provozuje tematický web Pro knihovny již 
více než deset let, a tak bude účelné modernizovat 
obsah a rozšířit uživatelský komfort, i když vizu-
ální a administrátorské prostředí webu krajské 
knihovny zůstane nadále stejné. Aktualizovaný 
informační portál Pro knihovny Královéhra-
deckého kraje by měl knihovnické veřejnosti 
nabízet své služby od roku 2015. Jeho koncepci 
vám představíme v příštím čísle zpravodaje.

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz
Web knihovny:  
http://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka.aspx

3) Portál (z lat. porta – brána) znamená v architektuře vchod nebo vjezd do objektu a v pojetí informačních 
technologií označuje webovou aplikaci, která svému uživateli poskytuje jednotným způsobem a centrálně in-
formace z různých zdrojů, které uživatele zajímají nebo se ho týkají.

4) Návrh novely z 19. 6. 2014 Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí 
knihoven a jejich koordinaci na území České republiky.
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Povídání o literatuře faktu

Zuzana Hloušková

Pojmem „literatura faktu“ obvykle označuje-
me literární zpracování objektivních faktů, vědec-
kých, historických či jinak ověřitelných. Stojí tak 
na pomezí beletrie a věcné literatury. K vylíčení 
nějaké události či stavu využívá literatura faktu 
umělecké prostředky, přidržuje se faktů (důkazů), 
aniž by se přitom uchylovala k fikci či fabulaci. 
Alespoň takto byl specifický žánr literatury faktu 
doposud vnímán. Vyvinul se de facto jako sekun-
dární produkt krize románu na počátku 20. století, 
a to zejména románu biografického, ve kterém 
se postupně objevuje stále více dokumentárních 
prvků. Holý dokumentarismus je zdůrazňován 
jako účinnější než klasické románové „typizová-
ní“ hrdinů. Fakta sama o sobě jsou v historickém 
kontextu působivější než románové fikce a smy-
šlené příběhy. Literatura faktu tedy zahrnovala 
širokou škálu nefabulované prózy, jako jsou pa-
měti, deníky, životopisy, autobiografie, cestopi-
sy a umělecké reportáže. Struktura samotného 
díla literatury faktu se řídí způsobem, jakým je 
organizován a využit dokumentární materiál, vy-
značuje se volnou kompozicí, nejčastěji montáží, 
výjimkou nejsou ani obrazové přílohy, fotografie, 
náčrty apod. 

Za průkopníka nového žánru u nás lze považo-
vat knihu F. Gela Přemožitel neviditelných drav-
ců, pojednávající o L. Pasteurovi. K rozvoji žánru 
přispěl i F. Kožík svým románem o L. Janáčkovi, 
ve kterém použil techniku zmnožení vypravěč-
ských perspektiv v pásmu mozaikových příhod. 
Významné osobnosti české historie pak vystupují 
v podobně laděných dílech A. Vrbové (V erbu lvi-
ce) nebo M. Šulcové (Čapci). Životním peripeti-
ím velikánů hudebního nebe zasvětil několik knih 
i Z. Mahler (Mozart, Smetana, Dvořák), který do-
konce spolupracoval s M. Formanem na slavném 
filmu Amadeus. K nejznámějším autorům litera-
tury faktu u nás patří bezesporu Miroslav Ivanov, 
který se pokouší formou detektivního pátrání 

rekonstruovat různé historické události nebo mo-
menty ze života známých osobností. Zabýval se 
např. hledáním pravdy o RKZ, knížeti Václavovi, 
K. H. Máchovi, B. Němcové nebo R. Heydricho-
vi. Byl však za práci s neověřenými hypotézami 
často odsuzován, na rozdíl třeba od Dušana Ha-
mšíka, který coby publicista se mnohem víc držel 
známých faktů a zabýval se také raději aktuálním 
děním (rozvoj atomové energie). 

K záhadám počátků naší civilizace obrátil 
svou pozornost snad nejproslulejší z českých 
představitelů literatury faktu, Ludvík Souček, je-
hož Tušení stínu a Tušení souvislostí je už kul-
tovní záležitostí. Ze světových autorů je znám 
Erich von Däniken, pátrající především po sto-
pách mimozemšťanů ve starobylých památkách 
a archeologických nalezištích. Do češtiny bylo 
přeloženo přes čtyřicet jeho knih na toto téma. 
Do literatury faktu pak patří i obdobné pokusy 
vysvětlit, jak naši předkové dokázali uskutečnit 
činnosti zdánlivě nad své technické možnosti 
(např. Pavel Pavel v případě přemisťování soch 
moai na Velikonočních ostrovech, shrnutého 
v knize Rapa Nui), spojené s cestovatelskými zá-
žitky a ověřovacími experimenty (obdobně např. 
i norský cestovatel a antropolog T. Heyerdahl). 
Na období starověku se ve své tvorbě zaměřoval 
Vojtech Zamarovský, který napsal také scénář 
k třináctidílnému cyklu dokumentárních filmů 
Velké civilizace světa a převyprávěl světoznámé-
ho Egypťana Sinuheta. Na tradici Zamarovského 
se dnes pokouší navázat např. Radek Brychta, po-
dávající v Objevení Platónovy Atlantidy ucelenou 
teorii o tom, kde a kdy existovala Atlantida a proč 
zanikla. Knihu doplňuje barevnou přílohou s vy-
obrazením artefaktů a archeologických lokalit 
a odkazy na webové internetové stránky z celého 
světa, související s daným tématem. Otázkami 
sahajícími do hluboké minulosti lidstva a vzniku 
pravěkých civilizací se zabývá také Jiří Wojnar, 

byť některými svými závěry v knize Tunel do 
kosmu vyvolal u odborné veřejnosti značné roz-
paky. Přesah literatury faktu a populárně-naučné 
literatury byl patrný vždy. Dokazuje to i Milan 
Bauman, autor esejí Pohyblivé obzory, držící se 
motta, že „ve světě kolem nás není nic rozumem 
nepochopitelného, mýtického či nelogického“. 
Jeho tématy jsou mimo jiné Higgsův boson, ne-
utrino, antihmota, gravitační vlny, vícerozměrný 
vesmír… Seznámit čtenářskou obec s problema-
tikou existence lidstva z nejrůznějších aspektů 
a v nejrůznějších souvislostech se pokouší třeba 
Pavel Kozák ve Způsobu existence.

K tradičním a stále žádaným tématům litera-
tury faktu patří: 2. světová válka, holocaust, život 
v koncentračních táborech, dramata „Sofiiny vol-
by po česku“. Zejména osudy dětí, které se za ně-
mecké okupace buď někde schovávaly, či uprchly 
do zahraničí (např. Přátelství navzdory Hitlerovi 
od Judity Matyášové), plní ochotně pulty knihku-
pectví. Mysl autorů stále znepokojují nejrůznější 
tajemství třetí říše, osudy nacistických pohlavárů 
či nacistických lékařů, kteří prováděli pokusy na 
lidech. I na životech řady generálů a válečných 
hrdinů se dá vždy najít něco fascinujícího (Ba-
lada o pilotovi od Jiřího Stránského nebo Výkřik 
ze zapomnění od Tomáše Kašpara). Nekonečná 
řada knih se zabývá selháními či úspěchy váleč-
ných operací, diplomacie, špionážních snah taj-
ných složek, konspiračními teoriemi (viz známé 
periodikum Přísně tajné!). Odhalení se dočkal 
i legendární agent 007. Mezi četnými tituly však 
lze najít i velmi seriózní a precizně podaná díla, 
opřená o archivní materiály či očitá svědectví, 
jako např. Kámen Václavy Jandečkové nebo Vlak 
do Výmaru, v němž jeho autorka Ladislava Cha-
teau umně spojila fakta, vlastní osobní prožitky 
a techniku náznaků, která nutí čtenáře přemýšlet 
a klást si otázky.

