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Knihovny jako komunitní centra

Andrea Součková

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v době, kdy 
píši editorial třetího čísla letošního roku, jsou 
již tropická vedra za námi a listí na stromech se 
pomalu začíná barvit do nejrůznějších odstínů. 
Ačkoliv pro mnoho knihoven znamenal čas do-
volených a prázdnin zkrácenou provozní dobu, 
šíře poskytovaných služeb zůstala téměř neměn-
ná. Navíc se klidnější části roku často využíva-
lo k nejrůznějším aktivitám, na které knihovny 
neměly v běžném provozu čas ani prostor. Do-
cházelo tak k rekonstrukcím či drobným staveb-
ním úpravám, byly prováděny revize nebo byly 
plánovány akce pro veřejnost apod. V aktuálním 
čísle se v „nové rubrice“ U nás to nejde zabývá-
me právě akcemi a aktivitami knihoven pro ve-
řejnost. Jedná se o jedno ze tří témat, která jsme 
v rámci redakční rady shledali pro optimální 
činnost knihoven stěžejními. (Mezi další témata 
patří: fondy, čtenáři a výpůjčky; podmínky pro 
činnost knihoven.) 

S rozšiřující se nabídkou služeb již knihovny 
nejsou považovány pouze za „půjčovny knih“, 
ale umožňují mnohem víc. V této souvislosti 
se často používají pojmy jako komunitní cent-
rum, oficiálně uznávaný je však termín komu-
nitní knihovna: „veřejná knihovna typu městské 
či obecní aktivně pomáhající rozvoji komunity 
v místě svého sídla a tak propojující tradiční 
knihovnické a informační služby s činnostmi 
komunitního centra“.1) Její význam dokládá 

i zakotvení v Koncepci rozvoje knihoven ČR 
na léta 2011-2015 (konkrétně bod C - Podpo-
ra vzdělávání a čtenářské gramotnosti), kde je 
zdůrazněna nutnost soustředit se na potřeby ko-
munity, ve které knihovna působí. Pokud se pře-
suneme z celostátní úrovně na krajskou, ani zde 
nebyla opomenuta úloha komunitních knihoven. 
V Koncepci rozvoje veřejných knihoven Králo-
véhradeckého kraje na léta 2014-2018 je toto 
téma zahrnuto pod body Knihovny jako místa 
setkávání a zčásti pod Knihovny jako vzdělávací 
instituce. 

Co knihovna může udělat pro rozvoj komu-
nity v místě působení? Není zdaleka nic nového, 
že vše se odvíjí od přístupu a osobnosti knihov-
níka. Důležité jistě je dobře poznat místo (obec 
či město a její/jeho okolí), kde se knihovna na-
chází, a také lidi, kteří zde žijí. Obzvláště pokud 
se jedná o knihovníka, který nastupuje na novou 
pozici a v místě pracoviště nebydlí, roste význam 
této potřeby. Knihovna jako veřejná kulturní in-
stituce, která úzce spolupracuje se svým zřizo-
vatelem, jistě nebude mít problém se k demo-
grafickým informacím dostat. Zčásti může také 
využít databázi Českého statistického úřadu: 
https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demo-
grafickych-udaju-za-obce-cr anebo webové 
stránky Ministerstva vnitra ČR: http://www.
mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-

-obcich.aspx, kde však nalezne pouze základní 
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1) HAVLOVÁ, Jaroslava. Komunitní knihovna. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a infor-
mační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-08-15]. Dostupné z: http://aleph.
nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000013746&local_base=KTD.
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demografické údaje za obce ČR. Jedním z pro-
středků získávání informací o potřebách komu-
nity jsou také nejrůznější formy zpětné vazby. 
Knihovny se přirozeně soustřeďují pouze na 
průzkumy spokojenosti uživatelů. Do místní ko-
munity však nepatří pouze uživatelé knihovny, 
ale i ostatní občané. V případě, že obec/město 
v poslední době realizovala/o nějaký průzkum, 
mohou se k němu knihovny připojit a poté vyu-
žít získané výsledky. Další možnou cestou je i to, 
že knihovna sama uskuteční průzkum, např. for-
mou anket, který bude rozdělen na část pro uži-
vatele a na část pro potenciální zájemce o služby 
knihovny. 

Jak můžeme podpořit rozvoj komunitních 
služeb? V případě, že máte dostatek prostoru, 
můžete ho nabídnout k využití nejrůznějším 
skupinám působícím v obci/ve městě. Většina 
knihoven však takovými možnostmi nedisponu-
je: zde bude tedy stěžejní činností pořádání nej-
různějších akcí a aktivit. Velmi často se jedná 
o programy uzpůsobené pro seniory či děti, kteří 
jsou nejvděčnějšími a především nejpočetnější-
mi návštěvníky knihoven. S úspěchem se setká-
vají také programy pro maminky s dětmi. Stá-
le více se také mluví o službách knihoven pro 
znevýhodněné občany se snahou o integraci do 
místní komunity. Na toto téma se pro knihovní-
ky pořádají semináře, byl vydán Standard Han-
dicap Friendly… Jak však ukazuje celostátní 
průzkum Centra občanského vzdělávání a Kni-
hovnického institutu NK ČR, který mapoval an-
gažovanost knihoven vůči osobám ohroženým 
sociálním vyloučením, není současná situace 
zdaleka uspokojivá. (O výzkumu a příkladech 
dobré praxe se můžete dočíst v rubrice Naše 
téma, které je v aktuálním čísle věnováno právě 
službám pro znevýhodněné.) Důležitá pro roz-
voj komunitních služeb je i spolupráce s míst-
ními organizacemi a institucemi. Díky větší pů-
sobnosti je pak o akci i více „slyšet“. 

Jak ukazují čísla z celostátních i krajských 
statistik, množství vzdělávacích i kulturních 
akcí, které pořádají knihovny pro veřejnost, 
se stále zvyšuje. Nejen městské, ale i obecní 
knihovny organizují množství zajímavých akcí 
uzpůsobených možnostem a zájmu místních 
komunit. Přestože finanční možnosti knihoven 
jsou omezené, nabídka těchto aktivit je opravdu 
pestrá – přednášky, besedy, autorská čtení, fil-
mové projekce, knižní bazary, výtvarné dílny, 
výlety, soutěže, výstavy, koncerty, divadelní 
představení, kurzy trénování paměti, informační 
lekce, univerzity třetího věku atd. Jistě bychom 
si vzpomněli i na další aktivity, kterými knihov-
ny přispívají k rozvoji místní komunity. Některé 
z činností však lze těžko přiřadit pod konkrétní 
kategorii. Příkladem toho může být i Městská 
knihovna v Náchodě, kde před nedávnem vysa-
dili okolo 1 000 stromků a založili tak knihov-
nický les. Jedná se o neobvyklý (možná i oje-
dinělý) případ, který však zcela jistě podporuje 
pospolitost místní komunity. Další z příkladů, 
který bychom těžko zařadili do nějaké kolon-
ky, zorganizovala Městská knihovna v Jaromě-
ři, která s pomocí občanů sbírala pro občanské 
sdružení Dobrotety vlněná klubíčka a zbytky 
látek pro nedonošené děti. A mohli bychom po-
kračovat dále; důkazů toho, že jsou knihovníci 
opravdu tvůrčí, bychom našli mnoho…

Přestaňme ale již pouze teoretizovat a pusť-
me se do toho. Vytvořme z naší knihovny oprav-
dové komunitní centrum, které bude přizpůsobe-
no všem lidem žijícím v dané oblasti. Udělejme 
z knihovny místo, kde naleznou „bezpečný pří-
stav“ všichni zájemci bez ohledu na věk, pohla-
ví, náboženské vyznání, národnost, vzdělání či 
sociální postavení. Doba letních dní skončila 
a tak nastal čas, kdy je potřeba opět naskočit 
do obvyklého pracovního kolotoče a pokusit se 
zase o trochu více přiblížit k ideálu. Přeji úspěš-
nou poslední třetinu roku!

Znovuzrození knihovny ve Volanicích

Jana Benešová

Obec Volanice leží 15 km jižně od Jičína. Prv-
ní písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. 
V 16. stol. zde sídlil významný staročeský vladyc-
ký rod Volanských. Další důležitou historickou 
událostí byla v roce 1780 stavba pozdně barokního 
zámku, který nechal na místě starší tvrze postavit 
Tobiáš Grätzel z Gränzelsteinu.

V současné době obec čítá 150 domů, žije zde 
přibližně 240 obyvatel a významnou část obyvatel 
tvoří i zdejší majitelé rekreačních staveb. V budově 
obecního úřadu je umístěna mateřská škola. Za bu-
dovou úřadu se nachází dětské hřiště, kam si chodí 
hrát mateřská škola, mimo provoz MŠ je využíváno 
veřejností. Občanům ve Volanicích slouží také 
prodejna potravin, pohostinství, autoopravna, ze-
mědělská společnost a farma. Ze spolků zde najdete 
Sbor dobrovolných hasičů Volanice a TJ Sokol.

Knihovna v obci působila od roku 1983 
v budově obecního úřadu. V roce 1997 ale došlo 
k požáru, při kterém knihovna přišla o fond, a poté 
byla uzavřena. Knihovníkem byl pan Josef Kosina. 

Dne 27. dubna letošního roku byla knihovna 
po osmnácti letech na tomtéž místě nově otevřena. 
Zásluhu na znovuzrození knihovny má knihovnice 
a učitelka místní mateřské školky Petra Arletová 
a starostka Kateřina Kosinová. Podobnost jména 
s dřívějším knihovníkem není náhodná, jedná se 
o jeho dceru. Také jméno paní Arletové je svázáno 
s původní knihovnou. Vzpomíná, jak ráda sem 
chodila, a pokud ji pan knihovník požádal o pomoc, 
či dokonce zastupování, byla šťastná. Tak se obě 
s nadšením podílely na práci spojené se založením 
nové knihovny. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 
byla u toho a pomáhala. 

V současné době má knihovna otevřeno 
jedenkrát týdně jednu a půl hodiny, ale lze ji 
navštívit kdykoliv po předchozí telefonické do-
hodě. Slavnostního znovuotevření se zúčastnily 
děti z mateřské školy, které od té doby knihovnu 

navštívily již několikrát a poslechly si čtení, nebo 
besedovaly o knížkách. Děti jsou zde přednost-
ními návštěvníky. Paní knihovnice od nich sbírá 
obrázky, které znázorňují děj přečtených knih, 
a odměňuje je za aktivitu. Kdo se navíc letos přišel 
pochlubit vysvědčením, dostal sladkou odměnu 
a ti nejpilnější dáreček. Při své návštěvě zde jsem 
zalitovala, že jsem dětskému věku již odrostla, 
protože na každého nově přihlášeného dětského 
čtenáře v létě čeká poukázka na velkou zmrzlinu. 

Paní knihovnice je taková, jak si ji ideálně 
představuji. Je aktivní, milá, stará se o propagaci 
knihovny, výborně spolupracuje s obecním úřa-
dem, pro své čtenáře dělá, co jim na očích vidí. 
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Knihovna Bystřice v novém kabátě! Městská knihovna Nové 
Město nad Metují - dětské oddělení

Anna Martinková

Místní knihovna v Bystřici za dobu své exis-
tence vystřídala již několik působišť. V době, kdy 
sídlila v mateřské škole, disponovala obecním 
fondem, který dle informací čítal kolem 150 knih. 
Poté došlo k přestěhování do místnosti na obecním 
úřadě. Zde knihovna fungovala pod vedením Jiřího 
Bartoně. V době, kdy převzala péči o knihovnu 
paní Dana Vaňurová, se knihovna zapojila do 
projektu internetizace knihoven, díky kterému 
získala finanční prostředky na nákup počítačové-
ho vybavení s tiskárnou. Tak mohla být nabídka 
služeb rozšířena i o skenování a tisk dokumentů. 
Ke zkvalitnění služeb také velmi výrazně při-
spívá spolupráce s Knihovnou Václava Čtvrtka 
v Jičíně, na jejímž základě knihovna získává sou-
bory knih z výměnných fondů. Rozšíření nabídky 
knih o nové tituly občané velmi vítají. Nyní se 
knihovna znovu přestěhovala do mateřské školy, 

Kolektiv novoměstské knihovny

Rádi bychom vám představili dětské oddě-
lení naší novoměstské knihovny. Oddělení se 
nachází ve druhém podlaží historické budovy na 
Komenského ulici. Nabízí našim malým i velkým 
návštěvníkům pěkné a moderní zázemí ve žlutých, 
modrých a šedivých odstínech. Vybaveno je také 
dřevěnými stolky a židličkami, ale nechybějí ani 
sedací (či válecí ) vaky. Celá místnost je šikovně 
situována, takže poskytuje čtenářům i nečtenářům 
příjemné soukromí. Nízké regály, přizpůsobené 
dětem, jsou zaplněné přibližně 30 000 knihami. 
Pravidelně je odebíráno 12 časopisů pro mládež 
a k vypůjčení jsou také dětské audioknihy. Počí-
tačový koutek nabízí čtyři PC zařízení, která jsou 
hojně využívána všemi věkovými skupinami.

Toto příjemné prostředí nabízíme místním 

ale tentokrát do zcela nových prostor. Místnost 
neslouží pouze jako knihovna, ale zároveň může 
mít víceúčelové využití. Čtenářům a občanům je 
zde nyní k dispozici počítač s tiskárnou a plánuje se 
také dataprojektor, díky kterému by se v knihovně 
mohly konat přednášky pro veřejnost. Také pro-
mítací zařízení bude financováno z grantu. Nové 
prostory a další vybavení přispívají ke zkvalitnění 

a okolním školám, školkám i „speciálkám“, se 
kterými úzce spolupracujeme a připravujeme pro 
ně programy, ať už na základě vlastních nápadů 
nebo dle zadání a požadavků pedagogů. Také pořá-

ŠUMNé KNiHOvNy

Vozí jim z Jičína knihy na objednávku a sama je 
donese zájemcům až domů. K výpůjčce nabízí čaj 
nebo kávu. Paní Arletová si dokonce půjčila čtečku 
e-knih, aby s ní mohla spoluobčany seznámit. Také 
dbá na své knihovnické vzdělání, sleduje zpravo-
daj U nás a říká, že nejvíce ji baví číst rozhovory 

s ostatními knihovníky a obdivuje práci knihovnic 
v Knihovně Antonína Bocha Libošovice. 

Výsledek je vidět. Od konce dubna se registro-
valo 27 čtenářů, z toho 17 dětí. Výborná spolupráce 
s obecním úřadem je zřejmá na první pohled. A ješ-
tě potěšující zpráva pro mě a další knihovníky, kteří 
prosazují zachování regionálních funkcí knihoven: 
díky výměnnému fondu (v knihovně je právě 784 
svazků) má knihovna co nabídnout, aniž by byla 
zatížena nutností nakoupit a zpracovat knihy. Mož-
ná i díky tomu je ve zrekonstruované místnosti a je 
vybavena novými regály a notebookem, na kterém 
se lze připojit k internetu. 

Informace byly čerpány z webu volanické 
knihovny a z rozhovoru s paní knihovnicí. 

Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz
Web knihovny: http://knihovnavolanice.webk.cz/

služeb knihovny a pomáhají vytvořit opravdové 
zázemí pro čtenáře.

Tímto bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu 
Bystřice za financování nového nábytku a vybavení 
pro knihovnu a také samozřejmě metodickému od-
dělení Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně za pomoc 
při stěhování knih a za poskytnutí 706 svazků knih, 
které se budou pravidelně obměňovat. Jsem z nové 

knihovny nadšená a zároveň mám mnoho nápadů 
na akce, které bychom chtěli v knihovně realizovat. 
Doufám, že začneme spolupracovat i s místní ma-
teřskou školou. Rádi bychom se zapojili do akce 
Noc s Andersenem, kterou jsme ve staré knihovně 
nemohli pořádat kvůli malému prostoru. To již nyní 
řešit nemusíme. V nedávné době vzniklo úplně 
první logo bystřické knihovny, které se brzy objeví 
na jejím razítku. Knihovna má své webové a face-
bookové stránky, které jsou neustále aktualizovány, 
aby čtenáři o všem včas věděli. Na závěr bych ráda 
poděkovala své rodině za pomoc, protože bez nich 
bych v mnohých situacích byla bezradná. Přece 
jenom jsem studentka střední školy, a jak už to tak 
studenti mívají, moc volného času jim nezbývá. :)

Kontakt na autorku: knihovna.bystrice@seznam.cz 
Web knihovny: http://knihovnabystrice.webnode.cz/
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KH: Můžete trochu představit knihovnu v Roud-
nici těm, kteří u Vás ještě nikdy nebyli?

iN: Naše knihovna je úplně obyčejná. Je umís-
těna v prvním patře domu, kde bývala kdysi škola. 
Nyní je v přízemí obecní úřad a jsou tu i prostory 
na různé akce a aktivity knihovnické, obecní i spol-
kové. Knihovna byla zrekonstruována v roce 2006. 
Máme nový nábytek, který vyrobil na míru místní 
řemeslník podle společného návrhu paní místosta-
rostky a mého. Snažili jsme se, aby nábytek byl 
solidní a dlouho vydržel, přitom aby byl moderní, 
hravý a barevný. Aby se u nás líbilo dětem i těm 
starším. Snad se nám to povedlo, protože lidé chodí. 
Používáme automatizovaný knihovnický systém 
Clavius a máme další dva počítače na internet pro 
uživatele. Ty jsou stále využívané, ale zájem upadá.

KH: Pokud se nepletu, pracujete celým úvazkem 
pro obecní úřad a jednou z činností v rámci popisu 
Vašeho pracovního místa je i vést obecní knihovnu. 
Tím pádem jste velmi blízko vedení obce a odtud 
zřejmě pramení skutečnost, že v Roudnici to prostě 
klape. Máte důležité informace, můžete knihovnu 
vedení obce často připomínat, vmísíte se snadněji 
do všech obecních aktivit. Mám pravdu, nebo je 
to jinak? 

iN: Mimo knihovnu mám na starosti ještě 
redakční práce na Roudnickém zpravodaji, volno-
časové aktivity pro občany a úklid budovy. Obecní 
úřad na knihovnu pamatuje a není potřeba se nějak 

zvlášť připomínat, ale spolupráce s OÚ je potřebná. 

KH: „Knihovničíte“ už dvanáct let a za tu dobu se 
Vám určitě musela v knihovně stát spousta neza-
pomenutelných příhod. Vzpomenete na nějakou? 
Něco kuriózního či veselého?

iN: Snad jen občas něco zapomenutého v kni-
hách či přímo v knihovně. Na malé obci se ale 
všichni známe, a tak se takové drobnosti i snadno 
řeší. Nesetkávám se s žádnými většími problémy 
a i ty příhody jsou jen všední život.

KH: Vést knihovnu i na malé obci znamená nut-
nou administrativu a statistiku. Nakonec většina 
té administrativy pokračuje od Vás na můj stůl 
k dalšímu zpracování. Co Vy a statistika? 

iN: Statistiku moc ráda nemám. Musím se 
o její důležitosti hodně přesvědčovat, než jdu 
vyplnit výkaz. A spousta kolonek je pro nás, malé 
knihovny, úplně zbytečná. Raději bych nějakou 
jednodušší formu.

KH: Prozraďte, kterou knihovnickou činnost 
vykonáváte nejraději? A najde se něco, co snad 
i s odporem?

iN: Vyloženě s odporem snad nic, ale nejhůř mi 
jde právě ta zmíněná statistika. Mám ráda, když 
je v knihovně rušno, když můžu lidem pomáhat 
s výběrem vhodných knih. A děti jsou nejvděčnější 
návštěvníci. Proto pro ně ráda dělám akce včetně 
různých převleků za pohádkové postavičky.

KH: Co považujete pro svou práci v knihovně za 
to úplně nejdůležitější? Něco, bez čeho by Vaše 
knihovna nebyla dobrou knihovnou?

iN: Stále si myslím, že to nejdůležitější 
v knihovně jsou dobré knížky. Všechny akce 
a aktivity k tomu jsou moc dobré a potřebné, ale 
stojí to na dobrém knihovním fondu. Proto jsem 
moc ráda, že můžeme využívat výměnné soubory 
ze střediskové knihovny. Aby chodili čtenáři, po-
třebuji jim předložit pěknou nabídku knih. A to by 
se bez výměnných souborů dnes už dělalo těžko.

Hodně mne potěší, když se o akcích v knihovně 

Není Roudnice jako Roudnice

Kateřina Hubertová

Ta naše, hradecká, leží v Urbanické brázdě a má 
645 obyvatel, z toho 109 dětí. Knihovna v této obci 
má ve svém fondu přes 4 000 knih a navštěvuje ji 
okolo 15 % místních obyvatel.

Pokoušela jsem se vzpomenout si, kdy jsem se 
do roudnické knihovny poprvé podívala. Bylo to za 
paní knihovnice Žilkové a ke svačině byl báječný 
chléb s domácím škvarkovým sádlem a kyselé 
okurčičky. Na to její sádlo vzpomínám dodnes… 
Paní Žilkové je přes 90 let a v knihovně už dvanáct 
let vládne jiná paní knihovnice. Od roku 2003 je 

knihovnicí v Obecní knihovně v Roudnici paní Iva-
na Novotná. A na ni jsem si připravila pár otázek. 

