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Knihovny ve znamení výročí

Andrea Součková

Milé čtenářky, milí čtenáři, v době, kdy píši 
tento editorial, jsou již všechny ostatní články do 
jarního čísla zpravodaje U nás napsány a upra-
veny a co nevidět zamíří do tiskárny. Ačkoli je 
tematická skladba každého čísla promýšlena 
dlouho dopředu a tvoří hlavní program zasedání 
redakční rady, obsahová náplň se neustále mění 
a doplňuje tak, aby byla aktuální a čtivá, aby vám 
čtenářům přinesla nové a užitečné informace. 
Nejvhodnější dobou pro psaní editorialu je tedy 
právě tento čas, kdy jsou všechny články připra-
veny k tisku a je již jasné, co vše bude do nadchá-
zejícího čísla zpravodaje zařazeno. Téma úvodní-
ku se tentokrát nabídlo vyloženě samo.

Na titulní straně zpravodaje jste si již určitě 
všimli fotografií z oslav v Mokrém. V jarním čísle 
se nám sešly hned tři knihovny, které v uplynulém 
roce oslavily významná jubilea. Na konci loňské-
ho roku se v Knihovně u Mokřinky konaly oslavy 
125. výročí založení knihovny. Městská knihovna 
v Náchodě také vůbec „netroškařila“ a v uplynu-
lém roce si připomněla hned tři významné mez-
níky v životě knihovny - 60 let od chvíle, kdy 
knihovna získala nové prostory v domě továrníka 
Cyrila Bartoně-Dobenína; 110 let od doby, kdy 
byla v Náchodě otevřena Veřejná čítárna Národní 
jednoty severočeské a také 10 let od rekonstrukce 
knihovny. V neposlední řadě oslavovala také po 
celý minulý rok Místní knihovna v Pecce, nově 
přejmenovaná na Knihovnu Kryštofa Haranta, 
a připomněla si 450. výročí narození zdejšího 
hradního pána, významného hudebního skladate-
le, cestovatele a spisovatele. (O přejmenování jste 
si již mohli přečíst v článku od Lenky Knapové ve 
2. čísle zpravodaje U nás z roku 2014.)

Rok 2014 byl pro Studijní a vědeckou knihov-
nu v Hradci Králové také ve znamení oslav, kde 
bylo připomenuto, že uplynulo 65 let od jejího 
založení. Akce směrovaná k veřejnosti i knihov-

níkům obnášela mnoho práce. Příprava prostor 
a občerstvení, zajištění poutavého a zároveň zá-
bavného programu, dostatečná propagace akti-
vit okolo výročí, to všechno stálo nemálo úsilí 
a energie knihovnic (především oddělení PR), 
které se do organizace akce zapojily. Za podobný-
mi oslavami stojí obrovské množství práce, přes-
to knihovny na výročí nezapomínají, a to je dobře.

Knihovny slaví svá „soukromá výročí“, kte-
rými připomínají významná data v historii svého 
fungování. Často se jedná o výročí založení nebo 
vzniku. Vhodným důvodem k oslavám je také zís-
kání nového, vhodnějšího prostoru, ať už přestěho-
váním do nových prostor, či samotnou výstavbou. 

Knihovny jako informační instituce měst a obcí 
také mimo jiné věnují velkou pozornost výročím 
vztahujícím se nějakým významným způsobem 
k regionu, v němž se nacházejí. Letos se budou 
jistě velmi často v programech knihoven objevo-
vat besedy a přednášky na téma Božena Němcová 
(195. výr. nar.) či Karel Čapek (125. výr. nar.). Po-
mocníkem v hledání dalších výročí významných 
regionálních osobností vám může být databáze 
Výročí regionálních osobností, která je přístupná 
přes online katalog Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové. (Návod na práci v databázi na-
leznete v článku od Marcely Procházkové v 1. čís-
le zpravodaje U nás z roku 2014.)

Nesmíme opomenout ani nejrůznější výročí 
významných historických událostí či neregionál-
ních osobností. I na ty knihovny vzpomínají, ať 
už jsou zásadní z hlediska našeho národa a státu, 
či jsou celosvětového charakteru. Knihovny se 
často vracejí k událostem a osobnostem pozitiv-
ního rázu, často si ale také připomínají bouřlivá 
období válek, revolucí, s cílem poučit se z chyb 
minulosti a nezapomenout na ně. (Knihovna Jiří-
ho Mahena v Brně zveřejnila na svých webových 
stránkách Výběr z významných výročí roku 2015. 
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Mají si kde hrát…
Vanda Vaníčková

Anglický název free lze překládat jako volný či 
zdarma. V mluvené řeči se používá free například, 
i když chceme říct, že je někdo „v pohodě“. Nejen 
člověk, ale i knihovna může být free. V případě 
Knihovny václava čtvrtka v Jičíně to platí 
doslova. 

Free time, klub pro mládež, byl v jičínské 
knihovně otevřen v říjnu 2012 při příležitosti 
Týdne knihoven. Na začátku stály tři hlavní pilíře; 
dvě knihovnice s vizí, elánem a dobrým nápadem 

– Zuzana Andrenková, Jana Havlíková – a snaha 
knihovny vrátit ruch a návštěvníky do prostor 
hudebního oddělení, o které přestával být koncem 
90. let zájem. Zároveň vznik klubu pomohl najít 
zábavu dětem, jež v okolí knihovny odpoledne 
bezcílně bloumaly a vymýšlely lumpárny. Kon-
cepce klubu zaměřeného na děti, pro něž začalo 
být dětské oddělení moc dětské, nabrala reálné 
obrysy díky průzkumu na základních školách. Žáci 

se mohli vyjádřit nejen k náplni klubu, ale i jeho 
pojmenování. Tak vznikl právě Free time, což je 
původní název, který vymyslely děti pro knihovnu, 
ale hlavně pro sebe.

V současné době vede klub paní Kateřina 
Piryová, posila týmu Knihovny Václava Čtvrtka 
v Jičíně od května 2014. Free time je otevřen čtyři 
dny v týdnu (zavřeno je, zdá se s určitým důvtipem 
vzhledem k názvu knihovny, pouze ve čtvrtek) pro 
děti a mládež bez omezení. Návštěvníci nemusí 
mít průkazku do knihovny, jménem a příjmením 
se hlásí pouze zájemci o hraní na počítači, tabletu 
nebo herní konzoli. Možnost hrát počítačové 
hry v knihovně by mohla na první pohled svádět 
k negativním soudům. Naopak. Jičínská knihovna 
v praxi potvrzuje myšlenku mnohých psychologů, 
kteří se dlouhodobě zabývají počítačovými hrami. 
Hry nejsou komplexně špatné. Mnohé z nich roz-
víjejí logiku, postřeh, strategické uvažování. Je ale 

Ačkoli je materiál věnován především regionál-
ním autorům, naleznete zde i mnoho dalších lite-
rárních osobností. Ke stažení na: http://kjm.data.
quonia.cz/kalendarium_2015.pdf.)

Po celém světě se slaví nejrůznější mezinárod-
ní a světové dny. O důležitosti některých z nich 
bychom mohli lehce polemizovat: zcela určitě ne-
bude pro knihovny nijak zásadní Den koktejlů či 

Mezinárodní den trpaslíků, ale zajisté by si měly 
vzpomenout na Světový den knihy a autorských 
práv či na Mezinárodní den seniorů… Na zadní 
straně obálky naleznete soupis akcí v roce 2015, 
který obsahuje stručný seznam vybraných světo-
vých dnů, které stojí za připomenutí. Jistě by se 
našlo více významných dnů, bohužel více se do 
zpravodaje nevešlo, ale internet je plný inspirace.

potřeba přístup k hrám hlídat (eliminovat krvavé, 
nic nepřinášející bitky) a zároveň podporovat 
sdílení zážitků ze hry mezi hráči. Právě to se děje, 
dle slov paní Piryové, denně. Hráči s kamarády, ať 
už také hrají, či nikoli, živě diskutují o splněných 
misích a zdolaných levelech. Někteří si rovnou 
vypůjčí knížky o právě dohrané hře. Aktuálně 
v nabídce nejvíce láká herní hit Minecraft.

Free time návštěvníkům dále nabízí nespočet 
komiksů (nechybějí oblíbení hrdinové z dílny 
Marvel či žlutá rodinka ze Springfieldu), časopisů 
a knih pro mládež, deskové hry, ping pong. Hlavně 
ale nabízí bezpečné a zároveň kulturní místo setká-

vání, kam si teenageři rádi chodí povídat, lenošit 
v sedacích vacích, psát úkoly anebo i okukovat 
nové lásky. Nutno podotknout, že je z čeho vybírat, 
neboť během nejfrekventovanějšího času (zhruba 
druhá hodina odpolední) je v klubu najednou 
i šedesát dětí. 

Vedení Free time spolupracuje i se školami 
(besedy) a hosty (úspěšná návštěva šéfredaktora 
časopisu ABC Zdeňka Ležáka). V roce 2015 
plánuje za podpory paní ředitelky Jany Benešové 
zacílit v rámci grantového projektu i na finanční 
gramotnost. Program bude netradiční, svět peněz 
a bankovních institucí propojí s jičínskými reáliemi.

Projekt Free time, jičínská alternativa k dět-
skému oddělení, potvrzuje, že knihovny opravdu 
nejsou jen knihy, regály a počty výpůjček. Jsou 
to hlavně příjemná místa k setkávání a získávání 
nových, jak jinak než free, zážitků.

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz
Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/
Web klubu pro mládež:  

http://freetime-klub.webnode.cz/

Pobočka „U Labutě“ na 
Novém Hradci Králové,

Knihovna města Hradce Králové
Markéta Poživilová

Pobočku Knihovny města Hradce Králové 
na Novém Hradci se zažitým názvem „U Labu-
tě“ najdete pod vrcholem táhlého kopce. Nízká 
bílá budova bývalého hostince U Labutě přímo 
září v dlouhé řadě rodinných domků. Prostorný 
bezbariérový přístup vás zavede přímo do půjčo-
ven. Naleznete zde oddělení pro dospělé čtenáře 
a v něm milou vedoucí této pobočky, knihovnici 
Helenu Rybovou, a dětské oddělení, kde vás mezi 
spoustou knížek, květin a dětských výtvorů přivítá 
knihovnice Petra Lisá. Dříve zastaralejší dětské 

oddělení bylo v roce 2010 nově zrekonstruová-
no, vymalováno, vybaveno novým červeným 
nábytkem, malovanými obrázky na zdech od 
výtvarnice Katky Hornychové-Baliharové, ko-
bercem, hračkami a spoustou polštářků. V roce 
2013 pak byla provedena kompletní rekonstrukce 
půjčovny pro dospělé čtenáře. Z půjčovny se tak 
stalo velice milé a pozitivní místo, které vás vybízí 
jak k výběru knížek, tak k posezení s časopisem. 
650 dospělých a 300 dětských čtenářů si může 
vybírat z 16 000 knižních svazků a 24 časopisů. 
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Pobočka Městské knihovny 
Červený Kostelec - Olešnice

Mé čtyři roky s knihovnou

Městská knihovna Nový Bydžov

Markéta Tučková

V klidné části města Červený Kostelec se na-
chází olešnická knihovna, která je pobočkou červe-
nokostelecké městské knihovny. V Olešnici o 551 
obyvatelích je pobočka otevřená pouze jednou 
týdně, a to ve čtvrtek od 13 do 16 hodin. Knihovna 
je umístěná v přízemí budovy místní základní školy, 
která patří ke školám typu malotřídek. Škola má jen 
dvě třídy, které navštěvují žáci pěti ročníků. 

Místní knihovnice Zdeňka Burešová je zároveň 
učitelkou a družinářkou. V knihovně pracuje od roku 
2012. Její předchůdkyně Marie Matesová doslova 
knihovnou žila. Přestože zde působila více než 50 let, 
optimismus rozdávala do svého vysokého věku. 

Vedení Základní školy Olešnice spolu s ředi-
telkou Městské knihovny v Červeném Kostelci 
PhDr. Marcelou Fraňkovou přišlo s návrhem 

V okrese Hradec Králové, nedaleko krajské-
ho města, se nachází Nový Bydžov. Městečko 
s cca 7 000 obyvateli se může od konce září 
uplynulého roku pochlubit nově zrekonstruovanou 
knihovnou, která (spolu s klubem MEKKA a turi-
stickým centrem) sídlí v budově Balounkovy vily. 
Nejedná se ale o jedinou změnu, kterou knihovna 
v poslední době zažila. Na konci minulého roku se 
po čtyřletém působení ve funkci ředitelky rozhodla 

odejít Ing. Jana Lojková, Ph.D. Paní doktorku jsme 
však ještě předtím, než zcela opustí knihovnické 
povolání, poprosili o pár slov. Článek, který nyní 
budete číst, obsahuje upřímné a především lidské 
zhodnocení uplynulých čtyř let v novobydžovské 
knihovně. Několik slov na závěr připojila vedoucí 
metodička pro Hradecko (a mimo jiné také členka 
redakční rady) Bc. Kateřina Hubertová.

Jana Lojková

Mám za sebou bezmála čtyři roky vedení 
městské knihovny v menším, bývalém okresním 
městě, v Novém Bydžově. Co mě do knihovny 
přitáhlo? Původním profesním zaměřením jsem 
řešitel rozvojových projektů ve třetím světě, nic-
méně se dvěma malými dětmi, které navíc začaly 
být školou povinné, bylo nutné změnit směr a najít 
práci, která bude skloubitelná s rodinou a i s mými 
představami o životě.

propojit knihovnu s družinou, která byla ve ved-
lejší místnosti. Zrušili stěnu, která obě místnosti 
oddělovala, a vytvořili tak volný průchod z družiny 
přímo do knihovny. V knihovně byl po celé ploše 

Knihovna byla proto dobrá volba. Skýtala 
příležitost smysluplné práce, uplatnění tvořivosti 
a jisté svobody ducha, které knihy doprovázejí. 
Navíc se knihovna nacházela v nádherném objek-
tu prvorepublikové Balounkovy vily, která byla 
postavena v oduševnělém neofunkcionalistickém 
stylu. Náležela k ní rozlehlá zahrada lákající k po-
řádání různých akcí.

Děti se zde během roku pravidelně zapojují do 
různých soutěží a tvořivých dílen. Za dlouhých 
zimních večerů si mohou přijít poslechnout i čtení 
z pohádkových knížek. Knihovnice Petra Lisá 
připravuje zábavné i vzdělávací programy pro děti 
pěti mateřských škol a základní školy na Novém 
Hradci (jejich nabídku naleznete na www.knihov-
nahk.cz v oddíle Nabídka školám). Oblíbené jsou 
též aktivity Pasování čtenářů, Knížka pro prvňáčka, 
Noc s Andersenem a další. Velký zájem projevují 
děti také o celoroční soutěže, jako jsou např. Lovci 
perel, Zakládáme ZOO nebo Stavíme město. 

I v oddělení pro dospělé se stále něco děje. Na 
jaře i na podzim se pořádají cestopisné přednášky 
a výtvarné dílny. Čtenáři si zde již mohli vyzkoušet 
např. drátování, enkaustiku, scrapbooking, plstění 
a další. Tyto dílny jsou určeny ke společnému 
setkávání rodičů a dětí. Na první pohled je jasné, 
že obě knihovnice mají svou práci opravdu rády. 

Protože jsou obě vášnivé čtenářky, každému poradí 
a pomohou s výběrem té pravé knihy. Až budete mít 
někdy cestu do hradeckých lesů, neváhejte a přijďte 
se podívat do knihovny „U Labutě“, překvapí vás 
milá a domácká atmosféra i moderní prostředí. 

Kontakt na autorku: pozivilova@knihovnahk.cz

položen zátěžový koberec a byl zakoupen válecí 
pytel. Pro děti v družině tak vznikl zcela nový 
odpočinkový prostor. Děti mohou kdykoliv volně 
přejít z družiny do knihovny a začíst se do zajíma-
vé knížky nebo prolistovat dětské časopisy. Paní 
knihovnice pořádá pravidelné úterní čtení s dětmi 
z družiny. V loňském roce přijela do knihovny 
pobesedovat Jitka Vítová. Čtenářům představila 
svoji knihu O Květušce a kovaříkovi.

Pobočka v Olešnici má s červenokosteleckou 
knihovnou velice dobré vztahy. Městská knihovna 
jí zajišťuje pravidelné doplňování knih. Pokud 
si čtenář zažádá o titul, který není v pobočce, 
pracovnice městské knihovny mu knihu ochotně 

nachystají a vypůjčí. O výborné spolupráci mezi 
oběma knihovnami svědčí i skutečnost, že se paní 
knihovnice Zdeňka Burešová v době mé návštěvy 
chystala s žáky školy na besedu O pejskovi a ko-
čičce do dětského oddělení Městské knihovny 
v Červeném Kostelci.

Spojení knihovny a družiny je zajímavé řešení. 
Možná by tento nápad mohl inspirovat i jiné malé 
školy či knihovny. V Olešnici to určitě pomohlo 
škole, družině, ale i knihovně. Ale hlavní je, že toto 
nenásilné spojení víc přiblížilo knížky k malým 
uživatelům knihovny.

Kontakt na autorku: knihovna@batnovice.cz
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ŠUMNé KNiHOvNy
Jako doktorka tropického a subtropického ze-

mědělství jsem měla pochopitelně ke knihovnictví 
značně daleko. Uklidňovala jsem se tím, že práce 
vedoucí je více organizačního charakteru a že 
dlouholetá praxe kolegyň, se kterými jsem vstu-
povala do pracovního vztahu, mi bude v začátcích 
značnou oporou. V tom jsem se nemýlila, i když 
malý kolektiv sestávající ze tří lidí, v němž je 
jeden člen bývalou vedoucí, není tou nejšťastnější 
výchozí kombinací.

Mladické nadšení bylo však silné a touha začít 
budovat moderní knihovnu veliká. Knihovnická 
denní rutina mi brzy vtekla do žil a já se mohla 
začít věnovat kýženému rozkvětu knihovny podle 
svých představ. Vymýšlely jsme programy pro děti, 
mezi jinými namátkou vzpomenu na ty mému srdci 
nejmilejší - Jak se dělá knížka, dále v rámci Týdne 
knihoven každodenní ukázku z jiného kontinentu 
s názvem Tetičky zvou do světa, v letních měsících 
jsme zavedly celodenní program s přespáním na 
zahradě knihovny Půlení prázdnin. Pokud děti 
přišly, akce hřály u srdíčka a vynaložená námaha 
se zdála být ničím v porovnání s dětským nadše-
ním, které s tím přicházelo. Pokud byl zájem malý, 
hryzaly pochyby o smysluplnosti našeho počínání. 
Dobrou volbou byla spolupráce se školami. Věřím, 
že beseda se spisovatelem Milošem Kratochvílem 
a autorské čtení z jeho knih přiměly ke čtení ne-
jednoho školáka. Stejně tak jako povedená akce 
na podporu čtenářství Lovci perel, kterou jsme 
převzaly z městské hradecké knihovny. Soutěži-
vost dětí je jednou z největších motivací, které děti 
mohou přivést ke čtení. I můj syn se díky lovení 
rozečetl a za to patří velký dík směrem do Hradce.

Poznamenaná cestami po světě jsem se pokou-
šela vnést do knihovny globální tematiku. Naváza-
la jsem spolupráci s Člověkem v tísni a každoročně 
pořádala minifestival dokumentárních filmů o lid-
ských právech Jeden svět. Sehnala jsem zajímavé 
osobnosti, které ke každému filmu vedly besedu. 
Návštěvnost se bohužel pohybovala v průměru 
okolo deseti lidí… Po promítání filmu o české 
rozvojové pomoci v Afghánistánu, kdy na besedu 
přijel člověk, který strávil v Afghánistánu přes 
deset let, a v publiku bylo pět lidí (z toho moji dva 
rodinní příslušníci), jsem začala vážně pochybovat, 
jestli jdu správným směrem. Ale ani na autorské 
čtení s panem Janem Burianem nebyla návštěvnost 
nijak valná. Nastal čas přemýšlet, co s tím a jakou 
cestou se vydat. Knihovně samotné se dařilo dobře. 
Čtenáři chodili, výpůjčky se dokonce mírně zvy-
šovaly, knižní fond jsme doplňovaly podle potřeb 
čtenářů, podle ankety jsme byly jedničky. Ale co 
s knihovnou dál? Jak ji více zpřístupnit většímu 
počtu lidí? Jak z ní udělat místo, kde se lidé budou 
scházet a nabírat inspiraci do svých životů? Jak 
konkurovat televizi? Internetu? 

Než jsme se ale stačily rozmyslet, začátkem 
léta 2013 přišly povodně, které nám vyplavily 
suterén a s ním i sklad knih. Bylo to nečekané 
a komplikující. Celý sklad jsme přesunuly do 
náhradních prostor a začalo se vysoušet. S tím 
vyvstala otázka dlouho na městě pokládaná - jak 
naložit s Balounkovou vilou, která nyní ještě měla 
na vrubu hendikep hrozících povodní? Od dubna 
správa celé budovy připadla knihovně. Přibyla 
nám tedy ještě starost o kulturní klub, který sídlil 

v přízemí, a komunikace s Klubem seniorů, který 
měl vyhrazen prostor vedle. Na tři lidi, knihovnice, 
práce více než dost. 