Historie je pro literaturu faktu stále lákavá, 
obzvlášť je-li opředena tajemstvím. K tradiční zá-
hadologické větvi literatury faktu se vrací např. 
cyklus Záhady české minulosti, jehož autor Pavel 
Toufar, patrně současný nejúspěšnější a nejvydá-
vanější autor literatury faktu, provádí čtenářsky 
příjemným způsobem zákoutími české minulos-
ti od mytologických témat dávnověku až po čas 
rudolfinské Prahy. V poněkud uměřenějším stylu 

sepsal Petr Hora-Hořejš své Toulky českou minu-
lostí, jejichž rozhlasová podoba čítá už více než 
1000 dílů. Ani nejrůznější tajemná místa a „vy-
právění“ starých domů neztrácejí na své přitažli-
vosti (viz Příběhy starých pražských domů Mag-
daleny Wagnerové nebo Průvodce po záhadách 
a strašidelných místech Karla Kýra). V repor-
tážním duchu se odehrává knížka Kostnice u sv. 
Jakuba Aleše Svobody, která chronologicky po-
pisuje objevení podzemních prostor historického 
osária v roce 2001, jeho postupné úpravy, až po 
zpřístupnění celého komplexu veřejnosti. Pozor-
nost přitahují nejrůznější kulturní památky, hra-
dy, keltská naleziště, zakopané poklady, památné 
stromy, studánky… Literatura faktu tak kombi-
nuje prvky reportážní, cestopisné a narativní.

Vděčnými náměty zůstávají už poměrně zpro-
fanovaná témata (templáři, alchymisté, mořeplav-
ci, námořní kapitáni apod.). S vlnou popularity 
Brownovy Šifry mistra Leonarda se objevují nové 
pokusy o výklad starozákonních a novozákonních 
pasáží Bible a také jdou víc na odbyt knihy o taj-
ných jazycích, poselstvích, spolcích a symbolech. 
Znovu ožívají na stránkách literatury faktu také 
příběhy panovnických rodů (Borgiové, španělští 
Bourboni, Habsburkové, Sissi a její děti), obo-
hacené především o skandály, těžké chvíle, osu-
dová rozhodnutí apod. Nezřídka jsou současná 
díla literatury faktu poměrně náročným pátráním, 
někdy vskutku detektivním, ač není potřeba jít 
zas tak daleko do minulosti. Po stopách zašantro-
čených uren s popelem popravených politických 
vězňů se vydala Zora Dvořáková v knize Popra-
vení, kam jste se poděli? Velkou pozornost vzbu-
dil také Příběh spalovače mrtvol, v němž se Jan 
Poláček pokusil o poněkud netradiční dvojportrét 
Ladislava Fukse, kombinující fikci a fakta, čas-
to chybějící. Usilovné pátrání autora dovedlo až 
k objevení ztraceného Fuksova hrobu.

Přesto, přiznejme si, literatura faktu se vý-
znamně proměnila. Jako lavina do ní vtrhla rea-
lita tržní ekonomiky. Světlo světa tak spatřila re-
portáž Krev a peníze, podávající pohledem jejího 
autora a samovydavatele Tomáše Cikrta pravdu 
o nejznámější zdravotnické kauze Diag Human. 
Čtenářskou pozornost přitahují také historie ce-
losvětově známých produktů, spojené s životní-
mi osudy jejich výrobců. Tak např. Sága rodu 

OKéNKO OKéNKO
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Porsche Thomase Ammanna popisuje „rodinné“ 
dějiny jedné automobilky. S historickými daty 
vzniku úspěšného sportovního vozu nás seznámí 
publikace Škoda 130RS – Vítěz ME značek 1981, 
za níž stojí autorská dvojice Mirko Červený a Ka-
rel Řepa. Důkazem, že i o technických tématech 
se dá psát poutavě, je vzpomínková kniha Vladi-
míra Klimeše s názvem Mám páru rád, zavádě-
jící čtenáře do dob zlaté éry parních lokomotiv. 
Některá z bílých míst vývoje koncernu Česko-
moravská Kolben Daněk si klade za cíl odhalit 
kolektivní monografie Fenomén ČKD. O vývoji 
legendárního vozidla Tatra 603 a jeho aerodyna-
mické karosérii vypovídá dokonce sám bývalý 
ředitel kopřivnického firemního muzea, Karel 
Rosenkranz.

K literatuře faktu se řadí i tzv. non fiction (ne-
smyšlenka, nebeletrie), jejíž úhelný kámen před-
stavuje kniha Trumana Capota Chladnokrevně, 
líčící přípravu a realizaci mnohonásobné vraždy 
na venkovské farmě a následné děje (útěk pacha-
telů, policejní pátrání, soud a popravu). Zřejmě 
tím byl odstartován nový proud literatury faktu, 
která po roce 1989 získala u nás znovu na při-
tažlivosti. Dnes údajně patří k nejžádanější četbě 

hned po oddechové literatuře. Její značnou část 
tvoří životopisně laděné publikace, které se s ná-
stupem celebritní kultury těší velké oblibě, ale to 
by vydalo na samostatné povídání, takže někdy 
příště. Není bez zajímavosti, že kniha Jiřího Pa-
devěta Průvodce protektorátní Prahou, řazená 
právě do non fiction, získala letos hlavní cenu 
Magnesia Litera. Je tedy vidět, že literatura faktu 
má dnešním čtenářům ještě co říci. Pokud se za-
jímáte o horké novinky tohoto žánru, doporučuji 
sledovat zpravodaj Interkom, který právě non fic-
tion věnuje pravidelnou rubriku.

Zdroje:
GALÍK, Josef. Panorama české literatury: (li-

terární dějiny od počátků do současnosti). 1. vyd. 
Olomouc: Rubico, 1994, 547 s. ISBN 80-85839-
04-0. 

KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatu-
ry. 2., přeprac. vyd. Praha: Albatros, 1997, 573 s. 
ISBN 80-00-00527-1.

PYTLÍK, Radko. O literatuře faktu. 1. vyd. 
Praha: Československý spisovatel, 1987, 95 s. 

Kontakt na autorku: skrabak@email.cz 

Kéž bychom opět našli své kořeny…

Božena Blažková

„Kéž bychom se poučili z chyb našich předků. 
Kéž bychom opět našli své kořeny…“

Začínám článek slovy, kterými knížka „Po-
věsti Vamberka a okolí“ končí. Útlou publikaci, 
obsahující 20 pověstí, vydala v loňském roce 
Městská knihovna Vamberk v nakladatelství 
OFTIS Ústí nad Orlicí. Dvojici dobrých sudiček, 
které se zasloužily o její vydání – knihovnu a na-
kladatelství –, doplňuje sudička třetí – ilustrátor-
ka Jarmila Haldová. Kniha vznikla za podpory 

města Vamberk, firmy ESAB Vamberk, s. r. o., 
a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Cesta od nápadu přes sběr materiálu, sháně-
ní grantů a sponzorů, výběr spolupracovníků až 
po redakční úpravy je vždy riskantním během na 
dlouhé trati. Každá knihovna, která se do toho 
pustí, si zaslouží veřejné poděkování. Knížka 
pověstí je určená hlavně dětem a těm se příbě-
hy z dávných časů líbí. Ilustrace paní Haldové 
souznějí s regionální tematikou kraje pod Orlic-
kými horami a jsou nedílnou součástí krajkářsky 

jemně vyprávěných příběhů.