KH: Jak se to tak stalo, že jste se stala knihovnicí? 
Dovolím si předpokládat, že odpovíte ve smyslu, 
že to byla náhoda. Tak totiž odpovídá velmi mnoho 
knihovníků. Nebo to ve Vašem případě bylo jinak? 

iN: No, náhoda to úplně nebyla. Po mateřské 
dovolené jsem byla zrovna bez práce a obec hledala 
novou sílu náhradou za odcházející paní Žilkovou. 
Bylo vypsáno obecní výběrové řízení a já z něho vyšla 
vítězně. Já jsem v knihovně pracovat chtěla a vyšlo to.

dáme besedy se spisovateli a ilustrátory, divadelní 
představení a workshopy. Oblíbené jsou i měsíční 
soutěže s drobnými odměnami. V neposlední řadě 
dáváme příležitost mladým návštěvníkům knihov-
ny k představení vlastní originální tvorby. Výstavy 
budoucích „umělců“ lákají mnoho diváků.

Dětské oddělení má úspěšně za sebou již jede-
náct ročníků Pasování čtenářů na rytíře krásného 
slova. Prvňáčci složí slib za přítomnosti zaklada-
tele Nového Města nad Metují Jana Černčického 
z Kácova a princezny Abecedy. Novopečení 

rytíři obdrží dárky a registraci do knihovny na 
rok zdarma. 

Každým rokem se velmi rádi zapojujeme do 
celosvětové akce Noc s Andersenem a využíváme 
velký prostor celé budovy k nezapomenutelným 
zážitkům této ojedinělé noci.

Pyšníme se prostornou zahradou za budovou 
knihovny, a proto každý rok pořádáme spoustu 
venkovních akcí. Mezi ty dětské patří především 
Slet čarodějnic a čarodějů s literárními soutěžemi 
a Loučení s létem s divadelním představením. 

Každé tři roky je vyhlašována Národní knihov-
nou České republiky soutěž Kamarádka knihovna. 
Nedávnou odměnou pro nás bylo umístění na 
prvním místě (v kategorii od 5 001 do 10 000 
obyvatel) této soutěže. Knihovnu hodnotily samy 
děti prostřednictvím komiksového formuláře, kde 
odpovídaly na různé otázky týkající se kvality 
služeb. Velmi si vážíme našich dětských čtenářů 
za jejich hodnocení a věříme, že budou i na dále 
spokojeni a budou se k nám rádi vracet.

Kontakt na autory: biblio@knihovnanm.cz
Web knihovny: http://www.knihovnanm.cz/

ŠUMNé KNiHOvNy
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Část 2. Akce a aktivity 
knihoven pro veřejnost

Kateřina Hubertová

„… sedám do auta a vyrážím.

Za půldruhé hodiny jsem tam (nikoho jsem ne-
přejel, sláva). Najdu kavárnu a objednám si dvojité 
kafe. V knihovně v maličké kanceláři ředitelky vy-
piju ještě jedno. Ředitelka cosi zařizuje ve vedlejší 
místnosti. Z jejího šepotu do telefonu pochopím, 
že na poslední chvíli shání publikum. Dlouhých 
patnáct minut osaměle hledím do temných útrob 
obrovské kopírky. Ředitelka si jde pro mě.

„Lidi přišli, je to dobré,“ říká - ale oba víme, 
že není.

V sále je přesně deset lidí, z toho čtyři knihov-
nice a jeden rodinný příslušník (ve srovnatelně 
velkých městech mívám při dobré propagaci 
v průměru padesát šedesát posluchačů, někdy 
i přes stovku). Tak s chutí do toho. Přečtu povíd-
ku, padne několik dotazů a po půlhodině je konec. 
Podepíšu čtyři knihy, třikrát se vyfotím, obdržím 
květinu a odjíždím zpět do Prahy.“1)

Toto je skutečný příběh. Odehrál se před pár lety 
v jedné městské knihovně v Královéhradeckém 
kraji. Kdyby byla ukázka z knihy delší, přečetli 
byste si i konkrétně, kde získal Michal Viewegh 
tuto zkušenost… Historka neuvěřitelně přesně 
zapadá do nové rubriky „U nás to nejde“, tento-
krát se zaměřením na akce a aktivity knihoven. 
Proč na knihovnický trhák typu Viewegh téměř 
nikdo nedorazil? Nepátrejme, co tehdy odradilo 
účastníky právě zmíněné besedy, pokusme se 
problém zobecnit.

Stejně jako v minulém čísle jsme se otázali 
v knihovnách, kde to naopak jde, jak to dělají 
u nich. Děkujeme do knihoven v Dobřenicích, Lib-
čanech, Stěžerách, Roudnici, Podbřezí a Batňovi-
cích, kterým jsme položili následujících pět otázek: 

1. Už se vám někdy stalo, že přes veškerou 
snahu na akci nedorazil žádný návštěvník? 
Pokud ano, zjišťovali jste proč? 
• Nestalo. Takže ani zjišťování neúčasti ne-

bylo nutné. Počet návštěvníků se odvíjí od 
velikosti a námětu akce. V knihovně se sejde 
obvykle max. deset lidí, v zasedací síni až 
okolo padesáti zájemců.

• Ne. Nikdy se mi nestalo, že by mi na akci 
nikdo nepřišel. Ale vždy se starám, aby se 
o chystané akci hodně vědělo. 

• Po zkušenostech prakticky všechny akce 
pořádáme ve spolupráci s někým dalším, 
např. zahrádkáři, ZŠ, MŠ a dalšími. A možná 
i proto se nám zatím ještě nestalo, že by na 
akci nepřišel nikdo.

• Na vesnici hodně záleží, kdy se ta která 
akce koná. Takové promítání starých foto-
grafií či divadelní představení je úspěšné 
jen v zimním období. V létě jsou všichni na 
zahrádkách či polnostech. Na akci uvnitř je 
nenalákáte. A taky naopak – venkovní akci 
zase může ovlivnit špatné počasí. To se ale 
dopředu těžko odhaduje.

• Jednou se mi stalo, že jsem měla naplánované 
čtení pro děti. U nás jsem to zavedla tak, že 
nejprve přijdou menší děti a po hodince ty 
školou povinné. Nejprve došly děti s ma-
minkami a bylo nás tolik, že jsem se dmula 
pýchou. Když měly přijít starší děti, k mému 
překvapení dorazila jen jedna holčička a já 
musela skousnout hořkou pilulku. Nakonec 
jsem jí četla a náramně jsme si to užily. Po 
akci jsem se ptala sama sebe, co se stalo. 
Přišla jsem na to, že jsem hodně spoléhala, 
že je to zavedená akce a moje propagace již 
nebyla taková, jak by měla být.

povídá mezi lidmi. Když se pak třeba nějakým 
obloukem doslechnu, že se něco v knihovně líbilo.

Taky je důležité vymýšlet či realizovat nové věci. 
Máme za sebou kurzy trénování paměti a společně s obcí 
momentálně zvažujeme pro občany univerzitu třetího věku.

KH: Knihovna ale není Vaším jediným zájmem/
koníčkem/aktivitou? Čemu se věnujete ještě?

iN: Knihovna je velkým koníčkem, ale mám 
ještě jiného „koně“. Keramiku. Podařilo se mi 
ovšem tyto dvě záliby docela spojit. Při knihovně 
pořádám pravidelné výtvarné dílny pro MŠ, děti 
i dospělé. Obec pořídila před lety pec a ta prak-
ticky nevychládá. Musím poděkovat obecnímu 
úřadu, protože tuto aktivitu místním obyvatelům 
částečně sponzoruje.

Rozhovor to není dlouhý. Paní knihovnice je 
velmi skromná. Vše, co se děje v knihovně a kolem 
ní, považuje za tak běžné a samozřejmé aktivity, 
že se jimi nechtěla chlubit. Kdybych měla paní 
knihovnici vystihnout pár slovy, napadají mne: 
ochota, vstřícnost, nadšení, kreativita a osobní 
nasazení. A to dlouhodobě. Již před šesti lety 
obdržela paní Novotná titul Knihovnice Králové-

hradeckého kraje roku 2009.

Pozorní čtenáři zpravodaje vědí, že Roudnice se 
na jeho stránkách objevuje poměrně často.1) Proč 
tedy znovu o této obci? Je k tomu pádný důvod. 
Dne 19. 6. 2015 se Obecní knihovna Roudnice 
stala krajskou Knihovnou roku 2015 a postupuje 
do celostátního poměřování, ze kterého vzejde 
vítězná Knihovna roku 2015 České republiky. 
Výsledky tohoto soutěžení se dozvíme v průběhu 
slavnostního aktu v Zrcadlové síni pražského 
Klementina v říjnovém Týdnu knihoven. Roudnici 
držíme palce!

Pro ty, kdo mají zájem se o roudnické knihovně 
dozvědět ještě více, by mohla být zajímavá také 
informace, že obec Roudnice leží v tzv. Urbanic-
ké brázdě a je součástí mikroregionu Urbanická 
brázda (MUB). Obce náležející do tohoto regionu 
mají (možná pouhou náhodou?) docela dobré 
knihovny a hlavně báječné knihovnice. Knihov-
nice se druží, scházejí, vymýšlejí plány a aktivity, 
pořádají společné akce jednak sami pro sebe, 
jednak i pro své uživatele. Akce jsou to poznávací 
(někam se vyjede - obvykle více návštěv s jednot-
nou myšlenkou po celý rok), kulturní i vzdělávací. 
(Někdy se téma i zdánlivě vymyká tomu, co si spo-
jujeme s pojmem knihovna, ale o tom to není…) 
Ve zpravodaji U nás jsme o některých společných 
aktivitách knihoven psali,2) více se ale dozvíte díky 
paní knihovnici Kolářové z knihovny v Dobřenicích 
(taktéž v MUB), která spravuje blog: http://citarnic-
ka.blog.cz/rubrika/knihovny-mub.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
Kontakt na dotazovanou:  
 knihovna.roudnice@seznam.cz
Web knihovny:  
 http://www.knihovnaroudnice.webk.cz/

1) Tuto skutečnost dokládají např. články: Bylo, nebylo aneb V Roudnici se slavilo z 3. čísla roku 2006 (http://
www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=723) a Roudnická setkávání ze 4. čísla roku 
2009 (http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=1104)

2) Viz články: Knihovny sobě i čtenářům z 1. čísla roku 2008 (http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-
-nas/Clanek.aspx?id=914) a Knihovníci Urbanické brázdy sobě a čtenářům z 3. čísla roku 2010 (http://www.
svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=201003012) 1) VIEWEGH, Michal. Další báječný rok. Vyd. 1. Brno: Druhé město, 2011. 273 s. ISBN 978-80-7227-308-9.

U NÁS TO NEJDE
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• Je jedno, kolik lidí dorazí. U nás na obci mají 

vždy pocit, že lidí bylo málo…
• Toto srovnání mne nikdy nenapadlo. Když si 

to ale přepočtu, tak vidím, že u nás byla vždy 
dvojnásobná účast!

• Já považuji za úspěch tak 20 návštěvníků. 
Porovnání s Hradcem Králové mě nikdy 
nenapadlo.

• Tento bod se mi špatně posuzuje, ale na akce 
spolu se zahrádkáři se sejde cca 30-35 lidí. 
To jsou většinou přednášky a obrázky z cest.

• Jsme malá obec s 540 obyvateli. Obec se 
skládá ze dvou vesnic a tří osad. Nelze pauša-
lizovat, kolik návštěvníků akce lze považovat 
za úspěch, ale důležité je, o jakou akci se 
jedná. Pokud např. na čtení pro děti dojde 
celkem 25 účastníků, jsem spokojená. Při 
autorském čtení jsem považovala za úspěch 
účast 14 posluchačů. Akce typu týdenní 
výstavy je úspěšná, pokud dorazí cca 50 lidí 
vč. dětí ze ZŠ.

5. Máte nějakou radu, vlastní zkušenost, drob-
ný postřeh pro ty knihovny, kde by rádi 
rozjeli aktivitu knihoven, a nejde jim to? 
• Osobní kontakt! 
• Radu nemám. Jen snad – jděte do toho.
• Pozvat na první akci hlavně děti s maminka-

mi a postupně rozšiřovat nabídku pro další 
věkové kategorie. Já vždy na veřejnou akci 
pozvu klub seniorů, nikdy mi neodmítnou 
a přijdou vždy v hojném počtu. 

• Ať to nevzdávají a zkoušejí znovu.
• Radu nemám, ale rozvíjení těchto aktivit 

může jít cestou úzké spolupráce všech složek, 
což v naší obci nějak chybí. U nás lidi nejdou 
dohromady. Možná je to způsobeno blízkostí 
Hradce Králové, kde si každý může vybrat 
podle svých potřeb nebo zálib. Podle mě by 
měl svou úlohu sehrát i obecní úřad, jenže 
u nás si každý hraje na svém „písečku“.

• Z vlastní zkušenosti vím, že pokud chci, aby 
někdo přišel, musím být aktivní já. Nejen tím, 
že udělám pozvánku, ale především tím, že při 
potkávání lidí na vesnici se zmíním a pozvu je 
osobně. Vysvětlím, o jakou akci jde a komu je 
určena. Především starší lidé mají rádi, když 

se s nimi zastavím a popovídám a zároveň se 
něco dozvědí. U starších dětí se mi osvědčilo 
upozornění, že bude malé občerstvení nebo 
malé překvapení či dáreček. Sice vím, že to 
není moc výchovné, ale mám zkušenost, že 
to zabírá.

K uvedeným odpovědím připomínáme, že jsme 
oslovovali knihovny, kde se daří. Jsou aktivní, 
pořádají úspěšné pravidelné akce a chodí jim na 
ně lidi. Přesto je cítit, že ne vždy se i u těchto 
knihoven podaří vše podle plánu. A důvodů může 
být spousta, tak jako u všech ostatních. Každá 
knihovna je jiná, každá obec má svá specifika i lidé 
jsou různí. A tak akce, která někde zazáří, může být 
ve vedlejší obci propadák. Zkušenosti oslovených 
knihovníků mohou být užitečné. Základem je ale 
vyzkoušet možnosti, co se kde ujme. Hlavně se 
rozhýbat a začít.

Pokud bychom se pokusili poznatky z výše 
uvedených odpovědí nějakým způsobem shrnout 
a zobecnit, došli bychom pravděpodobně k ná-
sledujícímu:
• Nikde to nejde samo. Dílčí problémy a neúspě-

chy jsou i tam, kde se jinak daří.
• Důležitá je informovanost, propagace a osobní 

vazby.
• Neúspěch nesmí odradit.
• Velmi navštěvované jsou akce šité na míru 

místním podmínkám a předem cílené na danou 
skupinu obyvatel. Vděčnými účastníky jsou 
děti či maminky s dětmi.

• Velkou šanci na úspěch mají také akce kona-
né ve spolupráci s dalšími subjekty. Jedním 
z nejdůležitějších partnerů pro knihovny jsou 
mateřské a základní školy.

• Témata, lektory a partnery hledejte kolem sebe, 
uvnitř obce.

Lektorem se může stát kdokoliv. Kdo se 
o něco trochu zajímá, má nějakého koníčka, vášeň, 
lásku…, vstřebává o tomto oboru nenásilně a po-
malu spoustu zajímavých informací, nemusí mít 
univerzitní vzdělání, aby své poznatky a zážitky 
mohl předávat ostatním. Na tomto principu ostatně 
dříve fungoval celý vzdělávací systém. Pokud se 
k tomu nebojí ještě promluvit, je vyhráno. Může 

• Pokud se domluvím se školkou nebo školou, 
tak mám zaručeno, že dorazí. Poměrně jistou 
zárukou úspěchu jsou i cestopisné besedy. 
To mám odzkoušené, to lidi zajímá. Důležité 
ale také je, kdo jim přednáší. Nejlepší jsou 

„obyčejní lidé od vedle“, kteří mají stejné 
možnosti jako ti, kteří si je přišli poslechnout.

2. Co konkrétně děláte pro to, aby se o akci 
pořádané knihovnou ve vaší obci vědělo?
• Pozvánky jsou umísťovány nejen na webu 

a ve vitrínách. Důležitý je především osobní 
kontakt, kdy jsou informace o akcích podá-
vány ústně při setkání, ať už v půjčovní době, 
či mimo ni.

• Vždy o akci informuji pomocí letáků, plakátů. 
Ty vyvěsím na nástěnkách a informačních 
tabulích. Dále akci zveřejním na webu, ka-
belovce, popř. rozhlasem.

• Nejlepší je spolupracovat s obecním úřadem. 
To jsou pak na akci připraveny letáčky, které 
se rozdají do schránek všem občanům, vyvěsí 
se po obci – na informační obecní nástěnku, 
vitrínu obecního úřadu, do obchodu, do 
knihovny. Informace o akci se také umístí na 
web knihovny i obce. No a pak den před akcí 
se ještě pozvání opakuje v místním rozhlase. 

• Vylepení plakátů v obci na informačních 
tabulích, na webu. Dodání informací do 
rozhlasu i do kabelovky. V chodbě místní 
základní školy má obecní knihovna stálou 
nástěnku, tudy procházejí nejen žáci do školy, 
ale i rodiče a děti do školky.

• Informuji občany pomocí obecního zpravo-
daje, internetových stránek obce a knihovny, 
vývěsky. Informace také rozesíláme občanům 
na e-mail.

• Akce jsou většinou plakátované, případně 
jsou uvedeny na webových stránkách. Dále 
jsou informace o nich šířeny místním rozhla-
sem nebo ústní domluvou.

• Většinou si akci i následnou propagaci dělám 
sama. Plakátek dávám na webové stránky, 
do dvou vývěsek, do obchodu, do ZŠ a MŠ, 
vždy podle toho, komu je akce určena. Těsně 
před akcí si i ověřuji mezi lidmi, zda o ní vědí, 
a nenápadně zjišťuji, jestli přijdou.

3. Našli jste si v obci nějakého partnera na 
spolupráci při organizování akcí (spolek, 
sdružení, partu nadšenců, MŠ, ZŠ…)?
• Partu nadšenců, příznivců knihovny, čtenářů 

a čtenářek, kteří milují knihy a knihovny. Je 
na ně 100% spolehnutí. Pomohou, kdykoliv 
je potřeba.

• Ne. Každý spolek si pořádá své akce. Vý-
jimkou je Den obce, na kterém se podílejí 
všechny složky obce včetně knihovny.

• Jak jsme už uváděli v první otázce – akce 
vždy s nějakým partnerem. Výsledek je pak 
daleko jistější a s menšími nervy. 

• OÚ, MŠ, Svaz žen, Svaz seniorů.
• Naše nejlepší spolupráce je se základní ško-

lou a mateřskou školkou, se kterými probíhá 
nejvíce akcí (Noc s Andersenem, Čtení pro 
rekord, návštěvy knihovny spojené se čtením 
a vyprávěním…). A protože spolupráce je to 
opravdu úzká, jsou v akcích zapojeni všichni 
učitelé a všichni žáci. Pokud jde o akce pro 
dospělou populaci, není u nás o ně zájem. 
Většinou je přejímá Sokol nebo Skaut, kteří 
jsou schopni zajistit na těchto venkovních 
akcích i občerstvení. Návštěvnost je obvykle 
značná už proto, že v naší obci není v sou-
časné době restaurační zařízení. 

• Musím přiznat, že se mi nejvíce osvědčila 
spolupráce se Sdružením žen (asi i proto, že 
jsem jejich členkou a se všemi se znám) a se 
základní a mateřskou školou. U sdružení je 
ta veliká výhoda, že členkami jsou mladé 
maminky, které chtějí od malička dětem číst 
a vyprávět… To je potom „snadná“ práce.

4. vaše obec má určitý počet obyvatel. Kolik 
návštěvníků na akci knihovny považujete 
za úspěch? (Napadlo vás někdy srovnání 
třeba s Hradcem Králové? víte, kolik lidí 
v přepočtu by muselo dorazit na akci v HK, 
aby to bylo srovnatelné s obcí s 300 obyvateli, 
kam na akci přišlo 5 účastníků? Je to 1 511 
lidí!)
• Pořádá-li se akce, vždy je obava, zda ná-

vštěvníci přijdou. Za úspěch lze považovat 
jakýkoliv počet návštěvníků, protože to zna-
mená, že alespoň někoho daná akce zaujala!

U NÁS TO NEJDE
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Božena Paleníková

Již třetím rokem působí Zvuková knihovna pro 
nevidomé a slabozraké Knihovny města Hradce 
Králové ve zmodernizované budově bývalého 
Vertexu. Přestěhováním získala nejen větší pro-
story pro své uživatele, ale současně spolu s ce-
lou městskou knihovnou mohla realizovat projekt 
bezbariérového přístupu pro tělesně a smyslově 
handicapované občany Královéhradeckého kraje.