Názory jak dál s klubem a potažmo s knihovnou 
byly velice protichůdné. Město volalo po zrušení 
koncertů. Anketa nicméně ukázala, že si lidé přejí 
klub zachovat, že koncerty alternativní hudby jsou 
s klubem srostlé a že bude dobře, když se na tradici 
naváže. Takže kromě knihovnické práce nás čekalo 
ještě znovuoživení klubu, který v posledních letech 
spíše skomíral.

Pro mě to znamenalo napnout dvojnásob 
síly. Vymyslet klubu takovou náplň, která osloví 
co nejvíce lidí. Opět jsem se opřela o výsledky 
ankety, zavedla výuku jazyků, pořádala burzy 
knih, dětského oblečení, přednášky, koncerty. 
Navázala spolupráci s nadšenci, kteří měli chuť 
a odvahu klub MEKKA opět pozvednout - každý 
měsíc pořádali hudebně-zábavné akce pro místní. 
Účast však nebyla nikdy taková, abychom zářili 

štěstím. Ale i tak některé koncerty, byť v malém 
počtu návštěvníků, oplývaly úžasnou atmosférou. 
Vzpomenu-li, tak koncert skupiny Jablkoň byl pro 
mě nezapomenutelný; hloubka a síla jejich hudby 
ještě dlouho rezonovaly v mém nitru.

Jen co jsme se však oklepaly z povodní, za 
necelý rok přišlo další vytržení z poklidné knihov-
nické práce, a to v podobě rozsáhlé rekonstrukce 
celé budovy. Bez nějakého bližšího projednání, 
jak a co se bude s budovou dít, jsme byly vrženy 
do zběsilého půlroku přebývání na stavbě, kde se 
všude vznášela oblaka prachu a vnější i vnitřní 
prostory se měnily před očima. První dva měsíce 
jsme uhájily provoz. Stavba sice již probíhala, ale 
interiéry byly dosud nedotčeny. Pak už nebylo 
zbytí, následovala náročnější fáze. Všechny kni-
hy jsme vlastnoručně zabalily do krabic, nábytek 
přemístily do náhradních prostor a po čtyři měsíce 
jsme docházely do práce, abychom byly k rukám 
dělníkům a stavebním firmám. Plno otázek staveb-
ního charakteru jsem nebyla schopná zodpovědět, 
stavební dozor docházel sporadicky a já se v téhle 
situaci, kdy spolupráce s městem vázla, cítila jak 
mimozemšťan v první linii. Navíc komunikace 
mezi stavební firmou a městem coby zadavatelem 
byla více než napjatá a my sloužily někdy jako 
tlumočníci, jindy jako hromosvod.

Původní odhady znovuotevření knihovny se od-
dalovaly. Na Týden knihoven jsme ještě pokládaly 
lino v obou odděleních. Ale to už byly jen poslední 
úpravy a my jsme konečně stěhovaly knihy zpět 
do regálů. Posledním říjnem minulého roku jsme 
s velkou úlevou a pýchou na nové prostředí opět 
otevřely. Nicméně já se cítila vyčerpaná a bez 
energie dál pokračovat.

Dospěla jsem k závěru, že pro knihovnu i pro 
mě bude dobré učinit změnu. Čím dál víc mi chy-
běla práce mezi lidmi, se kterými sdílím podobný 
světonázor, vzájemná inspirace. Knihovna dostane 
nové vedení, které přijde do nově zrekonstruo-
vaného prostředí, s dobře fungující knihovnou, 
zapáleným a obětavým pracovním kolektivem, 
a  já půjdu tam, kam mě vazby táhnou, zpět na 
univerzitu a také do služeb soukromé sféry. Vě-
řím, že úsilí, které jsem knihovně věnovala, bude 

ŠUMNé KNiHOvNy
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ŠUMNé KNiHOvNy

Kateřina Hubertová

Čtyři roky. Je to dlouho, nebo krátce? Z hle-
diska existence knihoven je to doba nepatrná. 
Z hlediska lidského života trochu delší. Za čtyři 
roky už se dá ledacos vytvořit, změnit a posunout. 
Městská knihovna v Novém Bydžově měla štěstí, 
že alespoň ty čtyři roky knihovnické dění tvořila 
a posouvala Ing. Jana Lojková, Ph.D. Mám vel-
ký respekt k jejím znalostem, k jejímu rozhledu 
a šíři působení. I když vzděláním není knihovni-
ce, nebo právě proto, že není, vnesla do knihovny 
jiný pohled. A toho je velmi třeba. Lituji, že Jana 
Lojková mizí z našeho knihovnického života. 
Doufám, že se dál budeme potkávat při jiných 
příležitostech. Děkuji za ty čtyři roky a přeji teď 
již bývalé novobydžovské ředitelce hodně štěstí 

a spokojenosti v životě osobním i pracovním, ať 
už zakotví kdekoliv. 

Od 1. ledna 2015 se stala ředitelkou Městské 
knihovny, klubu MEKKA a turistického infor-
mačního centra v Novém Bydžově Ing. Erika Je-
línková. Začínáme psát další kapitolu.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz

Poděkování

ŠUMNé KNiHOvNy

Božena Blažková

Do konference Andersen poslala kolegyně Or-
lichová z Olomouce Deník (u)štvané knihovnice. 
Na základě současné obliby deníkové literatury 
zpracovala jakýsi deník (týdeník, měsíčník) kni-
hovnice v dětském oddělení. Vycházela z toho, 
že forma deníku je pravděpodobně populární 
kvůli jednoduchým, krátkým a často i vtipným 
větám. Čtenář si nepřeje být zahlcen množstvím 
slov, které musí přečíst, aby se dozvěděl, co se 
vlastně v uvedenou dobu událo. Stručně, jasně 
a s humorem popsala, jak vlastně probíhá rok 
v dětském oddělení velké knihovny.

Její deník jsem četla ve chvíli, kdy jsem se 
prohrabovala kopiemi článků o knihovnách z re-
gionálního tisku a dost zoufale jsem přemýšlela, 
jak jen mám z toho množství vybrat zajímavé ná-
pady. Netušila jsem, podle jakého klíče je mám 
utřídit a následně popsat, aby byly inspirací pro 
ostatní knihovny (což bylo zadání z jednání re-
dakční rady).

Inspirace v podobě deníku přišla jako na za-
volanou. Začátek roku už nestihnu, protože první 
číslo vychází až v březnu, ale deník lze v podstatě 
začít psát kdykoliv. A jaro je docela vhodný ter-
mín na začátek knihovnického itineráře.

Březen
Měsíc knihy (dlouho), Měsíc internetu (pár 
porevolučních let), Měsíc čtenářů (už pošesté)

jo, jo, to beru - čtenáře je zapotřebí hýčkat 
a oslavovat, každý rok můžeme pracovat s jinou 
cílovou skupinou, letos „ceníme“ čtoucí táty (co 
na aktivity LOM – Ligy otevřených mužů – asi říká 
knihovnický GENDER?), nezapomenout stáhnout 
logo a plakát, kdoví, kdy k nám dorazí tištěný

Týden čtení aneb čtení sluší každému (2.–8. 3.)
ach jo, nestihla jsem nic připravit k výročí 

Karla Čapka (125. výr. nar.) a Boženy Němcové 
(195. výr. nar.), tak na to musím myslet během 
roku, ono se to ještě bude hodit, přece jenom je 
to region

Donášková služba 
nabídnout starším a imobilním čtenářům do-

náškovou službu, letos je krajská kampaň zamě-
řená na služby knihoven, takže dvě mouchy jed-
nou ranou

Propagace aneb Dát o sobě vědět je důležité
napsat článek do místního tisku a zkusit 

oslovit i redaktorku okresních novin, pokud nás 
v rámci souhrnného článku k Měsíci čtenářů ne-
osloví sama

Duben
Noc s Andersenem a Mezinárodní den dětské 
knihy

vloni jsme spali poprvé a mělo to úspěch, jen 
musím ještě domyslet výběr dětí a domluvit spo-
lupráci s místními hasiči

Den vzdělanosti (7. 4.), Světový den knihy 
a autorských práv (23. 4.)

tak tady by mohla stačit výstavka, leták nebo 
plakátek a možná také nějaký odkaz na webu

Den Země (22. 4.)
domluvit se školkou besedu na téma koloběh 

vody

Podvečer s dobrou kávou
pražírna nám nabídla degustaci, besedu a pro-

dejní výstavu, mám z toho trochu obavy, aby nás 
někdo nenapadl, že umožňujeme činnost „šmej-
dů“, musím si vyhledat nějaké články a weby 
knihoven, kde podobné akce už dělali – Hostinné, 
Pecka, Nová Paka, no vida, žádné strachy, a do-
konce jsou dobré zkušenosti i s degustací čaje 
a vínka 

Co dělají „šumné“ aktivní knihovny 
během roku?

zúročeno. Že klub bude i nadále pokračovat ve své 
činnosti, že knihovnu bude navštěvovat čím dál 
více lidí a že děti i dospělí v ní budou nalézat vždy 
krásné a inspirativní knihy, které jim obohatí život.

A na závěr zamyšlení - co mi knihovna dala? Po-
chopila jsem, že knihovníci musí dělat svoji práci 
srdcem a že ji také tak dělají. Potkala jsem plno za-
jímavých, inspirativních lidí. Kolegyně z okolních 
profesionálních knihoven toho byly krásným pří-
kladem. Taková tvořivost a nadšení pro věc se vidí 
snad jen v knihovně a pak ještě možná v nestátním 
neziskovém sektoru. Pořádání besed a koncertů 
mně přineslo zajímavá setkání. Nahlédla jsem do 
fungování městského úřadu, zbytněla pod tíhou 
administrativních úkonů spojených s vedením 
organizační složky města. Pochopila jsem ale, že 
malé město je zkrátka malé a velice specifické 
svými provázanými vztahy. Nějak jsem se do něj 
nevešla, nebo nechtěla vejít. A proto byl čas odejít 
a předat žezlo dál. Přeju knihovně a všem svým 
milým kolegyním, ať se jim daří v jejich práci, 
ať je nadšení a láska k tomu, co dělají, provází 

každý den a ať mají vždy dobrou oporu ve svých 
zřizovatelích. Odnáším si ze svého působení pocit 
pestrých čtyř let, provázených někdy radostí z tvo-
řivosti, jindy těžkostmi, které s sebou různé situace 
nesly. Ale vždy budu ráda vzpomínat na lidi, kteří 
se okolo knihovnictví pohybují. Vím, že když se 
za pár let ohlédnu zpět, vyvstanou vzpomínky na 
to pěkné, co čas strávený v knihovně přinesl: na 
spokojené čtenáře, na nocování s dětmi v knihovně, 
na prodlužující se šňůry perel visící v dětském 
oddělení, na jiskrnou atmosféru během koncertů 
v klubu, na besedy, výstavy, na rozvozy knih po 
malých knihovnách, na nadšení z nových knih, na 
váhavost, s jakou se staré knihy odepisovaly, na 
tvoření s dětmi, na desítky dnů strávených přípra-
vou různých akcí. A ještě dlouho mě bude provázet 
tak často pokládaná otázka mnoha čtenářů: Co 
byste mi, paní knihovnice, doporučila za knížku? 
Ale to už je námět na jiný článek a bude ho psát 
někdo jiný. Děkuji všem, že jsem s vámi po ty 
necelé čtyři roky mohla být.

Web knihovny: knihovna.novybydzov.cz/



12 U NÁS • JARO 2015 U NÁS • JARO 2015 13

Květen
Svátek matek a Den rodin (15. 5.)

tak to by chtělo něco nového, dílnička pro děti 
s vyráběním pro maminky už asi nebude to pravé 
ořechové, chtělo by to nějaké rodinné čtení, no 
jasně - zapojíme se do akce Celé Česko čte dětem

Noc literatury (14. 5.)
no, na takový čtenářský happening si naše 

knihovna ještě netroufne, ale lákalo by mne to, 
musím se zeptat v knihovně v Novém Městě nad 
Metují, co to všechno obnáší, a třeba se do toho 
příští rok pustíme taky, zkusím se domluvit se 
Spolkem přátel krásného slova, zda by do toho 
šli s námi

Světový den informační společnosti (17. 5.)
to by chtělo lekci IVU nebo alespoň besedu na 

téma informace kolem nás, musím se podívat do 
Databanky vzdělávacích knihovnických programů, 
jestli tam náhodou není něco, co bych mohla využít

červen
Knížka pro prvňáčka a pasování

tak to už je klasika, starosta s tím počítá, kníž-
ky jsou objednány a raději už nebudu nic víc vy-
mýšlet, i když po pasování by mělo následovat 
klíčování a tak dál, ale kdo to bude dělat?

čas vycházek a výletů
literárně-vlastivědné vycházky a výlety mne 

lákají, jsou knihovny, které organizují i cyklový-
lety, to by oživilo nabídku aktivit knihovny, ale 
bude s tím hromada práce, musím se nejdřív po-
zeptat kolegyň z Jičínska a z Hradecka, zda má 
smysl se do toho pouštět

Propagace aneb Dát o sobě vědět je důležité – 
zas a znovu

nezapomenout na pololetní hlásání do míst-
ního tisku / všimla jsem si, že některé knihovny 
pravidelně uvádějí nové knihy a lákají tak čtená-
ře, mohla bych to taky zkusit, alespoň by se tam 
knihovna objevovala pravidelně

červenec – srpen
výročí upálení mistra Jana Husa

zjistit, jestli se také účastní knihovny, a s jaký-
mi akcemi, a pak zvážit, zda se zapojit, nebo ne

Prázdniny - příměstské tábory, tvořivá dopo-
ledne, soutěže

tak to je podle mne služba rodičům, kterou 
uvítají, na celý týden si zatím asi netroufneme, 
ale pravidelné dílničky, kdy se o děti postaráme, 
a když to doplníme nějakým tím výletem, musím 
se zeptat kolegyň z Police nad Metují, Náchoda, 
Vamberku, Hradce, Častolovic… 

Září
Spolupráce se školou

nabídnout seznamy dětské literatury pro jed-
notlivé ročníky, informovat o akci Čtení pomáhá 
a taky o Perlách, dohodnout pravidelné návštěvy, 
rozšířit nabídku besed o témata týkající se infor-
mační gramotnosti

Balení učebnic – dílna pro děti
inspirace z knihovny ve Rtyni v Podkrkonoší

Týdny duševního zdraví
tak tady by se hodila propagace Bibliohelpu 

a budu si muset něco nastudovat o biblioterapii

Říjen
Mezinárodní den seniorů (1. 10.)

domluvit se s klubem důchodců na pravidelném 
společném čtení v knihovně, někdy budu předčítat 
já z nových knih, jindy si budou předčítat sami, 
někdy by taky mohli zajít číst do domu s pečova-
telskou službou, uvidím, na co budou slyšet

Týden knihoven (5.-11. 10.)
tak do toho se mi letos fakt nechce, ale lidi už si 

zvykli a dost se o tom píše i v tisku, budu si muset pře-
číst v „Unásku“, co dělají v ostatních knihovnách, 
a snad se pro ten knihovnický týden zase nadchnu

Slavnost stromů (20. 10.)
ekologii jsme letos odbyli jen besedou ke Dni 

Země, tak o stromech bychom mohli udělat lite-
rární pásmo, a kdyby bylo alespoň trochu přija-
telné počasí, tak bychom mohli být venku, začít 
u andersenovníku a obejít zajímavé stromy v oko-
lí a přitom si o nich něco pěkného přečíst (zeptat 
se v knihovně v České Skalici)

listopad
Týden vzdělávání dospělých

zjistit si podmínky virtuální univerzity, najít 

články a odkazy v „Unásu“ a zjistit, kolik lidí 
by mělo zájem (v okolí nic takového není a vím 
nejméně o dvou paních, které jezdí do krajského 
města na U3V)

Dny poezie, východočeský umělecký maratón
kontaktovat Středisko východočeských spiso-

vatelů a domluvit besedy

Den pro dětskou knihu (28. 11.)
letos opravdu jenom něco malého, jen jako 

připomínku, bude stačit dopoledne, ale zase je to 
šance, před Vánocemi – nabídnout knížku, dostat 
do knihovny zase celou rodinu – takže domluvit 
s knihkupcem a s nakladatelstvími prodej dětské 
literatury (koneckonců u nás knihkupectví není 
a rodiče by mohli být rádi, že uvidí, co se vlast-
ně jejich dětem líbí, a nebudou muset nic shánět) 
a dílničku bychom mohli zaměřit na výrobu vlast-
ní knížky třeba ve stylu „Povídej, babičko, jak to 
bylo, když…“

Prosinec
výstava Klubu tvořivých knihovnic - prodejní

jak jen zvládnou v tomto adventním čase ve 
Vamberku zorganizovat akci Městem chodí andělé, 
já už v prosinci nezvládám nic – jen nesmím zapo-
menout dodat do družiny knížky a články s náměty 
na vánoční dílničku a taky bych se mohla zeptat 
některé kolegyně z Klubu tvořivých knihovnic, zda 
by neudělala u nás dílničku, já vím – v prosinci to 
už asi nebude, ale v lednu jedeme dál

Tematické kufříky
tak jsem si lámala hlavu, co by měl dětským 

čtenářům v knihovně nadělit Ježíšek, a už to mám, 
začneme s tematickými kufříky, jen se musím 
v konferenci zeptat na vhodnou velikost kufří-
ků, s tématy už si poradím sama a určitě začnu 
ročními obdobími a taky nesmím zapomenout na 
předškoláky, zápis do školy se blíží

leden 2016
Statistika nuda je, má však cenné údaje…

výroční zpráva
nezapomenout ji dát nejen starostovi, ale ce-

lému zastupitelstvu, zkrácenou, upravenou verzi 
vystavit pro veřejnost na web a také ji dát do tisku

Den ochrany osobních údajů (28. 1.)
informovat děti o soutěži Moje soukromí! Ne-

koukat, nešťourat!, oprášit materiály k bezpečné-
mu internetu a připravit knihovnickou lekci

Únor
Povídám, povídám pohádku - dopolední čtení 
pro děti

zjistit v knihovně v Dobrušce a jinde, jak na to

Akce na jarní prázdniny
co takhle obstarat deskové a vědomostní hry, 

na Trutnovsku a Náchodsku jsou herní kluby ob-
líbené a v dalších knihovnách hry alespoň půjčují, 
to by stálo určitě za úvahu 

A je tady březen a začínáme znova, musím se 
podívat do „Unásku“ a získat nové tipy 

Pokud jste dočetli až sem, tak si asi říkáte, 
že se autorka zbláznila. Copak tohle všechno se 
dá stihnout? No, všechno opravdu asi ne. Zále-
ží nejen na velikosti knihovny, ale i na velikosti 
a tradicích místa, ve kterém působí. Záleží i na 
tom, zda si knihovna dokáže najít spolupracovní-
ky, a na mnoha dalších proměnných, však to zná-
te lépe než já. Je možné vybrat si akce, které se 
hodí specificky jen pro místo působení knihovny, 
a na ty se soustředit. Zapojení do celostátních kni-
hovnických akcí znamená lepší propagaci a více 
se zapisuje do povědomí veřejnosti. A vstup do 
celostátně organizovaných aktivit, jako jsou Dny 
poezie, Týdny duševního zdraví nebo vzdělávání 
dospělých, zase přináší celkové zvýšení prestiže 
knihovny a je důkazem, že v knihovně lze najít 
odpověď na všechny otázky.

Knihovna, která kromě půjčování a běžné 
knihovnické agendy zvládne každý měsíc zazna-
menat do statistického deníku nějakou akci pro 
veřejnost, je „šumná“. Knihovnický itinerář, kte-
rý jste právě dočetli, zdaleka neobsahuje všechno, 
co knihovny dělají nebo mohou dělat. Ale třeba 
vám můj imaginární itinerář poslouží jako malá 
inspirace – jak o akcích uvažovat, kdy se do nich 
pouštět a proč, i když v něm zdaleka není všech-
no, co knihovny dělají a mohou dělat. Ať se vám 
daří.

ŠUMNé KNiHOvNy ŠUMNé KNiHOvNy
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Doporučené webové stránky:

Bibliohelp: http://www.bibliohelp.cz 
Celé Česko čte dětem:  

http://www.celeceskoctedetem.cz 
Čtení pomáhá: http://www.ctenipomaha.cz
Databanka vzdělávacích programů:  

http://knihovnici.kjm.cz 
Klub tvořivých knihovníků:  

http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-
-tvorivych-knihovniku 

Liga otevřených mužů: http://www.ilom.cz
Moje soukromí:  

https://www.uoou.cz/soutez-moje-soukromi-ne-
koukat-nestourat/ds-2333/archiv=0&p1=2331

Noc literatury:  
http://www.plzen2015.cz/cs/akce/noc-literatury

Propagační materiály akcí SKIP:  
http://www.skipcr.cz/co-je-skip/publikace/
propagacni-materiály 

Seznamy dětské literatury, Perly:  
http://projekty.kmhk.cz 

Spolek přátel krásného slova:  
http://www.spks.info 

Středisko východočeských spisovatelů:  
http://www.spisovatelevc.cz 

Týdny duševního zdraví: http://www.tdz.cz
Týdny vzdělávání dospělých:  

http://www.tydnyvzdelavani.cz
Virtuální univerzita: https://e-senior.czu.cz/ 
Výročí mistra Jana Husa: http://www.hus2015.cz
Weby pověřených knihoven, SVK HK, nejbliž-
ších knihoven v okolí i těch vzdálenějších 

Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz 

Andrea Součková

Milí čtenáři, v editorialu posledního loňské-
ho čísla jste se dozvěděli o tom, že připravujeme 
novou rubriku „U nás to nejde“. Nad nepříliš 
pozitivně znějícím názvem možná kroutíte hla-
vou, ale byl zvolen záměrně. Pojmenování totiž 
dává tušit asociace slov jako zádrhel, potíž, ne-
snáz, problém, a právě těm se bude nová rubrika 
věnovat. 