Ústřední pověst Jednorožec, 
ve které se čtenáři seznamují se 
vznikem znaku města Vamberk, 
inspirovala knihovnu k dalším 
aktivitám. V letošním roce uspo-
řádala ve spolupráci s vamberec-
kou pobočkou ZUŠ Kostelec nad 
Orlicí a základními a mateřskými 
školami výtvarnou soutěž a vý-
stavu Jednorožec v nás. Knížka, 
soutěž, výstava – tři pohádkové 
úkoly, jejichž naplněním vam-
berecká knihovna podpořila 
knihovnickou kampaň (Regio-
nální fondy knihoven) s mottem: 

„Víme, kde jsme doma“.

Končím svůj krátký článek 

slovy z úvodu knížky. Slovy, 
která osobně cítím jako posel-
ství nejen čtenářům, ale i nám 
knihovníkům: „Jděte i vy cestou 
pověstí a předávejte je dál, aby 
jejich semínko nikdy nepřišlo 
vniveč.“

URBANOVÁ, Marta a Ja-
roslava MARTINOVÁ. Pověsti 
Vamberka a okolí. 1. vyd. Ústí 
nad Orlicí: Oftis, 2013, 63 s. 
ISBN 978-80-7405-323-8. 

Kontakt na autorku: bozena.blaz-
kova@svkhk.cz
Web knihovny:  
http://www.knihovna-vamberk.cz/

O tom, jak přišla na svět knížka Peckovské 
vesnice aneb Jak laici dělali knihu

Petr Pavel

Může za to můj první pan učitel Karel Šrůtek. 
Naučil mě číst. V naší obecné jednotřídní škole 
o pěti postupných ročnících jsme si museli po-
vinně půjčovat ze školní knihovny knížky, které 
nám pan učitel většinou přiděloval. Nevadilo mi 
to. Četl jsem rád. 

V roce 1959 se ve vsi slavnostně otevíral nově 
postavený kulturní dům. Stěhovala se do něho 
i místní lidová knihovna. Coby poslušný žák po-
máhal jsem panu učiteli-knihovníkovi s přenáše-
ním knížek. Stal jsem se poté častým návštěvní-
kem knihovny. V létě roku 1968, než se pan učitel 
ze vsi odstěhoval, předal mi správu knihovny. 
A tak dělám knihovníka dosud a rád. 

Někdy po roce 2000 se mi do rukou dostala 

knížka o starých mlýnech. Zaujala mě. V naší 
vesnici stojí dva objekty bývalých mlýnů. Začal 
jsem se zajímat o jejich historii. V místních Lis-
tech Peckovska, periodiku vydávaném Úřadem 
městyse Pecka, mi o bělských mlýnech vyšly dva 
články. Na pokračování mi potom ještě vychá-
zely články o dalších bývalých mlýnech ve Vi-
donicích, Kalu a v Pecce. Historické údaje jsem, 
mimo jiné, čerpal z vlastivědné monografie No-
vopacko, kterou v letech 1924 až 1934 vydával 
okresní školní výbor a kulturní odbor učitelské 
jednoty „Budeč“ v Nové Pace. V této rozsáhlé 
publikaci je též popsána historie obcí tehdejšího 
Novopackého okresu. Zajímaly mě dějiny jak 
rodné vesnice, tak i dalších okolních obcí. Od 

DOPORučuJEME DO vAŠiCH FONDů DOPORučuJEME DO vAŠiCH FONDů
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DOPORučuJEME DO vAŠiCH FONDů
doby vydání monografie ale uplynulo mnoho 
let a o vesnicích spadajících pod správu Úřadu 
městyse Pecka nebylo nic uceleně napsáno, proto 
jsem začal shánět, co se kdy kde událo. Ptal jsem 
se známých, pátral v kronikách, poslouchal vzpo-
mínky obyvatel. Články o jednotlivých vesnicích, 
je jich osm, vycházely v letech 2005 až 2007 opět 
v Listech Peckovska.

V létě roku 2011 za mnou přišla paní Naďa Ha-
manová, to už měla vydanou knihu Hořká příchuť 
štěstí a spolupracovali jsme na její další knížce 
Peckovské pohádky dědečka Aloise, s tím, že má 
ve své sbírce mnoho různých starých i nových 
fotografií Pecky a okolních vsí. Navrhla mi, aby-
chom mé články o vesnicích doplnili fotografie-
mi a to ucelené vydali knižně. Tato myšlenka mě 
zaujala. Ale texty nebylo možné jen tak oprášit. 
Bylo nutné je upravit, odstranit zjištěné chyby, 
mnohá fakta znovu ověřit, některé údaje doplnit, 
rozšířit. Znovu jsem se ptal pamětníků, vyhledá-
val články k danému tématu. Paní Hamanová vy-
bírala, upravovala a do textů vkládala fotografie, 
případně nafotila současný stav 
domků. Spolu jsme řešili, jak 
a co doplnit, jakou fotografii by 
bylo vhodné ještě sehnat atd. Čas 
ubíhal. Některé údaje jsem musel 
aktualizovat. Např. počet oby-
vatel v jednotlivých vesnicích 
k určitému datu. Při osobních 
korekturách jsem vypouštěl nebo 
doplňoval slova, věty, přeskupo-
val články. Musím podotknout, 
že jsme tvorbu této knížky pojali 
jako volné vyprávění o dávné 
i nedávné minulosti vesnic s do-
ložitelnými historickými fakty, 
není to tedy odborná práce se 
strohými údaji. Do textů o jed-
notlivých vesnicích jsme zároveň vložili vzpo-
mínky a vyprávění místních obyvatel i historky 
z vesnického života. Při hlubším pátrání v ar-
chivech by jistě bylo objeveno více zajímavostí 
stojících za zveřejnění, ale to bychom překročili 
rozsah knížky, jaký jsme si určili.

Když jsme dospěli do momentu, kdy jsme si 

řekli, že je to snad už hotové, začali jsme zjiš-
ťovat, kdo by nám knihu vydal, s jakou výší ná-
kladu počítat a co to bude stát. Zjištěné sumy pe-
něz nebyly pro nás nijak příznivé, byly nad naše 
možnosti. Sponzoři nebyli, s dotacemi to také 
nevyšlo. Vypadalo to, že knížku snad ani nevy-
dáme. Paní Hamanová našla na internetu Tisko-
vý expres, který vydává i nízké počty kusů. Při 
posuzování jejich cenové nabídky jsme se tedy 
rozhodli vydat knihu vlastním nákladem, ale 
museli jsme ustoupit ze svých nároků, mj. jsme 
se rozhodli pro lepenou vazbu s měkkými des-
kami a fotografiemi jen černobílými. Dále jsme 
si museli sami zajistit jazykovou korekturu textu 
a zpracovat grafiku, zvolit druh a velikost písma. 
Dle pokynů na webových stránkách tiskárny jsem 
tedy rozmisťoval text a fotografie na jednotlivé 
stránky včetně jejich očíslování. Zpočátku jsem 
proseděl spoustu hodin u počítače, než jsem se to 
naučil. Zpracovat obálku jsem se už neodvážil, tu 
nám zhotoviliv tiskárně dle našeho návrhu. 

První stovka kusů přišla poštou na dobírku 
před Vánocemi roku 2013. Byl 
to dobrý pocit ze završeného 
díla, ale byly tu i určité pochyby, 
jaký bude o knížku zájem. Zájem 
byl takový, že opakovaně došlo 
na dotisky. Potěšilo nás to a také 
i pochvalné ohlasy. Dojemné 
bylo například, když poprvé 
knížku otevřela babička, která 
ji dostala jako dárek od vnoučat, 
zrovna na stránce se starou foto-
grafií její rodiny a poznala nejen 
sebe, ale i další osoby. Knížka 
nakonec vyšla v celkovém ná-
kladu 350 ks.