Moderní řešení knihovny tak umožňuje no-

vému uživateli zvukové knihovny využít sou-
dobých komunikačních technologií, jako jsou 
itineráře tras ve zvukové podobě, umístěné na 
webových stránkách zvukové knihovny, které jej 
dokážou přivést např. od vlakového nádraží až 
před KMHK. Další navigaci nevidomého, ma-
jitele miniaturní vysílačky, převezmou hlasové 
majáčky umístěné nad všemi důležitými dveřmi 
knihovny pro zrakově postižené - hlavním vcho-

Královéhradecká zvuková knihovna 
v roce 2015

NAŠE TéMA
to být lektor krásné knihovnické akce. A věřím, že 
nějakého takového mají v každé obci. Filatelista, 
akvarista, chovatel psů, koček, koní… (doplňte 
dále sami), sběratelé čehokoliv (opět si doplňte), 
zahrádkáři, rybáři… Zkuste se jich optat, zda by 
pro skupinku dětí či kamarádů byli ochotni podělit 
se o své zkušenosti a zážitky.

Mnoho lidí jezdí na dovolené nejen po tuzem-
sku, ale zamíří i do zahraničí či exotických zemí. 
Navíc dnes všichni fotografují. A většina se chce 
pochlubit, kde byli, co viděli a zažili… Všichni 
mohou být lektory či besedujícími na vaší akci 
v knihovně.

Stále narůstající oblibě se v naší zemi tradičně 
těší nejrůznější ruční práce. Drobnosti i velké 
věci tvořené doma vlastními rukama. Papír, textil, 
dřevo, keramika… Vsadím se, že i ve vaší obci 
je spousta takových domácích umělců. Možná je 
přemluvíte přímo k tomu, aby pro knihovnu vedli 
výtvarnou dílnu. Těm nesmělejším pak můžete 
v knihovně alespoň uspořádat výstavu jejich vý-
robků. Nakonec, vystavovat může i několik tvůrců 
najednou, třeba i s drobným prodejem jejich výtvo-

rů. Zažila jsem v knihovně i zahrádkářskou výstavu 
vypěstovaných plodin srovnatelnou s městskými 
farmářskými trhy. Když k tomu přidáte nabídku 
knih se související tematikou, máte nádhernou akci 
v knihovně. A dobrý pocit k tomu.

Nemusíte začínat složitě a organizovat hned 
cyklus informačního vzdělávání uživatelů2) či 
literární soutěž. To už je vyšší úroveň. Nasaďte 
klidně volnější tempo…

Přeji všem těm, kdo se pustí do dobrodružného 
pořádání jakékoliv aktivity v knihovně, aby měli 
šťastnou ruku při výběru lektora i tématu, dobře 
zvážili veškeré možné varianty a vzali si ponaučení 
i z citátu, který příspěvek uzavírá. Ještě jednou tedy 
Michal Viewegh: 

„… naplánovat autorské čtení na neděli ve-
čer, navíc v den hokejového utkání s Ruskem, je 
pochopitelně omyl: do Kabinetu múz, kde jsem 
měl loni 150členné publikum, se dostaví celkem 
osm lidí…“3)

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz

2) Témata informačních lekcí pro uživatele byla zpracována ve volné příloze, která byla publikována k 4. číslu 
zpravodaje U nás z roku 2014 a je k dispozici na: http://www.svkhk.cz/getattachment/Pro-knihovny/Zpra-
vodaj-U-nas/Clanky/Volna-priloha-zpravodaje--Jak-zaradit-nasi-knihovn/Rocnik-23-%282013%29-Cislo-
-4-Volna-priloha.pdf.aspx. (Naleznete zde i článek od M. Poživilové o tom, Jak připravit besedu.)

3) VIEWEGH, Michal. Báječný rok: (deník 2005). Vyd. 1. Brno: Druhé město, 2006. 358 s. ISBN 80-7227-246-2.

dem budovy, vchodem do zvukové knihovny a 
hudebního oddělení. Hlasový majáček nechybí 
ani nad výtahem do vyšších pater budovy. Po-
hyb uvnitř budovy nevidomému člověku rovněž 
usnadní vodicí linie, které jej přivedou až před 
výpůjční pulty zvukové knihovny a dalších oddě-
lení. Mapy tras těchto vodicích linií v hmatové 
podobě si může zájemce vypůjčit přímo ve zvu-
kové knihovně anebo u infopultu knihovny. K 
přesné orientaci poslouží zrakově postiženému 
rovněž nápisy v Braillově bodovém písmu na 
prosklených dveřích jednotlivých oddělení, soci-
álních zařízeních a výtazích a hmatová informač-
ní tabule v 1. patře budovy. Velkou výhodou pro 
nevidomé je umístění zvukové knihovny hned za 
hlavním vchodem do budovy. 

Samotná zvuková knihovna je pak vybavena 
počítačem s hlasovým výstupem, který prostřed-
nictvím zvětšovacího a odečítacího programu Su-
perNova a elektronického hlasu nazvaného Zuza-
na dokáže přečíst nevidomému text na obrazovce, 
dále scannerem pro okopírování požadovaného 
textu z knihy do vlastního PC a zvětšovací tele-
vizní kamerovou lupou pro slabozraké. Veškeré 
důležité informace, jako je výpůjční řád zvuko-
vé knihovny, již zmiňované itineráře tras, trasy 
vodicích linií po knihovně, ale také názvy titulů 
na obalech zvukových knih či vizitky zvukové 
knihovny, jsou uživatelům královéhradecké zvu-
kové knihovny k dispozici nejen ve zvukové, ale 

i v hmatové podobě, tedy i v Braillově bodovém 
písmu.

A co služby zvukové knihovny?
Zvuková knihovna bezplatně půjčuje a zasílá 

zvukové knihy na CD ve formátu MP3 svým cca 
300 uživatelům po celém východočeském regio-
nu; vyžaduje pouze kopii průkazu ZTP/P anebo 
potvrzení očního lékaře o těžké zrakové vadě. Ti 

„hradečtí“ však již využívají digitální knihovnu, 
kterou zvuková knihovna průběžně buduje od 
roku 2008 a nahrává tituly svým uživatelům na 
flash disky.

Čtvrtletně pro své uživatele zhotovuje anoto-
vané seznamy novinek ve zvětšeném černotisku 
a pravidelně je zasílá zájemcům, aby si z nich 
mohli vybrat četbu podle vlastního zájmu. Pro ty, 
kteří mají PC s hlasovým výstupem doma, jsou 
vystaveny poslední seznamy novinek na webo-
vých stránkách zvukové knihovny. Samozřej-
mostí je také online katalog, v němž lze zvuko-
vou četbu vybírat podle různých hledisek z dnes 
již 8 000 titulů.

Od roku 2007 zvuková knihovna pro své uži-
vatele pořádá pravidelné komponované literární 
pořady, ve kterých představuje nové tituly při-
cházející z Knihovny a tiskárny K. E. Macana 
v Praze. Cílem těchto pravidelných akcí je, aby 
měli uživatelé přehled nejen o nově vycházející 
produkci, ale také o hlasech načitatelů, kteří při 
poslechu literárního díla hrají pro nevidomého 
člověka důležitou roli.

Zvuková knihovna velmi úzce spolupracuje 
s institucemi věnujícími se zrakově postiženým, 
jako jsou Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých (SONS), TyfloCentrum a Tyflo-
servis. Spolu s nimi pořádá odborné semináře na 
téma zrakový handicap, a to nejen pro své za-
městnance, aby je proškolila v pomoci a službě 
nevidomým lidem, ale i pro širokou veřejnost. 
Konference, která měla za cíl přilákat zájemce 
o výuku Braillova bodového písma, se zúčastnilo 
přes 100 posluchačů – klientů SONSu, studentů 
Univerzity Hradec Králové, knihovníků výcho-
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Kateřina Piryová

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně nabízí již 
od roku 2008 služby pro nevidomé a těžce zrako-
vě postižené občany. Oddělení zvukových knih 
je součástí hudebního oddělení a slouží všem těm, 
jimž zdravotní stav neumožňuje číst běžné knihy. 

Podmínkou půjčování je řádné vyplnění čte-
nářské přihlášky, která musí obsahovat potvrzení 
o doporučení odborným lékařem nebo některou 
z organizací pro zrakově postižené, případně je 
třeba doložit průkaz ZTP. Uživatelé služeb od-
dělení pro nevidomé a zrakově postižené jsou 
osvobozeni od registračního poplatku a půjčová-
ní zvukových knih je pro ně také zdarma. K dis-
pozici je i donášková služba.

Fond zvukových knih zahrnuje nahrávky li-
terárních děl všech žánrů, pořízené na magneto-
fonových kazetách, CD a ty nejnovější ve for-
mátech MP3. Knihy nakupujeme od Knihovny 
a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana 
v Praze. Tato knihovna je příspěvkovou organiza-
cí Ministerstva kultury a na nahrávání audioknih 
má výjimku ze zákona: nemusí platit autorské 

poplatky – autorům, nakladatelům ani překlada-
telům. Zvukové knihy stahujeme do vlastního 
počítače a následně ukládáme na CD. Pro využí-
vání služby neomezeného stahování jsme s Kni-
hovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana 
uzavřeli smlouvu o spolupráci, na základě které 
nám byla vyměřena paušální částka. Na její za-
placení jsme využili dotaci Ministerstva kultury 
s názvem Knihovna 21. století, která pokryla  
50 % nákladů. Uložené zvukové nahrávky zpra-
cováváme dle platných katalogizačních pravidel 
a pak je půjčujeme čtenářům. 

Oproti běžným audioknihám mají zvukové 
knihy svá specifika. Jsou rozděleny na mnoho 
kapitol, aby mohl uživatel pokračovat v poslechu, 
kde skončil, aniž by musel složitě přetáčet. Kaž-
dá kapitola je hlasově označena číslem – pro pře-
hlednost jsou čísla u textů namluvených mužem 
vyslovována ženským hlasem a naopak. Vedle 
beletrie je možné stahovat i knihy pro děti a mlá-
dež, učebnice nebo odbornou literaturu. Stáhnout 
lze rovněž zvukový film, kde zůstává zvuková 
stopa doplněna hlasem vypravěče popisujícím 
obraz. Výběr lze přizpůsobit požadavkům čte-
nářů. Nejoblíbenější jsou romány historické, de-
tektivní a humorné, ale také cestopisy či popu-
lárně-naučná literatura. Jelikož tyto knihy mají 
výjimku z autorského zákona, je možné je ihned 
po stažení a katalogizaci půjčovat, na rozdíl od 
audioknih a ostatního mluveného slova ve fondu 
hudebního oddělení. Díky tomu mají čtenáři zvu-
kové knihovny k dispozici aktuální novinky.

Seznamy nově stažených knih zasíláme 
e-mailem nebo vytiskneme, podle přání čtenářů. 
Některým zájemcům připravíme tzv. „předvýběr 
knih“, aby nemuseli dlouho čekat, s jinými si 

Půjčování zvukových knih pro nevidomé 
a těžce zrakově postižené občany 
v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně

NAŠE TéMA
dočeského regionu. Svými osvětovými před-
náškami na hradeckých základních a středních 
školách seznamuje jeden z jejích odborných za-
městnanců, nevidomý Mgr. Lukáš Treml, s živo-
tem zrakově postižených, s pomůckami, které jim 
usnadňují život. Spolu s lektorkou a výtvarnicí 
Martinou Jiroutovou knihovna organizuje a pořá-
dá pro zrakově postižené tzv. výtvarné dílny.

V neposlední řadě se zvuková knihovna sna-
ží propagovat svou práci pro zrakově postižené 
u široké veřejnosti, aby se lidé dozvěděli o jejích 
bezplatných službách a případně upozornili ve 
svém okolí ty, kdo by mohli a chtěli těchto služeb 
využít. S letáky o službách zvukové knihovny se 
tak můžete setkat v čekárnách anebo přímo v or-
dinacích očních lékařů, na oční klinice fakultní 
nemocnice. Dále byly letáky umístěny napří-
klad i v autobusových a trolejbusových linkách 

MHD. Zvuková knihovna o svých službách dává 
vědět také prostřednictvím hradeckého rozhlasu, 
článků v novinách a zpravodajích. Každoročně 
prezentuje svoje služby na Festivalu sociálních 
služeb v Hradci Králové. Ještě letos bychom se 
rádi se svými spolupracovníky pokusili získat pro 
KMHK uznání standardu poskytovaných služeb 
- Certifikát Handicap Friendly pro zrakový han-
dicap - Sekce služeb pro osoby se specifickými 
potřebami SKIP. Věříme, že i toto naše snažení 
zdárně završíme.

Na závěr mi dovolte krátké zamyšlení na téma 
Quo vadis, zvuková knihovno? Rychlý vývoj 
komunikačních technologií a snadnost přístupu 
k různým informačním zdrojům budí u mnohých 
zdání, že se zrakově postižení brzy obejdou bez 
návštěv a služeb zvukové knihovny, že si sami 
budou stahovat zvukovou četbu z internetu do 
svých PC a přehrávačů. Z mého téměř desetileté-
ho působení ve zvukové knihovně velmi výrazně 
vnímám ještě i jinou velmi důležitou potřebu zra-
kově postižených, a to potřebu sociálního kontak-
tu. Mnoho našich starších klientů žije často osa-
moceně, a tak slovní kontakt s osobou knihovníka 
je pro ně nesmírně důležitý. Těší se na svá pravi-
delná Setkání s literaturou, která jsou pro ně záro-
veň i malou společenskou událostí. Významnou 
roli zde rovněž hraje osobnost knihovníka, který 
s těmito zrakově postiženými pracuje, jeho vzdě-
lání, sociální dovednosti, empatie, ale i šíře kul-
turního rozhledu, aby uměl doporučit a nabídnout 
vhodný titul a být současně poradcem - bibliote-
rapeutem zrakově postiženému člověku. 

Věřím, že zvukové knihovny zůstanou i nadá-
le místem, kam si zrakově postižení lidé přijdou 
vypůjčit dobrou knihu, že zůstanou místem setká-
vání, sdílení názorů o literatuře, radostech i stras-
tech, o životě.

Kontakt na autorku: palenikova@knihovnahk.cz
Webové stránky zvukové knihovny:  
 http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/ 
 pujcovny/zvukova-knihovna
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Petra Lukešová

Rádi bychom vás informovali o vytvoření 
speciálního fondu elektronických dokumentů 
Střediska Augustin, které podporuje osoby se 
specifickými potřebami při jejich studiu na Uni-
verzitě Hradec Králové (UHK). Tento příspěvek 
je určen dalším knihovnám a knihovníkům, kteří 
vědí o lidech se zájmem o studium na vysoké ško-
le nebo se zajímají o vlastní sebevzdělávání, ale 
jsou limitováni mírou zrakového postižení a ne-
mají k dispozici informace o existenci takových 
dokumentů.

O nás
Středisko Augustin je celouniverzitní praco-

viště a realizuje podporu jak uchazečům se spe-
cifickými potřebami při jejich zájmu o studium, 
tak i studentům, kteří ke studiu nastoupí. Mezi 
stěžejní činnosti Střediska Augustin patří zajišťo-
vání servisních opatření zahrnujících zpracování 
a zpřístupnění studijní literatury, zapisovatelský 
a tlumočnický servis, osobní a studijní asistenci, 
diagnostiku a další.

Jedním z cílů Střediska Augustin je vytvoření 
a zpřístupnění speciálního fondu elektronických 
dokumentů, kde jsou ukládány veškeré digitali-
zované a elektronické editovatelné dokumenty. 
Elektronické editovatelné dokumenty jsou zkata-
logizovány a zpřístupňovány přes online katalog 

Univerzitní knihovny UHK a přes Portál vysoko-
školských knihoven pro zrakově postižené. Bib-
liografický záznam elektronického editovatelné-
ho dokumentu obsahuje základní bibliografické 
údaje a hypertextový odkaz na dokument, který 
je umístěný ve fondu Střediska Augustin.

Zpracování a zpřístupnění studijní literatury
Samotní studenti se zrakovým postižením uvá-

dějí, že jedním z největších problémů se kterým 
se během studia potýkají, je špatná dostupnost 
studijních materiálů v jim přístupných formátech. 
Jsou tak odkázáni na vyhledávání informací v ji-
ných dostupných zdrojích, což často ovlivňuje 
i kvalitu jejich studijních výsledků. Především 
se jedná o elektronické editovatelné dokumenty, 
které umožňují studentům se zrakovým postiže-
ním samostatnou práci s informacemi na osobním 
počítači se speciálním softwarovým vybavením 
(zvětšovací programy, programy s hlasovým 
výstupem). Odborné texty v této elektronické 
podobě vlastní knihovny v minimální míře, ve 
většině veřejných knihoven nejsou dostupné vů-
bec. Přehled knihoven, které poskytují elektro-
nické, hmatové a zvukové dokumenty, můžete 
najít na webových stránkách Střediska Augustin 
(https://www.uhk.cz/Augustin).

Zpracování neboli adaptace studijní literatury 

Fond speciálních dokumentů 
Střediska Augustin

NAŠE TéMANAŠE TéMA

Vanda Vaníčková

Služby představují terciární sektor hospodář-
ství a v dnešní době si bez nich nedovedeme před-
stavit život. Obchody, restaurace, cestovní kance-
láře, knihovny. Službám v knihovnách se U nás 
věnuje celý rok. Při návštěvě knihovny v Kostelci 
nad Orlicí se ale zrodil nápad upozornit v tomto 
seriálu i na služby, které jsou „tak trochu jiné“.

V Kostelci nad Orlicí sídlí od roku 2001 po-
bytové středisko Správy uprchlických zařízení 
Ministerstva vnitra ČR. Kapacita činí 275 lůžek 
a hlavním posláním zařízení je postarat se o me-
zinárodní ochranu osob, které prošly administra-
tivními procedurami a nyní čekají na vyhovění 
žádosti o azyl. Středisko poskytuje ubytování, 
poradenství, ale hlavně nabídku volnočasových 
aktivit a výletů a pomoc s péčí o děti. V roce 2014 
tvořili největší část nově příchozích azylantů vli-
vem světového dění lidé z Ukrajiny a ze Sýrie.

Městská knihovna v čele s Ivou Havlovou 
nebere místní Správu uprchlických zařízení jako 
přítěž nebo jen jako jeden dům ve městě. Naopak 
k její existenci přistupuje jako k výzvě. V rámci 

svých služeb se knihovna snaží pomoci uprchlí-
kům a zároveň pracuje na osvětě „domorodých“ 
obyvatel Kostelce a prevenci xenofobního cho-
vání. Každý zaměstnanec knihovny musí hovořit 
světovým jazykem, což je perfektní základ, chce-
me-li doopravdy pracovat s cizinci. Témata akcí 
pořádaných knihovnou jsou také laděna multikul-
turně a zaměřují se na různorodé oblasti. Například 
výstava Svět je otevřen každému (2006, o romské 
kultuře, historii a zvycích); výstava fotografií Af-
ghánistán 2002 – Irák 2003, život očima českého 
vojáka; pásmo akcí věnovaných Tibetu (2007) 
či divadelní představení japonského loutkoherce 
Noriyuki Sawy (2008). Zároveň je knihovna spo-
lupořadatelem výstav prací právě klientů pobyto-
vého střediska: Klídek (2005), Mozaika (2007), 
Proměny stromů (2010), výstavy výtvarných pra-
cí (2009, 2011).

Obzvláště dnes je téma imigrantů a multi-
kultury velmi ožehavé. Integrace cizinců a prá-
ce s nimi je však náročná bez ohledu na to, zda 
problematika plní titulní stránky novin, nebo ne. 
I přesto ale, dle slov paní ředitelky Havlové, pocit 

Netradiční služby v Kostelci nad Orlicí

rádi popovídáme o přečtených knihách, případně 
o tom, co by rádi četli. Mezi našimi čtenáři jsou 
i takoví, kteří přečetli celý obsah našeho fondu. 
Osobní kontakt je pro tuto skupinu čtenářů ob-
vykle důležitý, a tak doporučujeme využívání 
půjčovní doby ve středečním dopoledni, kdy je 
hudební oddělení knihovny zvláště tichým a klid-
ným místem. 

Spolupracujeme se Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých (SONS), jejíž členy 
pravidelně zveme na prohlídky knihovny a při-
pravujeme pro ně literární odpoledne. Dále jsme 
navázali spolupráci s očními lékaři, jejichž pro-
střednictvím nabízíme své služby, a s Ústavem 

sociálních služeb v Milíčevsi, jehož klienti jsou 
také našimi čtenáři. Se spisovatelem MUDr. Vác-
lavem Francem jsme se pokusili vytvořit vlastní 
zvukovou knihu, přičemž jsme se přesvědčili, 
o jak náročný proces se jedná.

Nevidomí mají díky audioknihám možnost se 
dále vzdělávat a trávit volný čas se svými oblíbe-
nými příběhy.

Na závěr bych ráda citovala jednu naši čtenář-
ku: „Když mi zrak nedovolí číst běžné knihy, ne-
znamená to, že přestanu být čtenářem.“ 

Kontakt na autorku: piryova@knihovna.jicin.cz
Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/

pomáhat začlenit se stojí za to. Práce není totiž 
nikdy jednostranná. Naopak motivaci je potřeba 
vidět v tom, že si obě strany přinášejí něco navzá-
jem. Zkušenosti a nové zážitky.

Použité zdroje:
PoS Kostelec. Správa uprchlických zaříze-

ní Ministerstva vnitra [online]. Praha: Správa 

uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, ©2014 
[cit. 2015-08-06]. Dostupné z: http://www.suz.
cz/zarizeni-suz/pos-kostelec/?