Ve zpravodaji se často můžete dočíst o tom, co 
se knihovnám povedlo, jaké úspěšné akce a po-
řady organizují, jaký rozsáhlý a rozmanitý mají 
fond či jak širokou škálu služeb poskytují… Čas-
to se dozvíte, v čem jsou knihovny úspěšné, ale 
co se knihovnám nedaří, se odsouvá tak trochu do 
pozadí. Důvod, proč se v „Unásku“ příliš nepíše 
o problémech konkrétních knihoven, je prostý. 
Pracovníci knihoven, kteří přispívají do zpravo-
daje, na sebe přirozeně neprozradí vše, a velmi 
citlivé jsou pak zejména oblasti, o kterých jsou 
si vědomi, že nefungují tak, jak by měly. Roz-
hodli jsme se proto věnovat jednu z rubrik pouze 

problémům knihoven. Jejím cílem je definovat 
hlavní problematické okruhy, se kterými se malé 
knihovny často potýkají, a co je ještě důležitější, 
rubrika se na tyto problémy pokusí nalézt odpo-
vídající řešení. Ale protože, jak se říká, „víc hlav 
víc ví“, budeme velmi rádi, pokud nás kontak-
tujete a přispějete svými reakcemi či náměty 
k tomuto tématu. Jedna z cest, jak nám můžete 
napsat, je prostřednictvím formuláře Vaše návrhy 
na články na webu SVK HK: http://www.svkhk.
cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Vase-navr-
hy-na-clanky.aspx. Napsat můžete pochopitelně 
také přímo autorkám jednotlivých článků (kon-
taktní adresy jsou uváděny u každého článku) 
nebo můžete své náměty zaslat svým metodič-
kám. Můžete popsat své problémy nebo problé-
my knihovny ve vašem okolí. V případě vašeho 
přání nebudeme v článcích uvádět ani autora ani 
knihovnu. Cílem rubriky není kritika, ale snaha 
společně najít řešení.

Co však naleznete v „U nás to nejde“ nyní? 

Pomůžete nám s novou rubrikou? Marta Lelková

Moje rodina i kolegyně si v mém podání vy-
slechly mnoho „knihovnických vyprávěnek“. 
Tak u nás říkáme mým převyprávěným zážitkům 
z cest po obecních knihovnách. Většinou jde 
o zajímavá setkání s knihovníky, jedinečné situa-
ce či události z metodických návštěv, mimořádné 
zážitky z cestování a podobně. Obvykle jsou to 
vyprávěnky s pozitivním motivem, ale občas se 
stane, že bych některé z nich mohla zařadit do po-
myslné kategorie hororů. Jeden příběh z této kate-
gorie vám teď nabídnu. Největší horor tohoto ho-
roru je, že není vůbec vymyšlený. Jedná se o mou 
zkušenost s jednou malou knihovnou; začalo to 
nedlouho po mém nástupu na pozici metodičky.

Spolu s kolegyní jsme vyrazily na pravidelný 
rozvoz knih z výměnného fondu. Na řadě byla 
i knihovna XY – hrdinka tohoto příběhu. Moje 
první pracovní návštěva této knihovny se usku-
tečnila uprostřed zimy, kdy všude leželo asi 
20 cm sněhu. Auto zastavilo před oploceným 
pozemkem s budovou připomínající obrovskou 
garáž. Překvapeně jsem pohlédla na kolegyni, 
která mne ujistila, že to není omyl, ale knihov-
na. Nechápajíc jsem se chopila bedny s knížkami 

a vyrazily jsme k brance. Ale opět mě čekalo pře-
kvapení. Brána byla zamčená. Nevadí, knihovni-
ce bydlí opodál, zřejmě na domluvenou schůzku 
zapomněla. Kolegyně vyrazí pro knihovnici, 
nebo alespoň pro klíče. Já mám čas si to tady lépe 
prohlédnout. Pořád nechápu, kde v této budově 
může být knihovna. Na budově jsou kromě vel-
kých vrat jenom jedny dveře, ale nechci věřit, že 
by tohle mohl být vstup do knihovny. Žádnou ce-
duli nikde nevidím. Od brány ke dveřím je to asi 
30 metrů. Sníh před knihovnou leží již pár týdnů, 
přesto je neporušený lidskou nohou. Vypadá to, 
že cestičku do knihovny budeme muset prošla-
pat až my. Z přemýšlení mne vyruší veliký pes, 
který se štěkotem přiběhne k brance. Tak teď se 
asi vstoupit dovnitř neodvážíme, pomyslím si. Po 
chvíli z velkých vrat vystrčí hlavu pán a ptá se, co 
tady chci, je to totiž jeho soukromý pozemek, ne-
zapomene dodat. Vysvětlím mu účel naší návště-
vy. S nevolí mi otevírá, zadržuje psa a připomíná, 
že dnes není otevírací den knihovny a mohlo se 
klidně stát, že by tady nebyl a vůbec bychom se 
do knihovny nedostaly.

Kolegyně se vrací s klíčem. Knihovnice měla 

Vyprávěnka o hororové knihovně

Kromě úvodního článku rubrika obsahuje dva 
další. První z nich je imaginární rozhovor s fiktiv-
ní knihovnicí. Autorky Ester Horáková a Marké-
ta Tučková se v něm zaměřily na časté problémy 
neprofesionálních knihoven. Díky tomu, že obě 
pracují jako knihovnice v malých obcích, doká-
žou ze všech členek redakční rady nejupřímněji 
popsat nesnáze, se kterými se musí pracovnice 
obecních knihoven potýkat. Druhý článek, na-
zvaný „Vyprávěnka o hororové knihovně“, je 
však už zcela reálný. Nechce vás však vyděsit, ale 
naopak spíše pobavit. Metodička Marta Lelková 
v něm vypráví o tom, jak to v knihovně, kde nic 
„nejde“, může časem vypadat.

Na základě tematických oblastí obsažených 
ve fiktivním rozhovoru jsme se rozhodli stanovit 
tři základní problematické okruhy, se kterými se 
malé knihovny mohou potýkat. Jedná se o násle-
dující oblasti: čtenáři, fondy a výpůjčky; akce 
a aktivity knihoven pro veřejnost a podmínky pro 
práci knihovny (např. vybavení, finance, knihov-
ník, zřizovatel). V každém dalším čísle tohoto 
roku se zaměříme vždy na jeden problematic-
ký okruh a společně s vámi a s profesionálkami 
v oboru – metodičkami pověřených knihoven – 
se pokusíme hledat odpovídající řešení.

Kontakt na autorku: andrea.souckova@centrum.cz

U NÁS TO NEJDE U NÁS TO NEJDE
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U NÁS TO NEJDE

Ester Horáková a Markéta Tučková

Kolik čtenářů má vaše knihovna?
Mám tady pár věrných čtenářů, tedy spíše 

čtenářek. Jsou to starší dámy, které rády čtou ro-
mány pro ženy. Knihovní fond máme zastaralý 
a na nové knihy nebo časopisy nemáme finan-
ce. Občas dovezu půjčené nové knihy z městské 
knihovny. 

Proč si myslíte, že do knihovny chodí tak málo 
čtenářů, a především dětí a mladých lidí?

Nevím, ale možná je to tím, že ve vesnici ne-

máme základní školu ani školku, a tak to děti do 
knihovny moc netáhne. V dnešní době počíta-
čů, internetu, velké nabídky různých zájmových 
kroužků a dalších moderních lákadel je těžké děti 
něčím oslovit. Navíc děti tráví většinu dne mimo 
naši vesnici.

Chodí k vám maminky s dětmi, a když ne, tak 
proč?

Dnešní rodina je zvláštní, ne vždy jsou v ní 
oba rodiče a ne vždy se dbá na vzdělání, slušné 

Tak jak to jde, knihovno? aneb Imaginární 
rozhovor o knihovně

právě jiné (jako vždy) neodkladné povinnosti. 
Tušení, že mám před sebou mimořádný knihov-
nický zážitek, se potvrdilo. Jediné dveře vedou 
do knihovny, lépe řečeno do malé, chladné, tma-
vé místnosti, kde snad jedinou stopu po nějakém 
životě prozrazují pavučiny v rozích. Na stole jsou 
pohozené nerozbalené obálky s poštou a kupič-
ky knih z minulého rozvozu stále leží nehnutě na 
svém místě.

Řekla jsem si, že takto to asi dlouho nemů-
že vydržet. Ale věci nerada vzdávám. Učinila 
jsem proto rozhodnutí, že se sem vrátím v létě 
a udělám všechno pro to, aby knihovna dostala 
druhou šanci, a promluvím si se starostkou obce 
o knihovnici i o prostorách knihovny.

Velká část mého pracovního léta patřila 
knihovně XY. Radila jsem knihovnici, jak by 
šlo zlepšit služby knihovny. Přebrala jsem kni-
hovní fond, aby nebyl zastaralý, přebalila jsem 
a přeznačila všechny zbylé knihy. Vytřela regály, 
vymetla pavučiny. Přivezly jsme mnoho nových 
knih z výměnného fondu, aby byl v knihovně do-
statečný výběr literatury pro všechny čtenářské 
kategorie. Práce na záchraně této knihovny byla 
dobrodružstvím i hazardem zároveň. Pokaždé 
jsem cestou do knihovny přemýšlela, jak to asi 

dnes dopadne. Dostanu se vůbec do knihovny? 
Bude odemčená brána? Nebude puštěný pes? 
Kde si umyju ruce, když se budu chtít najíst? 
Kam půjdu na záchod? Jak odejdu z knihovny, 
když je opět puštěný pes? Vydržela jsem to!

Čekala jsem spolu s kolegyněmi, jestli moje 
námaha přinese ovoce. Donášely se k nám zprá-
vy, že se asi v knihovně nic nezměnilo.

Opět byla zima a čas rozvozu knih. Tentokrát 
jsem u toho nebyla, možná naštěstí nebyla. Situ-
ace byla ze začátku v mnohém podobná. Brána 
zamčená, velký pes, sníh neporušený lidskou 
nohou, šeredné dveře bez cedule. Ale největší 
překvapení čekalo za dveřmi do knihovny. Na 
podlaze bylo vody do půl kotníků a vzduch s vůní 
plísně. Odkud? V zimě začalo zatékat přes stře-
chu, a jelikož tam lidská noha dlouho nevstoupila, 
bohužel ani noha knihovnice, nikdo netušil, co se 
děje. Odnesly si to regály a knihy ve spodních 
řadách. Smutný, ale neodvratitelný konec jedné 
malé knihovny.

Tato knihovna již neexistuje a já chci věřit, že 
toto byl můj poslední knihovnický horor.

Kontakt na autorku: lelkova@mknachod.cz

vychování a na dobro dítěte. Proto si také myslím, 
že když rodiče nečtou a nemají lásku ke knížkám, 
nemají si kde děti brát vzor. Maminky možná na-
vštěvují raději kavárny nebo dětská centra, kde 
si děti pohrají a ony si mohou v klidu popovídat.

Jaké akce pořádáte ve své knihovně?
Jednou jsem zkusila udělat posezení nad kni-

hou, ale přišla jen má známá. Takže mě to odra-
dilo a raději nic nedělám. U nás na vesnici jsou 
místní spolky - zahrádkáři, hasiči, klub seniorů, 
myslivci, a ti si organizují různé přednášky, vý-
lety a je těžké je v dnešní uspěchané době něčím 
zaujmout a nalákat do knihovny.

Jaká je vaše výpůjční doba?
Mám otevřeno dvě hodiny týdně. Dospělí čte-

náři si radši zajedou do nejbližší městské knihov-
ny (někteří tam chodí do práce a jejich děti tam 
navštěvují mateřskou školku nebo základní ško-
lu), která má denně otevřeno a samozřejmě má 
větší výběr knih a kvalitnější služby. Městská 
knihovna pořádá pro žáky škol besedy a tím je 
naláká, aby se stali čtenáři jejich knihovny. Do-
jíždějící žáci mají městskou knihovnu jako „če-
kárnu“ na autobus a nepotřebují již navštívit moji 
knihovnu a čekat na ten den, kdy mám výpůjční 
dobu.

Jak vidíte budoucnost knihovny?
Pan starosta není moc na kulturu a zastupitel-

stvo obce to vidí jako zbytečnou věc. Proto ani 
prostory knihovny nejsou nijak hezké, místnost je 
malá, chybí mi moderní nábytek – křesílka, válecí 
pytle pro děti. Chtěla bych poskytovat rovnocen-
né služby jako ve větších knihovnách, ale chybí 
mi kopírovací stroj, víc počítačů na veřejný inter-
net, koutek pro maminky a malé děti. Knihovna 
má malý, spíš žádný rozpočet a ten nestačí ani 
na to, abych koupila občas nějakou knihu, natož 
abych trochu knihovnu zvelebila. Když přijdu za 
panem starostou, nikdy nemá čas, asi se mnou 
o tom nechce mluvit.

Co si myslíte, že by vám a vaší práci prospělo?
Někdy si myslím, že by knihovně prospěla 

změna knihovníka. Já to tu mám ráda, ale kdyby 
mi chtěl někdo pomoct s akcemi nebo s panem 
starostou (smích), byla bych moc ráda.

K tomu všemu se dá již jen říci - hodně štěstí 
a držíme palce, malé knihovny!

Kontakt na autorky:  
podbrezi.knihovna@seznam.cz,  
knihovna@batnovice.cz

„Knihovna je služba“

Andrea Součková

V posledním čísle loňského roku jste na zadní 
straně obálky časopisu mohli nalézt motto a logo 
krajské knihovnické kampaně pro rok 2015, za-
měřené na služby knihoven. Knihovníci, kteří 
25. listopadu 2014 navštívili Studijní a vědeckou 
knihovnu v Hradci Králové, však plakát neviděli 
poprvé. V rámci druhého ročníku Královéhradec-
ké knihovnické konference totiž byla vyhlášena 
roční kampaň, věnovaná službám knihoven. Ti 
z vás, kteří se však listopadové akce nemohli 

(nebo nechtěli) účastnit, se nyní mají možnost 
také dozvědět více. Zejména pro vás jsou totiž 
určeny následující řádky, které se zabývají letoš-
ní kampaní. Účastníci konference ale také nemusí 
zoufat; přestože je článek převážně rekapitulací 
již řečeného, i oni zde naleznou pár nových za-
jímavých informací. Předtím než se dostane-
me k letošní kampani, bych se ráda vrátila do 
minulosti a připomněla, proč se vlastně krajská 
knihovnická kampaň vyhlašuje a jaký cíl sleduje.

NAŠE TéMA
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V roce 2013 byla zpracována Koncepce rozvo-
je veřejných knihoven Královéhradeckého kraje 
na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020. Ve 
svém pořadí se jednalo již o třetí koncepci roz-
voje a spolupráce knihoven v kraji. Jak dokládá 
článek od B. Blažkové,1)  již od počátku se k ní 
přistupovalo jinak. Na jejím vytvoření se podíle-
la pracovní skupina složená ze zástupců krajské 
knihovny, pověřených a specializovaných kniho-
ven a nově byly ke spolupráci přizvány některé 
vybrané městské knihovny. Později se toto roz-
hodnutí ukázalo jako velmi dobré řešení, protože 
do koncepce vneslo nový úhel pohledu. Nejed-
nalo se však o jedinou změnu, kterou koncepce 
oproti předchozím verzím zaznamenala. No-
vinkou byla také kampaň knihoven Královéhra-
deckého kraje, která je v koncepci formulována 
takto: „Knihovny se každý rok zaměří na jednu 
oblast knihovnické činnosti s cílem informovat 
co nejširší veřejnost o možnostech knihoven 
v dané oblasti.“2) A tak, jak víte, v roce předchá-
zejícím byly propagovány regionální informač-
ní zdroje a fondy, v roce 2015 se zaměříme na 
služby knihoven atd. Jedním z prostředků, který 
napomáhá zviditelnění kampaně, a tedy i přispívá 
k propagaci záměrů koncepce, je Královéhradec-
ká knihovnická konference. (O této akci zpravo-
daj průběžně informuje. Čtenáři se již v jarním 
čísle loňského roku mohli dočíst o prvním roč-
níku konference.3) O programu druhého ročníku 
pojednává v tomto čísle článek od E. Semrádové 
nazvaný Královéhradecká knihovnická konferen-
ce podruhé.)

Nezabředávejme ale příliš do minulosti a řek-
něme si, co nás čeká v letošním roce. Pro knihov-
ny Královéhradeckého kraje je na rok 2015 vy-
hlášena kampaň zaměřená na služby knihoven 

- přesněji na téma Služby knihoven kraje a rov-
ný přístup obyvatel k těmto službám. Přestože 
knihovny poskytují širokou škálu služeb, ať už 
těch tradičních, či méně obvyklých, skutečností 
zůstává, že jsou stále málo „vidět“. Přitom příno-
sy plynoucí z efektivnější a širší propagace slu-
žeb jsou nesporné: od získání nových čtenářů či 
vyššího počtu výpůjček až po akceptování našich 
požadavků zřizovatelem. V ideálním případě se 
nám dokonce podaří oslovit větší část veřejnosti 
než dosud. A nemusí to ani být tak drahé. Pro pro-
pagaci lze využít nejrůznějších prostředků. Nepo-
užívejte jen tradiční formy zveřejňování informa-
cí, jako je např. výlep plakátů na zeď, ale dejte 
o sobě vědět na internetu, který kromě toho, že 
vykazuje nesporné ekonomické výhody, dokáže 
oslovit širší masu zájemců bez ohledu na geogra-
fická omezení. Další možností, jak na sebe upo-
zornit a dostat se do širšího povědomí lidí, je také 
uspořádání nějaké neobvyklé akce ve veřejném 
prostoru. Námětů a forem by se jistě našlo více, 
ale toto raději přenechám osobám povolanějším. 

Velmi zjednodušeně řečeno, základ činnosti 
každé knihovny spočívá v poskytování služeb. 
Knihovny nabízejí široké spektrum veřejných 
knihovnických a informačních služeb, ale má-
lokdy je na první pohled zřejmé, jaké výhody 
čtenář registrací získá. Knihovníci obvykle trpí 
nemocí z povolání vypisovat všechny informace 
sáhodlouze, dopodrobna. Po čem touží uživatel, 
je stručnost, jednoduchost a výstižnost. A proto 
je kampaň pro letošní rok opět označena logem 
a mottem, které zní: „Knihovna je služba“. Účin-
né zviditelnění kampaně však předpokládá co nej-
širší zapojení knihoven při využívání jednotného 
označení. Proto doporučujeme navštívit webovou 
stránku krajské knihovny, kde v rámci oddílu Pro 

1) BLAŽKOVÁ, Božena. Jak připravujeme krajskou koncepci. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Krá-
lovéhradeckého kraje [online]. 2013, roč. 23, č. 3, s. 23. [cit. 2015-01-17]. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/
Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20130316

2) Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020. 
U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2014, roč. 24, č. 1, s. 19 [cit. 
2015-01-17]. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/getattachment/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanky/Volna-
-priloha-zpravodaje--Koncepce-rozvoje-verejny/Rocnik-24-(2014)-Cislo-1-Volna-priloha.pdf.aspx

3) LONSKÁ, Pavlína a Božena BLAŽKOVÁ. Zhodnocení roadshow Quo vadis, knihovno? U nás: Knihovnicko 
informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2014, roč. 24, č. 1, s. 25-26 [cit. 2015-01-17]. Do-
stupné z: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20140119

knihovny (další cesta: Aktuální zprávy -> Propa-
gace služeb knihoven Královéhradeckého kraje 
v roce 2015) naleznete ke stažení logo kampa-
ně a šablonu plakátu doprovodných akcí: http://
www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Aktualni-zpravy/
Clanky/Propagace-sluzeb-knihoven-Kralovehra-
deckeho-kraje-.aspx. 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
se také rozhodla zapojit do kampaně pro rok 2015. 
Propagace spočívá především ve zveřejňování in-
formací o službách poskytovaných krajskou kni-
hovnou. Nabídka služeb je ale velmi široká, proto 
se knihovna každý měsíc vždy zaměří na určité 
téma (prezenční a absenční výpůjčky, bibliobox 
a selfcheck, rešerše atd.) s cílem ho co nejvíce 
přiblížit veřejnosti. K tomuto účelu využívá nej-
různější komunikační prostředky. Do 1. nadzem-
ního podlaží (NP) je umístěn informační panel, 
který se v pravidelných měsíčních intervalech ob-
měňuje. Kolegyně ve 3. NP rozdávají čtenářům 
při výpůjčkách letáky se stručnými, výstižnými 
a přehlednými informacemi o tom, jak efektivně 
využívat nejrůznější služby poskytované knihov-

nou. Návštěvníci knihovny mohou být o službách 
informováni také prostřednictvím obrazovek 
umístěných v jednotlivých podlažích. Nesmíme 
opomenout ani občasník X, časopis, který vydává 
SVK HK v tištěné i elektronické podobě. V pa-
pírové podobě je distribuován v budově knihov-
ny, v elektronické verzi si ho zájemci mohou 
stáhnout na internetu. V elektronickém prostředí 
jsou uživatelům informace o službách zasílány 
prostřednictvím e-mailu, ale lze je také nalézt na 
webu knihovny či na jejím facebookovém pro-
filu. Novinkou letošní kampaně je umístění QR 
kódů na propagační materiály. Po načtení kódu 
chytrým telefonem či tabletem se uživatel dosta-
ne přímo na požadovanou webovou stránku s po-
drobnými informacemi o dané službě. (Všechny 
zmíněné propagační materiály jsou samozřejmě 
označeny logem kampaně.) Bylo zde již řečeno, 
jak se krajská knihovna chystá propagovat služby 
směrem ke svým uživatelům a veřejnosti, co ale 
knihovníci?