PAVEL, Petr a Naděžda HA-
MANOVÁ. Peckovské vesnice: pohledy do his-
torie vesnic na Peckovsku. Vyd. 1. Zlín: Tigris, 
2013, 237 s. ISBN 978-80-7490-008-2.

Kontakt na autora: knihovna.belaup@cbox.cz
Web knihovny:  
http://www.knihovnabela.webk.cz/

Sekce SDRUK ČR pro bibliografii (2. část)

Eva Svobodová 

Řešení projektů se stalo významnou součás-
tí práce sekce, možná i díky tomu, že členskou 
základnu tvořili převážně výkonní bibliografo-
vé. V roce 1995 se začal připravovat několika-
letý kooperativní projekt vědeckých knihoven 
Dějiny měst.1) V roce 1997 jej „přijala Grantová 
agentura (č. 409/97/0103) a poskytla na něj úče-
lovou dotaci ve výši 210 tis. Kč“.2) Bibliografie 
byla vydána tiskem v roce 1997 a tento titul „se 
stal sedmým v řadě (mezi evropskými státy)“.3) 
V dalších letech sekce spolupracovala s Historic-
kým ústavem AV ČR na zpracování Biografické-
ho slovníku Českých zemí. Jednotlivé knihovny 
se podle svých možností podílely na doplňování 
dat o jednotlivých méně známých osobnostech.4) 
Dále se na zasedáních projednával společný pro-
jekt České národní bibliografie (NK ČR + státní 
vědecké knihovny). Protože Národní knihovna 
ČR nebyla schopna zachytit v rámci nedodané-
ho povinného výtisku cca 30 % tištěné produkce, 
potřebovala podporu krajských knihoven. Dalším 
společným projektem byla Retrokonverze české 
knižní produkce do roku 2000. Ne všechny za-
mýšlené projekty se podařilo realizovat, jedním 
z neúspěšných byl Soupis bohemik uchováva-
ných ve švédských knihovnách. Švédská strana 
tuto aktivitu nepodpořila. Sekce se také zabý-
vala problematikou faktografických databází 
REOS a REGO (o osobnostech a organizacích 
v krajích). Od roku 1996 se na programu jednání 
objevily soubory národních autorit. NK ČR pro-

střednictvím Z. Bartla deklarovala zájem o spo-
lupráci s členskými knihovnami SDRUKu. Když 
bylo v NK ČR v roce 1998 vytvořeno oddělení 
národních autorit, snaha o kooperaci s vědecký-
mi knihovnami ještě zesílila. Krajské knihovny 
prostřednictvím sekce pro bibliografii prosazo-
valy maximálně úplné záznamy osobností a in-
stitucí, Národní knihovna trvala na formalizova-
ném zápisu s minimem základních údajů. Téhož 
roku přijal pozvání na jednání sekce Boris Mě-
dílek: účastníci měli možnost vyslechnout jeho 
přednášku na téma personální bibliografie. Zá-
jem členů sekce o tuto problematiku vyvrcholil 
uspořádáním mezinárodního česko-slovenského 
semináře Personália v knihovnách v roce 2001 
v MZK v Brně. Cílem bylo soustředit pozornost 
bibliografů na „tvorbu a poznávání ikonografic-
kých sbírek v knihovnách a jejich využívání pro 
vzdělávací činnost“.5) Sekce řešila i problematiku 
personálií v elektronické podobě v souvislosti 
s ochranou osobních údajů. O projektu Soupis ča-
sopisů v ČR vydaných v letech 1918–1945 (poz-
ději pod názvem CERBI) byla členská základna 
poprvé informována jeho garantem J. Kubíčkem 
v roce 1999 na 9. zasedání sekce ve Žďáře nad 
Sázavou. Národní knihovna ČR byla v té době 
správcem báze českých seriálů za léta 1990-1995, 
ovšem od roku 1996 se v doplňování tohoto sou-
borného katalogu nepokračovalo. MZK převzala 
lístkové kartotéky zpracované knihovnou Ústavu 
sociálních věd v letech 1968-1990. V plánu bylo 

1) Bibliografie k dějinám měst České republiky. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1997, 275 s. ISBN 80-238-1256-4.
2) KUBÍČEK, Jaromír. Zpráva o činnosti sdružení knihoven za rok 1997. Sdružení knihoven České republiky. 

Brno: Moravská zemská knihovna, 1998, s. 42. ISBN 80-238-2318-3.
3) BÍNOVÁ, Jiřina. Pět let sekce pro bibliografii. Sdružení knihoven České republiky. Brno: Sdružení knihoven 

ČR, 1999, s. 53. ISBN 80-7051-119-2 
4) O celém projektu viz: NOVOTNÝ, Gustav. Biografický slovník českých zemí v roce 2001. Sdružení knihoven 

České republiky 2002. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2002, s. 16-28. ISBN 80-86249-16-6.
5) BÍNOVÁ, Jiřina. Česká regionální bibliografie v současnosti. Sdružení knihoven České republiky 2002. Brno: 

Sdružení knihoven ČR, 2002, s. 50. ISBN 80-86249-16-6.
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zpracovat projekt a předložit jej grantové agen-
tuře do 31. 3. 2000. SVK měly poskytnout data 
za jednotlivé regiony, v některých krajích se za-
pojila i muzea a archivy. V souvislosti s tím byl 
ve dnech 3–5. 10. 2000 uspořádán v Mikulově 
Mezinárodní seminář o sbírkách novin a časopisů. 
V roce 2004 vyšel první a druhý díl bibliografic-
kého soupisu Noviny české republiky 1919-1945. 

V roce 2010 byl projekt ukončen vydáním posled-
ního svazku.6)

Kontakt na autorku: eva.svobodova@svkhk.cz
Web sekce:  
http://www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-

-pro-bibliografii/clanek/sekce-pro-bibliografii/

6) Seznam publikací tohoto projektu viz: http://www.sdruk.cz/sdruk/publikacni-cinnost/clanek/publikacni-cinnost/

Sekce SDRUK ČR pro historické fondy

Jitka Holásková

Rok nebo dokonce datum založení Sekce pro 
historické fondy Sdružení knihoven České re-
publiky, jak zní současný název, nebylo snadné 
určit. Jednu z prvních zmínek najdeme v ročen-
ce SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR v roce 1996 
v článku Marie Nádvorníkové, ve kterém uvedla, 
že ve Sdružení knihoven ČR vyvíjejí odbornou 
činnost dvě sekce; vedle Sekce bibliografie je to 
právě Sekce pro historické a vzácné knižní fon-
dy. V téže ročence hodnotí činnost Sekce histo-
rických a vzácných knižních fondů její vedoucí 
Václav Pumprla. Zde najdeme i informaci, že 
sekce byla oficiálně založena v roce 1994. Je tedy 
zřejmé, že Sekce pro historické fondy spolu se 
Sekcí bibliografie skutečně patří mezi nejstarší. 