Interní materiál Městské knihovny Kostelec 
nad Orlicí. 

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz
Web knihovny: http://mk.kostelecno.cz/
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představuje zpracování dokumentů studijní li-
teratury prostřednictvím výpočetní techniky do 
podoby přístupné osobám se specifickými potře-
bami. Alternativní formáty zohledňují pracovní 
postupy, stejně jako technické nebo smyslové 
možnosti studentů se specifickými potřebami. 
Zpřístupnění studijní literatury se týká nejen stu-
dentů se zrakovým postižením, ale některé typy 
dokumentů jsou určeny rovněž studentům se slu-
chovým a pohybovým postižením a také studen-
tům se specifickými poruchami učení.

Tvorba elektronických editovatelných doku-
mentů představuje proces, při kterém dochází 
ke změně formálních vlastností původního do-
kumentu, nikoli ke změně obsažených infor-
mací. Adaptace je standardizovaný proces, při 
němž se forma dokumentu přizpůsobí technic-
kým, smyslovým a kognitivním nárokům osob 
se specifickými potřebami (např. zrakovému 
postižení). Výsledkem této činnosti je dokument, 
který umožňuje efektivní práci s textem a obsa-
huje prvky zajišťující přístupnost dokumentu pro 
uživatele, kterým je určen. Tyto elektronické 
editovatelné dokumenty obsahují typické grafic-
ké prvky, navigační aparát, automatické formá-
tování nadpisů a slovní adaptace doprovodných 
ilustrací a grafů.

Elektronické editovatelné dokumenty si 
oprávněný uživatel může stáhnout z online ka-
talogu Univerzitní knihovny UHK – v záložce 
Zdroje uživatel pouze nastaví online katalog 
Střediska Augustin (http://arl.uhk.cz/).

Případně tyto dokumenty může také získat pro-
střednictvím online katalogu Portálu vysokoškol-
ských knihoven pro zrakově postižené – v přehledu 
online katalogů zvolí vyhledávání pro Středisko 
Augustin (http://seth.ics.muni.cz/usr/portal/).

V současné době je speciální fond Střediska Au-
gustin nejvíce zaměřen na oblast pedagogiky, spe-
ciální pedagogiky a psychologie, ale se zvyšujícím 
se zájmem osob se specifickými potřebami o vyso-
koškolské studium doufáme, že se rozsah speciál-
ního fondu rozšíří na celou oblast lidského poznání.

Registrace
Středisko Augustin zpřístupňuje elektronické 

editovatelné dokumenty nejen studentům a za-
městnancům se specifickými potřebami v rámci 
působení na UHK, ale také dalším osobám se 
zrakovým postižením, které nemají přímou vaz-
bu na hradeckou univerzitu. Jakákoliv osoba se 
zrakovým postižením může požádat o přístup 
k dokumentům prostřednictvím e-mailu Střediska 
Augustin (augustin@uhk.cz) nebo e-mailové ad-
resy koordinátorky služby, Mgr. Petry Lukešové 
(petra.lukesova.1@uhk.cz). Přístup mohou získat 
pouze fyzické osoby na základě vyplněného a po-
depsaného prohlášení o důvěrném zacházení s do-
kumenty a předložení průkazu ZTP, ZTP/P nebo 
jiného uznatelného dokladu prokazujícího kon-
krétní postižení. Osoba se zrakovým postižením je 
poté zaregistrována a jsou jí přiděleny přihlašova-
cí údaje a přístupová práva ke speciálnímu fondu 
elektronických dokumentů Střediska Augustin.

Chtěli bychom tímto příspěvkem oslovit další 

knihovny a knihovníky, kteří vědí o lidech se zá-
jmem o studium na vysoké škole nebo o vlastní 
sebevzdělávání, ale jsou limitováni mírou zra-
kového postižení a nemají k dispozici informace 
o existenci takových dokumentů. Přístup k in-
formacím a k elektronickým editovatelným do-
kumentům není zpoplatněn, je omezen pouze na 
vybranou skupinu osob se specifickými potřeba-
mi (tyto osoby při registraci předkládají průkazy 
ZTP, ZTP/P).

Použité zdroje:
Augustin. Univerzita Hradec Králové [online]. 

Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Stře-
disko Augustin, c2010-2014 [cit. 2014-09-26]. Do-
stupné z: https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Central-
ni-pracoviste/Poradenske-centrum/Augustin

Kolektiv autorů. Seznamte se, prosím: metodic-

ký průvodce k organizaci podpory studentů se spe-
cifickými potřebami. Vyd. 1. Hradec Králové: Gau-
deamus, 2014. 139 s. ISBN 978-80-7435-381-9.

SO 1 – Zpřístupnění studijní literatury. Hra-
dec Králové: Středisko Augustin, 2014. 13 s. Pra-
covní verze ze dne 27. 8. 2014.

ŠTEFLOVÁ, Michaela. Středisko Augustin 
bilancuje. Helpnet: informační portál pro osoby 
se specifickými potřebami [online]. Praha: BMI 
sdružení, c2014, 8.10.2014 [cit. 2014-10-20]. 
Dostupné z: http://www.helpnet.cz/aktualne/stre-
disko-augustin-bilancuje

Psáno pro zpravodaj U nás a pro občasník X.

Kontakt na autorku: petra.lukesova.1@uhk.cz
Webové stránky Střediska Augustin:  
 https://www.uhk.cz/Augustin

Božena Blažková

Odborný seminář zabývající se možnostmi 
knihovníků v oblasti práce s lidmi s duševním 
onemocněním zorganizovala letos v květnu 
Knihovna města Hradce Králové za přispění SKIP 
08 a s metodickou pomocí Sekce služeb osobám 
se specifickými potřebami SKIP ČR1). Výše uve-
denou problematikou se (zejména v souvislosti 
s biblioterapií) zabývá také Knihovna Kromě-
řížska, která začala obdobné semináře a cykly 
přednášek organizovat již před nějakou dobou.2) 
Výběr hlavních přednášejících byl tedy jasný, 
byly jimi PaedDr. Mgr. Bc. Hana Pašteková Ru-
pertová, psycholožka z Psychiatrické nemocnice 
Kroměříž, a Marcela Kořínková, vedoucí oddě-

lení pro děti a mládež Knihovny Kroměřížska. 
Přítomní se jejich prostřednictvím nejprve dozvě-
děli základní informace o psychických onemoc-
něních. Seznámili se s klasifikací duševních cho-
rob a s možnostmi jejich léčení. Velmi podrobně 
bylo probráno téma komunikace s duševně ne-
mocnými. Účastníkům semináře byla zdůrazněna 
důležitost efektivní komunikace – „Naslouchám 
a zrcadlím.“ Následovaly základní informace 
o biblioterapii, která je chápána jako podpůrná 
metoda psychoterapie. Další lektorkou, která se 
ze zdravotních důvodů zúčastnila semináře pouze 
virtuálně, byla Mgr. Helena Hubatková Selucká 
z Knihovny Jiřího Mahena v Brně, předsedkyně 

Seminář Knihovny a práce 
s lidmi s duševním onemocněním 
aneb Biblioterapie pro všední den

1) Informace o sekci naleznete na: http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-sluzeb-osobam-se-specifickymi-
-potrebami a také na: http://bezbarierova.knihovna.cz/

2) Pro zájemce je více na webu Knihovny Kroměřížska: http://www.knihkm.cz/sluzby/pro-dospele/vzdelavani/
biblioterapie.html

NAŠE TéMANAŠE TéMA
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3) Standard je v elektronické verzi pro zájemce ke stažení z webu Informace pro knihovny: http://ipk.nkp.cz/
legislativa/normy-standardy-doporuceni/rovny-pristup.-standard-handicap-friendly

4) Viz http://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/sluzby/materialy-k-vyuziti/knihovny-a-prace-s-lidmi-s-dusev-
nim-onemocnenim

5) GIEBISCH, Roman. Prohlášení SKIP k tragické smrti knihovnice v Horní Bříze. Bulletin SKIP [online]. 2015, 
24(2) [cit. 2015-08-19]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull15_201.htm#ti

Sekce služeb osobám se specifickými potřebami 
SKIP ČR. Prostřednictvím videokamery a pre-
zentace informovala přítomné o metodické pří-
ručce pro práci knihoven s uživateli s postižením 
nazvané Rovný přístup. Standard Handicap Fri-
endly,3) který v roce 2014 vydala Národní knihov-
na ČR, je zájemcům k dispozici v profesionálních 
knihovnách našeho kraje. Závěr semináře patřil 
Markétě Bednářové, autorce autobiografické kni-
hy Ve stínech za zrcadlem aneb O životě s psy-
chózou. Domnívám se, že většina přítomných 
si při předčítání z její knihy a jejím následném 
vystoupení uvědomila, jak křehká je hranice mezi 
duševním zdravím a nemocí. Vzhledem k tomu, 
že prezentace z akce jsou pro zájemce uvedeny 
na webu Knihovny města Hradce Králové (pro 
knihovníky à služby à materiály k využití),4) po-
kusím se v následujícím článku zobecnit osobní 
postřehy z výše uvedeného semináře.

Postřeh první: lektor dělá téma
Zaujetí všech přednášejících se musí zažít a je 

velice těžké ho popsat. Lektor, který téma vsadí 
do kontextu osobního života a popíše cestu, jak se 
k dané problematice dostal, získá posluchače a po-
bídne ho, aby se o uvedený námět také aktivně zají-
mal. Prezentace a materiály nás dokážou podrobně 
seznámit s problematikou, ale osobní (i virtuální) 
zážitek ze setkání s lektorem je nenahraditelný. 

Postřeh druhý: svět není bezpečné místo
Celý seminář dostal v následujících dnech zce-

la nečekanou souvislost. Dne 25. 5. 2015 došlo 
v knihovně v Horní Bříze k vražednému útoku 
duševně nemocného člověka na jednu z našich ko-
legyň. Byli jsme nuceni si uvědomit, že knihovna 
je veřejný, a tudíž nebezpečný prostor, stejně jako 
pošta nebo banka. Cituji z prohlášení SKIP k uve-
dené tragické události: „Služby knihoven byly, jsou 
a budou určeny všem lidem bez rozdílu, knihovny 
ale musí zároveň zůstat bezpečným místem!“5) 

Postřeh třetí: rovný přístup
Knihovní zákon stanovuje povinnost veřej-

ných knihoven zajistit přístup k informacím všem 
osobám bez rozdílu. Na přístupnost knihovnic-
kých služeb má tedy každý občan zákonné právo. 
V konkrétních případech však záleží hlavně na 
osobní angažovanosti každého jednotlivce. Jak 
moc je každý z nás ochoten a schopen vnímat, co 
vše může být pro druhého člověka bariérou? Jak 
často něco konkrétního, třeba malého, pro zbou-
rání oné bariéry uděláme a jak často nad tím jen 
mávneme rukou?

Postřeh čtvrtý: biblioterapie všedního dne 
a pro všechny

Během semináře jsem si vzpomněla na sobo-
tecké setkání se spisovatelkou Jindřiškou Sme-
tanovou a uvědomila jsem si, že kapitola P. T. 
Dámské obsluze v obvodní půjčovně knih a snů, 
150 00 Praha–Košíře z knížky Domovní důvěr-
nosti není jen oslavou knihovnické práce, jak 
jsem ji vnímala dříve, ale i výstižnou informací 
o každodenní knihovnické biblioterapii. 

„…Lidský kontakt mezi knížkou a čtenářem je 
právě v oněch vlásečnicích drobných půjčoven 
nejcitlivější, chodí se tam jako do Obvodního 
ústavu duševního zdraví, kde uprostřed polic sedí 
za stolkem bytost, která svoji klientelu zná jako 
rodinný lékař, jehož zálibou je navíc praktická 
psychologie.

…My prostě překročíme práh, knihovnice se 
na nás podívá a hned ví, kolik uhodilo a co by 
nám podle stavu naší mysli měla naordinovat. Za 
zvlášť složitých okolností má její dobře namixo-
vaná literární směs všechny vlastnosti léčivého 
čaje, do něhož přidal apatykář Herbu melissae, 
Flos chamomillae a pro uklidnění špetku kozlíku 
lékařského.

…Jenomže tím vliv naší místní knihovnice na 
duševní kondici zdejšího obyvatelstva nekončí. 
Ona dokázala proměnit svůj stánek ve společen-

6) P. T. Dámské obsluze v obvodní půjčovně knih a snů, 150 00 Praha–Košíře. SMETANOVÁ, Jindřiška. Do-
movní důvěrnosti. Praha: Novinář, 1990, s. 143-154. ISBN 80-7077-156-9.

ské centrum, kde probíhá nejen jakási hromadná 
psychoterapie, ale i výměnná burza čtenářských 
poznatků, někdy dokonce i snů. Sem můžete přijít 
s jakkoliv malým a usmoleným osudem a máte jis-
totu, že v hovorech, které tu plynou, nejen pookře-
jete, ale najdete možná i nečekanou inspiraci.“6)

Závěrem cítím silnou potřebu znovu podě-
kovat Knihovně města Hradce Králové za orga-
nizaci velice potřebného a úspěšného semináře, 
Knihovně Kroměřížska za čas, který problemati-
ce biblioterapie věnuje, Sekci služeb osobám se 
specifickými potřebami SKIP ČR za zpracování 
metodické příručky a všem lektorkám za jejich 
odborný, a přitom osobní přístup k možnostem 
práce s duševně nemocnými v knihovnách. Se-
minář poskytl knihovníkům teoretické zázemí 
pro vlastní každodenní práci. Při této příležitosti 

bych chtěla upozornit na blížící se Mezinárodní 
den duševního zdraví, který se koná 10. října. 
Ve větších místech jsou v tuto dobu organizová-
ny i Týdny duševního zdraví. Je na knihovnách, 
zda se k akcím upozorňujícím na problematiku 
duševního zdraví připojí. Stačí i málo – vhodný 
výběr literatury, odkazy na webových stránkách, 
efektivní komunikace s jednotlivými čtenáři 
a další si doplňte podle vlastních možností. A ne-
zapomínejte odhadnout míru pomoci a konkrétní 
situaci, aby knihovny i nadále zůstaly bezpečným 
místem v nebezpečném světě.

Další doporučené informační zdroje:
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví: 

http://www.cmhcd.cz/

Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz 

Eva Semrádová

Realita
Knihovna jako místo otevřené všem na sebe 

bere nelehký úkol sloužit celému spektru veřej-
nosti od dětského věku až po seniory. Má bo-
hatství v podobě bezpečného a neutrálního pro-
storu pro realizaci těchto služeb, ale často chudý 
rozpočet, který brzdí kvalitu, diferencovanost či 
kreativitu nabídky. Přítomnost zvýšeného počtu 
osob ohrožených sociálním vyloučením1) v obci 
či regionu s sebou nese zvýšené požadavky na 

osobnost knihovníka a materiální vybavení a vy-
žaduje spolupráci s dalšími kulturními instituce-
mi, školami, neziskovými organizacemi.

Angažovanost knihoven vůči osobám ohrože-
ným sociálním vyloučením sledoval celostátní 
průzkum, který proběhl z iniciativy Agentury 
pro sociální začleňování2) počátkem roku 2015 ve 
městech do 25 000 obyvatel. Výzkum zajišťovalo 
Centrum občanského vzdělávání ve spolupráci 
s Knihovnickým institutem Národní knihovny 

Komunitní služby knihoven a osoby 
ohrožené sociálním vyloučením

Dotace ve prospěch sociálně vyloučených 
občanů

1) Základní pojmy v této oblasti definuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Sociálním vyloučením je rozu-
měno „vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální 
situace“. Sociální začleňování je definováno jako „proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociál-
ním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, 
sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný“.

2) Agentura pro sociální začleňování: www.socialni-zaclenovani.cz, garant: Mgr. Petr Čáp, cap.petr@vlada.cz
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3) Viz http://www.obcanskevzdelavani.cz/publikace
4) Více o projektu pro Romy na: http://cms.kmo.cz/www/cl-900/91-projekt-romani-kereka-romsky-kruh/
5) Více o projektu pro tělesně postižené na: http://www.mkl.cz/socialni-sluzba
6) Více o OPZ na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zamestnanost
7) Více o IROP na: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

NOvé TRENDy
ČR, zúčastnilo se 370 knihoven a s prvními vý-
stupy se mohla knihovnická veřejnost seznámit 
na semináři s názvem Veřejné knihovny – partne-
ři socioekonomického regionálního rozvoje, který 
proběhl 15. 5. 2015 v Praze. V rámci výzkumu 
bylo definováno 12 skupin obyvatel ohrožených 
sociálním vyloučením:
1. nízkopříjmové skupiny obyvatel,
2. dlouhodobě nezaměstnaní,
3. rodiny, děti, mládež žijící v nepříznivé sociál-

ní situaci,
4. osoby žijící v sociálně vyloučených lokali-

tách a v jejich okolí,
5. lidé bez domova,
6. senioři,
7. osoby se zdravotním postižením,
8. etnické skupiny (zejména Romové),
9. migranti a další národnostní menšiny,
10. osoby ohrožené závislostí nebo závislé na ná-

vykových látkách,
11. osoby opouštějící ústavní zařízení nebo zaří-

zení výkonu trestu,
12. psychicky nemocní lidé.

Výsledky ukázaly, že knihovny dostatečně 
vnímají potřebu zabývat se těmito skupinami, ale 
v konkrétní praxi se to neprojevuje. Nabídka se 
orientuje jen na některé výše vyjmenované skupi-
ny (senioři, zdravotně postižení, děti v nepříznivé 
sociální situaci) a i u těchto skupin je více plánů 
než samotné realizace; například 76 % dotáza-
ných knihoven vidí velkou potřebu se věnovat 
dětem ze sociálně slabých rodin, ale jen 21 % 
z nich uskutečnilo pro tyto děti nějakou speciálně 
zaměřenou službu nebo akci. Nabídku uzpůsobe-
nou pro národnostní menšiny může doložit 5 % 
knihoven a 14 % knihoven se alespoň jednorá-
zově zabývá komunitní činností pro dlouhodobě 
nezaměstnané. Klíčové faktory, které brzdí akti-
vitu knihoven, jsou nejčastěji: nezájem cílových 
skupin, předchozí negativní zkušenosti, nezájem 
zřizovatele, nedostatek vzdělaného personálu bez 

předsudků, nedostatek prostor, problematická 
spolupráce s dalšími organizacemi (i spolupráce 
s místními akčními skupinami byla hodnocena 
jako problematická) a limitované finanční zdroje 
(využívání dotací komplikuje finanční spoluúčast 
a povinná udržitelnost projektu).

inspirace
Výzkum bude (v době psaní článku) teprve 

publikován na webu Centra občanského vzdě-
lávání3) a doplněn „příklady dobré praxe“. Dva 
z těchto příkladů byly taktéž prezentovány na již 
zmíněném semináři v Praze; jednalo se o: 
• činnost pobočky Knihovny města Ostravy se 

specializací na integraci Romů,4)

• zaměstnávání zdravotně postižených formou 
chráněných dílen v kavárně Městské knihovny 
Louny.5)

Realizace
Poskytování příležitosti k sociálnímu začleňo-

vání se daří tam, kde je cílená podpora zřizovatele 
a lidé v knihovně vnímají svou práci jako poslání. 
Finanční prostředky pro daný účel mohou řešit 
dotace ve prospěch sociálně vyloučených občanů. 
Žadatelem je zpravidla zřizovatel knihovny nebo 
se o ně mohou ucházet neziskové organizace 
v partnerské spolupráci s knihovnou. 

Evropské strukturální a investiční fon-
dy 2014-2020 (ESiF 2014+) otevírají výzvy 
i v tomto roce. Operační program zaměstna-
nost6) (OPZ 2. 1.) spravuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí (kontakt: Ing. Šárka Müllerová, 
oddělení projektů sociálního začleňování MPSV 

- sarka.mullerova@mpsv.cz). integrovaný regi-
onální operační program7) (IROP prioritní osa 
2.4.) zaměřený na celoživotní vzdělávání inzeruje 
Ministerstvo pro místní rozvoj (kontakt: Mgr. Ja-
kub Horáček, Odbor řízení operačních programů 
MMR - jakub.horacek@mmr.cz).

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

Vanda Vaníčková

E-learning není žádné magické slovo, ale 
označení pro učení v elektronickém prostředí. 
Základní definici, (ne)výhody práce s ním či soft-
warové možnosti jsem shrnula v minulém čísle 
(pozn. redakce: článek E-learning aneb Učíme se 
elektronicky; http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/
Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150213). 
Nyní trochu konkrétněji o e-learningovém vzdě-
lávání vás, knihovníků.

Používat e-learning v knihovnách je žádoucí 
nejen pro jeho obecné výhody, jako je flexibilita 
a pohodlí práce z domova. Stěžejním důvodem, 
proč s ním učit pracovat knihovníky, by měl být 
fakt, že instituce, jejíž předností je práce s infor-
macemi, nesmí zavírat oči před novinkami v obo-
ru. Počet a rozmanitost knihovnických e-learnin-
gových kurzů svědčí o tom, že směr je nastaven 
správně.