Knihovny v Královéhradeckém kraji jsou 
o roční kampani informovány nejen v rámci pra-
videlných porad a nejrůznějších akcí, ale přede-
vším prostřednictvím zpravodaje U nás. Službám 
knihoven je věnována systematická pozornost 
v rubrice Naše téma, ale okrajově se může téma 
objevit také v některé další části časopisu. Stejně 
jako v předchozím roce dodržujeme u článků za-
měřených na kampaň označení logem. Vzhledem 
k širokým možnostem, které služby knihoven 
nabízejí, jsme se v rámci redakční rady rozhod-
li zaměřit každé číslo na konkrétní téma. V prv-
ním čísle tedy naleznete úvodní článek věnovaný 
kampani vyhlášené pro královéhradecké knihov-
ny na rok 2015 a také článek o dnes již standardní 
službě krajských knihoven - digitalizaci. V čísle 
nadcházejícím se budeme zabývat službami nad-
standardními. Na podzim se zpravodaj zaměří na 
velmi aktuální a zajímavé téma – služby pro zne-
výhodněné. A v zimním čísle se podíváme trochu 
blíže na to, jak jsou vlastně se službami poskyto-
vanými knihovnami ne/spokojeni jejich uživatelé. 
Myslím, že je tedy rozhodně nač se těšit. 

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/

NAŠE TéMA NAŠE TéMA

Ukázka letáku SVK HK



20 U NÁS • JARO 2015 U NÁS • JARO 2015 21

Digitální knihovna SVK HK v novém

Lucie Jirků

U příležitosti oslav 65. výročí svého založe-
ní zpřístupnila 4. 11. 2014 Studijní a vědecká 
knihovna v Hradci Králové uživatelům svou digi-
tální knihovnu nově v systému Kramerius 4 (dále 
používána zkratka K4).1) Systém K4 je uživatel-
sky přívětivější než předchozí verze K3. Vyhle-
dávání funguje nejen v metadatech, ale i v plných 
textech (takže dosažené výsledky jsou úplnější), 
je možné vyhledávat podle klíčových slov, vyu-
žít nabídky nejnovějších, nejžádanějších či vy-
braných titulů. U nově digitalizovaných titulů je 
využíván image server (což umožňuje uživateli 
rychlejší a příjemnější práci s obrázky), dále jsou 
k dispozici virtuální sbírky (jejichž počet bude 
v budoucnu přibývat) či možnost registrace/při-
hlášení a přidávání dokumentů do oblíbených… 

Zajímavé jsou nejen nové funkce a vzhled, ale 
také obsah digitální knihovny SVK HK (dále po-
užívána zkratka DK SVK HK). Ten oproti před-
chozí verzi DK SVK HK narostl jen za poslední 
půlrok díky realizaci krajského projektu Digita-
lizace a ukládání2) trojnásobně. K 20. 1. 2015 je 
v DK SVK HK zpřístupněno celkem 312 mono-
grafií a 59 titulů periodik a počet zpřístupňova-
ných dokumentů bude narůstat i nadále. Knihov-

na je průběžně doplňována novými přírůstky, do 
poloviny roku 2015 bude DK SVK HK obsahovat 
cca 550 zdigitalizovaných monografií a 90 titulů 
periodik. Jedná se v naprosté většině o regionální 
fond, dokumenty vztahující se k území současné-
ho Královéhradeckého kraje.

Dokumenty, u kterých to autorský zákon 
umožňuje, jsou přístupné volně přes internet, 
s chráněnými dokumenty pak mohou uživatelé 
pracovat na vymezených počítačích v prostorách 
knihovny.

Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz
Digitální knihovna SVK HK:  

http://kramerius.svkhk.cz/

1) Více o systému na: https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/wiki
2) O projektu krajské digitalizace vás zpravodaj U nás pravidelně informuje prostřednictvím článků, jejichž au-

torkou je Mgr. Lucie Jirků, vedoucí úseku digitalizace SVK HK. Jedná se např. o tyto články: SVK HK a krajský 
projekt digitalizace (č. 3/2012), Krajská digitalizace se rozbíhá! (č. 1/2014), Krajská digitalizační jednotka 
v rutinním provozu (č. 3/2014).

NOvé TRENDy

Centrální portál českých knihoven 
– příprava informační části v roce 2014

Pavlína Lonská 

Centrální portál českých knihoven 
Knihovny.cz je projekt, na kterém se podílí více 
než patnáct knihoven z celé republiky a celkem 
pět pracovních skupin. Portál vzniká s cílem 
poskytnout uživatelům přehledný a komfortní 
přístup k fondům a službám českých knihoven 
z jednoho místa. Jeho nedílnou součástí by měla 
být informační část, přístupový bod k informacím 
o českých knihovnách a jejich službách pro širo-
kou veřejnost na doméně www.knihovny.cz.

informace o českých knihovnách na jednom 
místě

Příprava této informační části se stala před-
mětem projektu Ideový návrh statické informač-
ní části Centrálního portálu českých knihoven 
Knihovny.cz, který byl v roce 2014 podpořen 
grantem Ministerstva kultury ČR v rámci pod-
programu VISK 8/B. Vývojem informační části 
portálu se zabývá pracovní skupina Priority 
19 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 
2011-2015, jejímž cílem je mimo jiné zvýšit 
ve společnosti široké povědomí o knihovnách 
a trvale prezentovat systém knihoven a jejich 
služeb.1) Za určitý předstupeň informační čás-
ti portálu lze považovat projekt Knihovny.
cz: portál o českých knihovnách (dostupný 

z http://archiv.knihovny.cz/), který byl realizo-
ván v roce 2004. Záměrem dnes již ukončené-
ho projektu bylo informovat širokou veřejnost 
o knihovnách, jejich službách a možnostech, 
které nabízejí pro kteréhokoli obyvatele ČR. 
Současný projekt převzal od svého předchůdce 
základní myšlenku s cílem, že bude potřeba vy-
tvořit nový aktuální obsah, nově jej uspořádat 
a graficky upravit.2)

1) ČESKO. MINISTERSTVO KULTURY. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 včetně interne-
tizace knihoven: knihovny pro EVROPU 2020 [online]. Praha: Ministerstvo kultury České republiky, 2012 
[cit. 2015-02-03]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Koncepce_rozvoje_kniho-
ven_2011-2015.pdf.

2) LONSKÁ, Pavlína. Priorita 19 aneb Marketing podle Koncepce. In: Knihovny současnosti 2014: sborník z 22. 
konference, konané ve dnech 9. až 11. září 2014 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci. 1. vyd. Ostrava: 
Sdružení knihoven ČR, 2014, s. 88-92. ISBN 978-80-86249-71-1. ISSN 1805-6962. Dostupný také z: http://
www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2014/Sbornik2014.pdf.

NAŠE TéMA
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NOvé TRENDy
Dotazníkový průzkum mezi knihovníky

Jak by měl obsah informačního portálu vy-
padat? Zeptali jsme se přímo knihovníků. Nová 
struktura obsahu se stala předmětem dotazníko-
vého šetření, kterého se během března a dubna 
roku 2014 zúčastnilo celkem 477 respondentů 
z řad odborné knihovnické veřejnosti. Nejvíce 
odpovědí zaznělo od pracovníků z městských 
knihoven, vyjádřili se též vysokoškolští studenti 
oboru informačních studií a knihovnictví z Pra-
hy, Brna a Opavy, ale i knihovníci z odborných, 
krajských a vysokoškolských knihoven. Názor 
respondentů na obsahovou náplň portálu se vět-
šinově shodoval s představou pracovní skupiny 
Priority 19. Informační rozcestník o českých 
knihovnách a jejich službách by tedy měl obsa-
hovat:
• informace o síti českých knihoven;
• informace o službách a zdrojích českých 

knihoven;
• informace o akcích, které se konají v knihov-

nách po celé republice;
• přehledný adresář knihoven;
• referenční službu Ptejte se knihovny;
• informace o projektu Centrální portál českých 

knihoven Knihovny.cz.

Chci, aby informační portál obsahoval…
Významný zdroj zpětné vazby poskytly ote-

vřené odpovědi, ve kterých mohli respondenti 
vyjádřit svůj názor.3) Například na otázku Chci, 
aby informační portál obsahoval… zazněly tyto 
odpovědi:

„Hlavně přehledné rozhraní, pro laika srozu-
mitelná terminologie.“

„Na první pohled nesmí být portál přehlcený 
informacemi, musí mít intuitivní navigaci.“

„Důraz bych kladl na poskytované typy služeb 
a výčet možností, co v knihovně můžu dělat, 
proč bych tam měl chodit.“

„Aktuální obsah.“

„Neměla by chybět informace o knihovní síti 
jako takové, jaké jsou knihovny, jak jsou, nebo 
spíš nejsou mezi sebou provázané.“

„Určitě by bylo fajn, kdyby každá knihovna 
měla svůj „profil“ s otvíračkou a dalšími in-
formacemi.“

„Mapa služeb, detailně u každé knihovny 
a také naopak – když potřebuji určitou službu, 
které knihovny mi ji poskytnou.“

Pokračování projektu – funkční analýza webu 
a uživatelské scénáře

Výsledky dotazníkového průzkumu dále po-
sloužily mimo jiné coby podklad pro vypraco-
vání tzv. funkční analýzy webového rozhraní 
připravovaného informačního portálu.4) Tato stě-
žejní část projektu bude sloužit jako východisko 
pro budoucí realizaci webových stránek. Kromě 
obecných požadavků na realizaci webových strá-
nek jsou součástí analýzy drátěné modely s návr-
hy zobrazení jednotlivých stránek (tzv. wirefra-
me).

V září roku 2014 provedla Priorita 19 ve spo-
lupráci se společností Direct People na základě 
doporučení Rady CPK kvalitativní průzkum, kte-
rý pomocí rozhovorů a testování prototypů zjišťo-
val uživatelské scénáře při práci s Centrálním 
portálem českých knihoven, a to na třiadvaceti 
respondentech z řad čtenářů beletrie, studentů 
a vědců.5)

Veškeré materiály vzniklé v rámci činnosti 
Priority 19 můžete použít jako podklad pro svou 

3) LONSKÁ, Pavlína. Informační část portálu Knihovny.cz [infografika]. Praha, 23. 6. 2014 [cit. 2015-02-03]. 
Dostupná z: http://koncepce.knihovna.cz/informacni-cast-portalu-knihovny-cz/.

4) SLÁDEK, Martin a Marek JONÁK. Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz. Praha: NETERNITY 
GROUP, 2014. 43 s. Dostupný z: http://koncepce.knihovna.cz/funkcni-analyza-jako-zaklad-webu/.

5) BARTL, Tomáš. Uživatelské scénáře pro Centrální portál českých knihoven [online prezentace]. Praha: Direct Pe-
ople, 2014. Dostupný z: http://koncepce.knihovna.cz/uzivatelske-scenare-pro-centralni-portal-ceskych-knihoven/.

NOvé TRENDy

Recenze článku 
Centrální portál českých knihoven 

– včera, dnes a zítra
Božena Blažková

HORNYCHOVÁ, Hana. Centrální portál 
českých knihoven - včera, dnes a zítra. U nás: 
Knihovnicko-informační zpravodaj Králové-
hradeckého kraje. 2014, roč. 24, č. 4, s. 18-19. 
Dostupné z: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/
Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20140413

V úvodu recenzovaného článku se dozvídáme, 
že téma Centrálního portálu knihoven (dále jen 
CPK) je v odborném tisku a v knihovnických 
konferencích často diskutováno. V našem regio-
nálním knihovnicko-informačním zpravodaji se 
toto téma objevuje poprvé. Dá se tedy předpoklá-
dat, že se jedná o úvodní článek, jehož cílem je 
podat základní informaci o dané problematice.

Autorka se v prvé řadě zabývá stručným vy-
světlením hlavního přínosu CPK, kterým by 
mělo být celkové zastřešení přístupu ke službám 
a zdrojům českých knihoven. Zdůrazněn je zde 
zejména přínos pro uživatele, který vzhledem 
k možnosti vzdáleného přístupu a možnosti on-
line registrace získá koncepcí slibovaný přístup 
k bohatství knihoven v kteroukoliv denní dobu, 
aniž by při tom fyzicky knihovnu navštívil. Z hle-
diska různého typu uživatelů představuje autorka 
i zajímavé zdroje CPK. V druhé polovině článku 

přehledně informuje o činnosti jednotlivých pra-
covních skupin CPK a etapách realizace celého 
projektu.

Dle názvu článku (CPK - včera, dnes a zítra) 
lze předpokládat, že se čtenář dozví základní in-
formace o vzniku myšlenky CPK, o cestě k dneš-
nímu stavu a výhledech do budoucnosti. Tyto 
předpoklady jsou, zřejmě vzhledem k rozsahu, 
splněny jen částečně. Pokud chce čtenář získat 
ucelenější informaci, musí navštívit doporučova-
né webové stránky CPK.

Kolegyně Hornychová sama ve svém článku 
upozorňuje, že knihovníci v podstatě nemají jas-
nou představu o tom, co CPK přinese čtenářům 
a uživatelům knihoven, ani jaké výhody bude mít 
pro samotné knihovny. Vzhledem k tomu, že kni-
hovnicko-informační zpravodaj U nás je primár-
ně určen knihovníkům z menších knihoven, kte-
ří mají ztíženější situaci v získávání odborných 
informací, bude vhodné navázat dalším článkem, 
který se bude podrobněji zabývat přínosem CPK 
pro knihovny. 

Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz
Web CPK: http://www.knihovny.cz/

práci, citovat je či sdílet dál, neboť jsou dostup-
né pod licencí Creative Commons na adrese 
http://koncepce.knihovna.cz/. Realizace infor-
mační části portálu Knihovny.cz, včetně textace 
a grafického zpracování, je předmětem projektu 
na rok 2015, který opět žádá o podporu ze strany 

Ministerstva kultury ČR. Součástí připravované-
ho projektu je dále hlubší zpracování uživatelské 
zkušenosti (uživatelských scénářů) s Centrálním 
portálem českých knihoven Knihovny.cz.

Kontakt na autorku: pavlina.lonska@mlp.cz
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Olga Pitašová

Při psaní odborných textů je nutné dodržovat 
některé základní zásady, mezi které jednoznačně 
patří citování použitých zdrojů. Citovat bychom 
měli při psaní jakéhokoliv textu, který není pouze 
naším dílem, a použili jsme při jeho tvorbě myšlenky 
někoho jiného. Tyto myšlenky mohou být v jakéko-
liv podobě (písemné, obrazové, zvukové, mluvené). 
Znamená to tedy, že se citování zdrojů týká i obrázků, 
fotografií, grafů, tabulek…, které v textu použijeme, 
a zároveň nejsou naším dílem. V těchto případech 
musíme vždy uvést zdroj našich informací, musíme 
ocitovat původní práci, ze které jsme čerpali. Pokud 
to neuděláme, dopouštíme se plagiátorství a porušu-
jeme nejenom autorskou a vědeckou etiku, ale také 
autorský zákon č. 121/2000 Sb.

Publikační a citační etika
Publikační a citační etika je soubor pravidel, 

která by měl každý autor při psaní odborného textu 
a při práci s literaturou dodržovat. K základním 
pravidlům citační etiky patří:
- citování všech zdrojů,
- neuvádění citací, které nebyly použity v textu,
- necitování jiné vlastní práce (tzv. autocitace),
- přesné citování, které umožní citované dílo 

identifikovat a následně použít.

Plagiátorství
Plagiátorství lze definovat jako nedovolené 

používání cizích publikovaných i nepublikovaných 
myšlenek, formulací, poznatků, výsledků bádání 
nebo jiných výsledků tvořivé práce (ilustrací, ta-
bulek, fotografií apod.).

PhDr. Martin Krčál uvádí několik druhů plagi-
átorství: klonování, kopírování, drobné úpravy, 
jeden zdroj, spojování textů, necitování v textu, 
citáty bez uvozovek, vylepšování literatury, ne-

dohledatelný zdroj, zneužití autocitací (4, s. 14). 

V současné době existuje řada systémů na 
odhalování plagiátů jak v zahraničí, tak v ČR. Ze 
zahraničních antiplagiátorských systémů je to např. 
Turnitin, WriteCheck, iThenticate, MyDropBox.
com, Plagiarisma.net nebo slovenský ANTIPLAG. 
Některé z těchto systémů jsou komerční, jiné 
jsou k dispozici zdarma. V ČR je od roku 2009 
k dispozici systém Theses.cz, který vyvinula 
Masarykova univerzita v Brně. V současné době 
ho využívá většina českých vysokých škol na 
odhalování plagiátů závěrečných prací. Mezi další 
antiplagiátorské systémy vyvinuté Masarykovou 
univerzitou patří také Odevzdej.cz, který prověřuje 
seminární nebo jiné školní práce, či Repozitar.cz, 
který slouží pro odhalování plagiátů vědeckých 
prací. Tyto systémy pracují většinou na principu 
srovnávání textu kontrolované práce s jinými texty 
uloženými v databázi.

Norma čSN iSO 690
V ČR platí pro bibliografické citace norma ČSN 

ISO 690, která je českou verzí mezinárodní normy 
ISO 690:2011. Norma má doporučující charakter, 
stanovuje pravidla citování v seznamu použité 
literatury a pravidla odkazování v textu (sem patří 
metody citování jako: systém jméno a datum, po-
známky pod čarou, číselné odkazy). Tato norma 
je nejspíš nejrozšířenějším citačním stylem v ČR. 
Vedle ní se k citování využívají i další citační 
styly. Jejich přehled je uveden např. na stránkách 
Národní technické knihovny: http://www.techlib.
cz/cs/83076-citovani#tab_citacnistyly1.

Základní pojmy
Pro samotné citování je dobré rozlišovat některé 

základní pojmy, jako je:

Jak na citování Recenze článku 
Infografika jako věrný propagátor knihovny

Pavel Jonák

LELKOVÁ, Marta. Infografika jako věrný 
propagátor knihovny. U nás: Knihovnicko–in-
formační zpravodaj Královéhradeckého kra-
je [online]. 2014, roč. 24, č. 4, s. 20-21. [cit. 
2015-01-17]. Dostupné z: http://www.svkhk.
cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.
aspx?id=20140414

Téma článku Infografika jako věrný propa-
gátor knihovny je namístě. Jedná se o aktuální 
problém, který spadá do kolonky public relati-
ons. Infografika, jak se tento druh obrazového 
materiálu nazývá, je v článku popsána jako 

„zajímavý způsob zpřístupňování informací 
v jednoduše přehledné grafické podobě“. Tato 
definice samotná ale podle mého názoru nestačí 
k tomu, aby měl čtenář už v úvodu jistotu, že 
pochopil, o co se jedná. Že jde laicky o obrázek, 
plakát či formu vizualizace, kterou se vysvětlu-
je, znázorňuje a jinak předává informace cílové 
skupině. Mohlo by se stát, že to méně vnímavý 
čtenář pochopí až z připojených odkazů v sa-
motném závěru.

Článek hodnotím jako velmi přínosný, a to 
nejen díky jeho novému obsahu. Jedná se totiž 
o důležité téma. Infografika by mohla pomoci 
v mnoha oblastech komunikace s veřejností. Ať 
už se jedná o zajímavou vizualizaci statistik, 
tvorbu návodů nebo vysvětlení procesů uvnitř 
organizace. Dennodenně se s ní setkáváme ve 
sdělovacích prostředcích, ale jen málokoho 
by napadlo, že lze techniku infografiky použít 
i v knihovnách.

Autorka článku podnikla jistě nemalou rešerši, 

co se nástrojů na tvorbu infografiky týká, a shr-
nula téma propagace do kompaktního celku. In-
fografika je tedy grafická podoba zveřejňované 
informace. Je to vcelku přehledná a zábavná for-
ma předávání faktů cílové skupině. Jde o moderní 
nástroj a působí tak neotřele pro všechny věkové 
kategorie.