Sekce pro historické a vzácné knižní fondy 
měla sloučit odborné pracovníky - správce histo-
rických a vzácných fondů knihoven, muzeí i ar-
chívů. V již zmíněném příspěvku Václav Pumprla 
velmi obšírně definoval jednotlivé oblasti proble-
matiky, kterými by se měla vzniklá sekce zabývat. 
Jedním ze základních cílů bylo zjistit rozložení 
fondů, pracovat na jejich výzkumu a přípravě 
katalogizačních pravidel. Stejnou důležitost při-
kládal prezentaci fondů v příznivých podmínkách 
po stránce zabezpečení exponátů na výstavách; 
na tento cíl přirozeně navazovala i problematika 
restaurování a legislativy ve spojitosti s ochranou 
fondu před vývozem. Také podpora projektů za-
měřená právě na ochranu a zpracování vzácných 

knižních fondů včetně spolupráce se zahraničím 
doplnila velmi široký výčet činností. Jako plat-
forma pro předávání výsledků činnosti sekce se 
jevila vhodná právě konference Problematika 
historických a vzácných knižních fondů Čech, 
Moravy a Slezska, která probíhala již od roku 
1991 v Olomouci jako každoroční akce, s výjim-
kou roku 1997.

Jak je patrné z programů konference, sborníků 
z jednotlivých ročníků konference i z nastíněného 
rozsahu problematiky, pracovníci sekce se mohli 
během dvaceti následujících let věnovat zevrub-
něji pouze části témat, jiných částí se mohli do-
tknout pouze okrajově. 

Životem vynuceným úkrokem v činnosti sek-
ce bylo svolání schůzky v roce 2006 a následné 
ustavení Pracovní skupiny pro popis historických 
fondů. Byla to reakce zástupců Vědecké knihovny 
v Olomouci a Moravské zemské knihovny v Brně 
na neočekávané rozhodnutí NK ČR transformo-
vat pracovní skupinu při NK ČR, která měla na 
starost i katalogizační pravidla pro staré tisky, 
a rozhodnutí nadále používat pro katalogizaci 
starých tisků platformu MASTER v souvislosti 
s rozvojem a potřebami Manuscriptoria, na rozdíl 
od MZK a VKOL. Členové sekce si uvědomovali, 
že zde stále je poptávka po metodice pro katalogi-
zaci historických fondů ve formátu MARC21 a je 
potřeba snažit se sjednotit katalogizační pravidla. 

V následujících letech proběhly tři schůzky, 

kde došlo k dohodám ohledně jmenných autorit 
a provenienčních údajů nebo ke sjednocení pravi-
del pro katalogizaci starých map. Pracovní skupi-
na pro popis historických fondů pracovala pouze 
za účasti omezeného počtu členů sekce, postráda-
la patřičné personální zajištění a kompetence, aby 
mohla vyvinout potřebné pracovní nasazení.

V roce 2010 byla znovu ustavena pracovní 
skupina při NK ČR pod vedením PhDr. Hejnové 
a během dalšího období došlo ke sjednocení mi-
nimálního záznamu starých tisků. Potřebnou ko-
ordinační činnost tak znovu na svá bedra přijala 
Národní knihovna a Pracovní skupina pro popis 
historických fondů se již neschází.

Mailová konference staretisky@vkol.cz, která 
byla prvotně zřízena pro usnadnění komunikace 
pracovní skupiny v sekci, ztratila svůj význam. 
Nyní zamýšlí sekce její oživení a využití pro pře-
dávání aktuálních informací a upozornění na pub-
likace, nabídky výstav nebo jiné aktivity.

Hlavní činností sekce pro historické fondy tak 
zůstalo každoroční pořádání konferencí, od roku 
1994 za finanční podpory SDRUK ČR, které platí 
autorské poplatky přispěvatelům sborníku. Pří-
spěvky jsou následně zveřejňovány na webových 
stránkách VKOL, odkaz lze najít i na stránkách 
SDRUK ČR. Během 20 let existence sekce došlo 
k několika malým změnám, jako je zkrácení ná-
zvu sekce, zkrácení názvu konference o „z Čech, 
Moravy a Slezska“ v roce 2009 z důvodu prezen-
tace příspěvků zahraničních odborníků. V roce 
2012 pak ke změně názvu konference na Bib-
liotheca Antiqua. Úpravy zaznamenal i grafický 
vzhled sborníku, který je vydáván od roku 2012 
tak, aby byl k dispozici již na konferenci. Pra-
covníci sekce se snažili zvýšit kvalitu konferencí 
i tím, že pro některé ročníky zadali pro předná-
šející na konferenci pevné téma, naposledy to 
byla v roce 2013 problematika historické knižní 
vazby. Během konání konferencí bývá připraven 
i doprovodný program, který účastníkům umož-
ňuje poznat kulturní památky, výstavy nebo jiná 
zajímavá místa v Olomouci. Konference se účast-
ní od jejího počátku 50 až 80 specialistů z celé 
ČR, mezi účastníky můžeme potkat i jednotlivé 
odborné pracovníky ze Slovenska, Polska nebo 
z Maďarska. Od roku 1999 se konference koná 

pravidelně v Arcidiecézním muzeu v důstojném 
prostředí sálu Mozartea. Pokud se ohlédneme na 
22 ročníků konference a veškeré příspěvky ve 
sbornících, nelze označit vzhledem k šíři záběru 
probíraných témat některé z nich jako hodnotněj-
ší nebo významnější. Nicméně je třeba zmínit pří-
spěvek Stanislava Psohlavce z konference v roce 
1994 s názvem Vzácné rukopisy na počítači. Bylo 
to jedno z prvních vystoupení na konferenci, kte-
ré se týkalo digitalizace historických a vzácných 
knižních fondů. Autor příspěvku informoval 
účastníky o možná startovacím počinu digitali-
zace firmou IBM, která se rozhodla digitalizovat 
Vatikánskou knihovnu. Také Národní knihovna 
ČR měla již svou první digitalizovanou knihu 
a chystala se pokračovat s další přes poměrně 
velké náklady. Digitalizace byla představena jako 
specifický způsob ochrany fondu, který umožní 
zpřístupnit vzácný fond pro odbornou veřejnost 
při minimálním poškození publikace, jaké před-
stavuje jedno prolistování knihou. Poukázal tak 
na cestu, kterou by se knihovny mohly vydat ve 
snaze maximálně zpřístupnit své fondy bez po-
škození. Jako vhodné médium se v roce 1994 
jevil CD-ROM. Stanislav Psohlavec se zmínil 
i o možnosti vyhledávání přes některé údaje, na-
stínil OCR a dále archiv CD-ROMů jako jaké-
hosi předchůdce dnešních digitálních knihoven. 
Představa, že z prodeje CD-ROMů by si každá 
knihovna mohla financovat digitalizaci, byla od-
razem situace doby v roce 1994, kdy se o masové 
digitalizaci neuvažovalo. V souvislosti s činností 
sekce můžeme ale konstatovat, že právě od roku 
1994 je téma digitalizace pevnou součástí progra-
mů těchto konferencí.

Při hodnocení aktivit sekce pro historické 
fondy nelze opomenout ústřední postavu počá-
tečního období její činnosti. Vedoucí sekce Vác-
lav Pumprla už před jejím vznikem stál u zrodu 
první odborné konference věnované historickým 
knihovním fondům a svou katalogizační a pub-
likační činností výrazně zviditelnil staré tisky, 
inkunábule i rukopisy uložené ve VKOL. Po 
odchodu z Vědecké knihovny působil nejprve 
v Muzeu Komenského v Přerově a od roku 2002 
se jako pracovník Ústavu pro klasická studia AV 
ČR v Praze podílí na rozvoji Knihopisu. Nahradit 
takovou osobnost, mimo jiné držitele Tobolkovy 
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medaile, nebylo vůbec snadné a to byl také hlavní 
důvod toho, že konference v roce 1997, kdy Vác-
lav Pumprla z VKOL odešel, vůbec neproběhla. 
V dalším roce už se ale podařilo na zavedenou 
tradici navázat a od té doby má konference pevné 
místo v podzimním kalendáři knihovnických akcí.