Náklady e-learningu lze hradit z dotačního 
podprogramu VISK 2, proto je většina kurzů 
pro knihovníky, obdobně jako klasická školení 
v knihovnách, zdarma. Nabídka kurzů se odvíjí 
od specializace poskytovatele (například odborné 
zaměření obsahu v Národní lékařské knihovně). 
Obsah kurzů, ať už mají akreditaci, nebo ne, je 
vždy sestaven tak, aby postupně vzrůstala obtíž-
nost látky, účastníci si osvojovali nové pojmy, 
pracovali s konkrétními příklady. Forma výuky 
je různá, nejčastější jsou týdenní cykly (každý 
týden zpřístupněn nový modul). E-learningové 
kurzy vede odborný lektorský tým připravený 
odpovídat na dotazy a moderovat diskuze, jejichž 
vedení je neméně náročné než při „živém“ ško-
lení. Elektronické prostředí a kybernetická ano-
nymita nás nezbavuje nutnosti dodržovat pravidla 
slušného chování.

Absolvování dílčí části kurzu prokazuje účast-
ník obvykle splněním testu nebo vypracováním 

samostatné práce zaměřené na probírané téma. 
Jako ve škole, když se dobrala látka a paní uči-
telka rozdala testy. Úspěšná cesta celým kurzem 
je zakončena osvědčením o absolvování, jež for-
málně stvrzuje, že celoživotní učení není jenom 
prázdný pojem z knihovnických metodik, ale 
realita. 

Souhrnný seznam pořádaných e-learningo-
vých kurzů pro knihovníky na internetu neexis-
tuje, velké množství kurzů je však dostupné na 
webu: http://kurzy.knihovna.cz/. Uváděné kurzy 
nejsou jen ryze knihovnické. V nabídce jsou na-
příklad i kurzy zaměřené na právní tematiku, ří-
zení organizací či na výuku jazyků (knihovnická 
angličtina, angličtina a němčina pro knihovníky a 
galerijní pracovníky). Na webu naleznete přede-
vším e-learningové kurzy pořádané Moravskou 
zemskou knihovnou, Moravskoslezskou vědec-
kou knihovnou v Ostravě a Kabinetem informač-
ních studií a knihovnictví FF MU v Brně, který 
stránky spravuje. Ačkoliv by se vzhledem k mís-
tu působení zde jmenovaných knihoven mohlo 
zdát, že je portál územně omezen, opak je prav-
dou. Web vznikl s cílem poskytnout prostor všem 
tvůrcům e-learningových kurzů a nabídnout jim 
možnost jejich sdílení s dalšími uživateli portálu. 
Na web http://kurzy.knihovna.cz/ tedy mohou 
v případě zájmu přispívat všechny knihovny 
pořádající e-learningové kurzy.

Za pozornost určitě také stojí volně otevřený 
kurz Pískoviště pro vás (http://kurzy.knihovna.
cz/course/view.php?id=31), který simuluje práci 
ve výukovém prostředí Moodle z pozice vedou-
cího kurzu (nejčastěji lektora). Po zadání přihla-
šovacích údajů (uvedeny na webovém odkazu) 
si můžete vyzkoušet přidávat obrázky, vytvářet 
nová témata do diskuzního fóra, vkládat hudbu 
či například sestavovat dotazníky pro účastníky.

E-learning na půdě českých knihoven

NAŠE TéMA
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NOvé TRENDy
Přehled vybraných e-learningových kurzů po-
řádaných českými knihovnami (jedná se pouze 
o ukázku – nejsou zde zahrnuty všechny knihov-
ny): 

Moravská zemská knihovna v Brně  
(https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelava-
ni-knihovniku)

• Knihovnický kurz – legislativa, akvizi-
ce, evidence fondu, základy bibliografie, 
elektronické informační zdroje, informač-
ní gramotnost, práce se čtenářem…

• Služby knihoven – právní rámec služeb, 
informační etika, meziknihovní a refe-
renční služby, benchmarking, komunika-
ce s uživateli, volné a licencované elektro-
nické informační zdroje…

• Digitalizace – identifikátory, skenování, 
úprava obrazových dat, OCR, metadata, 
dlouhodobá ochrana digitálních dat, zpří-
stupnění

Národní knihovna čR (http://dlk.cuni.cz/)
• Tištěné monografie (RDA, MARC 21), 

Základy akvizice

Moravskoslezská vědecká knihovna v Os-
travě (http://www.svkos.cz/sluzby-pro-

-knihovny/vzdelavani/clanek/vzdelavani/)
• Knihovnické minimum

Národní lékařská knihovna  
(http://dlk.cuni.cz/)

• vyhledávání vědeckých informací  
ve specializovaných databázích se za-
měřením na zdroje pro EBM v prostře-
dí NlK – novinky NLK (CPK, moje ID, 
e-knihy, web knihovny), portál Medvik 
(základní i pokročilé vyhledávání), evalu-
ace vědy a výzkumu, citační služby Citace 
PRO…

• Knihovnicko-informační služby ve zdra-
votnictví

E-learningové kurzy jsou výsadou dnešní 
doby. I přesto lze sáhnout do historie, do éry řím-
ského impéria, a použít jako motivaci k návštěvě 
nějakého kurzu staré, ale platné moudro: „Zkuše-
nost je učitelkou všech věcí.“ (Caesar)

JAK NA TO

Recenze článku Malé nahlédnutí do pravidel RDA

Markéta Švandová a Jiřina Vrbová

BAYEROVÁ, Blanka. Malé nahlédnutí do 
pravidel RDA. U nás: Knihovnicko-informač-
ní zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 
2015, roč. 25, č. 2, s. 29-30 [cit. 2015-08-02]. 
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V poslední době hýbe českým knihovnictvím 
přechod na katalogizační pravidla RDA. Jsou 
pořádána školení, konference, probíhají diskuze. 
Ucelená publikace pojednávající o RDA dosud 
nevyšla, prozatím ji supluje řada článků. Autor-
kou jednoho z nich je Bc. Blanka Bayerová, ve-
doucí oddělení jmenné katalogizace v SVK HK. 
Její článek Malé nahlédnutí do pravidel RDA 
je zaměřen na dvě hlavní témata – vývoj RDA 

a změny, které s sebou jejich zavedení přináší.

V úvodní části příspěvku autorka shrnuje pů-
vod RDA, zmiňuje, na co katalogizační pravi-
dla navazují, a připomíná datum jejich zavedení 
v České republice. Následně se její pozornost 
přesouvá k samotným změnám, které nová kata-
logizace zavádí. Na závěr odkazuje na další zdro-
je podrobnějších a aktualizovaných informací 
o RDA.

Na první pohled je patrné, že autorka sama už 
má s katalogizací dle nových pravidel značné zku-
šenosti. Snaží se alespoň letmo nastínit nejmar-
kantnější změny. Osvětluje kořeny RDA, včetně 
konceptuálních modelů. Uvádí také, kde je možné 
najít další informace, kam se obrátit s dotazy.

Článek působí mírně nevyrovnaně – někde 
zabíhá autorka do detailů, jinde je naopak pří-
liš stručná. Dotkne se sice obou hlavních témat, 
avšak ani jedno z nich není úplné. Dozvíme se 
jména prvních knihoven, které v USA přešly na 
RDA, možná by ale pro naše knihovníky bylo 
zajímavější uvést údaje z Evropy. Změny tématu 
probíhají skokem, chybí plynulý přechod a upo-
zornění na nové téma například samostatným 
odstavcem. 

Obsah článku odpovídá názvu „Malé nahléd-
nutí…“. Je patrná snaha sdělit na malém prostoru 
co nejvíce o velice rozsáhlém tématu, které u nás 
zatím není uceleně zpracováno. S tímto úkolem si 
autorka poradila dobře. Stálo by ovšem za zváže-
ní, zda text nerozdělit na dva samostatné články 

- první z nich popisující kořeny, vývoj a přechod 
na RDA, druhý rozebírající změny v katalogizač-
ní praxi. Nejvíce text postrádá patrný úvod a zá-
věr, kde by bylo zodpovězeno, co je cílem článku 
či jaký je autorčin názor na RDA.

Markéta Švandová
Městská knihovna Opočno
Kontakt na autorku: ms.opocno@gmail.com

Bc. Blanka Bayerová, vedoucí oddělení jmen-
ného zpracování SVK v Hradci Králové, se ve 
svém článku zabývá novými katalogizačními pra-

vidly RDA, která se stávají součástí katalogizační 
praxe v českých knihovnách. 

Autorka popisuje historii jejich vzniku jako 
nástupce AACR2, rozšíření v USA i dalších ze-
mích (včetně ČR – u nás termín přechodu až od 
1. 5. 2015). V další části textu se věnuje rozdílům 
mezi stávajícími AACR2 a novými RDA pravi-
dly (alternativní pravidla, interpunkce, změny 
v bibliografickém popisu dokumentů, jiná podo-
ba některých údajů, nová pole a podpole, popis 
druhu dokumentu…). Závěr článku odkazuje na 
zdroje dalších, podrobnějších a průběžně aktua-
lizovaných informací ke katalogizaci (Národní 
knihovna ČR).

Článek již svým názvem říká, že jde o „malé 
nahlédnutí“, první seznámení s danou problema-
tikou. Autorka sama má (vzhledem k termínu pře-
chodu na RDA v ČR) teprve první konkrétní zku-
šenosti s podrobnostmi použití v rutinním provozu.

Pro knihovníky, kteří přímo nekatalogizují, se 
jedná o stručný přehled dané oblasti. Pro kata-
logizátory zase jen o úvod, který bude, doufám, 
brzy doplněn a rozšířen podle praktických zkuše-
ností o aplikaci výkladu jednotlivých částí pravi-
del RDA pro české prostředí.

Jiřina Vrbová
Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou
Kontakt na autorku: jirina.vrbova@kulturark.cz

Jak napsat článek 
aneb Psaní není monolog, ale dialog

Božena Blažková

Článek „jak napsat článek“ slibuji již delší 
dobu a vzhledem k tomu, že moje činnost v re-
dakční radě se pomalu, ale jistě chýlí ke svému 
konci, je na čase splnit slib. Pokusím se tedy ve 
svém článku shrnout praktické zkušenosti třinácti 
let svého „redaktorování“.

Při práci šéfredaktorky zpravodaje jsem se 
setkávala nejvíce se 3 typy lidí: „nepsavci“ (nej-

větším úspěchem bylo získání základní informace: 
stalo se to a to – uprav si to podle svého), „poctiv-
ci“ (pokud se neubránili a článek slíbili, sedli a dle 
svých sil a možností napsali), „psavci“ (psali rádi 
a své příspěvky pro jistotu posílali na více míst 
najednou, takže pokud jsme to nestihli uhlídat, 
jeden a tentýž příspěvek byl otištěn v místním tis-
ku, regionálních novinách i v našem zpravodaji). 

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz



28 U NÁS •PODZIM 2015 U NÁS • PODZIM 2015 29

STAlO SE
Osobně se domnívám, že ještě existují nejméně  
2 výrazné typy, které jsem si pro sebe nazvala 

„remcalové“ (mívají pocit, že by to napsali lépe, 
a zlobí se, že je nikdo neoslovil) a „pochvalníč-
ci“ (jsou spokojeni a napadají je další možnosti 
k doplnění článku). Bohužel ani jeden z nich si 
nesedne a svoji reakci na článek nenapíše a auto-
ra (i redakční radu) tím ochudí o cennou zpětnou 
vazbu a o možnost opravdového dialogu.

Co poradit, když na internetu si každý může 
najít desítky návodů na psaní článku (a ještě si 
může vybrat, zda se jedná o PR článek, odborný 
článek, článek na web apod.)? Co poradit, když 
nejobtížněji se píší právě návody „jak na to“, kte-
ré jsou v podstatě zobecněním konkrétní činnos-
ti? Co poradit a zároveň se jako autor nevystavit 
zpětnému porovnávání, zda píšu tak, jak radím? 
Napadá mne, že nejlepší bude vůbec neradit. 
Vždyť každý z nás je jedinečný, má svůj osobitý 
styl a má různé možnosti a podmínky pro psaní. 
Nejhorší rady jsou ty nevyžádané. 

Ke zkušenostem z redaktorské práce tedy ještě 
přidám pár řádků o tom, jak jsem se učila a stále 
ještě se učím psát. Vždyť je to vlastně docela jed-
noduché. K mojí teoretické výbavě patří kromě 
povinných slohových prací v rámci školní výuky 
ještě korespondenční kurz žurnalistiky, ze které-
ho si dnes pamatuji jen tento návod: „Napište, co 
napíšete, napište to a závěrem napište, co jste na-
psali.“ Dále jsem absolvovala kurz Čtením a psa-
ním ke kritickému myšlení (RWCT), kde mne 
nejvíce oslovila myšlenka „psaní není monolog, 
ale dialog“. Tolik k teorii. Jak sami vidíte, není 
zas tak moc potřeba. Pokud jste ale více teoreti-
ci než praktici, podívejte se na internet nebo si 
půjčte nějakou příručku. (Soupis doporučených 
zdrojů uvádím na konci článku.) Jako knihovníci 
si přece musíte umět poradit. 

Ale, teď už vážně a prakticky - začínám radit. 
 Než se pustím do psaní, pokládám si následu-
jící otázky (přemýšlím, tzv. nosím téma „v sobě“, 
někdy používám myšlenkovou mapu).

O čem chci (mám) psát?
Tato otázka není tak jednoduchá, jak by se na 

první pohled mohlo zdát. Hodně článků je totiž 
o všem, a přitom pro čtenáře vlastně o ničem. 

Téma článku by mělo být konkrétní, v ideálním 
případě by mělo být jasné z názvu, nebo alespoň 
z prvního odstavce článku.

Kdo to bude číst?
Při položení této otázky se monolog začíná mě-

nit v dialog. Začínám myslet na potenciálního čte-
náře a uvědomím si, že např. mého souseda zají-
má něco jiného než profesního kolegu knihovníka.

Proč to chci psát?
Téma článku by mne jako autora mělo v prv-

ní řadě zajímat. Potřeba sdělení vlastního úhlu 
pohledu je důležitá motivace. Dalším výrazným 
motivačním důvodem k napsání článku je propa-
gace vlastní práce nebo nějaké konkrétní aktivi-
ty. Stává se také, že vzhledem k účasti na nějaké 
zajímavé přednášce, semináři, exkurzi, služební 
cestě… jsem požádána, abych se o své dojmy 
z akce podělila s ostatními.

Jak to napíšu?
Tato otázka mi pomáhá stylisticky uchopit 

téma článku. Musím se rozhodnout, zda budu 
psát jen PR článek, jehož cílem je propagace čin-
nosti knihovny nebo její konkrétní aktivity. Tento 
typ článků je někdy možná lepší nahradit dobře 
napsanou tiskovou zprávou, která je neutrální, 
faktografická a umožňuje oslovení více redakcí 
najednou (nevýhodou je, že si naši zprávu mohou 
dle svých potřeb jakkoliv upravit). Redaktorská 
zkušenost mi napovídá, že je lepší osobní přístup 
a navázání dialogu s imaginárním čtenářem. Au-
torská zkušenost mi říká, že je nejlepší najít si 
svého konkrétního čtenáře a s ním psaní kon-
zultovat (může to být kolega, kamarád, někdo 
z rodiny, a pokud není nikdo po ruce, doporučuji 
přečíst si článek sám sobě nahlas). Neopisuji zby-
tečně to, co je možné si vyhledat nebo co už bylo 
mnohokrát řečeno. Snažím se popsat vlastní do-
jmy, ukázat na problémy, hledat cesty a řešení.

Z výše uvedeného je doufám vidět, že napsat 
článek je v podstatě docela jednoduchá věc (jen 
se musí „vysedět“, protože všechno má svůj čas). 
Nejprve si prostřednictvím otázek CO? KOMU? 
PROč? JAK? ujasníme, co chceme potenciál-
ním čtenářům sdělit, a pak za vydatné pomoci 
osobního přístupu, zajímavého nápadu, špetky 

humoru vyprávíme příběh plný otázek a námětů 
k zamyšlení.

Nebojte se nám do zpravodaje napsat, i když 
vynecháte všechny předcházející rady. Prostě 
napište, co se vám povedlo, co vás naopak trá-
pí, co vás zaujalo, dejte o sobě vědět. i když váš 
text nebude mít ani zdaleka všechny předepsa-
né náležitosti, určitě se vám ozveme a společně 
vytvoříme zajímavý článek, který si všichni 
rádi přečteme. Pro členy redakční rady jsou 
tyto nevyžádané materiály nejcennější, protože 
tvoří tolik potřebný dialog mezi čtenáři a autory 
zpravodaje. A tak prosím – pište, pište, pište. 

Závěrem ještě pár spíše technických rad, jak 
udělat radost šéfredaktorce (ono se vždycky vy-
platí podívat se na úpravu článků příslušného 
periodika a tu se snažit alespoň rámcově dodržet, 
protože např. pokud musí u 30 článků redaktorka 
přeřadit jméno autora z konce pod název, tak to 
pro ni znamená minimálně 30 zbytečných klik-
nutí navíc…):

• článek je napsaný ve Wordu (font Times New 
Roman, velikost 12, řádkování 1,5), 

• název je srozumitelný, výstižný a není zbytečně 
dlouhý,

• pod článkem uvedeme jméno autora,
• pak následuje vlastní text článku (píšeme ply-

nule, nerozdělujeme slova, na začátku věty 
pokud možno nepoužíváme číslovky a zkratky, 
dodržujeme domluvený nebo obvyklý počet 
stran), který si zkontrolujeme podle součas-
ných pravidel českého pravopisu,

• nezapomeneme na závěr článku,

• v případě použití textu převzatého z jiného 
zdroje nezapomínáme citovat (řídíme se dle 
pravidel ČSN ISO 690 a ISO 690-2, lze také 
využít generátor citací Citace.com), 

• pokud víme o zajímavých webových stránkách 
nebo literatuře týkající se tématu článku, upo-
zorníme na ně pod článkem,

• dále uvedeme kontakt na autora a webové 
stránky knihovny, projektu apod., o kterých 
článek pojednává,

• pokud se jedná o recenzi, řídíme se dohodnu-
tými pravidly (více viz článek Jak na recen-
ze a recenzní posudky z 2. čísla roku 2012: 
http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravo-
daj-U-nas/Clanek.aspx?id=20120312),

• článek zašleme v příloze mailu dle domluvené-
ho termínu.

Doporučené zdroje:

Internetová jazyková příručka - http://prirucka.
ujc.cas.cz 

Dvanáct pravidel bezchybné češtiny: Pravopis 
a stylistika v písemném projevu – (placený) on-
line kurz - http://www.infoportal.cz/oncces/ 

Jazykové zajímavosti: Jen tak pro zábavu - htt-
ps://www.facebook.com/jazykovezajimavosti

ABZ slovník českých synonym - http://www.
slovnik-synonym.cz/

ABZ.cz: slovník cizích slov - http://slovnik-
-cizich-slov.abz.cz/

Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz 

Noc literatury v Královéhradeckém kraji

Ve středu 13. května 2015 se uskutečnil již 
9. ročník akce nazvané Noc literatury.1) Pro-
jekt realizují Česká centra ve spolupráci se sítí 
kulturních institutů zemí Evropské unie EUNIC 
(European Union National Institutes for Culture). 

Tradičně v předvečer veletrhu a literárního festi-
valu Svět knihy se na neobvyklých místech České 
republiky, ale i v dalších zemích světa, čtou vy-
braná díla současných evropských autorů. Letos 
se k akci připojilo celkem 75 měst ze 13 zemí. Jen 

1) Více informací o Noci literatury na webu projektu: http://www.nocliteratury.cz/cs/2015/.

JAK NA TO
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v České republice se aktuálně projektu účastnilo 
36 měst, z toho je jich šest z Královéhradeckého 
kraje. Pokud srovnáme zmíněná čísla, musíme 
dojít ke zjištění, že knihovny, které mají na usku-
tečnění projektu velkou zásluhu, na Královéhra-
decku rozhodně nelení. Oslovili jsme proto tyto 
knihovny s prosbou, aby se s vámi, čtenáři zpra-
vodaje, podělily o to, jak probíhala Noc literatu-
ry právě u nich. Na jakých neobvyklých místech 
Královéhradeckého kraje se četlo, se dozvíte na 
následujících řádcích…

ve vamberku…  
Marcela Poláčková

Ve Vamberku jsme pro čtení vybrali krásně 
zrekonstruované prostory Muzea krajky, důstojné 
prostory obřadní síně a kostel sv. Prokopa s jeho 
jedinečnou atmosférou. Snažili jsme se vybrat 
ukázky, které by korespondovaly s prostředím. 
Pravou působivost čteným textům vtiskli i herci 
Klicperova divadla – Martina Eliášová, Lenka 
Loubalová, Kristýnka Kociánová a Ondra Malý. 
Čtení se také profesionálně a s vervou zhostili 
Karel Uhlíř (který předvedl brilantní slovenštinu) 
a Alena Joachimsthalerová, členové divadelního 
souboru Zdobničan.

Všem účinkujícím patří náš dík za jejich ocho-
tu a vstřícnost. Díky nim si posluchači první Noc 
literatury užili a obohaceni o krásný zážitek ve 
22 hodin odcházeli plni dojmů, které umocňovala 
hudba a zpěv pěveckého souboru Kvítek.