Chceme-li si takový materiál pořídit, můžeme 
ho zadat k výrobě grafikovi nebo ho vyrobit díky 
nástrojům dostupným na internetu (některé z nich 
jsem ověřil, a ovládají se opravdu intuitivně). 
Vyrobenou vizualizaci pak můžeme publikovat 
prakticky všude, kde je pro knihovnu dostupný 
a příhodný prostor (webové stránky, sociální sítě, 
nebo vytištěné jako plakát či jako příloha doku-
mentů, jako je výroční zpráva).

Chtěl bych autorce článku poděkovat za pod-
nětné informace, naše knihovna se jistě nechá 
inspirovat a bude držet krok s novými trendy za 
použití moderních nástrojů, jakým je například 
právě infografika. 

Kontakt na autora: jonak@knihovna.jicin.cz

Ukázka infografiky, zdroj: Deník.cz
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Jak připravit tábor – varianta 
podle příměstských letních táborů 

v SVK HK a KMHK

Svět kolem nás – Studijní a vědecká 
knihovna v Hradci Králové

V minulém čísle zpravodaje U nás (č. 4/2014) 
jste mohli nalézt článek věnovaný příměstským 
letním táborům pořádaným krajskou a měst-
skou knihovnou v Hradci Králové, ve kterém 
jsme se zaměřili na popis programu obou akcí. 

V novém, jarním čísle, jehož stránky nyní pro-
čítáte, se zabýváme zmíněnými tábory z ryze 
praktického hlediska, a tak věříme, že by se vám 
článek mohl stát určitým pomocníkem také při 
organizaci vašich táborů. 

Vanda Vaníčková

Nabídka knihovnických akcí pro děti je pes-
trá, rodiče i malí čtenáři mají z čeho vybírat. Co 
takhle nabídnout jim akci, kde se děti nejen baví 
a vzdělávají, ale zároveň mají program na prázd-
niny?

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 

zažila letos druhý ročník letní školy, která pro-
bíhá formou příměstského tábora. Děti přijdou 
v 8.00 na program, v 16.00 odejdou. V rámci 
účastnického poplatku mají kromě lektorů a pro-
gramu dvě svačiny, oběd a pití. Obědy byly ře-
šeny dovozem z jídelny Bazalka (zaměřeno na 

2. DVOŘÁKOVÁ, Drahomíra. Citování. NTK: 
Národní technická knihovna [online]. Praha: 
NTK, ©2006-2015 [cit. 2015-01-21]. Dostupné 
z: http://www.techlib.cz/cs/83076-citova-
ni#tab_home1

3. Infogram: Portál pro podporu informační 
gramotnosti [online]. Infogram, ©2014 [cit. 
2015-01-16]. Dostupné z: http://www.infogram.
cz/

4. KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Na-
učte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014, 
156 s., [46] s. příl. ISBN 978-80-260-6074-1.

Doporučená literatura: 

KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat [online]. Brno: 
Knihovna univerzitního kampusu MU, 2014 [cit. 
2015-01-09]. Dostupné z: http://www.ukb.muni.
cz/kuk/vyuka/materialy/citace.php

BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKÚPA. Biblio-
grafické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 
690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. 
Brno, 2. září 2011 [cit. 2015-01-21]. Dostupné 
z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-

-interpretace.pdf

Kontakt na autorku: pitasovao@lfhk.cuni.cz

- citát – doslovně převzatý text z dokumentu, 
informačního zdroje; uvádí se v uvozovkách,

- parafráze – volné zpracování cizí myšlenky 
nebo tématu; zdroj je nutné uvést,

- (bibliografická) citace - souhrn údajů o cito-
vané publikaci nebo její části umožňující její 
jednoznačnou identifikaci (způsobem doporu-
čeným normou ISO 690),

- obecně známá informace - cituje se pouze 
v případě, že doslovně přebíráme text z jiného 
zdroje.

Pravidla citování
Při psaní textů je třeba se v průběhu citování 

řídit platnými pravidly a dodržovat:
- etiku citování: to znamená, zda a jak autor 

práce dodržuje etické normy ve vztahu k cizím 
myšlenkám a výsledkům,

- techniku citování: to znamená, zda a jak správ-
ně podle normy autor spojuje místa v textu se 
záznamy o dokumentech, které uvádí v sezna-
mu odkazů (na konci textu, v poznámce pod 
čarou, přímo v textu; zvolený způsob musí být 
v celé práci jednotný), 

- hlavní zásady citování a odkazování: 
o dokument nebo pramen, který použijeme, je 

třeba zaznamenat podle normy ČSN ISO 690,
o údaje do citací se přebírají vždy přímo z pri-

márních dokumentů, tj. z dokumentů, které 
měl autor v ruce (údaje čerpáme z titulního 
listu, rubu titulního listu, obálky, tiráže, zá-
hlaví normy, etikety apod.),

o údaje uvádíme tak, jak jsou uvedeny v ori-
ginále, zachováváme pravopisné normy pro 
daný jazyk citovaného dokumentu,

o citace zapisujeme v latince (v případě potřeby 
použijeme normu ČSN 01 01 85 Transliterá-
cia cyriliky),

o slova obsažená v údajích o citovaném do-
kumentu se nezkracují, není-li to nezbytně 
nutné (norma ČSN ISO 4. Informace a do-
kumentace: pravidla pro zkracování slov 
z názvů a názvů dokumentů).

Nástroje pro zjednodušení citování 
Citování je poměrně náročná záležitost, ob-

zvlášť je-li autor nucen používat více citačních 
stylů (např. když přispívá do různých časopisů, 
které používají různé citační styly). Pro tento účel 
existují pomůcky v podobě generátorů citací nebo 
citačních manažerů. 

Generátory citací umožňují automatické 
vytvoření citace po zadání údajů o citovaném 
dokumentu do předepsaných polí. Příklady:
- generátor citací www.citace.com – generuje 

citace podle ČSN ISO 690,
- generátor citací nakladatelství VŠCHT Praha: 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/apps/uid_ea-002/. 

Citační manažery jsou nástroje, které slouží 
pro komplexní správu bibliografických citací, 
umožňují tvorbu, správu, vyhledávání a sdílení 
citací či informací o dokumentech. Využívají 
se tedy nejenom pro vytváření citací v různých 
citačních stylech, ale také jako databáze vlastních 
citací nebo přímo v textových editorech při psaní 
odborných textů (4, s. 77). Příklady: EndNote, 
RefWorks, Zotero, Citace PRO.

Na závěr je třeba se zmínit i o další podstat-
né roli citování a bibliografických citací. Jsou 
využívány pro hodnocení ohlasu vědeckých 
a odborných prací. K počtu citací se přihlíží při 
evaluaci odborníků, vědeckých a pedagogických 
pracovníků a pracovišť, ústavů, vysokých škol. 
K tomuto účelu jsou využívány citační databá-
ze Web of Science (Journal Citation Reports) 
a Scopus.

Téma citování a tvorby bibliografických citací 
je poměrně rozsáhlé a bezprostředně se podle mého 
názoru týká i práce knihovníků a informačních 
pracovníků. Ať už při jejich odborných činnostech 
či jako součást výuky informační gramotnosti, 
kam zcela jistě patří. Naštěstí je k tomuto tématu 
poměrně dost studijních materiálů. Na některé 
odkazuji v textu, jiné jsou uvedené v použité 
literatuře a další připojuji na závěr:

Použitá literatura: 

1. Citace.com: ...citovat je snadné [online]. Citace.
com, ©2004-2015 [cit. 2015-01-21]. Dostupné 
z: www.citace.com 



28 U NÁS • JARO 2015 U NÁS • JARO 2015 29

JAK NA TO

Cesta kolem světa – Knihovna města 
Hradce Králové

Markéta Poživilová

Dva různé tábory připravené rozdílnými lidmi, 
v jiném prostředí a s odlišnou tematikou přesto 
spojují stejné cíle. Nabídnout dětem zábavu, po-
hodový prázdninový program, informace, přátel-
ství, knihy i nové možnosti knihoven.

Knihovna města Hradce Králové připravovala 
příměstský tábor pro děti již potřetí. Vždy byl bá-
ječným pojítkem mezi knihovnicemi a dětmi. Byl 
tím, co vás nabije na dlouhé měsíce, a zároveň 
tím, co vás vysaje až do morku kostí. Pokud jste 
během roku zavaleni přípravou programů pro děti 
i veřejnost, termíny pro podávání grantů jste ani 
nestihli postřehnout (případně vám grant nebyl 
schválen) a úplně vám postačí nízkorozpočtový 
tábor, můžete se inspirovat přípravou tábora po-
dle dětského oddělení U Velryby. 

Děti přicházely do knihovny ráno v 8.00, od-
cházely v 16.00. Z táborového příspěvku (500 Kč/
týden/osoba) byl hrazen veškerý materiál pro 
každodenní přípravu aktivit a her, ale také ochut-
návky a svačinky, pitný režim, denní pojištění, 
odměny pro soutěžní družstva do jednotlivých 
soutěží a pro každého knížka jako cena a památ-

ka na závěr tábora. Výše příspěvku se zdála všem 
rodičům spíše nízká a na realizaci tábora pohodl-
ně stačila. Obědy si děti přinášely z domu vlastní, 
nejčastěji v krabičkách, a v knihovně jsme je po-
tom ohřívali v mikrovlnné troubě. 

Program byl dílem nás knihovnic. Každá z ko-
legyň (případně dobrovolnic) měla na starost pří-
pravu části programu poté, co se vymyslela společ-
ná kostra celého tábora. V našem případě si každá 
připravila návštěvu jedné navštívené země. Pokud 
tedy nezbývají finance na úhradu lektorů, je mož-
né spolupracovat s dobrovolníky nebo připravit 
program vlastními silami. Možná nebude tak od-
borný, o to více třeba zapálený a pomůže vytvořit 
blízký kontakt mezi vámi a účastníky tábora. Vý-
hoda toho, že nečerpáte finanční prostředky z žád-
ného grantu zaměřeného na konkrétní cíle, je, že 
si můžete zvolit naprosto libovolné téma a podle 

zdravou stravu), která dodává jídlo v praktických 
plastových boxech. Stačilo zajistit příbor a hlado-
vé strávníky.

Peníze a lidé – tradiční kámen úrazu vzděláva-
cích akcí. Pro financování je nejvhodnější najít 
partnera. Mimo zdroje, které využíváte běžně, 
sledujte na internetu grantové výzvy různých na-
dací, jež podporují výchovu a vzdělávání. Osobně 
pak můžete kontrolovat úřední desky veřejných 
institucí ve městě.

Dobří lektoři jsou polovičním úspěchem celé-
ho projektu. Není podmínkou, aby akce pořádané 
v knihovně vedli jen knihovníci. Dobré lektory 
„odjinud“ seženete, pokud nepodceníte jejich vý-
běr. Podívejte se, kdo stojí za zajímavými projek-
ty ve vašem okolí, ptejte se lidí, kteří se pohybují 

v oboru, hledejte nadšence. Kvalitního lektora 
nedělá diplom či věk (naopak dejte šanci i krea-
tivnímu mládí), ale nadšené odhodlání a pozitivní 
přístup. 

Dalšími klíčovými body jsou téma a propa-
gace. Tematické uchopení akce může záviset 
na požadavcích poskytovatele finanční podpory 
(například specifické výzvy nadací s určeným té-
matem či cílovou skupinou). Máte-li volnou ruku, 
podívejte se okolo sebe. Po čem je poptávka? 
Hledejte netradiční místa ve svém okolí, tematic-
ké skuliny nabízených programů. 21. století jde 
do určité míry proti tradicím a i na to je potřeba 
myslet. To, co jsme dělali každý rok, letos nemu-
sí táhnout.

Propagace je velmi důležitá, zejména po-
kud nemá vaše akce tradici. Z vlastní zkušenosti 
mohu potvrdit, že propagovat nerovná se primár-
ně roznášet letáčky. Tištěné materiály nahradí je-
jich finančně nenáročná, ale efektivní elektronic-
ká podoba umístěná na sociálních sítích. Zprávy 
o akci sdílejte na webových stránkách partnerů 
a podporovatelů, případně na interních firemních 
sítích pro zaměstnance.

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz
Fotogalerie ze Svět kolem nás:  

https://cs-cz.facebook.com/pls.hk.2014

JAK NA TO
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Náchodská knihovna oslavila 
tři významná jubilea

Ivana Votavová a Adéla Vlachová

V době, kdy letopočet končí čtyřkou, si ná-
chodská městská knihovna připomíná tři vý-
znamná jubilea. V uplynulém roce jsme slavili 60 
let od chvíle, kdy jsme získali nové prostory na 
Kamenici v domě továrníka Cyrila Bartoně-Do-
benína. Bylo to také 110 let, kdy byla v Náchodě 
otevřena Veřejná čítárna Národní jednoty seve-
ročeské. A připomněli jsme si i 10 let od rekon-
strukce knihovny.

Naše plány, jak výročí oslavit, byly veliké. Po-
zveme Tomáše Kluse, Vojtu Dyka a kapelu Kryš-
tof, na dvoře budeme opékat prase a točit pivo, ve 
studovně bude raut a víno, a neutratíme ani ko-
runu, protože všichni ocení naši odvahu a drzost 
a všechno pro nás udělají zdarma.

No… Klus, Dyk ani Krajčo teda nakonec ne-
přijeli, prase nám nikdo taky nedal, nějaké peníze 
to stálo, ale OSLAVA BYLA. A povedená!

Přípravy na listopadovou slávu začaly hned 
po prázdninách. Naše zkušenosti s pořádáním 
takto velkých akcí byly až do té doby nulové, 
proto jsme ve velké míře improvizovali. Objevi-
la se řada otázek, na které jsme neznali odpověď. 
Třeba si jenom zkuste odhadnout, kolik tak může 
dorazit lidí? A když nemáte tušení, kolik lidí se 
slavnosti zúčastní, jak potom chcete objednávat 
jídlo a pití, aby se dostalo na všechny? Porada 
střídala poradu, co se jeden den vymyslelo, se 
nám přes noc rozleželo v hlavě a další den už zase 
neplatilo…

Do plánování se zapojili všichni z knihovny, 
každý si vzal něco na starost, něco zařídil. Deba-
tovalo se o všem. A když nastal den D, jako by 
bylo samozřejmostí, že všichni napečou, aby se 
u nás lidé cítili jako doma. V tomhle jsou knihov-
níci opravdu výjimeční.

Kdo k nám tedy v úterý 25. listopadu 2014 
během dne dorazil, dostal sladkou pozornost. Na 
odpoledne i večer jsme připravili raut a koncert 
saxofonisty Petra Kroutila s doprovodem. V hale 
mohli zájemci zhlédnout výstavu nazvanou Z his-
torie náchodské knihovny, plnou fotografií a dal-
ších knihovnických „pokladů“, v mezičase si zase 
mohli zkusit literární hrátky. Překvapením byl obří 
dort ve tvaru knihovny a poprvé se u nás čepovalo 
pivo, které nám daroval místní pivovar Primátor. 

Představili jsme také nový barevný propagač-
ní materiál (ve formě skládanky) k historii naší 
knihovny. Knihovna sídlí v krásném domě, kte-
rý pro továrníka Cyrila Bartoně postavil v letech 
1929 1931 architekt Otakar Novotný, žák Jana 
Kotěry. Na výzdobě se podíleli přední umělci té 
doby: malíř František Kysela, sochaři Karel Dvo-
řák a Otakar Španiel; o technické řešení se posta-
ral František Anýž. Oslavy i vydání propagační-
ho materiálu finančně podpořilo město Náchod.

Součástí večera byla i dražba záložek, které 
knihovna získala v rámci dobročinné výtvar-
né akce nazvané Není záložka jako záložka. Tu 
jsme vyhlásili v září a vyzvali k účasti všechny 
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125 let knihovny v Mokrém

Miroslava Cvejnová

V pondělí 8. prosince 2014 se ve společen-
ském klubu v Mokrém sešly více než tři desítky 
hostů u příležitosti 125. výročí založení knihov-
ny. Slavnostní podvečer moderovala knihovnice 
Knihovny u Mokřinky paní Dagmar Honsnejma-
nová. Po úvodním přivítání významných hostů 
(včetně starostů a starostek okolních obcí) dostal 
slovo senátor Miroslav Antl, který ve svém pro-
slovu neopomněl zdůraznit organizační schop-
nosti paní knihovnice.

Historik a pedagog PaedDr. Dr. Josef Ptáček 
představil patrona knihovny Emila Musila Daň-
kovského (1857-1941). Na tuto veřejnosti dosud 
neznámou osobnost narazil společně s Dagmar 
Honsnejmanovou při přípravě publikace Obec 
Mokré. Právě Emil Musil Daňkovský se jako ří-
dící učitel v mokerské škole 15. července 1889 
zasadil o založení Čtenářsko-hospodářské bese-
dy, předchůdce dnešní knihovny. Jak se hosté 
dozvěděli, byl to velice vzdělaný člověk, věnoval 
se psaní spisů a článků s tematikou přírodověd-
nou, vlastivědnou, pedagogickou, chovatelskou, 
pěstitelskou i mysliveckou. Vedl také redakci 
časopisu Lovecká besídka, která sídlila v místní 
škole. Překládal z francouzštiny a němčiny, za 
nejvýznamnější jsou považovány překlady Karla 
Maye, které se vydávají dodnes. 

Portrét nového patrona knihovny Emila Mu-
sila Daňkovského dle dochovaných fotografií na-

kreslila Vendula Bittnerová (mimo jiné ilustrátor-
ka pohádkových knih Dagmar Honsnejmanové). 
Po slavnostním odhalení obrazu třemi patrony 
akce - Miroslavem Antlem, Josefem Ptáčkem 
a Stanislavem Motlem - se návštěvníkům večera 
dostalo sladké tečky v podobě úžasného dortu, je-
hož předlohou byl časopis Lovecká besídka.

Program oslav mokerské knihovny završilo 
vystoupení novináře a spisovatele Stanislava Mo-
tla. Téma jeho besedy Akta X po česku – tajem-
ství jihlavských katakomb bylo zvoleno záměrně, 
aby dokreslilo tajemnou atmosféru adventního 
času. Prostřednictvím poutavého vyprávění Sta-
nislav Motl během několika prvních vět dosáhl 
absolutní pozornosti všech posluchačů. Po pro-
mítnutí dokumentárního filmu o podzemí v Jihla-
vě hovořil nejen o zákulisí vzniku a přípravy do-
kumentu, ale besedu také obohatil svými zážitky 
získanými prací investigativního žurnalisty.

Na závěr se všichni hosté podepsali do kroni-
ky, a jak je v Mokrém dobrým zvykem, byli ob-
darováni malou pozorností. 

Kontakt na autorku:  
vsknihovna@mestodobruska.cz

Web knihovny: www.obecmokre.cz/knihovna/
Více o oslavách výročí (na webu knihovny):  

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.
php?nid=3396&lid=cs&oid=3978073

potřeby a ohlasů s ním v průběhu pracovat.

Pro takto připravovaný tábor je vhodné (zejmé-
na pořádáte-li ho poprvé) oslovit konkrétní čtenáře. 
Dejte jim zároveň prostor vzít si s sebou kamarády 
(i nečtenáře) – budou se cítit příjemně a vy určitě 
na konci týdne získáte nového uživatele knihovny. 
A povede-li se tábor – uvidíte, jak tamtamy ve vašem 
okolí výborně fungují. Příští prázdninové dobrodruž-
ství budete mít obsazeno dlouhé měsíce dopředu. 

Pozn.: v případě, že se během tábora budete 
s dětmi pohybovat mimo prostory knihovny, do-
poručuji zaplatit dětem pojištění na celý týden.

Kontakt na autorku: pozivilova@knihovnahk.cz
Fotogalerie z Cesty kolem světa (na webu 

KMHK): http://www.knihovnahk.cz/pro-deti/
fotogalerie/primestsky-tabor-u-velryby-cesta-
-kolem-sveta
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stejný den se v Pecce totiž konalo také zahajová-
ní sezony na hradě a obě akce se podařilo spojit. 
V sobotu 29. 3. 2014 se tak nejprve slavnostně 
otevřel hrad turistům a poté Kryštof Harant se 
svou družinou a ženou Annou Saloménou sestou-
pili ke knihovně, kde za zvuků fanfár a výstřelů 
z historických zbraní sám Kryštof Harant odhalil 
desku s novým názvem knihovny.

Aby akce měla opravdu slavnostní ráz, byl 
přichystán doprovodný program: pro návštěvníky 
prohlídka knihovny s malým občerstvením a pro 
čtenáře mimořádný sobotní provoz. Knihovnu 
tak díky této příležitosti navštívila spousta zájem-
ců – z řad turistů, kteří by do knihovny v Pecce 
(a možná do knihovny vůbec) jinak nezavítali. 
Událost také byla dostatečně propagována v mé-
diích – několikrát o ní vyšel článek v novinách 
a upoutávka na ni proběhla i na rádiu Magic, kte-
ré bylo mediálním partnerem celých oslav. Uspo-
řádat tuto akci se opravdu vyplatilo.