Kontakt na autorku: jitka.holaskova@vkol.cz
Web sekce:  
http://www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-

-pro-historicke-fondy/clanek/sekce-pro-historic-
ke-fondy/

Ohlédnutí po letech aneb Čím žila Sekce veřejných 
knihoven SKIP na přelomu tisíciletí – 1. část 

Milena Kodýmová

První polistopadové roky byly hektické v mno-
ha ohledech. Nadšení ze svobody a „neomezených 
možností“ hýbalo celou společností. Pomalu však 
začalo přecházet v chaos a nebylo málo těch, kteří 
se domnívali, že všechno mohou a nic nemusí. Neji-
nak tomu bylo i v kultuře, tudíž i v knihovnictví. Sa-
mospráva, která knihovny ve velké většině zřizuje, 
začala v revoluční euforii „hodnotit“ jejich přínos. 
A tak se stalo, že tato zařízení, často stojící v hie-
rarchii veřejné správy až na samém okraji zájmu, 
začala být „ohroženým druhem“. Tato skutečnost 
zburcovala k aktivitě několik členů obrozeného pro-
fesního spolku Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků, většinou pracovníky veřejných kniho-
ven. Vedoucí osobností a iniciátorkou „záchranných 
prací“ se stala tehdejší ředitelka Knihovny města 
Plzně Dagmar Svatková, a tak v roce 1994 spatřila 
světlo světa i Sekce veřejných knihoven SKIP. Do 
její činnosti jsem se po svém návratu do profese za-
pojila i já. Bohatě jsem mohla využít své zkušenosti 
dlouholeté venkovské knihovnice a funkce ředitel-
ky Okresní, později Městské knihovny v Jindřicho-
vě Hradci mi dávala prostor k aktivní práci. Tyto 
skutečnosti vedly nakonec k tomu, že jsem podlehla 
přání svých kolegů a v roce 1998 jsem od odstupují-
cí Dagmar Svatkové funkci předsedkyně sekce pře-
vzala. Následovalo šest let intenzivní práce a díky 
spolupráci s dalšími aktivními kolegy (především 
s Danielou Wimmerovou, tehdejší předsedkyní ji-
hočeské regionální organizace SKIP a „motorem“ 
mnohých iniciativ) to byla léta, za kterými se spo-
lečně můžeme se ctí ohlédnout.

V prvé řadě to byla snaha razantně upozornit 
členy obou komor Parlamentu na neradostnou si-
tuaci knihoven a přimět je tuto situaci legislativně 
i finančně řešit. A tak jsme začali lobovat. První 
pokus se odehrál na půdě jihočeské regionální 
organizace. Jejího příkladu pak následovali i kni-
hovníci z dalších regionů. Postupně jsme ztráceli 
ostych z autorit a získávali jsme profesní sebe-
vědomí. Vyhlásili jsme společnou akci „Oslov 
svého poslance či senátora a přiveď je do své 
knihovny“. Navštěvovali jsme poslance i senáto-
ry v jejich regionálních kancelářích i přímo v Par-
lamentu. Nepřicházeli jsme s nataženou dlaní pro 
peníze a nefňukali, jak je doba zlá, ale informova-
li jsme je o tom, co sami pro záchranu knihoven 
děláme, jaké máme záměry a co se již podařilo. 
A situace se začala pomalu, ale jistě měnit k lep-
šímu. Velmi dobrá byla spolupráce s předsedou 
parlamentního výboru pro kulturu Michalem 
Prokopem, velkým propagátorem „informač-
ních dálnic“, ale i s tehdejším ministrem kultury 
J. Talířem, který podporoval naše snahy o vznik 
„knihovnického zákona“. Úsilí dvou pracovních 
skupin bylo nakonec korunováno úspěchem a zá-
kon o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb 
se dne 29. června 2001 stal skutečností. Sekce se 
velmi intenzivně podílela i na kampani za vyře-
šení problému financování výkonu regionálních 
funkcí knihoven v novém legislativním prostředí.

Naše snaha dát o sobě hlasitě vědět dala vznik-
nout i celostátní propagační akci Týden knihoven 

(nápad kolegy Vladislava Rašky, ředitele Knihov-
ny Karla Dvořáčka ve Vyškově). Navržený pod-
zimní termín byl knihovnami přijat jako vhodný 
a dodnes můžeme být každý rok v prvním říjno-
vém týdnu svědky nápaditosti a kreativity pra-
covníků veřejných knihoven, kteří pro své klienty 
i širokou veřejnost připravují řadu lákavých akcí.

Nechtěli jsme opomenout ani výrazný vývojo-
vý trend doby – nástup internetu a automatizace 
provozu do knihoven. Postupně vznikly projekty 
ministerstva kultury RiSK (Rozvoj informační 
sítě knihoven) a později viSK (Veřejné infor-
mační služby knihoven), které nejen pomohly 
propojit knihovny v celé zemi pomocí internetu, 
ale současně také podporovaly automatizaci kni-
hovnických činností (nejrozšířenější byl program 
LANius, později Clavius, který vznikl v Městské 
knihovně v Táboře). Začali jsme společně hledat 
i možnosti vícezdrojového financování činnosti 
knihoven. Internetizace knihoven byla uskuteč-
něna jednak díky výše zmíněným grantům mini-
sterstva kultury, ale také díky aktivní spolupráci 
s ministerstvem pro místní rozvoj (granty velmi 
aktivně připravovala tehdejší ředitelka havlíč-
kobrodské knihovny Ivana Štrosová). Nechyběla 
proto masivní informační kampaň o takto zamě-
řených grantových programech, ke které byl vyu-

žit pro změnu jarní termín. Dřívější Březen – mě-
síc knihy se změnil na Březen – měsíc internetu 
(později se do názvu kampaně opět vrátila i kni-
ha). Protože dnes je internet a automatizovaný 
provoz v knihovnách už samozřejmostí, změnil 
se březen na Měsíc čtenářů, který v sobě zahrnu-
je všechna média i aktivity a je cílen na uživatele 
knihoven.

Za velmi důležité jsme považovali i aktivizaci 
a informovanost pracovníků veřejných knihoven. 
Proto se stalo od roku 1998 pravidlem každoroč-
ní dubnové setkávání knihovníků z celé republiky 
v pražské Městské knihovně, známé pod názvem 
Knihovnická dílna. Byla vždy věnována aktuál-
ním problémům veřejných knihoven, fungovala 
i jako dobrá platforma pro výměnu profesních 
zkušeností a účastníci měli možnost setkat se tam 
s řadou velmi zajímavých hostů, jako např. s teh-
dejším ministrem práce a sociálních věcí nebo 
Tomášem Halíkem či starosty úspěšných obcí 
apod.

Kontakt na autorku:  
 knihovnajarosov@centrum.cz
Web sekce:  
http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-ve-
rejnych-knihoven

Co se mele hlavou… Kdo je ŠS?

Kateřina Hubertová

Důslední čtenáři zpravodaje U nás jistě zazna-
menali nové jméno, které se začalo objevovat pod 
některými články. Jsou a budou to články hlavně 
návodné, s praktickými radami pro knihovníky. 
Kdo je tedy Šárka Skalická? 

Za výpůjčním pultem v dětském oddělení U Vel-
ryby v Knihovně města Hradce Králové v Centru 
celoživotního vzdělávání Vertex můžete potkat pů-
vabnou mladou dámu, slečnu Šárku. (Orientujte se 
podle jmenovek, krásných knihovnic máme hodně! 
J) Abyste nemuseli slečnu Šárku vyhledávat osob-
ně, pokusím se Vám všem ji trochu představit.