Podle reakce posluchačů usuzujeme, že se 
„první vlaštovička“ tohoto projektu povedla a tře-
ba za rok si Noc literatury přijdou zažít i ti, kteří 
letos váhali.

Kontakt na autorku: knihovna.dospeli@vamberk.cz
Web knihovny: http://www.knihovna-vamberk.cz/
Fotogalerie akce je dostupná na webu knihovny.

v Opočně…  
Markéta Švandová

Letos poprvé se naše knihovna zapojila do 
projektu Noc literatury. Obvykle se návštěvníci 

přesouvají mezi jednotlivými stanovišti, kde si 
poslechnou úryvky v podání známých osobností. 
My jsme si však zvolili vlastní provedení, v rámci 
této akce poněkud netradiční. Zorganizovali jsme 
literární kavárničku pod širým nebem, na louce 
poblíž zvonice. Na stolcích bylo připraveno drob-
né občerstvení a na křeslech deky pro případ, že 
by se v průběhu večera ochladilo. 

Předčítali místní i přespolní nadšenci pro kul-
turu. Zazněly ukázky z následujících děl: Paul 
Colize: Back Up, Charles Lewinsky: Gerron 
a Emmi Itäranta: Strážkyně pramene. Před kaž-
dým úryvkem se posluchači dozvěděli něco málo 
o autorovi a díle, z něhož výňatek pocházel. 

Zájem veřejnosti nás mile překvapil. Už před 
18. hodinou, kdy akce začínala, byla většina stol-
ků obsazena, plnily se i okolní lavičky a trávník. 
Přišlo přes 20 návštěvníků, zastavovali se i ná-
hodní kolemjdoucí. Zastoupeny byly všechny 
věkové kategorie, a zatímco dospělí naslouchali 
předčítajícím, jejich dítka dováděla a běhala po 
louce.

Na závěr se diskutovalo o přečtených textech 
a plánovaných akcích naší knihovny. Nechyběla 
ani hudební tečka v podobě bubnování, která se 
líbila hlavně dětem. Před 22. hodinou odešli i ti 
největší vytrvalci s přáním, aby se Noc literatury 
v Opočně opakovala.

Kontakt na autorku: ms.opocno@gmail.com
Web knihovny: www.knihovna.opocno.cz
Fotogalerie akce je dostupná na webu knihovny 
i na její facebookové stránce. 

v Jičíně…  
Pavel Jonák

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně spolu 
s občanským sdružením proVIZE, obecně pro-
spěšnou společností Baševi a za podpory města 
Jičín letos uspořádala první ročník Noci literatury. 
Četlo se na čtyřech místech v centru města - v Za-
hradě poznání jičínské knihovny, v Židovské 100, 
ve farské zahradě a v mimořádně zpřístupněné je-
zuitské koleji. Herečky Gabriela Holbová Šťastná 

a Kateřina Janečková, moderátor Václav Žmolík 
a výtvarník a zpěvák Štěpán Málek četli z knih: 
Zamilovanosti Javiera Maríase, Accabadora Mi-
chely Murgiové, Kokoschkova loutka Alfonsa 
Cruze a Písek Wolfganga Herrdorfa. Čtení pro-
bíhala v půlhodinových intervalech od 18:00 do 
20:30. Publikum si tak samo mohlo vybrat, od-
kud a kam se vydá. Knihovna napočítala asi pa-
desátku diváků, což je při prvním ročníku úspěch. 
V budově bývalé židovské školy (Židovská 100) 
následoval po skončení všech čtení komorní 
koncert v podání Tchei-chan v Duu. Ohlasy byly 
kladné, podle přítomných to byl „příjemný pod-
večer a část noci na zajímavých místech“. Těšíme 
se moc na Noc literatury 2016.

Kontakt na autora: jonak@knihovna.jicin.cz
Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/ 
Fotogalerie akce je dostupná na webu knihovny.

v červeném Kostelci…  
Hana Nováková

Letos poprvé se v Červeném Kostelci usku-
tečnila Noc literatury. Akci jsme pojali jako pro-
cházku městem a spojili netradiční místa s před-
čítáním úryvků textů současných evropských 
spisovatelů. Pravidla projektu to umožňovala, byť 
jsme byli v rámci republiky spíše výjimkou. 

Navštívili jsme celkem osm míst, a to jak 
exteriéry, tak interiéry. Čtení se skvěle zhostili 
studenti náchodského Jiráskova gymnázia. Ti si 
sami vybrali z nabídky dvaadvaceti titulů nej-
přitažlivější úryvky. Celá akce se uskutečnila 
na bázi dobrovolnictví, takže knihovna neměla, 
kromě výlepu plakátů, s akcí prakticky žádné fi-
nanční výdaje. Bylo třeba jen všechno dobře zko-
ordinovat. Zvolena byla díla těchto autorů: Javier 
Marías, Wolfgang Herrndorf, Emmi Itäranta, Jo-
nas Karlsson, Paul Colize, Afonso Cruz, Michela 
Murgiová a Deborah Levy.

Začali jsme ve 20:00 na zahradě knihovny, 
která teprve čeká na své objevení červenokoste-
leckou veřejností. Po zahájení jsme se přesunu-
li do prostoru střelnice a následně ke studánce 
v lese Občině. Snažili jsme se, aby navštívená 

místa co nejvíce korespondovala se čteným tex-
tem a umocňovala tak zážitek z přednesu. Už za 
úplné tmy jsme se dostali do středu zahrady u vily 
psychotronika Břetislava Kafky a na dvůr u ZŠ 
Václava Hejny. Následoval prostor šatny červe-
nokosteleckého divadla. Pro většinu účastníků 
byl mimořádným objevem interiér tzv. motárny, 
která je dnes využívána jako sochařský ateliér. 
Téměř tříhodinové putování za literaturou jsme 
zakončili kolem 23. hodiny v zahradní kavárně 
Treescoffee, která pro nás byla otevřena až do 
půlnoci. 

Dle reakcí všech zúčastněných, kterých bylo 
zhruba čtyřicet, se akce vydařila, a tudíž není 
důvod v ní příští rok nepokračovat. Knihy, ze 
kterých bylo předčítáno, následně obohatily náš 
fond a zájemci si je budou moci vychutnat celé.

Kontakt na autorku: deti@knihovnack.cz
Informace o knihovně na webu města: http://www.
cervenykostelec.cz/katalog/mestska-knihovna

v Novém Městě nad Metují…  
Kolektiv novoměstské knihovny

Městská knihovna Nové Město nad Metují se 
již druhým rokem připojila k mezinárodní akci 
Noc literatury. V našem městě jsme netradiční 
čtení absolvovali postupně na třech neobvyklých 
místech - u věže Zázvorky, na farské zahrádce 
Husova náměstí a v prostorách zámku rodiny 
Bartoňů z Dobenína. Vybrané literární ukázky 
nám četli pozvaní hosté - Lucie Peterková, hereč-
ka, zpěvačka a moderátorka Českého rozhlasu; 
Dušan Hřebíček, herec (v současné době v angaž-
má hradeckého Divadla Drak); Petra Výtvarová 
Krausová, herečka, moderátorka a učitelka na 
ZUŠ Náchod. Celý podvečer jsme se dobře bavili, 
zasmáli jsme se i poučili a věříme, že příští roční-
ky nás neminou.

Kontakt na autory: biblio@knihovnanm.cz
Web knihovny: http://www.knihovnanm.cz/
Fotogalerie akce je dostupná na webu knihovny 
i na její facebookové stránce. 
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v Chlumci nad Cidlinou…  
Helena Holanová

Vždy jsme tak trošku se závistí pokukovaly 
po ostatních kulturních zařízeních, která pořá-
dají „noci“, jedno jaké… Nocí literatury jsme 
si splnily přání i my, a tak jsme se v tomto roce 
k akci také připojily. Pro fanoušky čtení, a hlav-
ně současné evropské literatury to byla jedinečná 
příležitost poslechnout si ukázky z děl soudobých 
autorů. Četba se uskutečnila na neobvyklých mís-
tech ve městě v podání např. členů divadelního 
souboru Klicpera, pana starosty, žáků dramatic-
kého souboru při ZUŠ a dalších. Jednalo se sice 
o akci organizačně náročnější, ale námaha se vy-
platila. Čtení začalo úderem 18. hodiny na šesti 
místech, z nichž každé mělo svoji jedinečnou 
atmosféru. Komu se kdy poštěstí sednout si do 
křesla na jevišti Klicperova domu a poslechnout 

si členy divadelního souboru. V hasičské zbrojni-
ci a zasedací místnosti městského úřadu přednes-
la úryvky z knih mládež dramatického kroužku 
ZUŠ. V kanceláři starosty četl sám pan starosta. 
Kdo přišel na děkanství, mohl kromě poslechu 
příjemného hlasu vedoucí muzea ochutnat i meš-
ní víno. A kdo byl ještě více žíznivý, poseděl 
v rodinném pivovárku U Vacků a strávil příjemný 
podvečer nejen s pivíčkem, ale i poslechem čet-
by. Chybičky se také vyskytly. Alespoň pro příště 
víme, čeho se vyvarovat. Velice nás potěšilo, že 
se našlo dost odvážných posluchačů, kteří nevá-
hali vyrazit na literární toulky a postupně prošli 
všech šest míst. Touto akcí se nám podařilo oživit 
podvečerní atmosféru města. A kolik lidí přišlo? 
Přes 240. A to na naše město není málo.

Kontakt na autorku: knihovna@chlumecnc.cz 
Web knihovny: http://knihovna.chlumecnc.cz/
Fotogalerie akce je dostupná na webu knihovny.

Výlet knihovnic do Národního 
pedagogického muzea a knihovny 

J. A. Komenského
Romana Tomášů

Dne 21. května 2015 jsme se opět společně 
s ostatními knihovnicemi a knihovníky jičínského 
okresu vypravili za poznáním. Oddělení regionál-
ních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně 

pro nás pravidelně pořádá odborné výlety a semi-
náře. Na tematické semináře jezdíme často, neboť 
je máme moc rádi. Všechno je pečlivě připraveno 
a předem zajištěno, stačí jen mít čas a přidat se.

Letošním cílem výletu byla opět po roce Praha. 
Navštívili jsme zrekonstruované a nově otevřené 
Národní pedagogické muzeum a knihovnu Jana 
Amose Komenského se sídlem na Malé Straně. Mu-
zeum je umístěno ve dvou domech ve Valdštejnské 
ulici: v domě U Zlatého slunce a domě U Zlatého 
šífu. Historie muzea je již více než stoletá. Vznik-
lo v roce 1892 jako projev společné snahy učitelů 
o uchování a zmapování tradic školství a pedago-
giky. V pedagogickém muzeu dosud většina z nás 
nebyla, a tak byl pro nás výlet velmi lákavý. Hned 
na začátku výstavy se nás ujala milá paní průvod-
kyně a celou expozici nám představila. Ve výkladu 

jsme byli upozorňováni na jednotlivé vystavova-
né předměty, a tak nic důležitého neušlo naší po-
zornosti. Každý z nás si našel téma, které je mu 
blízké. Vždyť školství, pedagogika a knihovnictví 
mají v současnosti mnoho společného a tak tomu 
bylo i v dobách minulých. Mezi velmi zajímavé 
exponáty patří staré tisky, z nichž bych vyzdvih-
la osmijazyčný kapesní slovník z konce 16. století 
a samozřejmě originální tisky Komenského spisů, 
např. Orbis pictus. Dále jsme nahlédli do školní-
ho kabinetu z přelomu 19. a 20. století. A co nás 
shodně oslovilo, byla expozice učebnic. Připomně-
li jsme si, jak vypadaly nejstarší slabikáře, a našli 
také ty, ze kterých jsme se v první třídě učili číst. 
Zajímavá byla ukázka vzácných školních obrazů, 
podle kterých se učily děti číst v 19. a 20. století. 
I zde nám byly některé hodně povědomé. Ačkoliv 
se může zdát, že o postavě Jana Amose Komen-
ského a jeho díle víme mnoho, zaujala nás spousta 
nových detailů, které jsme měli možnost vyslech-
nout. Velká část prohlídky byla věnována školství 
za dob Marie Terezie, osvícené panovnice, která 
podporovala vzdělanost a zasloužila se o rozšíření 
dostupnosti vzdělání. Po dvouhodinovém výkladu 
jsme doputovali na konec výstavních sálů, naplněni 

mnoha dojmy. 

Příjemnou procházkou jsme se přesunuli na 
druhý břeh Vltavy a po Národní třídě jsme do-
šli do Pedagogické knihovny J. A. Komenského 
v Mikulandské ulici, dalšího cíle naší výpra-
vy. Knihovna je umístěna ve staré budově, ale 
v brzké době dojde k jejímu stěhování do nově 
opravené budovy na Starém Městě. Knihovna 
slouží hlavně studentům pedagogických fakult 
pražských vysokých škol, učitelům a odborné 
veřejnosti. Velmi nás zaujala prohlídka Suko-
vy knihovny, která archivuje literaturu pro děti 
a mládež vydanou na území naší republiky. Nej-
starší výtisky dětské literatury pocházejí z konce 
18. století. Tím byl odborný program výletu vy-
čerpán a vydali jsme se na zpáteční cestu.

Uvědomujeme si, že máme opravdu velké 
štěstí. Naše milé kolegyně z Knihovny Václava 
Čtvrtka v Jičíně o nás vzorně pečují. Vzdělávací 
semináře a výlety zaměřené na knihovnictví jsou 
jen jednou činností, kterou nás podporují. Na 
těchto akcích se lépe poznáme a upevňujeme na-
vzájem přátelské knihovnické vztahy, obohacu-
jeme se o získané zkušenosti. Děkuji za celý náš 
jičínský knihovnický kolektiv za jejich ochotu, 
obětavost, za stálou laskavost a za odborné záze-
mí, které nám poskytují. Víme, že takový přístup 
není samozřejmý, vážíme si ho a poděkování od 
nás je jen malou odměnou.

Kontakt na autorku:  
 knihovna.markvartice@seznam.cz
Web muzea a knihovny: http://www.npmk.cz/
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Minisjezd dětských čtenářů 
náchodského regionu 2015

Workshop Střediskové knihovny a jak dál…

Markéta Tučková

Pořadatelem 27. minisjezdu dětských čtenářů 
byla Městská knihovna v Novém Městě nad Me-
tují. Na akci určenou pro náchodský region byly 
pozvány také děti ze Rtyně v Podkrkonoší a Bat-
ňovic. Setkání se konalo 9. června 2015 na téma 
 „3 v 1 po Novoměstsku“. 

V dětském oddělení všechny přítomné mile 
přivítal ředitel knihovny Mgr. Vladimír Růžička 
a knihovnice Eva Maurová s Kateřinou Smrco-
vou. Mladí čtenáři z Hronova, Náchoda, Police 
nad Metují, Červeného Kostelce, Rtyně v Podkr-
konoší a Batňovic se po malém občerstvení pus-
tili do vyplňování testu z pohádek. Pro ty nároč-
nější byl připraven test ze světa fantazie. Jakmile 
se děti dostatečně seznámily s novoměstským 
dětským oddělením, následoval společný odchod 
k zámku, kde byla domluvena prohlídka zámec-
ké kuchyně a sklepení. Paní průvodkyně převy-

Andrea Součková

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
pořádala od začátku tohoto roku již dva worksho-
py Střediskové knihovny a jak dál, které, jak už 
název napovídá, byly věnovány systému regi-
onálních funkcí v Královéhradeckém kraji. Co 
jsou to regionální funkce, netřeba knihovníkům 
více představovat. Avšak to, že na Královéhra-
decku fungují dva různé systémy pro poskytování 
metodické pomoci, už možná málokdo ví. Výkon 
regionálních funkcí v okresu (nebo jinak územně 

právěla také místní pověsti o povětrnici a o zlé 
Mandě. Děti poutavé vyprávění tak zaujalo, že 
nikdo ani nešpitl. V zámeckém parku se pak děti 
dozvěděly zajímavosti nejen z historie, ale i ze 
současnosti Nového Města nad Metují. Kdo peč-
livě poslouchal, pro toho nebyl problém vyplnit 
vědomostní kvíz. Na dětském hřišti v blízkosti 
zámku se konalo vyhodnocení a malý oběd v po-
době obložené housky.  

Malí čtenáři si kromě pěkných zážitků odnáše-
li krásné upomínkové předměty, ani knihovnice 
však neodcházely s prázdnou. :) Hrníček s logem 
novoměstské knihovny jim všem bude jistě při-
pomínat hezky prožité dopoledne. Děkujeme kni-
hovnicím za skvělou organizaci a milé přijetí…

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

definovaném obvodu), kde tuto činnost vykoná-
vá pouze pověřená knihovna, charakterizujeme 
jako systém centralizovaný. Výhody tohoto sys-
tému využívají na Jičínsku a Trutnovsku. Oproti 
tomu, pokud výkon regionálních funkcí zajišťuje 
pověřená knihovna ve spolupráci s knihovnami 
střediskovými, hovoříme o systému decentrali-
zovaném. Někdy je také označován jako systém 
střediskový a jeho přednosti doceňují na Rych-
novsku, Náchodsku a Hradecku. Jaké výhody 
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a nevýhody s sebou přináší centralizovaný způ-
sob poskytování metodické pomoci? A co středis-
kový systém - jaké plusy a minusy skrývá? Právě 
to i mnohem více bylo předmětem zmíněných 
setkání metodiček.

První z workshopů se uskutečnil 30. dubna 
2015 v konferenčním sále krajské knihovny. Na 
setkání byly pozvány knihovny pověřené i stře-
diskové, tedy všechny, které zabezpečují chod 
regionálních funkcí na Královéhradecku. To, že 
jsou si knihovny pověřené výkonem regionálních 
funkcí vědomy důležitosti poskytování metodic-
ké pomoci knihovnám menším, doložila i sku-
tečnost, že na jednání téměř všechny odpovědné 
knihovnice dorazily. Přitom program workshopu 
byl velmi náročný nejen pro organizující osoby, 
ale i pro zúčastněné knihovnice. Po úvodním 
přivítání všech přítomných byl odborný pro-
gram workshopu zahájen přednáškou Bc. Evy 
Semrádové z oddělení služeb knihovnám SVK 
HK, která hovořila o systému regionálních 
funkcí v Královéhradeckém kraji. Ve stručnosti 
zde představila základní znaky charakteristic-
ké pro jednotlivé okresy, ze kterých vyplynulo, 
jak velmi se od sebe oblasti liší. Poté už došlo 
na prezentaci konkrétních systémů poskytování 
regionálních služeb. Jako zástupkyně za systém 
centralizovaný vystoupila Dana Michlová, me-
todička z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, 
která seznámila přítomné se způsobem posky-
tování metodické pomoci na Jičínsku. Naopak 
systém střediskový reprezentovala Bc. Kateřina 
Hubertová, metodička Knihovny města Hradce 
Králové, která se ve svém příspěvku věnovala 
regionálním službám na Hradecku. Po přednáš-
kové části následovalo vyhodnocení dotazníků 
mapujících fungování střediskového systému 
v Královéhradeckém kraji, které vedla Mgr. Eva 
Svobodová, ředitelka SVK HK. (Při posílání po-
zvánky na workshop totiž byly knihovny požádá-
ny o vyplnění dotazníku. Cílem průzkumu bylo, 
řečeno velmi zjednodušeně, zjistit, jaké výhody 
a nevýhody s sebou přináší střediskový systém.) 
Účastnice workshopu byly s výsledky průzkumu 

seznámeny nejen ústně, ale obdržely také tiště-
né podklady. Velmi náročnou částí pro všechny 
přítomné bylo sestavování SWOT analýzy, tedy 
definování výhod, nevýhod, příležitostí a hrozeb 
střediskového systému. Zčásti se při vytváření 
analýzy vycházelo z odpovědí, které byly uve-
deny v průzkumu. Převažovaly však informace 
získané na základě řízené diskuse, která se ode-
hrála v poslední části workshopu. I po oficiálním 
ukončení jednání dál probíhala neformální disku-
se mezi zbylými účastníky a nejen ona byla dů-
vodem pro zorganizování dalšího setkání, kde by 
bylo téma podrobněji rozebráno.

Workshop Střediskové knihovny a jak dál II se 
konal 1. července 2015 na tomtéž místě. Ačkoliv 
se vzhledem k probíhajícím letním prázdninám, 
dovoleným či plánovaným rekonstrukcím kniho-
ven nejednalo o příliš šťastnou volbu termínu, 
sešli jsme se opět v relativně hojném počtu. Je-
likož nedošlo při prvním workshopu k dokončení 
SWOT analýzy a některým částem byla věnová-
na větší pozornost než ostatním, rozhodli jsme 
se k jejímu sestavení vrátit. Na základě řízené 
diskuse, kterou vedla i tentokrát Mgr. Eva Svo-
bodová, byla SWOT analýza dokončena. Druhá 
část workshopu měla opět podobu diskuse, která 
se točila kolem témat – výměnné fondy, perso-
nální zabezpečení a smlouvy o zajištění výkonu 
regionálních funkcí. Přestože se oficiální konec 
workshopu o hodinu oddálil, některé knihovnice 
i poté zůstávaly na svých místech a diskuse ne-
brala konce. Díky reakcím a odpovědím účastnic 
při druhém setkání se ještě více projevily rozdí-
ly v poskytování regionálních služeb, zejména 
v rámci jednotlivých okresů. Na krajské úrovni se 
jedná o věc, které se nelze úplně vyhnout, a někdy 
je vzhledem k rozdílným a specifickým podmín-
kám jednotlivých oblastí naopak věcí přínosnou. 
Ovšem pokud jsou rozdílně zabezpečeny a po-
skytovány regionální služby na úrovni okresů, 
je to už alarmující. Na základě spolupráce všech 
zapojených knihoven by mělo dojít ke sjednocení 
poskytování těchto služeb. 