Hned poté - začátkem dubna - se v knihovně 
konalo „Besedování o Kryštofu Harantovi“. Ti, 
kdo si tuto besedu nenechali ujít, se mohli za-
poslouchat do poutavého vyprávění Vítězslava 
Boukala, ve kterém bylo zachyceno vše podstatné 
o tomto významném českém šlechtici, renesanč-

Pecka ve znamení roku Haranta
Lenka Knapová

Rok 2014 byl pro městečko Pecka, ležící 
v Podkrkonoší v blízkosti jeho nejvyšší hory 
Zvičina, zcela výjimečný. Probíhaly zde totiž 
slavnosti „Pecka ve znamení roku Haranta“, 
které se konaly k 450. výročí narození zdejšího 
hradního pána Kryštofa Haranta z Polžic a Bez-
družic a pána na Pecce. Přestože největší oslavy 
probíhaly na hradě Pecka, svými akcemi a akti-
vitami se připojovaly i různé spolky a organizace 
v celém městečku. A nemohla chybět ani místní 
knihovna, která si k této příležitosti připravila 
hned několik zajímavých akcí:

Tou nejvýznamnější, která ji pravděpodobně 
ovlivnila na několik let dopředu, bylo přejmeno-
vání knihovny. Příprava akce byla poměrně admi-
nistrativně náročnější: k této události bylo zapo-
třebí podat žádost na ministerstvo kultury tak, aby 
vše proběhlo i oficiální cestou. Knihovně zařídit 
výměnu razítek a zakoupit novou informační ce-
duli. Dále pak oznamovat všem spolupracujícím 
institucím změnu v názvu. Vše toto se ale mnoho-
násobně vrátilo v podobě velkého zájmu ze strany 
médií a velkého počtu účastníků akce. V „den D“ 
se totiž přišlo podívat na přeměnu Místní knihov-
ny v Pecce v Knihovnu Kryštofa Haranta více než 
140 návštěvníků. Byli to nejenom místní obyvate-
lé, ale i turisté ze všech koutů naší republiky. Ve 

malé i velké, amatérské i profesionální výtvarní-
ky. Úkolem bylo vyrobit záložku v libovolném 
zpracování. Odezva byla veliká. Za dva měsíce se 
nám sešlo přes 500 záložek, mezi nimiž byl i ori-
ginál od výtvarníků Petra Nikla, Karla Maněny, 
Milana Hencla nebo Venduly Henclové. V draž-
bě, které se zúčastnilo na 30 lidí (popravdě jsme 
čekali, že jich bude víc), knihovna získala přes 
6 000 korun a díky nim mohla pro čtenáře na-
koupit nové audioknihy. Přihazoval i pan starosta 
a oba místostarostové. Konečná cena za nejdražší 
záložku se vyšplhala na 500 korun.

Ten večer jsme si postupně se stovkou čte-
nářů a příznivců připili nejen na zdraví, ale i na 
knihovny, knihy a čtenáře, protože dokud budou 
lidé číst, má svět naději, že lidé nezhloupnou 
a neztratí smysl pro krásu, spravedlnost a dobro.

Tak takový byl pro nás jeden výjimečný a ná-
ročný den v jinak zaběhnutém kolotoči, ve kte-
rém knihovna pořádá Náchodskou univerzitu 
volného času, kurz trénování paměti, angličtinu 
pro seniory, kurz dějin umění, výtvarný kroužek 
pro děti, projekt Babi, dědo, jdeme do toho spolu!, 
výstavy, besedy se spisovateli, koncerty, tvořivé 
dílny, cestovatelské besedy i letní příměstský tá-
bor. Účastní se celostátních knihovnických akcí, 
jako je Pasování prvňáčků na čtenáře, Knížka pro 
prvňáčka, Klíčování pro děti z druhých tříd, Noc 
s Andersenem a Den pro dětskou knihu.

Myslíme, že obyvatelům Náchoda a okolí naše 
knihovna přináší mnoho aktivit, které obohacují 
jejich život, pomáhají ke vzdělání i příjemnému 

trávení volného času. Rádi bychom byli příjem-
ným „obývákem“ města, ve kterém na každého 
čeká úsměv, pohoda, kultivovanost a dobrá kniha. 
Přijďte se přesvědčit. Těšíme se na vás.

P. S. Ty velké skleněné vstupní dveře, které 
den po večírku nahradila překližka, opravdu ne-
vysklili rozjaření čtenáři, jak si mnozí mysleli. 
Jen se to náhodou sešlo s plánovanou opravou.

Kontakt na autorky: votavova@mknachod.cz, 
vlachova@mknachod.cz

Web knihovny: http://www.mknachod.cz/
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Knihovnická burza nápadů

Marta Lelková a Antonín Šimek

Vzdělávání knihovníků asi nikdy nekončí. Se 
změnami potřeb uživatelů rostou nároky na kni-
hovníka a i na jím poskytované služby. Někdy 
pracovník knihovny potřebuje růst v odbornosti, 
někdy potřebuje spíše inspiraci, rady a sdílení. 
A právě především sdílení bylo cílem již druhé-
ho ročníku akce nazvané Burza nápadů, kterou 
pořádá Městská knihovna v Náchodě pro profe-
sionální i neprofesionální knihovníky z Náchod-
ska, ale i okolí. Na naší burze se zadarmo nabízejí 
ověřené zkušenosti knihovníků, které stojí za 
vyzkoušení i v jiných knihovnách. Akce toho-
to typu je užitečná pro každého knihovníka, ale 
věřím, že speciální význam má pro „nováčky“. 
Jedním z nich je i Antonín Šimek, který nastoupil 
na pozici vedoucího knihovny ve Velkém Poříčí. 
Blíže vám tohoto mladého ambiciózního muže 
představím v některém dalším čísle našeho časo-
pisu. Níže se s námi podělil o svoje dojmy a pří-
nos z poslední Burzy nápadů. (Aut.: M. Lelková.)

U středy 29. října 2014 v mém kalendáři stála 
poznámka: „Burza nápadů – náchodská knihov-
na“. V knihovně ve Velkém Poříčí pracuji teprve 
od dubna loňského roku, proto jsem přesně nevě-
děl, co mě čeká.

V dětském oddělení náchodské knihovny se 
nás u kulatého stolu sešlo okolo patnácti knihovní-
ků (spíše knihovnic) z celého náchodského okresu 

a v jednom případě i z Trutnovska. Cílem setká-
ní bylo praktické sdílení zkušeností z akcí usku-
tečněných či iniciovaných v knihovnách. Slovo 

„zkušenosti“ bych zde vyzdvihl, je velice důležité, 
protože podnětů k akcím dnes není nedostatek, ale 
spíše přebytek. Zaujalo mě, jak velkou roli při plá-
nování a organizování akcí hraje vedle zřizovatele 
i spolupráce s okolními institucemi. Pro některé 
jsou těmito partnery střední, základní či mateřské 
školy, pro jiné základní umělecké školy a ještě pro 
jiné například ochotnický divadelní soubor. 

Z mnoha zajímavých námětů vzpomenu jen 
některé: 

Celorepublikovou akci Den poezie představila 
paní knihovnice z malé knihovny v Batňovicích. 
I přes krátkou otevírací dobu a omezené finanční 
možnosti se jí účastnila nápaditou formou - na ba-
revné papíry vystříhané do tvaru podzimních listů 
opsala krátké básně a dávala je příchozím jako dárek.

Akce s názvem Oživlá historie se odehrála 
v Polici nad Metují. Divadelní ochotníci se vy-
dali do různých částí města, aby sehráli důležité 
momenty z polické historie. Tato akce mě zauja-
la zejména prvkem dramatizace, který má podle 
mého názoru vyšší potenciál zaujmout, než je to 
u prostého textu.

Knihovnice z Nového Města nad Metují po-
psaly zajímavou a nenásilnou formu, jak sdílet 
radost z četby. Pravidelně pořádají tzv. Bábovku, 
kdy děti ze základních škol přinesou své oblíbené 
knížky a mohou z nich svým spolužákům úryvek 
přečíst. „Bábovky“ organizují také pro veřejnost, 
ale oproti akcím pro děti se liší předem stanove-
ným tématem.

Z aktivit naší knihovny jsem zmínil nově vy-
tvořený výstavní prostor s názvem Galerie 102. 
Poněvadž začínáme, a tak nemáme dostatek kon-
taktů na kvalitní umělce z regionu, požádal jsem 
kolegyně knihovnice o zveřejnění této informace 

ním cestovateli, spisovateli, hudebním skladateli 
a politikovi. Kryštof Harant byl opravdu zajíma-
vá postava českých dějin, všestranná a umělecky 
založená osobnost, jeho život byl vypodobněn 
v řadě literárních děl a také je stále předmětem 
zkoumání ze strany badatelů.

Další akce, kterou si knihovna připravila 
v rámci harantovských oslav, byla určena dětem. 
Čekala je totiž „Noc s Kryštofem Harantem“. 
Na rozdíl od Noci s Andersenem, kdy se nocuje 
v knihovně, spaly tentokrát děti pod širým nebem 
na nádvoří hradu Pecka. Nejen samotná noc, ale 
celé odpoledne, které jí předcházelo, bylo dobro-
družné. Nejprve se děti seznámily s osobou Kryš-
tofa Haranta formou besedy, kdy se zamýšlely nad 
jeho životem, cestováním i tím, jak zemřel. (Kryš-
tof Harant byl, jak si pamatujeme ze školy, jed-
ním se sedmadvaceti českých pánů popravených 
na Staroměstském náměstí v roce 1621.) Poté 
následovalo putování městečkem Pecka s úkoly, 
které měly připomínat dobrodružnou cestu Kryš-
tofa Haranta do Svaté země, a také byla pro děti 
připravena speciální prohlídka hradu s hledáním 
pokladu. Při opékání špekáčků, které byly spolu 
se sladkostmi součástí nalezeného pokladu, se 
na účastníky akce snesla noc. Ti nejodvážnější si 
nakonec vyzkoušeli, jaké to je spát na hradě pod 
širým nebem. Po bohužel zrovna chladnější noci 
čekalo všechny nádherné slunné ráno, kdy je do 
nového dne uvítaly paprsky slunce odrážející se 
od hradní zdi. Na takovýto zážitek nikdo z účast-
níků určitě jen tak nezapomene.

Pro děti byla určena i výtvarná soutěž Kryš-
tof Harant a jeho doba, kterou knihovna v rámci 
oslav uspořádala. Děti měly ztvárnit Kryštofa 

jako hradního pána na Pecce, hudebníka nebo 
cestovatele. Ve spolupráci se Základní umělec-
kou školou v Nové Pace se nakonec podařilo 
shromáždit na 65 kreseb především dětí z Pecky 
a Nové Paky. Vybrat jenom tři nejlepší bylo pro 
porotu ve složení starostka Pecky, dvě učitelky 
ze ZŠ a knihovnice velice těžké. Bylo tedy roz-
hodnuto rozdělit příspěvky podle věkových kate-
gorií a ocenit ještě čtyři další mimořádnou cenou. 
Celkem sedm mladých výtvarníků tak získalo 
na slavnostním vyhodnocení diplom a odměnu. 
Oceněné práce je možno si prohlédnout ve foto-
galerii knihovny, vybrané nejlepší práce budou 
vystaveny během léta v galerii hradu Pecka.

Oslavy se blížily ke konci: v září na hradě 
proběhla „Malá vědecká konference“, na kterou 
byla pozvána odborná veřejnost a na které byly 
uveřejněny nové poznatky o Kryštofu Harantovi. 
Knihovna na závěr uspořádala ještě mimořád-
nou „Harantovskou dílničku“ pro děti. O dílničky 
v knihovně je velký zájem a tato byla výjimečná 
nejenom tím, že se vyráběly přívěsky s erbem 
Kryštofa Haranta, ale také tím, že dílnička byla 
pro peckovské děti zdarma.

Knihovna se snažila připravit akce v rámci 
oslav tematicky zaměřené na Kryštofa Haranta 
tak, aby zaujala co nejvíce návštěvníků různých 
věkových skupin. Cílem bylo nejen propagovat 
knihovnu, ale také poukázat na regionální osob-
nosti v Pecce a podpořit zájem o regionální his-
torii. V knihovně v Pecce se každoročně koná 
spousta akcí a aktivit a těchto několik speciálních 
bylo uspořádáno zvlášť k příležitosti harantov-
ských oslav; nesly společné označení „Pecka ve 
znamení roku Haranta“ a pozvánky na ně měly 
společný grafický design. 

Za rok 2014 Knihovna Kryštofa Haranta evi-
duje přes 60 kulturních a vzdělávacích akcí. Veš-
keré akce se konaly s podporou městyse Pecka, 
bez níž by se žádná z nich uskutečnit nemohla. Za 
tuto pomoc a vstřícný přístup ke knihovně proto 
srdečně děkujeme.

Kontakt na autorku: knihovna.pecka@seznam.cz
Web knihovny: http://www.pecka.knihovna.cz/

STAlO SE



36 U NÁS • JARO 2015 U NÁS • JARO 2015 37

Povídání o erotické literatuře

Zuzana Hloušková

Erotická literatura zahrnuje žánrově i hod-
notově velmi různorodé literární texty, od těch, 
které si kladou vysoké umělecké ambice, až po 
pornografickou produkci, určenou pro masovou 

„spotřebu“. Společnou mají snahu zachytit jedno 
dominující téma – lidskou sexualitu. Zatímco pro 
erotickou literaturu je příznačné napětí mezi sdě-
leným a nesděleným, rozvíjející čtenářovu fanta-
zii, a práce s opisy a metaforami, u pornografie 
je ústředním tématem především zobrazování po-
hlavního aktu, a to s lapidární věcností a drsnou 
explicitností, za využití typických formulačních 
klišé a vulgarismů. Nezbytnou součástí erotické 
literatury je inovace intimních situací, spočívající 
nejen ve výběru atraktivního prostředí, ale i ve 
využívání a střídání sexuálních praktik či partne-
rů. Děj příběhů bývá méně důležitý, někdy je spí-
še schematický, mnohem více se autoři soustředí 
na navození atmosféry a popis intimních scén, 
které jsou i nadměrně prodlužovány. Účelem ero-
tické literatury je útočit na čtenářovy smysly a do-
sáhnout u něj prostřednictvím popisu sexuálních 
aktivit vzrušení. Může se tedy zdát, že její poslá-
ní je víceméně samoúčelné a o víc než senzuální 
zážitek jí nejde. Erotická literatura však může 
plnit i kognitivní roli, v případě, kdy provokuje 
a přispívá k detabuizaci ožehavých témat nebo 
k hlubšímu pochopení lidské sexuality. Někdy 
může sloužit i jako nástroj v boji s pokrytectvím, 
pruderií a diskriminací.

Po dlouhá léta představovala erotická litera-
tura něco nepatřičného, neslušného, zakázaného. 
Byla častována přívlastky, jako oplzlá či obscénní, 
a vytlačována jako brak za okraj skutečné literatu-
ry. Nejednou obviněním z pornografičnosti čelila 
i díla, v nichž je otevřené líčení sexuality integrál-
ní součástí příběhu a nese v něm výpovědní schop-
nost. Vzpomeňme, jaký poprask vzbudil ve své 
době např. román D. H. Lawrence Milenec Lady 
Chatterleyové. Jenom díky rozsáhlé argumentaci 
významných spisovatelů neskončil někde ve stou-

pě… Takové štěstí neměl Leopold von Sacher-
-Masoch, když bylo jeho nejnovější dílo Venuše 
v kožichu renomovaným psychiatrem označeno za 
důkaz sexuální deviace. Nešťastného autora vyřa-
dili z fondů všech německých veřejných knihoven 
a pomalu i z dějin literatury. Slavná erotická no-
vela Lady Fuckingham, jejíž autorství se připisuje 
Oscaru Wildovi, vycházela na pokračování v ero-
tické revue The Pearl, avšak v prudérní viktorián-
ské Anglii se dočkala jen 18 čísel.

A přitom tento žánrový proud doprovází lid-
stvo od počátků a s díly erotické povahy se mů-
žeme setkat už u nejstarších civilizací (viz třeba 
didakticky pojatá Kámasútra). Ve starověkém 
antickém světě byla láska spatřována v harmonii 
ducha i těla a Ovidiovo Umění milovat patří ke 
klasickým dílům erotické literatury. K zásadní-
mu obratu došlo až s nástupem křesťanské mo-
rálky, v rámci které byla sexualita považována 
za temnou a nebezpečnou oblast lidské existence, 
vedoucí ke smrtelným hříchům. Lidská sexualita 
se stala tabu a její projevy byly přísně regulovány 
a ty nepřístojné trestány. Přesto si erotická témata 
našla cestu ke svým příjemcům, i když ne pro-
střednictvím literatury, ale spíše při neoficiálních 
příležitostech, jakými byly karnevaly, nejrůznější 
oslavy jara či svatební rituály. Výjimku předsta-
vuje Román o růži, přezdívaný někdy „středověká 
bible erotické literatury“, kde jsou však erotické 
motivy schovány v alegorickém hávu. Uvolnění 
nastalo až v době renesance, která světu přinesla 
Boccacciův Dekameron, považovaný za úhelný 
kámen erotické literatury a po staletí napodobo-
vaný následovníky. Objevila se však i literatura 
víceméně pornografická, líčící intimní detaily ze 
života kurtizán. Hranicemi sexuální konformity 
pak otřásl markýz de Sade; především jeho Justi-
na aneb Utrpení ctnosti je považována za „kodex 
mravní zrůdnosti“. Měšťanská kultura 19. století 
ještě nakrátko erotické literatuře přinesla období 
přechodného tabu, nicméně tlak moderních umě-

Královéhradecká knihovnická konference 
podruhé

Eva Semrádová

První ročník Krajské knihovnické konference 
s podtitulem Kam kráčíš, knihovnictví se usku-
tečnil ke konci roku 2013 ve Studijní a vědecké 
knihovně v Hradci Králové a znamenal završení 
práce na dlouhodobém plánu knihovnictví naše-
ho kraje (královéhradecké koncepci).

Podruhé byla otázka „kam kráčíš, knihov-
nictví“ položena na setkání 25. listopadu 2014. 
Královéhradecká konference byla opět otevřená 
všem knihovníkům kraje a sešla se na ní početná 
a pestrá knihovnická komunita včetně zástupců 
malých vesnických knihoven i kolegů specialistů, 
například z knihovny lékařské nebo univerzitní.  

Konference měla za cíl rozšířit povědomí kni-
hovnické veřejnosti o úspěšných projektech k té-
matu Bohatství regionálních fondů a informací 
v našich knihovnách. Tuto část programu napl-
nily příspěvky nazvané:

• Víme, kde jsme doma – Knihovna města Poli-
ce nad Metují (V. Plachtová);

• Edice Jičínsko – Knihovna Václava Čtvrtka 
v Jičíně (J. Benešová);

• Přejmenování knihovny – Knihovna Kryštofa 
Haranta, Pecka (L. Knapová);

• Bohatství regionu Rychnovsko (M. Cvejnová) 
– městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou, 
Dobrušce, Vamberku, Opočně; obecní knihovny 
v Podbřezí, Olešnici v Orl. horách a Mokrém;

• Regionální literatura a její propagace v Knihov-
ně města Hradce Králové (V. Svobodová); 

• Bohatství regionálních fondů Studijní a vědec-
ké knihovny v Hradci Králové (V. Buchtová). 

Další část konference byla věnována budouc-
nosti knihoven. Docent Richard Papík z Ústavu in-
formačních studií a knihovnictví FF UK v Praze na-
stínil vize knihovnického oboru do dalších desetiletí. 

Poslední část programu se zaměřila na téma 
pro rok 2015 Služby knihoven kraje a rovný 
přístup obyvatel k těmto službám. Zazněly 
zde konkrétní plány na propagaci služeb v nej-
větších knihovnách kraje, a to v krajské knihovně 
a v Knihovně města Hradce Králové. 

Stane se Královéhradecká knihovnická konfe-
rence tradičním podzimním setkáním? Můžeme 
po dvou uplynulých ročnících předvídat, že si 
i v budoucnu udrží tak velký počet příznivců, jako 
tomu bylo dosud? Můžeme zatím pouze polemi-
zovat, jisté však je, že se i v roce 2015 knihovníci 
mohou těšit na konferenci, tentokrát s hlavním za-
měřením na služby knihoven. Pokud vás bude zají-
mat, jak změní knihovnickou práci Centrální portál 
českých knihoven, nebo se budete chtít inspirovat 
kreativními nápady na propagaci služeb od svých 
kolegů, přijměte naše pozvání na 24. listopad 2015. 

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz
Web knihovny: www.svkhk.cz/

u nich v knihovně. Už po několika dnech se mi 
dostalo první reakce. Ozvala se talentovaná ma-
lířka Nina Urbanová, se kterou jsem se předběžně 
domluvil na výstavě v únoru.

Ačkoli bylo zřejmé, že každý z nás má ve své 
knihovně a na své pozici jiné možnosti, bylo na-
slouchání a debata velice inspirativní. Věřím, že 
některé podněty využiji při přípravě akcí u nás 
v knihovně. (Aut.: A. Šimek.)