K: Tak, Šárko, kde jste se tu vzala? Myslím tím 
– jste Hradečák, bydlíte tu? Máte ráda Hradec 
Králové?

Š: Ano, v Hradci jsem se narodila, vystudovala 
a doufám, že tu budu moct zůstat napořád. J

K: Protože jsme spolu již připravovaly (my holky 
J) vzdělávací cyklus věnovaný grafickému de-
signu, vím, že máte vystudované učitelství a také 
grafiku. Také vím, že v dětském oddělení knihov-
ny pracujete skoro přesně rok. Jak se Vám tady 
líbí? Vzhledem k Vašemu věku soudím, že to je 

Z KNiHOvNiCKÝCH ORGANiZACí KDO JE
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KDO JE KDO JE
možná Vaše první zaměstnání. Jaká je tedy bilan-
ce po prvním roce? A připustila jste si někdy, že 
byste mohla pracovat zrovna v knihovně?

Š: Máte pravdu, je to mé první opravdové za-
městnání. Zatím jsem si prošla několik brigád, 
od doučování matematiky, vedení výtvarného 
kroužku až třeba k obsluhování ve student-
ském hudebním klubu. Ale že skončím zrovna 
v knihovně, mě nenapadlo. I když moje maminka 
také pracuje v knihovně (poznámka: nejprve Stu-
dijní a vědecká knihovna Hradec Králové, nyní 
knihovna Univerzity Hradec Králové), takže jako 
malá jsem byla v knihovně dost často, i z té strany 
veřejnosti nepřístupné. Ale byla to spíš náhoda. 
Rozhodně příjemná náhoda. J

K: Cítíte se tedy víc učitelka, nebo knihovnice 
nebo grafička?

Š: Nedá se říct, co víc, protože tak trochu dělám 
všechno - krom knihovničení doučuji dvě slečny 
matematiku a grafická práce se také vždy nějaká 
najde. A to hodně i tady v knihovně, ale dělala 
jsem například přání k narozeninám, svatební 
oznámení a jiné drobné věci. 

K: Od Vašich kolegyň jsem se dozvěděla o jed-
né Vaší roztomilé úchylce. Prozradíte i čtenářům, 
které zvířátko máte nejraději? Možná Vám to 
i pomůže rozšířit sbírku předmětů s tímto tématem.

Š: Je hezké, že to nazýváte roztomilou úchylkou. 
Mám ráda kachničky. Nejlepší jsou ty živé, ale to 
kdybych přinesla domů, asi by mě přítel vynesl v zu-
bech. Tak sbírám aspoň ty gumové, plyšové, dřevě-
né… Můj pokoj je vlastně takové malé kachniště.

K: Jak budete trávit léto? Nebo ještě jinak, roz-
šiřme to: jaké máte plány do budoucna?

Š: Na léto moc plánů nemám, ale doufám, že po-
jedu aspoň na chalupu a někam na výlet, třeba 
do zoo. J A co se dlouhodobých plánů týká… to 
se přiznám, že o tom zas tak moc nepřemýšlím, 
ono se to stejně vždy nějak vyloupne. V podstatě 
plány na prázdniny i do budoucna se tak trochu 
odvíjí od toho, jak má volno můj přítel. Ještě stu-
duje, takže se uvidí, kde třeba jednou skončíme.

K: Ač se tomu bráním, přece jen musím položit 
ten nejtypičtější a nejbanálnější knihovnický do-
taz: Co právě čtete? 

Š: Na prázdniny jsem si půjčila dvě knihy - „Pří-

běh umění“ od Gombricha a „Příběhy matema-
tiky“ od Mareše. Až teď si uvědomuji, že se to 
jmenuje dost podobně. A vlastně obojí vypráví 
o historii těchto oborů. Takovéto „vzdělávací“ 
knihy mě bavily, už když jsem byla malá, napří-
klad „Už vím proč“ jsem četla pořád dokola.

K: Nedávno jsem někde narazila na článek, který 
se jmenoval nějak takto: 10 nejhloupějších otázek, 
které dostávají uchazeči o zaměstnání, a jak na 
ně odpovídat. Díky tomu vím, že při rozhovoru 
se musím zeptat pozitivně. Neptám se tedy, co 
se Vám v knihovně nelíbí, ale: Co máte na práci 
v knihovně nejraději?

Š: Své kolegyně! No a na práci s dětmi je super to, 
že se můžeme často převlékat za různé postavičky 
nebo zvířátka, to mě baví. J

K: Tak přiznám se, takovou odpověď jsem neče-
kala… Ale vlastně je to dokonalé. 

K: V tom mnou zmiňovaném článku také psali 
o jedné z nejčastěji pokládaných a otřepaných 
otázek. Nedá mi to, abych ji tedy také nepoložila. 
Když už je to taková móda. Ptám se tedy: Pokud 
byste měla příležitost, s kterou historickou osob-
ností byste ráda povečeřela? 

Š: To je těžké… ale určitě bych se ráda potkala 
se svými prarodiči, i když to nejsou asi takové 
historické osobnosti, jaké jste měla na mysli. No 
ale… bylo by asi zajímavé setkat se s nějakým 
starověkým matematikem, museli to být hrozně 
chytří lidé a zajímalo by mě, zda byli tak „jiní“ 
jako současní matematici. J

K: Na co byste se zeptala, kdybyste mohla položit 
otázku sama sobě?

Š: Nejčastěji se sama sebe ptám, co bude k jídlu…

K: Šárko, děkuji za rozhovor. Bylo to moc fajn.

Rozhovor vedla Kateřina Hubertová huberto-
va@knihovnahk.cz (v textu označená K) se Šár-
kou Skalickou detske@knihovnahk.cz (v textu 
označena Š). 

Medailonek: Mgr. Šárka Skalická
Narodila se v lednu 1986 v Hradci Králové. 

Po studiu na Gymnáziu Boženy Němcové v HK 
studovala magisterský obor na Univerzitě Hradec 
Králové - učitelství pro střední školy, matemati-
ku a výtvarnou výchovu, a poté ještě bakalářský 

obor grafické tvorby. Během studia se objevila 
v Knihovně města Hradce Králové na dětském od-
dělení a tam je dosud. Zajímá se o výtvarné umění 
i o matematiku (škola ji přece jen poznamenala). 

Má ráda papoušky, kachničky a jiné opeřence; 
miluje květiny, kterých má doma opravdu hodně. 
Občas se věnuje tvorbě šperků, ráda chodí do lesa, 
když na to zbyde čas; a ráda se jen tak válí. J

Marcela Procházková

Kateřina Hubertová

Rádi bychom vám představili kolegyni Marce-
lu Procházkovou. Pozorným čtenářům zpravodaje 
se jistě při přečtení jména vybaví některé z článků 
zabývajících se regionálními fondy, jejichž autor-
kou M. Procházková je. Účastníci semináře za-
měřeného na regionální informace, který se konal 
29. dubna 2014 ve SVK HK, si zase mohou vzpo-
menout na její zajímavou přednášku věnovanou 
těmto typům zdrojů. Výběr lektorky vzdělávací 
akce ani autorky odborných příspěvků nebyl nijak 
náhodný; přestože je M. Procházková zaměstna-
ná ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Krá-
lové od roku 2002 a od té doby si měla možnost 
vyzkoušet několik knihovnických pozic, v současné 
době pracuje na oddělení prezenčních služeb, kde 
má na starosti právě regionální fond. Při zaměst-
nání v letech 2004-2007 absolvovala Slezskou 
univerzitu v Opavě, obor knihovnictví.