Regionální funkce jsou v Královéhradeckém 
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kraji velmi komplikovanou knihovnickou čin-
ností obzvláště proto, že se jedná o práci s lid-
mi a každá pověřená či středisková knihovna 
vychází z jiných historických tradic poskytová-
ní metodické pomoci obecním knihovnám. Aby 
došlo k nějakému konsensu, bude pravděpodob-
ně muset krajská knihovna uskutečnit ještě více 
obdobných setkání metodiků. Velké množství 
informací z diskusí a výsledků z anket čeká ješ-
tě na zpracování. V období dovolených nebylo 

v našich silách je utřídit a vyhodnotit. Proto zatím 
zveřejňujeme pouze SWOT analýzu střediskové-
ho systému regionálních funkcí. 

Touto cestou bychom chtěli i všem zúčast-
něným poděkovat za účast na workshopech. 
Bez aktivního a ochotného přístupu knihovnic 
a knihovníků z pověřených a střediskových 
knihoven by podobná setkání ztrácela smysl. 

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz

SWOT analýza střediskového systému

Silné stránky Slabé stránky
•	 Dotace	na	regionální	funkce	(finance	

využívány	i	ve	střediskové	knihovně)
•	 Ekonomická	výhodnost	pro	obsluhované	

knihovny	(v	případě,	že	jezdí	do	střediskové	
knihovny	pro	výměnné	fondy	-	kratší	
vzdálenost,	méně	časově	náročné)

•	 Silnější	osobní	vazby
•	 Rychlá	a	pružná	distribuce	knih	(dostupnost	

střediskových	knihoven)
•	 Zakotveno	ve	zřizovací	listině
•	 Lepší	kooperace	–	rychlejší	řešení	problému
•	 Komunitní	role	pro	střediskový	obvod
•	 Čas	na	koncepční	práci	(pro	pověřené	

knihovny)
•	 Ulehčení	práce	pověřeným	knihovnám
•	 Dlouholeté	vazby	-	důvěryhodnost	

střediskových	knihoven

•	 Rozdílná	úroveň	regionálních	
knihovnických	služeb

•	 Různé	knihovní	systémy
•	 Skladové	prostory	
•	 Nedefinovaný	pracovní	úvazek	(velikost)
•	 Více	administrativy	pro	pověřené	knihovny
•	 Specifický	přístup	k	obsluhovaným	

knihovnám	(dáno	i	růzností	smluv)
•	 Nabídka	výměnného	fondu	je	úměrná	

velikosti	střediskové	knihovny	(čím	větší	
středisková	knihovna,	tím	větší	fond)

Příležitosti Hrozby
•	 Možnost	definice	pravidel	regionálních	

funkcí
•	 Střediskové	funkce	posilují	prestiž	

střediskových	knihoven	u	zřizovatele
•	 Vliv	na	kulturní	a	vzdělanostní	úroveň	

regionu	spadajícího	pod	středisko

•	 Nedostatečné	financování	
•	 Právní	neukotvenost	systému
•	 Přístup	zřizovatelů	střediskových	knihoven	

k	regionálním	funkcím	
•	 Některé	knihovny	po	zrušení	střediskového	

systému	ukončí	činnost,	překážka	–	
dojíždění	do	pověřené	knihovny,	přerušené	
osobní	vazby	

STAlO SE

Markéta Poživilová

Neobvyklou spoluprací Knihovny města Hrad-
ce Králové, Odboru hlavního architekta v Hradci 
Králové a Asociace výtvarných pedagogů byl 
v září 2014 zahájen pilotní projekt s názvem Můj 
dům, moje město. Jeho cílem bylo naučit děti 
mateřských, základních a středních škol vnímat 
prostředí, ve kterém žijí, chodí do školy a baví 
se. Děti se v průběhu roku učily dívat kolem 
sebe, utvářely si názor na to, co se jim líbí nebo 
nelíbí, které části města, domů, škol a školek by 
potřebovaly významně vylepšit. O těchto místech 
pak přemýšlely a snažily se navrhnout drobné 
i razantnější změny. Fantazie dětí byla v tomto 
ohledu nekonečná, a kdyby byl celý svět podle 
nich, bylo by to opravdu báječné, hravé a veselé 
místo k životu. 

Celý projekt byl založen na dobrovolnosti – jak 
organizátorů, tak účastníků – a s různou intenzitou 
se ho účastnily desítky mateřských, základních 
i středních škol v Hradci Králové. 

Část pro nejmenší děti z mateřských škol zajiš-
ťovala organizačně i metodicky Knihovna města 
Hradce Králové. Přihlášené školky se v průběhu 
roku účastnily interaktivního workshopu, při kte-
rém si děti povídaly o světě kolem nás, poznávaly, 
co vše najdou ve městě i na vesnici. Nechyběla 
samozřejmě ani pohádka (O domečku z knoflíků), 
která byla zároveň inspirací pro výtvarné tvoření. 

Nový celoroční projekt Můj dům,
moje město
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Děti si ze samotvrdnoucí hmoty vyráběly domečky, 
které zdobily barevnými knoflíky. Každý si také 
pantomimicky postavil „vlastní“ dům. Násled-
ně se děti dozvěděly, z čeho všeho lze takový 
dům postavit. Materiál si mohly vzít do ruky 
a zkoušely, jestli je tvrdý, měkký, hladký, hrubý, 
teplý, nebo naopak chladivý. Na závěr skládaly 
nejrůznější domečky ze stavebnic, jako je Merkur, 
Geomag a další. Podrobný program workshopu 
i další metodické náměty pro celoroční práci 
v mateřských školách k tomuto tématu najdete na: 
http://www.knihovnahk.cz/pro-deti/nabidka-sko-
lam. Stejným námětem i programem se můžete 
inspirovat i ve vašich knihovnách, s vašimi před-
školáky.

Žáci ze základních škol se zase mohli blíže se-
známit s konkrétní prací architektů a v týmech při-

pravovali 3D návrhy měst, parků, hřišť a podobně. 
Garantem aktivit pro I. a II. stupeň základních škol 
byl Odbor hlavního architekta v Hradci Králové.

Asociace výtvarných pedagogů a Gymnázium 
J. K. Tyla v Hradci Králové motivovaly do podob-
ných činností žáky středních škol. Zde se jednalo 
především o dlouhodobější projekty a návrhy úprav 
neatraktivních míst v Hradci Králové a zároveň 
o velice zdařilé prezentace.

Nejlepší práce všech tří skupin byly vybrány 
pro představení celého projektu. Nápaditá výstava, 
která z nich byla vytvořena, byla ke zhlédnutí od 
1. července do 2. září v prostorách 1. patra Knihov-
ny města Hradce Králové ve Wonkově ulici. 

Projekt Můj dům, moje město byl hodnocen 
velice kladně, děti opravdu bavil a přinesl velké 
množství kreativních a výtvarně zdařilých nápadů 
a návrhů. Přínos je zřejmý. Téma by se do budouc-
na mohlo stát součástí školní výuky a osobního 
rozvoje předškoláků, žáků a studentů. 

Kontakt na autorku: pozivilova@knihovnahk.cz

Jak být dobrým knihovníkem

Lenka Knapová

Dne 19. 5. 2015 pořádala Krajská vědecká 
knihovna v Liberci za podpory regionálního vý-
boru SKIP Libereckého kraje seminář s názvem 
Knihovna prakticky. Hned v úvodu ředitelka li-
berecké knihovny Mgr. Blanka Konvalinková se-
známila více než 80 účastníků s obsahem seminá-
ře a také vysvětlila okolnosti jeho vzniku. Mimo 
jiné přiznala, že je hlavní iniciátorkou akce, a jak 
dodala, je možné, že založila tradici a seminář by 
se mohl konat každý rok.

V rámci semináře, který byl rozdělen na tři 
části, zazněla řada příspěvků. Vše se točilo okolo 
hlavního tématu - jak být dobrým knihovníkem. 
Velice zajímavou přednášku prakticky na celé 
dopoledne měla Mgr. Jaroslava Štěrbová z Měst-
ské knihovny v Praze. Již z názvu přednášky bylo 
jasné, o co se bude jednat: Osobnost knihovníka, 
sociální komunikace, knihovníci a čtenáři aneb 
kdo – co – komu – jak říká, co dělá z knihovníka 
dobrého knihovníka. Její přednáška, to bylo vlast-
ně velké množství rad a doporučení podložených 
řadou příkladů z praxe. 

Co vlastně profese knihovník obnáší? Jak 
všichni víme, je toho mnoho, čeho se naše povo-
lání týká - od vlastního knihovnictví přes sociální 

sféru, komunikaci, statistiku, marketing. Dotýká 
se nás ale i demografie. Samozřejmostí by měla 
být etika. Aby vše dobře fungovalo, knihovník 
musí vědět (znát), umět, chtít a moci. Zábavné, 
ale poučné byly i příklady verbální a neverbální 
komunikace knihovníka se čtenářem, ze kterých 
vyplynulo následující doporučení: Myslete na to, 
co budou lidé říkat cestou z knihovny domů, pří-
padně jim dejte více, než očekávali.

Zajímá vás, kdo je to vlastně knihovník a ja-
kou má ve společnosti roli? Jistěže si umíme od-
povědět, ale během přednášky zaznělo mnohem 
více, například mýty o knihovnickém oboru (kni-
hovnictví není povolání – to je poslání; když si 
nás nenajdou, tak si nás nezaslouží apod.). Ně-
koho by možná překvapilo dozvědět se, že naše 
práce je leccos – například i pomoci starší osobě 
nabít kredit do telefonu. Pro někoho zase může 
být šokující myšlenka, že knihovník nemusí mít 
rád knihy, ale musí mít rád lidi, neboť je nutné si 
uvědomit, že tu nejsme pro knihy, jsme tu pro lidi. 
Dobré výsledky? To není jenom počet výpůjček, 
ale hlavně počet lidí, pro které je knihovna důle-
žitá. Součástí práce knihovníka je proto neustálá 
obhajoba knihovny a jejích služeb. 

Během přednášky jsme se také dotkli tématu, 
čí jsou vlastně knihovny – ne, opravdu nejsou 
naše, ani čtenářů… Knihovny jsou všech – všech, 
kdo platí daně. Za svou práci jsme tedy odpověd-
ní každému občanovi - i toto bychom si měli uvě-
domit. Knihovny, to bohužel nejsou ani ostrůvky 
dobra ve špatné a zkažené společnosti (době), 
i když to tak může někomu připadat. A knihovník 
sám není vševěd, nadčlověk ani mecenáš, i když 
si to někteří o nás možná myslí. 



40 U NÁS •PODZIM 2015 U NÁS • PODZIM 2015 41

STAlO SE OKéNKO

Povídání o esoterické literatuře (1. část)

Zuzana Hloušková

Esoterická literatura jako svébytný literární 
žánr se objevuje až v posledních letech a stále 
se vedou diskuse, zda se vůbec jedná o beletrii. 
Přesto si však našla cestu ke svému čtenáři a ob-
rovská vlna obliby, která se u nás zvedla zejména 
po sametové revoluci, podnítila vznik řady nakla-
datelství orientovaných pouze na tento typ lite-
ratury. Vzhledem k rozkolísanosti obsahu pojmu 
dochází i k terminologickým třenicím. V západ-
ní kultuře se někdy místo o esoterické literatuře 
hovoří o okultní literatuře (z latinského occultus, 
tedy „skrytý“). Můžeme se setkat také s označe-
ním „hermetická“, což je odvozeno od vynálezce 
alchymie Herma Trismegista. Esoterická literatu-
ra má velmi široký záběr a obvykle do ní spadají 
díla, která se zabývají alchymií, magií, astrologií, 
spiritualitou, přírodní léčbou a zdravým životním 
stylem. 

V názvu žánru se nachází slovo „esoteric-
ká“ a to nás odkazuje k původnímu významu, 
tj. „vnitřní“ či „uzavřená“ (z řeckého esoterikós). 
Původně se totiž tímto přívlastkem označovaly 
vědomosti určené výhradně pro úzký okruh za-
svěcených. Esoterické vědomosti byly tedy uta-
jovány před těmi, kterým nebyly určeny nebo 
kteří pro ně neměli dostatečnou intelektuální 
vyspělost, a představovaly jádro „tajných věd“ 
náboženského i nenáboženského charakteru. Ty-
pickým zástupcem takových tajných skupin jsou 
např. svobodní zednáři. Právě do řad zednářů se 
přidali i přední světoví spisovatelé, třeba Goethe, 
Lessing, Kipling, Scott, Wilde, Dumas. Členem 
zednářů měl být údajně i Verne a do svých ro-
mánů ukrýt zprávu, kterou měli dekódovat jen 
zasvěcenci.

Je už úsilím řady badatelů dokázáno, že esote-
rismus sehrál ve vývoji myšlení západního světa 
mimořádně důležitou roli. Nesporný je zejména 
vliv na literaturu a další umělecká hnutí. Zasáhl 
především etapu literární moderny a není žádným 
tajemstvím, že jím byli ovlivněni takoví veliká-
ni jako W. B. Yeats, T. S. Eliot nebo F. Pessoa. 
Esoterismu se dařilo zejména na italské půdě, 
kde se už dříve mimořádné přízni těšil spiritis-
mus a ovlivnil celou řadu významných intelektu-
álů. Kouzlu okultismu podlehl třeba slavný Luigi 
Capuana nebo později i nositel Nobelovy ceny 
Luigi Pirandello. Vášní pro vše okultní se netajil 
esoterik a zednář Gabriele D’Annunzio, jenž je 
příkladem „básníka-věštce“ se zájmem o parano-
rmální jevy.

Esoterismus se na přelomu 19. a 20. století 
lavinovitě šíří Evropou, navzdory vlně poziti-
vismu a racionalismu. Možná právě krize křes-
ťanské tradice otevřela stavidla lidské touze po 
hlubším poznání tajemna. Nastala renesance her-
metických nauk, zejména byl zájem o alchymii, 
astrologii a magii. Přísně tajné „umění“ se náhle 
měnilo v masově známé praktiky. Židovská ka-
bala, vědění starého Egypta, orientální spiritis-
mus – to vše se stalo námětem diskusí u nedělní 
kávy. Esoterická literatura paradoxně původní 
tajemství odkryla široké veřejnosti a přetvořila 
je v exoterické, tedy obecně známé vědění. Dnes 
jsou esoterické myšlenky předmětem vědeckého 
zkoumání, zřejmě i přičiněním francouzského 
vědce Antoina Faivra. V roce 1999 bylo v Amste-
rodamu založeno první výzkumné centrum zabý-
vající se touto disciplínou, vznikají nové studijní 
obory na světových univerzitách. 

Přednáška zahrnovala také strategii marke-
tingu, a to především v tom směru, jaké jsou 
naše cílové skupiny, zda jsme si zjistili demo-
grafické složení obyvatel v naší obsluhované 
populaci. Víme, na kterou skupinu se zaměřit, 
a rozmysleli jsme si dobře, jak s ní chceme pra-
covat? Přitom musíme myslet i na to, že junioři 
nejsou jenom děti a senioři nejsou jenom dů-
chodci.

V podobném duchu jsme se v rámci přednáš-
ky zamýšleli i nad akvizicí. Lektorka nám uvedla 
příklad z praxe: co se stalo a kam to vedlo, když 
chtěl v jedné nejmenované americké knihovně 
ředitel razantně zvýšit výpůjčky, a proto byly 
nakoupeny pouze samé bestsellery. Dále byla 
nadnesena myšlenka, co bychom dělali, kdyby-
chom zničehonic měli desetkrát víc prostředků 
na nákup knih. Jsme na tuto, i když málo reál-
nou, možnost připraveni? Měli bychom dostatek 
pracovních sil na zpracování? S tím samozřejmě 
souvisí i otázka, za jak dlouho by se dostaly no-
vinky ke čtenáři. Apod. 

To vše a mnohem víc obsahovala přednáška 
Mgr. Štěrbové, doporučuji ji proto každému, kdo 
má zájem o to, aby jeho knihovna stále prospíva-
la. Dle slov přednášející je totiž každá knihovna 
ctěná tak, jak si zaslouží. 

Ze semináře jsem si odnesla ještě jednu myš-
lenku: Vracíme se tam, kde je nám dobře, kde se 
cítíme bezpečně. Přeji proto všem knihovníkům, 
aby se u nich v knihovně takto cítili jejich uživa-
telé, protože to závisí hlavně na nich - na jejich 
osobnosti, všichni totiž dobře víme, že knihovna 
stojí a padá s knihovníkem.

Kontakt na autorku: knihovna.pecka@seznam.cz

Informace o semináři, stejně tak jako prezentaci 
z přednášky Mgr. Štěrbové naleznete na webu 
Krajské vědecké knihovny v Liberci: http://www.
kvkli.cz/pro-knihovny/vzdelavani/odborne-vzde-
lavani/26-kalendar-udalosti/pro-knihovny/2536-
-knihovna-prakticky.html



42 U NÁS •PODZIM 2015 U NÁS • PODZIM 2015 43

OKéNKO OKéNKO
Zatímco v jiných odvětvích kultury, zejména 

ve filmu, jsou esoterické prvky spíše komediální 
či hororovou rekvizitou, u čtenářů jednoznačně 
vedou. Třeba takový Lunární kalendář Krásné 
paní patří už opakovaně mezi nejprodávanější ti-
tuly dle statistik Svazu knihkupců a nakladatelů. 
Zatímco v jiných zemích je tomuto typu literatury 
vyhrazen prostor v malinkých zastrčených krám-
cích či speciálních e-shopech, na české čtenáře 
čekají velké kamenné prodejny, často i s vlastní 
čajovnou či obchůdkem s léčivy či talismany, 
nebo alespoň celá samostatná oddělení v knih-
kupectvích, obvykle narvaná tituly k prasknutí. 
Vzniklo na 115 nakladatelství, která chrlí stále 
nové a nové tituly třeba i v dvacetitisícovém ná-
kladu. Jedním z prvních bylo nakladatelství Prag-
ma, díky němuž se k nám dostaly knihy Louise  
L. Hayové a Roberta Kiyosakiho, patřící ke stá-
licím na trhu s esoterickou produkcí. Toto nakla-
datelství vydalo také slavné Čtyři dohody od Mi-
guela Ruize, jehož divadelní podobu už několik 
let popularizuje herec Jaroslav Dušek. Knih se 
prodalo přes půl milionu výtisků (což je mimo-
chodem více než všech Odstínů šedi dohromady). 
I taková infantilní novela Dalajlamova kočka a 
umění příst Davida Michie se stala okamžitě hi-
tem a bez problémů se vyprodala. 

Můžeme se samozřejmě ptát, co stojí za úspě-
chem esoterické literatury, který je u nás mimo-
řádný. Možná jsou Češi opravdu ateistický národ 
a k duchovní „alternativě“ je to vždycky táhlo. 
Stačí se podívat do minulosti… Už v 90. letech 
19. století rozdmýchal u nás zájem o hermetismus 
jihočeský rodák baron Leonhardi, který pořádal 
spiritistické seance a založil také slavnou theoso-
fickou lóži, pokoušející se o syntézu východní-
ho a západního okultismu, často navštěvovanou 
Gustavem Meyrinkem. Zkoumání posmrtného 
života padlo na úrodnou půdu zejména ve spiriti-
stickém Podkrkonoší, ale rozšířilo se i do velkých 
měst. Roku 1896 začal vycházet časopis Život – 
časopis pro spiritism, plný rad, jak pracovat na 
poli posmrtných fenoménů, a filozoficky zaměře-

ných článků. O rok později ho následoval časopis 
Lotus, v jehož redakčním týmu byl např. Alois 
Koch a astrolog Jan Bedrníček. Pojednával nejen 
o okultismu, ale i o filozofii, józe, reinkarnaci 
a o tzv. martinismu podle Louise-Clauda de Saint 
Martina, podle nějž vznikl dokonce i martinistic-
ký řád s českou lóží s názvem U modré hvězdy, 
jejímž členem byl básník Julius Zeyer. Centrum 
martinistického hnutí se posléze přestěhovalo 
do Prahy a díky E. Haunerovi se pustilo do vy-
dávání Sborníku pro filosofii, mystiku a okultis-
mus. Vycházel dvakrát ročně a prezentoval i další 
méně známé esoterické směry, jako iluminátství 
a neognosticismus, a měl takový úspěch, že od 
roku 1989 vycházel dokonce s přílohami Sfinx 
a Gnosis. Hauner se později sblížil s katolickou 
mystickou literární společností Sursum a vydal 
Stručný nástin některých tajných společností 
a také Slovníček spiritualistický. Další z českých 
popularizátorů byl Karel Pavel Dražďák, který 
přispěl ke vzniku Moderní revue, jejíž význam-
nou osobností byl martinista Jiří Karásek ze Lvo-
vic. Ve stejné době začal fungovat pražský spolek 
okultistů Flammarion. Objevila se i další periodi-
ka, jako mystický časopis Pokoj Tobě nebo Hvěz-
da záhrobní (později Nové slunce – časopis pro 
psychická studia a harmonický vývoj člověka). 
Jeho šéfredaktor Jaroslav Janeček v něm propa-
goval zejména učení švédského mystika Emanu-
ela Swedenborga. Sám napsal dílko Před branou 
vyšších světů – psychické síly člověka. Na herme-
tické scéně se na počátku 20. století angažovala 
celá řada osobností, např. Jan Řebík, Karel Wein-
furter a zejména Otakar Zachar, který se jako 
vydavatel přičinil o řadu alchymistických spisů. 
Stejně tak je nutné zmínit Miloše Maixnera, her-
metika a odpůrce zednářství, jenž byl taktéž ak-
tivní autor i vydavatel a založil časopis Kosmické 
rozhledy. Svou roli sehrál i Josef Maria Emanuel 
Lešetický z Lešehradu, básník, prozaik, dramatik, 
stoupenec rosekruciánství a zakladatel cenného 
literárního archivu Lešehradeum. Angažoval se 
i v Duševědné společnosti a v řádu Stříbrný kruh, 

který navazoval na českou mytologii a jehož čle-
nem byl např. i básník Otokar Březina. Nelze ne-
zmínit také profesora Otokara Griese, který se mj. 
podílel na vzniku časopisu Isis a také Ústředního 
nakladatelství okultních věd v Přerově. Sám se 
věnoval hermetickému lékařství a napsal o tom 
řadu příruček. Z básníků zmiňme alespoň Josefa 
Šimánka, který přispíval do časopisu Proč žijeme. 