Kontakt na autory: lelkova@mknachod.cz,   
knihovna@velkeporici.cz

Weby knihoven:  
http://www.mknachod.cz/,  
http://www.knihovnabatnovice.wz.cz/,  
http://www.knihovna-police.cz/,  
http://www.knihovnanm.cz/,  
http://knihovnavelkeporici.webk.cz/
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OKéNKO OKéNKO
Už legendárním sado-masochistickým románem 
moderní doby se stal Návrat do Roissy od Pauline 
Réageové. Pozornost si zaslouží i román Nejvyšší 
čas na lásku, v němž autorka Anthea T. Shuter-
land vypráví příběh třicátnice Dany, která vede 
dvojí život. Zajímavý pokus představuje také 
poeticko-pornografická novela Paradoxia under-
groundové umělkyně Lydie Lunch. Z českých 
autorek zaujme román Lenky Teremové o ženě, 
která se zhroutí z krachu svého manželství, po 
rozvodu ztratí dítě, uvažuje o sebevraždě a vý-
chodisko začne hledat v sexuálních dobrodruž-
stvích, s výmluvným názvem Do tmy se neohlížej. 
Strhující erotický příběh o sexu bez lásky a plnění 
skrytých sexuálních fantazií podala ve své Sbírce 
motýlů Viktorie Besó. Poměrně velký mediální 
rozruch u nás vyvolal román Hračka Sylvy Laue-
rové, který vedl v některých městech až k záka-
zu výlepu plakátů o této knize. Pojednává nejen 
o sexu a lásce, ale i o posedlosti a manipulaci, je 
napsán kultivovaným a svižným stylem a navíc 
je plný bezmezného obdivu k mužskému tělu 
a okultním rituálům. I další román téže autorky – 
Otrok – vyvolává kontroverzi kvůli své otevřené 
výpovědi o dnes stále tabuizovaném tématu sado-
-maso praktik. O knize Smlouva s Adamem, prvo-
tině Jitky Volfové, se mluví jako o české protivá-
ze Padesáti odstínů šedi, přičemž se však jedná 
o dílo mnohem kvalitnější po stylistické i vypra-
věčské stránce. Na úspěch prvního dílu pak nava-
zují Smlouva s Evou a Smlouva s osudem. Lokací 
příběhu vyvolala pozornost erotická novela Jany 
Collins s názvem Sex v Praze, v níž tři kamarád-
ky zbožňují sex a vedou o něm otevřené debaty, 
přičemž jedna z nich zjistí, že její milý není tak 
úplně člověk - je to napůl kentaur. Mystéria při-
tahují, takže pokud někdo rád sáhne po erotice 
s příchutí náboženské mystiky, je tu Michaela 
z pera Miloše Urbana. Knihu s podtitulem Udá-
losti v klášteře svatého Anděla vydal pod pseu-
donymem Max Unterwasser, byť příběh můžeme 
vykládat dvojím způsobem - jako erotický horor 
nebo ironický jinotaj o vítězství lásky a dobra nad 
zlem a nenávistí. Okultní síly hrají roli i v díle 
Modlitby na těle, které jeho autor Robert Irwin 
zasadil do prostředí orientálního harému.

Při volbě sáhnout, či nesáhnout po erotické 
literatuře často rozhodují obavy z obscénního 
a hrubého vyjadřování. Důkazem, že se lze ně-

čemu takovému vyhnout, je třeba příběh Fanny 
Hill s podtitulem Paměti rozkošnice. Anglický 
spisovatel John Cleland tu promlouvá ústy mladé 
prostitutky bez oplzlostí, a přesto dokáže podat 
otevřený popis lidské sexuality. Obdobně o kva-
litě přesvědčí i nedávno vydaný Faberův Kvítek 
karmínový a bílý ve vynikajícím překladu Vik-
tora Janiše. Velice sugestivní a konkrétní obrazy 
obscénností, úchylek a sexuálních styků bez pří-
kras a zbytečných okolků zpracovala do krátké 
novely francouzská spisovatelka Alina Reyes, je-
jíž Řezník byl okamžitě přeložen do 15 jazyků (vč. 
češtiny) a stal se bestsellerem. O popularitě nové-
ho žánru není pochyb. Do sbírky erotických poví-
dek se pustili i třeba studenti Literární akademie 
Josefa Škvoreckého pod ediční taktovkou své 
vyučující Ivony Březinové a nazvali ji vtipně Na-
hoře bez… a dole taky. Vznikají i první přehledo-
vá díla; třeba jednou z nejúspěšnějších knih roku 
2008 se stala antologie Kniha o kundě z produkce 
pražského nakladatelství dybbuk (pozn. korek-
torky: sic!). Pozoruhodná je i antologie Jezdec 
na delfíně, pokoušející se zachytit tvorbu české 
erotické literatury za období 1990–2005. Něco 
jako „čítanku“ z české literární erotiky chystají 
Radim Kopáč a Josef Schwarz, kteří se tomuto 
žánru věnují již delší dobu. Časové rozpětí knihy 
by mělo pokrýt pozdní středověk až současnost; 
pokud jde o rozpětí žánrové, má se věnovat poe-
zii, próze i dramatu. Nutno však přiznat, že čeští 
autoři erotické literatury mají oproti jiným znač-
nou nevýhodu. Český jazyk totiž nemá ve svém 
slovníku dost prostředků, kterými by se dal sexu-
ální akt normálně popsat. Ano, máme k dispozici 
medicínské výrazy, jenže ty se jaksi do umělecké 
tvorby nehodí. No a pak už je k mání jen deho-
nestující pornografický slovník, plný „jeskyněk“ 
a „mušliček“. Řada autorů se s tím snaží nějak 
vyrovnat, ne vždy úspěšně. Příkladem může být 
třeba známá spisovatelka Irena Obermannová, 
která pro popis sexuálních scén ve svém románu 
Tajná kniha zvolila dnes už legendární citoslov-
ce „tramtará“, jenže tím de facto vzala příběhu, 
postavenému na milostném vztahu, absolutně vítr 
z plachet.

Sex patří k životu a život patří do literatury, 
z čehož plyne, že sex prostě patří do literatury. Pů-
vodní urputná tabuizace sexu v naší západokřes-
ťanské kultuře nutně musela ovlivnit i vnímání 

leckých směrů, jako naturalismus a dekadence, 
byl natolik silný, že padly i poslední protesty 
a erotická literatura si postupně nacházela své 
místo na běžném knižním trhu. A tak se mohly 
stát např. Millerův Obratník Raka nebo Naboko-
vova Lolita poklady světové literatury.

Pokud jde o literaturu českou, ojedinělý zjev 
představuje především K. H. Mácha, a to díky 
dešifrování jeho soukromých deníků, v nichž šo-
koval lapidárními popisy sexuálních scén v roz-
poru se svým statusem „romantického básníka“. 
Za průkopníka legitimního vyjadřování o lidské 
sexualitě je překvapivě považován Jan Neruda, 
zejména díky malostranské povídce U tří lilií. 
Ještě odvážnější byl J. Karásek ze Lvovic, který 
v básnické sbírce Sodoma přišel dokonce s téma-
tem homosexuality (hned po vydání v roce 1895 
konfiskována). Na počátku 20. století se objevil 
první pokus založit samostatnou erotickou edici 
(Mládenecká knihovna) i bibliofilsky vydávaný 
časopis Erós. Po vzoru francouzské galantní li-
teratury se pokoušel psát V. Hladík, k zobrazení 
brutality a sexuální perverze zase sáhl dekadentní 
Q. M. Vyskočil. Ten také společně s B. Zahrad-
níkem-Brodským přispíval do řady edic milostné 
literatury pro ženy (V dámském budoáru, Intimní 
knihovna, Lotos, Venus, Zapovězené ovoce aj.), 
které se vyrojily v meziválečném období. Jejich 
popularita zaujala i Karla Čapka, který se k ní 
kriticky vyjádřil v eseji Erós vulgaris (součást 
souboru Marsyas). Pod vlivem freudovských 
teorií se zrodila Štyrského Erotická revue, kte-
rá vyšla v celkem třech ročnících (1930-1933) 
a byla koncipována jako bibliofilský soukromý 
tisk v maximálním nákladu 200 výtisků, který 

„nesmí býti veřejně prodáván, ani vyložen, ani 
půjčován, ani jinak rozšiřován nebo zařazen do 
veřejných knihoven“. V jejím okruhu se pak po-
hybovali známí autoři, jako F. Halas či V. Nezval. 
Výjimečně se eroticky laděná díla objevila i jin-
de, např. do edice Rodokaps v roce 1935 prosákl 
J. Pokorný s románem Nic než tělo. Socialistická 
éra vytlačila erotickou tvorbu opět za hranice ofi-
ciálně tolerované literatury, s ojedinělými průni-
ky v 60. letech (např. M. Kundera a jeho Směšné 
lásky). Kdo z autorů našel odvahu otevřeně vylí-
čit sexuální prožitky, vystavoval se trestnímu po-
stihu. Prostor k publikování našel pouze v sami-
zdatu: tak byl třeba v opisech šířen text zpěvačky 

B. Basikové pojednávající o lesbické lásce. Až po 
roce 1989 se otevřela pomyslná „stavidla“ ero-
tické literatury a i řada renomovaných autorů se 
rozhodla se čtenáři podělit o různé nestandardní 
sexuální zkušenosti, jako např. V. Páral v Playgi-
rls nebo L. Vaculík v románě Jak se dělá chlapec. 
S rostoucí popularitou tohoto způsobu psaní se 
svezl i M. Viewegh, který na statusu „specialisty 
na sex“ postavil celou svou image. Poměrně uni-
kátní počin představuje Kryptadia s podtitulem 
Příspěvky ke studiu pohlavního života našeho 
lidu 1-3, kde K. J. Obrátil shromáždil ukázky čes-
kého erotického folkloru, zahrnující nejrůznější 
žánry lidové slovesnosti (písně, říkanky, hádanky, 
vtipy apod.) a jedinečný slovník vulgarismů.

Erotická literatura si pak našla i svůj „žen-
ský“ proud, zastoupený u nás třeba Bestiářem 
B. Nesvadbové. Velké čtenářské oblibě se stále 
těší překlady románů J. R. Wardové, pohybují-
cí se na hranici erotiky a paranormální romance. 
Snad proto bývá erotická literatura v současnosti 
vnímána jako žánr, který se zaměřuje především 
na ženy. S příchodem trilogie Padesát odstínů 
(šedi, temnoty a svobody) E. L. Jamesové, která 
zaplavila před dvěma lety pulty knihkupectví, se 
také začíná hovořit o „soft-pornu pro ženy“. Ne-
zbývá než se smířit s tím, že dochází k sexuální 
emancipaci žen a její svobodné vyjadřování patří 
k tématům posledního desetiletí. Něco se mění 
a zásluhu na tom má bezesporu i kultovní seri-
ál Sex ve městě. Rostoucí zájem žen o erotickou 
literaturu se v zahraničí označuje také pojmem 

„šedý babyboom“. Za úspěchem trilogie stojí 
nejen dobře zvládnutý marketing, ale i určitá vy-
váženost mezi příběhem a erotikou a schopnost 
poskytnout prostor osobité představivosti. Na 
druhou stranu díky tomuto dílu obydlely literární 
svět další dvě typizované postavy: krásný a bo-
hatý muž s temným vnitřním démonem a mladá, 
inteligentní kráska, v sexu nezkušená, nejlépe 
k tomu ještě pošramocená na duši. Opakování ur-
čitých motivů, ke kterým musí logicky dojít, pak 
vede i k parafrázování názvu knihy jako „Padesát 
odstínů nudy“. Je proto škoda, že v „šedém“ stínu 
zůstává množství dalších současných zahranič-
ních i českých erotických románů a novel, které 
rozhodně stojí za přečtení. Patří k nim např. sága 
Crossfire japonsko-americké autorky Sylvii Day, 
která se stala bestsellerem v celkem 34 zemích. 
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OKéNKO DOPORUčUJEME DO vAŠiCH FONDŮ

Nové, doplněné vydání knihy o Theodoře Němcové
My jsme vám to říkali!

Andrea Součková

ÚLEHLA, Vladimír. Samotářská dcera Bože-
ny Němcové Theodora. 2., doplněné vydání. Jičín: 
Knihovna Václava Čtvrtka, 2014. Jičínsko. ISBN 
978-80-905342-2-3.

Ke konci loňského roku vydala Knihovna Vác-
lava Čtvrtka v Jičíně v rámci edice Jičínsko již de-
vátou knihu, nazvanou Samotářská dcera Boženy 
Němcové Theodora. Pokud vám název publikace 
připadá povědomý, nemýlíte se. V edici Jičínsko, 
která se zaměřuje na regionální historii a význam-
né osobnosti, byla již v roce 2007 vydána kniha, 
která se dcerou významné české spisovatelky zabý-
vá. Neutuchající zájem odborné i laické veřejnosti 
a nově objevené informace si však vyžádaly další, 
podrobnější průzkum, a tak v roce 2014 spatřilo 
světlo světa také druhé, doplněné vydání. V edici 
Jičínsko se jedná již o několikátou publikaci, jejímž 
autorem je pan Vladimír Úlehla. Emeritní profesor 
a historik díky dlouhodobému zájmu o společen-
ský, ale i kulturní život v Jičíně již obdržel řadu 
ocenění, v roce 2007 mu byla např. udělena Cena 

Zuzana Hloušková

Zrození sbírky povídek může mít různé podo-
by. Někdy vznikne výběrem vhodných děl edito-
rem, jindy pomůže literární soutěž na určité téma. 
Přesně o tom byla loňská výzva královéhradeckého 
Spolku přátel krásného slova o nejlepší re-pre po-
vídku. A co že to ten žánr re-pre vlastně je? Tento 
zcela nový útvar sci-fi definujeme takto: „Příběh se 
stává reálným už ve chvíli, kdy po dopsání textu 
ještě nestihl zaschnout inkoust na autorově brku.“ 
Kořeny tohoto nového subžánru lze spatřovat už 
někdy v roce 2008, kdy Jan Hloušek, člen Spol-
ku přátel krásného slova, přečetl v rámci pořadu 
Bludný elektron svou novou povídku o zavedení 
robolektorů na jedné nejmenované středoevropské 
univerzitě. Povídka pod názvem Světové prvenství 
poté vyšla v časopise Třetí pól. Následně se objevi-
lo hned pět vyznavačů žánru re–pre. Společně pak 
v roce 2012 vydali sbírku povídek Odpor je zbyteč-
ný. U žánru real prediction právě čas prověří, nako-
lik autoři dokázali předpovědět budoucnost. Na ně-

města Jičína. Že je pan spiso-
vatel váženou osobností a že 
je jeho publikační i další re-
gionální činnost v Jičíně pat-
řičně ceněna, dokládá také to, 
že se kmotry nového vydání 
knihy o Theodoře Němcové 
stali významní zástupci měs-
ta, a to starosta Jan Malý, ře-
ditel okresního archivu Karel 
Chutný a známý historik a předseda Jičínské bese-
dy Pavel Kracík. 

Kniha je formálně členěna do šestnácti kapitol, 
které se zabývají životem Theodory Němcové od 
jejího narození až po úmrtí a následné spory o dě-
dictví. Autor zde podrobně líčí Theodořino dětství 
a dospívání, které nebylo příliš radostné a silně 
předznamenalo její další osud. Časté hádky rodičů, 
výbušná povaha otce, trvalá hmotná nouze, umí-
rání matky, to všechno mladou dívku ještě více 
utvrdilo v její uzavřenosti. Několik let po smrti 
Boženy Němcové odjíždí Theodora do Jičína, aby 

které události, které se už skutečně stihly stát, však 
nebylo potřeba čekat nikterak dlouho. Mezi jinými 
zmíním třeba porouchaný záchod na mezinárodní 
kosmické stanici ISS, dramatickou sebevraždu zpě-
vačky Ivety Bartošové nebo založení amerického 
Centra pro studium existenciálního rizika, zkou-
majícího za vydatné podpory společnosti Skype 
čtyři hlavní hrozby pro lidstvo: umělou inteligenci, 
změny klimatu, jadernou válku a biotechnologie. 
Během posledních dvou let se stal žánr re-pre po-
pulárním, a tak se k němu začali hlásit i další au-
toři, a to nejen z Čech, ale i ze Slovenska. Porota 
z řad propagátorů tohoto nového subžánru science 
fiction ve spolupráci s F. Vrbenskou a J. W. Pro-
cházkou vybrala pět z nich, kteří splnili podmínky 
zadání, aby se v jejich povídkách vyskytovaly tyto 
prvky: humor, společnost Malý & Slabý, Platotelo-
va filozofie reálného neskutečna. Jsou to všechno 
reálie, které spojují povídky v původní sbírce Od-
por je zbytečný, na kterou navazuje nově vydaná 

erotické literatury, avšak v závislosti na době 
i místě se její společenská přípustnost a regulace 
(případně i kriminalizace) mění. Je zřejmé, že dnes 
je daleko přípustnější vydávání i těch děl, která 
byla dříve zakázána a vysloužila si jen opovrže-
ní. Co nebylo možné za dob našich babiček, dnes 
už žádný rozruch nevyvolává. Liberální atmosfé-
ra umožnila také příliv nejrůznějších „pánských“ 
časopisů, erotických fotorománů a samozřejmě 
i té nejtvrdší pornografie. K rozvoji erotické lite-
ratury bezesporu přispěla i možnost publikování 
na internetu. Řada tvůrců se tam uchýlila a na 
vlastním blogu uveřejňují příběhy na pokračování 
(oblíbené u BDSM komunity, akcentující aspekty, 
jako jsou moc a bezmoc, manipulace a podrobení, 
otázky otroctví a vládnutí). Elektronické publiko-
vání dává prostor i dalším autorům „lechtivé“ li-
teratury, např. Shanonn Drake či Niky Peas, Věře 
Noskové, Lise Kleypas, Miroslavu Stonišovi nebo 
Jakubu Rolandovi. Jako v každém žánru existuje 

i v oblasti erotiky dobrá a špatná literatura. Do-
stupná je celá řada děl, od těch kvalitních až po 
těžko uvěřitelné příběhy, které nemají hlavu ani 
patu. Je někdy obtížné je odlišit od sebe a nene-
chat se odradit. Snad tento trochu delší článek po-
mohl lépe se v žánru erotické literatury orientovat 
a zase jedno tabu padlo.

Zdroje:

ÉVRARD, Franck. Erotická literatura aneb 
Psaní rozkoše. Praha: Levné knihy, 2006. ISBN 
80-7309-335-9.

MOCNÁ, Dagmar. Erotická literatura. Ency-
klopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004, 
s. 168-174. ISBN 80-7185-669-X.

SCHWARZ, Josef. Bloudění světovým laby-
rintáriem klasické erotické literatury. Grand Bib-
lio. 2009, roč. 3, č. 5, s. 22-23.

Kontakt na autorku: skrabak@email.cz

knížka s názvem My jsme vám to říkali. I tentokrát 
bylo záměrem sestavit mozaiku vzájemně prováza-
ných příběhů, a aby se to povedlo, uspořádali orga-
nizátoři soutěže dva společné literární workshopy, 
na kterých se mohl celý autorský tým trochu lépe 
poznat a také získat inspiraci pro vylepšení svých 
povídek. Výsledek jejich práce se nakonec přetavil 
v knížku povídek, která vyšla v září loňského roku. 
Příběhy se opět odehrávají „velmi brzo ve velmi 
blízkém světě“ a jistě osloví nejednoho čtenáře, 
který se kdy potýkal s moderními technologiemi. 
Jednotlivé povídky spojují desítky drobných netu-
šených nitek a společně vytvářejí plastický obraz 
budoucnosti, která může nastat ještě dříve, než čte-
nář knihu odloží. V autorském týmu najdeme např. 
Lenonu Štiblaríkovou, držitelku nejvyššího oceně-
ní z Ceny Karla Čapka za rok 2013, nebo známého 

autora detektivek Zdeňka Jarchovského. Doslov 
napsala Františka Vrbenská, spisovatelka, lektorka 
a organizátorka fandomového hnutí u nás. Knížka 
se může také pochlubit originální grafikou a sty-
lovými ilustracemi královéhradeckého výtvarníka 
Jaroslava Svobody. Za celým projektem stojí Zu-
zana Hloušková, zakládající členka Spolku přátel 
krásného slova, sama autorka řady knížek a také 
cyklu povídání o literárních žánrech, který pravi-
delně vychází ve zpravodaji U nás. Sbírka My jsme 
vám to říkali je nyní dostupná za sympatickou cenu 
v síti obchodu KOSMAS a od března se objeví také 
jako e-book. Budoucnost přijde, technický pokrok 
nezastavíme, ale můžeme se u toho alespoň smát!

Kontakt na autorku: skrabak@email.cz
Web spolku: http://www.spks.info/



42 U NÁS • JARO 2015 U NÁS • JARO 2015 43

Z KNiHOvNiCKÝCH ORGANiZACí
ských knihoven. Každý rok se konají dvě pracov-
ní setkání sekce (popř. setkání dvoudenní) a od-
borný dvoudenní seminář.