Jaká knížka je na nočním stolku?
To bude jednoduchá odpověď, nemám noční sto-
lek. J Zařizujeme bydlení a na toto ještě nedošlo. 
Teď ale vážně. Vedle postele mám momentálně tři 
knížky: Neznámí hrdinové od Pavla Taussiga, tu 
právě dočítám, další je krásná knížka Blanky Ko-
vaříkové Příběhy domů slavných: na známé adre-
se a poslední jsou Hory shora 2 od Radka Jaroše. 

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka
Oblíbených knih mám hned několik. Z českých 
autorů mám ráda spisovatelku Ilonu Borskou, 
především její knížky Doktorka z domu Truba-
čů a Moje město Otázka. K favoritům také patří 
kniha Františka Nepila Po Praze chodím s ilus-
tracemi Ivana Svatoše či Dobře utajené housle 
Miroslava Horníčka. Ze zahraniční literatury je to 
Jana Eyrová od Charlotte Brontëové nebo kniha 

Amitava Ghoshe Skleněný palác.

O čem by měla být knížka, jejíž děj bys(te) chtěla 
prožít?
Nevím, zda bych chtěla přímo prožít děj nějaké 
knížky. Navázala bych ale na již zmiňovanou knihu 
Radka Jaroše. Od malička mám ráda hory a o těch, 
nejvyšších, Hory shora jsou. Spíš mám neskromné 
přání podívat se do Himálaje, to by byla paráda.

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé 
setkání s knihovnou)
První setkání s knihovnou si už nevybavím. Do 
knihovny jsem začala chodit až na 2. stupni zá-
kladní školy, někdy v 6. nebo 7. třídě. Bylo to 
do Městské knihovny u nás v Třebechovicích pod 
Orebem. Na tuto knihovnu mám samé příjemné 
vzpomínky, útulné prostředí, hodné paní knihov-
nice. Jednou z nich byla paní Veverková, mamin-
ka mé nejlepší kamarádky. 

Co tě (vás) v knihovně nejvíce baví?
Práce ve službách, kontakt se čtenáři. Musím se 
ale přiznat, že když mi bylo před léty nabídnuto 
místo v půjčovně knihovny, zaváhala jsem. Intro-
vert jako já, a pracovat s lidmi? No a dnes jsem za 
tu příležitost ráda.

Jak si poradíš (poradíte) s tzv. „otravným“ čte-
nářem, případně kolegou?
Otravný kolega? Ten výraz neznám. A otrav-
ný čtenář? Přestože jsem ve službách už nějaký 
ten pátek, zkušeností s takovými čtenáři mám 
poskrovnu, a to říkám zcela upřímně. Opravdu 
nepříjemné situace bych spočítala na prstech jed-
né ruky. A pokud nastanou? Nemám na ně žádný 
zaručený recept, zkrátka zachovat klid, pokusit se 
s dotyčným domluvit, jednat slušně. Člověk si ale 
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Mgr. Helena Potůčková 
(* 19. 8. 1950 – † 25. 7. 2014)

Barbora Čižinská

S lítostí vám musíme oznámit, že dne 25. 7. 
2014 navždy odešla naše dlouholetá kolegyně 
a významná pracovnice Knihovny města Hradce 
Králové paní Mgr. Helena Potůčková.

Mgr. Helena Potůčková se narodila 
19. 8. 1950 v Praze. Po maturitě na gymnáziu 
v Táboře v roce 1968 studovala obor knihovnictví 
a vědecké informace na Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze. Studium ukončila v roce 
1973. V průběhu svého působení v knihovnické 
profesi ještě absolvovala postgraduální studia na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 
a to v oblasti informačních systémů a v oblasti 
řízení veřejné knihovny. Od roku 1973 až do roku 
2014 (tedy celý profesní život) působila v dnešní 
Knihovně města Hradce Králové. Nejdříve praco-
vala jako krajská metodička (1973-1977), později 
ve funkci vedoucí ústřední půjčovny (1978-1989). 
V roce 1990 se stala vedoucí úseku služeb čtená-
řům, od roku 1992 působila jako vedoucí odboru 
služeb a zároveň náměstkyně ředitele.

Jako vedoucí odboru služeb (hlavní knihovník 
KMHK) a náměstkyně ředitele měla hlavní po-
díl na rozšiřování a modernizaci služeb knihovny 
v posledních dvaceti letech. Především její záslu-
hou byly všechny půjčovny a pobočky na území 
města postupně nově zařizovány, vybavovány 
informační technikou a pracovníci si pod jejím 
vedením osvojovali používání nových technolo-
gií. Byla hybatelkou a realizátorkou automatiza-
ce knihovny. Nejvlastnějším odborným zájmem 

může říkat, že by se zachoval tak či onak, a sku-
tečnost je potom úplně jiná.

Co tě (vás) zaručeně naštve?
Neochota, lajdáctví a také nedochvilnost. 

Čím děláš (děláte) nejčastěji radost svým blízkým? 
Rodičům snad svojí návštěvou, když přijedu domů. 
A s jistotou můžu říct, že malé neteři Lucince slad-

kostmi, nejlépe lentilkami nebo čokoládou.

Oblíbený citát na závěr
„Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější.“ (Pu-
blius Ovidius Naso)

Kontakt na autorku:  
 marcela.prochazkova@svkhk.cz

Do čísla přispěli:
Jarmila Adolfová – Místní knihovna Radim, Božena Blažková – Studijní a vědecká knihovna 
v Hradci Králové, Mgr. Barbora čižinská – Knihovna města Hradce Králové, Mgr. Zuzana 
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Králové, Mgr. Eva Svobodová – Sekce SDRUK pro bibliografii a Studijní a vědecká knihovna 
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Knihovnická exkurze 
po pardubických knihovnách

Mgr. Heleny Potůčkové byly interiéry knihov-
nických pracovišť, jejich architektura, zařízení 
a organizace. V tomto smyslu měla zásadní podíl 
na podobě nové ústřední budovy Knihovny města 
Hradce Králové v rekonstruované továrně Vertex, 
dnes Centru celoživotního vzdělávání. Připravo-
vala podklady pro architekta – návrhy vybavení, 
jeho uspořádání, uspořádání fondů, dispozice, 
fungování služeb. Navíc plánovala a organizo-
vala přípravu fondů a stěhování knihovny do 
nových prostor Centra celoživotního vzdělávání.

Její profesní aktivity přesáhly hranice hradec-
ké městské knihovny, o čemž svědčí dlouhodobá 
činnost v regionálním výboru (od r. 1990 ve funk-
ci místopředsedkyně) i celorepublikovém výkon-
ném výboru SKIP. Vyučovala též v konzultačním 
středisku Státní vědecké knihovny v Hradci Krá-
lové jmennou katalogizaci, později knihovnictví 
zaměřené zejména na služby uživatelům. Publiko-
vala řadu článků v odborném knihovnickém tisku. 
V roce 2013 jí byl udělen čestný titul Knihovnice 
roku v kategorii profesionálních knihoven.

Téměř do posledních dnů aktivně působila 
ve službách čtenářům jako zástupkyně ředitelky 
a nasazovala svou energii pro knihovnu, kdekoli 
bylo potřeba. Helena Potůčková byla člověkem 
nesmírně pracovitým, houževnatým, skromným 
a loajálním. Svůj profesní život věnovala zcela 
a beze zbytku českému knihovnictví. Bude nám 
chybět jako profesionál a odborník v týmu, jako 
člověk, kterému patří naše poděkování.