Do roku 2011 byla vedoucí sekce Mgr. Eva 
Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihov-
ny v Hradci Králové. Ta po vzájemné dohodě 
předala v dubnu 2011 vedení sekce IVU ředitelce 
Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě 
Mgr. Veronice Peslerové, která se problematice 
informačního vzdělávání dlouhodobě věnuje. 
Aktuálně je však z důvodu odchodu V. Peslerové 
na mateřskou dovolenou vedením sekce pově-
řena Bc. Radomíra Kodetová, ředitelka Krajské 
knihovny v Pardubicích.

Činnost členů sekce se mj. odvíjí od průzku-
mu úrovně a obsahu informačního vzdělávání 
uživatelů v jednotlivých krajích, který sekce re-
alizovala. Ověřili jsme si, že některé knihovny 
stále málo využívají informační zdroje, databá-
ze, Jednotnou informační bránu, webové stránky 
různých knihoven a informačních institucí. Infor-
mační výchova je stále mnohde prioritně zaměře-
na na exkurze, seznamování s orientací v konkrét-
ní knihovně, s využíváním jejích informačních 
zdrojů a služeb. To je samozřejmé a jednoznačně 
potřebné, ale na informační vzdělávání máme ná-
ročnější požadavky, které zahrnují znalosti, do-
vednosti a schopnosti práce s informacemi - od 
formulování požadavku přes vyhledání relevant-
ních informací až po jejich zpracování, prezentaci 
a možnosti dalšího využití. Dotazník také ukázal 
na nedostatek materiálů, které by pomohly kni-
hovníkům v jejich práci, a také na výrazný nedo-
statek odpovídajícího vzdělávání knihovníků.

Práce sekce se tedy mj. zaměřuje na vytvoření 
onoho metodického materiálu. Na něm pracují tři 
pracovní skupiny. Každá skupina má na starosti 
jeden modul. Cílem modulu Čtenářská gramot-
nost (vedoucí Bc. Helena Selucká, KJM v Brně) 
je podpora rozvoje čtenářství, porozumění textu, 
práce s beletristickým i naučným textem a jeho 
pochopení. Obsahem modulu Knihovny - zdro-
je informací (vedoucí Mgr. Lenka Navrátilová, 
Městská knihovna Polička) bude získání schop-
ností a dovedností informace nejen vybrat a zpra-

covat, ale umět je dále aplikovat. Dále pracovat 
s nejrůznějšími zdroji informací, ale také znát 
různé typy knihoven a informačních institucí 
a orientovat se v nich. A modul Informační zdro-
je - tištěné, elektronické, audiovizuální (vedoucí 
Mgr. Jana Leparová, Moravskoslezská vědecká 
knihovna v Ostravě) je zaměřen na práci s da-
tabázemi, vyhledávání informací na internetu, 
využívání elektronických služeb knihoven apod. 
Všechny tři moduly na sebe navazují a rozvíjejí 
vědomosti a schopnosti žáků i studentů tak, aby 
byli úměrně svému věku informačně gramotní 
a práce s informacemi se stala součástí jejich 
práce ve škole, při studiu i při rozvíjení odborné 
zájmové činnosti. 

Sekce IVU dále klade důraz na potřebu vzdě-
lávání knihovníků. V jednotlivých krajích jsou 
členy sekce (popř. metodiky příslušných kraj-
ských knihoven) pořádány jednorázové vzdělá-
vací akce zaměřené právě na problematiku in-
formačního vzdělávání, které zprostředkovávají 
praktické ukázky a zkušenosti, návody typu „jak 
na to“. Hlavní pozornost však sekce IVU věnuje 
pořádání každoročního dvoudenního celostátní-
ho semináře. Seminář je „putovní“, každý rok se 
koná jinde a snaží se postupně obsáhnout všechny 
kraje.

Ve dnech 23.–24. dubna 2014 se konal v po-
řadí již šestý seminář Informační vzdělávání uži-
vatelů veřejných knihoven, tentokrát v Městské 
knihovně v Havířově. Seminář byl opět zaměřen 
více prakticky. Po dvou úvodních teoretických 
přednáškách následoval dvoudenní maraton 
praktických workshopů. Každý z účastníků si 
vždy mohl vybrat ze tří paralelně probíhajících 
workshopů ten, který mu tematicky nejvíce vy-
hovoval. Většina workshopů vycházela z praxe 
knihoven, kde informační vzdělávání velmi dob-
ře funguje. Každý z workshopů měl 90 minut, byl 
tedy dostatek prostoru a času i na otázky, sdílení, 
praktické příklady apod. Seminář byl ve zpětné 
vazbě účastníky hodnocen velmi kladně, a pro-
to bude stejná forma akce zachována i pro příští 
ročníky. Prezentace ze semináře jsou umístěny na 
webových stránkách SDRUKu. 

Z KNiHOvNiCKÝCH ORGANiZACí

Sekce pro informační vzdělávání uživatelů 
– odborná sekce SDRUK ČR

Veronika Peslerová

Odborná Sekce pro informační vzdělávání 
uživatelů (IVU) vznikla při Sdružení knihoven 
ČR (SDRUK) v květnu 2009. Od té doby řeší 
intenzivně otázky spojené s inovací, možná lépe 
řečeno, se změnami v zajišťování informačního 

vzdělávání uživatelů veřejných knihoven. Sek-
ce má v současnosti 33 členů a zastoupeny jsou 
všechny krajské knihovny, Moravská zemská 
knihovna v Brně, Městská knihovna v Praze, 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně a několik měst-

se zde stala učitelkou na místní soukromé vyšší 
dívčí škole; po jejím uzavření jde učit na obecní 
školu. Dora, přestože udržuje dobré vztahy s nej-
bližší rodinou, se kterou se často navštěvují, žije 
jinak velmi osamělý život. Její velkou potěchou 
a zálibou je především dům se zahradou. Po její 
smrti dochází ke sporům o dědictví. Přestože zde 
byly nyní velmi stručně shrnuty základní informa-
ce z číslovaných kapitol zabývajících se životem 
Theodory Němcové, kniha podává velmi detailní 
výklad nejen teoretického charakteru, ale je také 
nahlédnutím do osobnosti spisovatelčiny dcery.

Nečíslované kapitoly čtenářům ještě více 
přibližují osobnost dcery Boženy Němcové. Na 
základě objevu a studia nových archivních doku-
mentů se díky autorkám doslovu, Radce Janků 
a Evě Bílkové, dovídáme, kdo byl biologickým 
otcem Theodořina syna či jaký byl další osud 
nemanželského potomka. Částí, která významně 
přispívá k pochopení Dořiny povahy, je také gra-
fologický rozbor od Heleny Bakové. O rozsáhlé 
badatelské činnosti svědčí bohatý soupis infor-
mačních zdrojů, které byly použity při sestavo-
vání publikace a spolu s poznámkami tvoří jednu 
z kapitol. Poslední z nečíslovaných částí tvoří ko-
pie archivních dokumentů spjatých s Theodorou 
Němcovou (jako např. křestní list, vysvědčení, 
trhová smlouva, opis poslední vůle atd.). 

Čtenáři jistě ocení bohatý obrazový materiál, 
který doprovází text, vhodně dokresluje popiso-
vanou skutečnost a zároveň také zvyšuje atrak-

tivitu knihy. Publikace obsahuje nejen fotografie 
spisovatelčiny dcery a jejích blízkých, ale také 
míst, která jsou s Theodorou významným způ-
sobem spjatá. Velmi často se tak prostřednictvím 
vyprávění o Theodoře dovídáme o historii Jičína 
a okolí a o postojích a přístupech tehdejší společ-
nosti. Na druhou stranu mohou čtenáři lehce po-
strádat soupis všech obrázků, který by jim usnad-
nil orientaci v knize. Taktéž by bylo vhodné (pro 
pohodlí čtenářů) neshrnovat poznámky v publi-
kaci až za číslovanými kapitolami, ale uvést je 
rovnou na stránce textu, ke kterému se vztahují.

Přestože je publikace psána velmi odborným 
stylem, je srozumitelná i pro laiky. Ucelené 
a komplexní vyprávění o životě Dory Němcové 
tak může upoutat kohokoli, koho toto téma zají-
má. Velký přínos však bezesporu má pro literární 
vědce, neboť přináší nové informace o Theodo-
ře Němcové. Odborníci zabývající se literaturou 
se tak dozvědí nejen o poměrech, které v životě 
rodiny významné spisovatelky vládly, ale také 
o rozepřích ohledně autorčiných děl. Nepopira-
telný význam má také pro regionální historiky 
a badatele, kteří se prostřednictvím vyprávění 
o dceři Boženy Němcové mohou přenést do Jičí-
na v 2. pol. 19. a 1. pol. 20. století. V neposlední 
řadě může text díky nově vloženému grafologic-
kému rozboru (v 1. vydání zařazen nebyl) poslou-
žit také odborníkům z řad grafologů.  

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web knihovny: knihovna.jicin.cz
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Z KNiHOvNiCKÝCH ORGANiZACí KDO JE

Mgr. Jaroslava Maršíková, 
ředitelka Městské knihovny Trutnov

Vanda Vaníčková

Knihovna ji lákala od dětství. Do svého první-
ho knihovnického působiště v Červeném Kostelci 
nastoupila v roce 1978. O deset let později, přes-
ně 11. 1. 1988, přesídlila do trutnovské knihovny 
do oddělení pro dospělé. Její motto, na jehož rea-
lizaci v trutnovské knihovně úspěšně dohlíží, zní: 
Veřejná knihovna by měla mít živý fond.

vzpomenete si na svou úplně první návštěvu 
knihovny?

Bylo to v první třídě v knihovně v Červeném 
Kostelci, kde jsme bydleli. A zhruba od šesté tří-
dy jsem měla jasno o svém povolání - budu kni-
hovnice.

Měla jste záložní plán, kdyby to nevyšlo?
Upřímně si neumím představit, že bych dělala 

něco jiného. Kdyby to ale muselo být, tak si po-
slední dobou uvědomuji, že by mě lákalo nějaké 
praktické povolání, třeba kadeřnice.

vybavíte si nějaký originální čtenářský poža-
davek, který vás zaskočil či pobavil?

Výroky některých čtenářů by stálo za to za-
znamenávat do samostatného sešitu. Já sama teď 
nic nevymyslím, ale k vtipným situacím dochází 
například při výslovnosti cizích jmen, nebo když 
název knihy přiřadí čtenář jinému autorovi.

Jaké knížky čtete nejraději?
Historické knížky a oddechovou literaturu. 

Z historické mě potěší jak česká, tak cizí. Třeba 
knihy Paříž, New York, Sarum (od Edwarda Ru-
therfurda) nebo sedm knih z historie Říma od Co-
lleen McCulloughové (tzv. Římská sága). Přečtu 
všechno, i když se přiznám, že červená knihovna 
mě příliš neoslovila.

Zkuste čtenářům doporučit nějaký konkrétní 
titul.

Moc se mi líbila knížka Prokletí rodu Slavní-
kova od Zdeňka Frýborta, která vypráví o svatém 

na jaro například seminář Duševní zdraví. Stejně 
jako každý rok bude SKIP 08 (společně s krajský-
mi knihovnami) oceňovat zasloužilé knihovníky 
v kraji, radit se o akcích pro děti či pořádat seni-
orská setkání.

Knihovna města Hradce Králové ve spoluprá-
ci se SKIP 08 Východní Čechy a dalšími knihov-
nami stále nabízí možnost zapojení knihoven do 
projektů podporujících zvýšení čtenářské gra-
motnosti dětí. Konkrétní projekty naleznete na 
webových stránkách: http://projekty.kmhk.cz/. 

Podzim je ještě daleko, ale již dnes se lze za-
myslet nad tím, jakou akcí se právě vaše knihov-

na zapojí do letošního Týdne knihoven. V roce 
2015 proběhne v termínu 5.–11. 10. s mottem 

„Knihovny po škole“. Letošní téma lze pojmout 
různým způsobem jako: diskrétní vzdělávání 
v knihovnách, čtenářské koutky, zažít knihovnu 
jinak apod. Happening k TK proběhne 2. 10. 2015 
ve Vyškově. 

Každý může být členem SKIP. Veškeré in-
formace o členství i akcích naleznete na webech: 
SKIP ČR http://www.skipcr.cz/, SKIP 08 Vý-
chodní Čechy http://skip.knihovnahk.cz/. 

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.czSKIP ČR a SKIP Východní Čechy 
v roce 2015

Kateřina Hubertová

Regionální organizace Svazu knihovníků a in-
formačních pracovníků Východní Čechy (SKIP 
08) naplánovala i na rok 2015 spoustu zajíma-
vých akcí a aktivit. Některé samozřejmě zname-
nají pouhé zapojení do celostátních aktivit, další 
jsou výhradně akcemi východočeskými.

Co se tedy děje či bude dít?
V době, kdy čtete tento článek, má SKIP 08 za 

sebou již každoroční valnou hromadu. Ta letošní 
se uskutečnila v Městské knihovně Nové Město 
nad Metují v úterý 10. 3. 2015. Mimo tradiční 
rekapitulaci roku předcházejícího a představení 
roku stávajícího se tentokrát členská základna 
musela vyjádřit i k otázkám stanov SKIP ČR, 
které je nutné vzhledem k novému občanskému 
zákoníku (v platnosti od 1. 1. 2014) v některých 
místech upravit. Jako obvykle i tentokrát byl 
součástí valné hromady odborný program. O ten 
se postaral Mgr. Jan Táborský přednáškou na-
zvanou prostě O češtině, která stručně, s vtipem 
i nadhledem poukazovala na to, že je náš rodný 
jazyk zároveň záludný i zábavný. Přesvědčit se 
o tom můžete na facebookovém profilu, který 
pan lektor spravuje: https://www.facebook.com/

jazykovezajimavosti/timeline?ref=page_internal.

Největšími a mediálně nejvyhledávanějšími 
akcemi SKIP ČR jsou již tradičně jarní Březen 
měsíc čtenářů (BMČ) a podzimní Týden kniho-
ven (TK).

V rámci BMČ se SKIP dlouhodobě snaží vy-
hledávat a oceňovat nejlepší čtenáře knihoven. 
Pro letošní rok se hledá Táta čtenář. O tento titul 
se může v roce 2015 ucházet tatínek, který má 
(nezletilé) dítě či děti, všichni musí být čtená-
ři knihovny a také se zúčastňovat jejích aktivit. 
Knihovna vybere svého Tátu čtenáře a nominuje 
ho do regionálního a následně celostátního posu-
zování, ze kterého vzejde ten nejlepší Táta čtenář. 
Celostátní vyhlášení proběhne opět při předání 
cen Magnesia Litera.

V pátek 27. 3. 2015 proběhne všemi oblíbe-
ná Noc s Andersenem,1) v rámci které si mnohé 
knihovny a jejich spáči prostřednictvím krásných 
pohádek Jana Drdy připomenou 100. výročí na-
rození tohoto významného českého spisovatele.

Východočeský SKIP dále připravuje (společně 
s Knihovnou města Hradce Králové a Sekcí slu-
žeb osobám se specifickými potřebami SKIP ČR) 

1) Vice informací dostupných z: http://www.nocsandersenem.cz/

Sedmý ročník dvoudenního praktického se-
mináře se bude konat v obvyklém dubnovém 
termínu, 22. a 23. dubna 2015, zřejmě v Krajské 
knihovně Františka Bartoše ve Zlíně (místo je 
však zatím v jednání).

Materiály, zápisy, informace o sekci jsou do-
stupné na webových stránkách SDRUK. Je tedy 
možná i zpětná vazba z vaší strany, od knihov-
níků z různých knihoven. Rádi přijmeme návrhy, 

náměty, zkušenosti z praxe a přivítáme případné 
nové členy.

Kontakt na autorku: peslerova@kkvysociny.cz
Informace o sekci (na webu SDRUK):  

http://www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/
sekce-pro-informacni-vzdelavani-uzivatelu/
clanek/sekce-pro-informacni-vzdelavani-uzi-
vatelu/
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Moje vzpomínky na paní 
Jaroslavu Kobrovou

Jaroslava Maršíková

Dne 4. února 2015 zemřela dlouholetá knihov-
nice paní JUDr. et Mgr. Jaroslava Kobrová, která 
od roku 1952 působila ve veřejném knihovnictví na 
Trutnovsku – v knihovně v Hostinném, ve Vrchlabí 
a v Trutnově. V 70. letech minulého století pracova-
la jako vedoucí v Městské knihovně v Úpici. V roce 
1984 odešla do starobního důchodu. Ale nedalo jí 
to, po knihovnické práci se jí stýskalo, a tak v roce 
1986 nastoupila do studijního oddělení knihovny 
v Trutnově a v letech 1992-2002 působila v infor-
mačním středisku na Střední lesnické škole Trutnov. 
V roce 2003 byla za svoji celoživotní práci oceněna 
medailí Z. V. Tobolky. (O paní Kobrové bylo také 
psáno v článku Lenky Antošové a Boženy Blažkové 
v 2. čísle zpravodaje U nás z roku 2003.)

A kdy jsem ji potkala poprvé? Bylo to v roce 

1979, kdy jsem jako knihovnický elév začínala 
v knihovně v Červeném Kostelci. Paní Kobro-
vá na mě působila velmi přísně. Později (v roce 
1988, kdy jsem nastoupila do knihovny v Trutno-
vě) jsem ji poznala blíž. Paní Kobrová byla velmi 
chytrá, a jak je dnes moderní říkat, i kreativní. 
Měla mnoho užitečných nápadů a stále držela 
krok s dobou. Když bylo potřeba, pomohla bez 
ohledu na čas nebo vlastní problémy. Mnohokrát 
jsme si povídaly, a tak vím, že milovala svoji 
chalupu, kterou měla v obci Suchovršice. Trávila 
zde každou volnou chvilku. A byla velmi, velmi 
pyšná na svého syna, prof. MUDr. Jiřího Kobra, 
Ph.D., a vnoučata.

Na paní Kobrovou budeme ještě dlouho vzpo-
mínat…

Do čísla přispěli:
Božena Blažková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Miroslava Cvejnová – Městská 

knihovna Dobruška, Mgr. Zuzana Hloušková – Spolek přátel krásného slova, Bc. Kateřina 

Hubertová – SKIP 08 a Knihovna města Hradce Králové, Ester Horáková – Místní knihovna 

Podbřezí, Mgr. lucie Jirků – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Pavel Jonák, DiS. 

– Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, lenka Knapová – Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce, Marta 

lelková – Městská knihovna Náchod, ing. Jana lojková, Ph.D. – Městská knihovna Nový Bydžov, 

Mgr. Pavlína lonská – Pracovní skupina pro CPK a Městská knihovna v Praze, Mgr. Jaroslava 

Maršíková – Mětská knihovna s RF Trutnov, PhDr. Olga Pitašová – Lékařská knihovna LF UK 

v Hradci Králové, Mgr. veronika Peslerová – Sekce SDRUK pro informační vzdělávání uživatelů 

a Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Bc. Markéta Poživilová – Knihovna města 

Hradce Králové, Bc. Eva Semrádová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Mgr. Andrea 

Součková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Bc. Antonín Šimek, DiS. – Knihovna 

městyse Velké Poříčí, Markéta Tučková – Obecní knihovna Batňovice, Mgr. vanda vaníčková 

– Univerzita Palackého v Olomouci, Bc. Adéla vlachová – Městská knihovna Náchod, Mgr. ivana 

votavová – Městská knihovna Náchod.

Královéhradecká 
knihovnická 
konference 2014

Vojtěchovi, ale je napsána jiným pohledem. A to 
mě zaujalo. Velmi doporučuji například knížky, 
kde je hlavní postavou sestra Fidelma (pozn.: au-
tor Peter Tremayne). Jsou to historické detektiv-
ky zasazené do irské společnosti, kde to bylo ten-
krát úplně něco jiného, než známe z našich dějin.

Knihovna v roce 2025 – jak to vidíte?
Stejně, ale s jinou, více propracovanou tech-

nikou a novými službami. Internet je dobrá věc 
a lidé ho využívají, ale ke knihám se vždycky 
budou vracet. Malé děti chodí s maminkami, půj-
čují si společně knížky (a je jich stále více). Bu-
doucnost knihoven tu je. A to říkám nejen jako 
knihovnice, ale i jako skalní čtenář, kterému je 
nejlépe na gauči s kafíčkem za zvuku otáčejících 
se stránek.

Co vám kromě čtení dělá radost?
Aktuálně malý vnouček. Ráda také pletu a cho-

dím na houby. Ale čtení je opravdu koníček. Když 
jsem šla před lety na 14 dní do nemocnice, vzala 
jsem si s sebou 20 knih. Divil se i pan doktor.

Radostí je určitě i nově zrekonstruovaná 
knihovna.

Ano, máme nová okna, vymalovanou studov-
nu, čítárnu, oddělení naučné literatury a nový 
koberec. Vše jsme stihli během 14 dní. Jsme tu 
ovšem samé dámy, takže stěhování nám dalo 
pořádně zabrat. Před posledními úpravami se 
z tohoto pohledu v knihovně relativně dlouho nic 
nedělo, v roce 2001 jsme rekonstruovali spodní 
patro knihovny, předtím v roce 1998 studovnu.
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