Někdy je toto období nazýváno zlatým věkem 
českého hermetismu, jak zmiňuje ve své knize 
Novodobý český hermetismus i doc. Milan Na-
konečný. V první polovině 20. století byl jedním 
z nejvýznamnějších hermetických aktivistů Petr 
Kohout alias Pierre de Lasenic, zakladatel slavné 
lóže Horev-klub a autor stěžejních hermetických 
spisů jako Universalismus, Sexuální magie, Tarot 

- klíč k iniciaci a dalších. Velmi plodným autorem 
byl také Fr. Jindřich Kabelák, který se věnoval 
kabalistické mystice, spagyrii, indické astrologii 
a psychurgii. V roce 1938 se v Čechách údajně 
vyskytovalo na 700 stoupenců hermetismu, jak 
uvádí Jan Kefer, aktivista a zakladatel časopisu 
Logos a edice přísně tajných tisků Eulis, v níž vy-
šel i překlad Tibetské knihy mrtvých. Sám Kefer 
vydal obsáhlou lístkovou Encyklopedii okultismu. 
Kvůli svému vlastenectví a magickým obřadům 
proti Hitlerovi se nakonec stal trnem v oku na-
cistům a byl deportován do koncentračního tá-
bora Flossenbürg, odkud se už nevrátil. Podobně 
dopadl i kabalista a publicista Oldřich Eliáš. Za 
novodobého pražského Fausta je považován Jiří 
Arvéda Smíchovský, který sice nepřispěl žád-
ným větším literárním dílem, ale sehrál v tvorbě 
jiných významnou roli. Přátelil se třeba s Pravo-
slavem Lexou, magikem a spisovatelem okult-
ních románů (Černý mág, Ve spárech démonů, 
Cagliostro, Zahrada sfingy aj.). Pod klíčovými 
díly hermetismu je podepsán Josef Louda řečený 
Abba. Věnoval se tarotu a řada děl zůstala v jeho 
rukopisné pozůstalosti. V zahraničí je za jednoho 
z nejvýznamnějších představitelů české moderní 
magie považován František Brandon, a to díky 
svým knihám Brána k opravdovému zasvěcení, 

Praxe magické evokace a Klíč k opravdové kaba-
le. Českými hermetiky však nebyl přijat, protože 
v něm viděli černého mága. Založil pak vlastní 
okultistický kroužek a napsal řadu učebních textů 
o magii a runách; údajně vlastnil i návod na vý-
robu kamene mudrců. Otevřel si dokonce vlastní 
spagyristickou léčitelskou praxi v Opavě, kam 
za ním mířily i významné osobnosti kulturního 
a společenského života. Jedním ze zakladatelů 
významného hermetického spolku Universalie 
byl Josef Štěpán Kmínek, zvaný Čaroděj, který 
měl údajně schopnost nahlížet do astrálu. Poz-
ději sympatizoval s křesťanskou mystikou a na-
psal v tomto směru i celou řadu děl (Cesta světla, 
Cesta lásky křesťanství, Universalismus jako ná-
boženství budoucnosti). Bohatým, asi třicetisvaz-
kovým dílem se může pochlubit mystik Petr Klí-
ma-Toušek, který se nejprve věnoval evokační 
magii a józe, později ho zaujala mystická škola 
Maharišiho. Zajímavou osobností naší scény je 
také jasnovidka Marie Kubištová, známá spíše 
pod svým duchovním jménem Alma Excelsior, 
autorka knih tzv. třetí cesty, obsahující nauky pro 
šestou árijskou kulturu (= slovanskou). Svou ne-
lehkou životní cestu popsala v autobiografii Ces-
ta ohně. Vyznávala nauky tzv. zodiakální školy 
a napsala o ní celou řadu studií. Jejím žákem byl 
světoznámý fotograf František Drtikol, který pře-
ložil několik stěžejních děl východní filozofie, ta 
se však šířila pouze samizdatem.

Vzhledem k rozsahu zpravodaje musel být člá-
nek rozdělen, další část Povídání o esoterické li-
teratuře naleznete v příštím čísle.

Použité zdroje: 

GOODRICK-CLARKE, N. Západní esote-
rické tradice. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-
247-3143-8.

KALAČ, Petr. Stručná historie české esoteric-
ké scény od konce 19. století do roku 1989. Doku-
mentační centrum českého hermetismu [online]. 
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OKéNKO OKéNKO
v Evropě, která byla z velké části věnována prof. 
Ivanu Šišmanovi, jednomu z prvních vizionářů 
sjednocené Evropy. 

Kam jsme se nestihly podívat v úterý, tam 
jsme nahlédly ve středu. A tak jsme navštívily 
oddělení digitalizace a místnost se starými tisky. 
(Na digitalizačním pracovišti zaměstnávají mla-
dého muže, který původně do knihovny nastou-
pil přes dotační program úřadu práce pro získání 
praxe. Tohoto programu využívá také Studijní 
a vědecká knihovna v Hradci Králové.) Při pro-
hlídce skladů jsme si uvědomily, jaké prosto-
rové nevýhody přinášejí budovy postavené pro 
jiné účely, než jakým pak ve skutečnosti slouží. 
Slovenští kolegové totiž museli využít každého 
volného místa pro uskladnění knih, a tak by zde 
člověk neznalý místa lehce zabloudil. Ve středu 
jsme si nejvíce užily návštěvu Literárního a hu-
debního muzea, kde jsme si vyzkoušely práci 
s interaktivní tabulí a také jsme měly možnost 
zahrát si na tradiční lidové hudební nástroje, 
včetně fujary. Poznávání knihovny jsme zakon-
čily v Loutkovém salónu, kde nám paní Lásková, 
lektorka a kurátorka, zahrála krátké představe-
ní – paní Lásková je žena na svém místě, jak už 
její příjmení naznačuje, je velmi milá a má vřelý 
vztah a cítění k loutkám. V podvečer jsme se vy-
daly na prohlídku Matějova domu…

Následující den jsme jeli s paní Doktorovou 
a panem Dědičem do Banské Štiavnice, města 
s bohatou hornickou historií. Navštívili jsme 
hornické muzeum, kde jsme se naučili rýžovat 
zlato, dále jsme se procházeli hornickým podze-
mím a výlet jsme zakončili prohlídkou Muzea 
svatého Antona. 

V Banské Bystrici pro nás připravili opravdu 
pestrý program – ani jsme se nestihly nudit.  
Chtěly bychom proto všem poděkovat za milé po-
hoštění a čas, který s námi zaměstnanci ŠVK BB 
strávili – ať při prohlídce knihovny, výletu nebo 
při bohatých obědech a večeřích. Velké díky patří 
samozřejmě také paní ředitelce Oľze Laukové.  

Na závěr si neodpustím několik postřehů 
a porovnání dvou vědeckých knihoven. Jak 
u nás, tak i na Slovensku se osvědčil Herbie – 
box na vracení zapůjčených knih. Dále se v Ban-
ské Bystrici inspirovali našimi studijními boxy 
(u nich jsou však z vchodové strany opatřeny 
průhledným sklem). I na Slovensku se setkaly 
s úspěchem a jsou hojně využívány. Velké roz-
díly v našich knihovnách způsobují prostorové 
možnosti. V ŠVK BB nejsou kvůli nedostatku 
prostoru knihy umístěny ve volném výběru, ale 
jsou uloženy pouze ve skladech. Tato skutečnost 
ovlivňuje způsob poskytování absenčních služeb. 
Zatímco u nás jsou knihy vystavené ve volném 
výběru i ve skladech, na Slovensku si knihy k ab-
senčnímu půjčování objednávají čtenáři elektro-
nicky, knihovníci je následně vyhledávají ve 
skladech, a tak je cesta ke čtenáři o něco delší. 
Další rozdíl je v tematicky zaměřených místnos-
tech – jak jsem již výše zmiňovala, jedná se např. 
o jazykové studovny, Loutkový salón atd. 

Musím se také ještě zmínit o novince, kterou 
knihovna představila veřejnosti v březnu tohoto 
roku, a tou je Librarium. V nově vzniklé míst-
nosti se nachází expozice zaměřená na vývoj 
knihtisku v Banské Bystrici a s ním související 
oblasti. Na stěnách si můžete prohlédnout časové 
osy mapující historii knihařských rodin a kniho-
ven v Banské Bystrici, doplněné fotografiemi 
a dalšími ilustracemi. Najdete zde i místa k seze-
ní pro výuku a skřínku, která v šuplíčkách skrývá 
různé otázky, a tak se mohou studenti učit stylem 

„škola hrou“.

Pokud budete mít cestu do této oblasti, ná-
vštěvu Banské Bystrice vřele doporučuji: nád-
herné město s pěkným náměstím a šikmou věží, 
nad kterým se vypíná kopec Urpín. No a když už 
tam budete, určitě se zastavte i v knihovně, stojí 
to za to. 

Kontakt na autorku: zuzana.spackova@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkbb.eu/

Pracovní stáž ve Státní vědecké 
knihovně v Banské Bystrici

Zuzana Špačková

Partnerská spolupráce mezi městy Hradec 
Králové a Banská Bystrica má již dlouholetou 
tradici. Stejně tak se postupně již několik let 
utváří i tradice výměnných zahraničních stáží 
mezi vědeckými knihovnami těchto krajských 
měst. Každý rok vyjíždějí v tutéž dobu dva za-
městnanci Studijní a vědecké knihovny v Hrad-
ci Králové a Státní vědecké knihovny v Banské 
Bystrici na pracovní stáž. Letos tomu tak bylo ve 
dnech od 18. do 22. května 2015 a jsem ráda, že 
jsme měly příležitost se tentokrát s kolegyní An-
dreou Součkovou do této krásné metropole ležící 
na středním Slovensku podívat i my. 

Než člověk vyrazí na pracovní stáž, je zapo-
třebí vše důkladně naplánovat. Rozhodly jsme se 
proto, že do Pardubic, našeho prvního přestupní-
ho místa, pojedeme autobusem, kde jsme měly 
mít rezervu 10 minut. To jsme ovšem nečekaly, 
že autobus už do Hradce Králové přijede s 15mi-
nutovým zpožděním… Následovalo shánění 
dalšího spoje, kontaktování paní Doktorové (ma-
nažerka pro mezinárodní styky v ŠVK BB) a pří-
jemné (ale dlouhé) čekání s kávou na další vlak 
v Pardubicích. Poté už cesta plynula hladce a do 

Banské Bystrice jsme dorazily akorát na večeři. 

Od úterního rána jsme měly velmi nabitý pro-
gram. Po snídani v nedalekém penzionu Kúria 
jsme byly oficiálně přivítány paní ředitelkou 
Oľgou Laukovou, která nám představila i ostatní 
vedoucí knihovny.

Následující dva dny jsme procházely jednot-
livá oddělení a porovnávaly, jak to vypadá u nás, 
jak které oddělení funguje a co kdo má na sta-
rosti.  

V úterý jsme se podívaly na oddělení pre-
zenčních i absenčních služeb, navštívily jsme 
oddělení akvizice, katalogizace a spousty dal-
ších místností a kanceláří. Zaujala nás jazyková 
centra: INFO USA, Britské centrum, Německá 
studovna, Centrum slovanských studií a Win-
dow of Shanghai – ŠVK BB totiž navázala spo-
lupráci i s šanghajskou knihovnou. (Spolupráce 
vznikla díky zájmu Číny o architekta Ladislava 
E. Hudce, rodáka z Banské Bystrice, který v le-
tech 1918–1945 postavil v Šanghaji 65 budov.) 
Dále jsme se podívaly do galerie a hudebního 
atria a den jsme zakončily návštěvou přednášky 
prof. Rumjany Konevové nazvané Bulharsko 

DCČH & Grimoar.cz, © 2007 [cit. 2015-08-13]. 
Dostupné z: http://dcch.grimoar.cz/?Loc=detai-
l&Cat=1&Lng=1&UID=3

KUBÍČKOVÁ, Klára. Nevzýváme jednorož-
ce, šíříme štěstí! Literární esoterice se u nás daří. 
IDNES.cz [online]. Praha: MAFRA, © 1999-

2015 [cit. 2015-08-13]. Dostupné z: http://kultu-
ra.zpravy.idnes.cz/esoterika-v-literature-0v1-/li-
teratura.aspx?c=A140815_170353_literatura_ts

STAMM, H. Pozor, esoterika: mezi spiritua-
litou a pokušením. Praha: Academia, 2002. ISBN 
80-200-1018-1.
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DOPORUčUJEME DO vAŠiCH FONDŮ Z KNiHOvNiCKÝCH ORGANiZACí
těm, které vedou „dobrovolní“ knihovníci, pro něž 
knihovnická práce není hlavní profesí. Některé 
z nabízených služeb, např. vzdělávání, konzulta-
ce aj., jsou určeny i knihovnám s profesionálními 
pracovníky nebo veřejným odborným knihovnám.

Služby, které pověřené knihovny poskytují, 
se týkají široké škály činnosti knihoven. Pro-
střednictvím konzultací a metodických návštěv 
jsou řešeny např. otázky zpracování a uspořádání 
knihovních fondů, výpůjční techniky, zařízení 
knihoven, kulturně-vzdělávací činnosti aj. K zá-
kladním službám patří pomoc při aktualizaci 
a revizi knihovních fondů či při rekonstrukci 
a stěhování knihovny, dále také pomoc a in-
struktáže při změně knihovníka… Významnou 
a velmi oceňovanou službou je půjčování vý-
měnných souborů. Řada pověřených knihoven 
pro své knihovny nakupuje a zpracovává obcemi 
hrazené knihy, které zůstávají v základním fon-
du jednotlivých knihoven, v některých krajích se 
sdružují prostředky poskytnuté krajem a obcemi 
na nákup výměnných fondů. Rozvíjejí se koope-
rativní knihovní systémy spravované krajskými 
a pověřenými knihovnami, do nichž se zapojuje 
stále více knihoven. Díky nim pak mohou i vel-
mi malé knihovny poskytovat služby na vysoké 
úrovni. Velký význam mají kontakty pracovníků 
regionálních služeb se zástupci obcí – zřizovatelů 
knihoven, na jejichž podpoře závisí úroveň kaž-
dé knihovny. Nelze opomenout význam pomoci 
metodiků při přípravě žádostí obcí do grantových 
programů na podporu knihoven. 

Všechny činnosti, které je možno žádat od 
krajských či pověřených knihoven, jsou vyjme-
novány ve Standardu pro výkon regionálních 
funkcí z roku 2002 a dále specifikovány v Me-
todickém pokynu Ministerstva kultury k zajištění 
výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich ko-
ordinaci na území České republiky z roku 2005. 
V roce 2014 byl metodický pokyn na návrh Sek-
ce SDRUK pro regionální funkce novelizován. 
V návaznosti na Standard pro dobrou knihovnu 
z roku 2012, na jehož přípravě se sekce rovněž 
významně podílela, byla vydána příručka Služ-
by knihoven knihovnám. Krajské programy 

regionálních funkcí na podporu knihoven. Pu-
blikaci vydala Národní knihovna ČR s finanční 
podporou Ministerstva kultury ČR, pod záštitou 
Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Spol-
ku pro obnovu venkova ČR s cílem propagovat 
regionální služby a informovat o rozsahu a finan-
cování programu regionálních funkcí. Publikace, 
určená zejména starostům a zastupitelům obcí, 
podává srozumitelnou formou přehled nabíze-
ných služeb a zároveň dokumentuje současné 
rozdíly v jednotlivých krajích. V elektronické 
formě je dostupná na adrese: http://ipk.nkp.cz/
docs/RF/sluzby_knihoven_knihovnam.pdf 

Sekce SDRUK pružně reaguje na aktuální 
problémy a trendy v knihovnictví. V posledních 
letech se to týká zejména spojitosti s Koncepcí 
rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 a při-
pravovanou novou koncepcí na léta 2016-2020, 
dále s Centrálním portálem knihoven, pro který 
je třeba připravit podklady na různých úrovních. 
Krajských a pověřených knihoven se konkrétně 
týká příprava a naplnění Centrálního adresáře 
knihoven (CADR). Pracovníci regionálních slu-
žeb pak budou hrát zásadní roli při seznamování 
široké knihovnické veřejnosti s centrálním portá-
lem, jeho funkcemi a významem. 

V tomto roce připravuje Sekce SDRUK pro 
regionální funkce společně s Knihovnickým in-
stitutem NK ČR celostátní seminář, který se bude 
konat 20.-21. října v Pardubicích. Jeho program 
je velmi bohatý a kromě problematiky regionál-
ních funkcí se bude zabývat i aktuálními knihov-
nickými otázkami, mezi které patří: knihovnické 
vzdělávání - profese metodik, již zmiňovaný Cen-
trální portál knihoven, půjčování e-knih v čes-
kých knihovnách, MVS, oceňování knihoven 
a knihovníků v krajích a další zajímavé náměty.

Kontakt na autorku: konvalinkova@kvkli.cz

Informace o sekci na webu SDRUK: http://www.
sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-regionalni-

-funkce/ a na webu Knihovnického institutu NK ČR 
Informace pro knihovny: http://ipk.nkp.cz/progra-
my-podpory/regionalni-funkce-verejnych-knihoven

Sekce SDRUK pro regionální funkce

Blanka Konvalinková

Sekce SDRUK pro regionální funkce byla 
založena v roce 2002. V sekci, vedené předsed-
kyní Mgr. Blankou Konvalinkovou, jmenovanou 
do funkce Sdružením knihoven, pracují metodici 
krajských knihoven a odborníci Knihovnického 
institutu NK ČR v čele s PhDr. Vítem Richterem, 
ředitelem KI. Programovou náplní sekce jsou 
aktivity směřující k vyrovnání úrovně poskytova-
ných kulturních a vzdělávacích služeb knihoven, 
které působí v obcích různých velikostí, a cel-
ková podpora rozvoje služeb knihoven finančně 
dotovaná kraji. 

Nemalý význam má setkávání krajských 
metodiků, výměna zkušeností, nápadů a názorů 
a snaha o určité vyrovnávání kvality poskytova-
ných regionálních služeb v rámci specifických 

podmínek jednotlivých krajů.

Sekce pořádá dvakrát ročně pracovní porady 
krajských metodiků v Praze a jednou za dva roky 
celostátní semináře s širší účastí knihovnické ve-
řejnosti. Řeší aktuální problémy, které se v sou-
vislosti s regionálními funkcemi dotýkají všech 
krajů, v první řadě jejich financování. Kraje, které 
poskytují na výkon regionálních funkcí prostřed-
ky, se nezřídka domnívají, že snížení těchto finan-
cí (a k němu po nástupu nové rady kraje jednou 
za čtyři roky někdy dochází) nemá zásadní vliv 
na fungování menších knihoven. Ale to je veli-
ký omyl. V rozsáhlé síti českých knihoven hrají 
právě regionální funkce významnou roli. Krajské 
a pověřené knihovny díky nim mohou poskytovat 
služby zejména malým obecním knihovnám, tedy 

Červinka, CSc., a děkan Pedagogické fakulty 
UHK doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. V první části 
knihy autor představuje životní příběh a dílo zná-
mého hradeckého výtvarníka, pedagoga a anato-
mického malíře PhDr. Josefa Bavora, druhou část 
tvoří rozsáhlá obrazová příloha. Křest knihy byl 
jednou z akcí pořádaných k letošnímu 70. výročí 
založení hradecké lékařské fakulty.

Kontakt na autorku: RepovaL@lfhk.cuni.cz 
Webové stránky Lékařské knihovny:  
         https://www.lfhk.cuni.cz/lekarska-knihovna/

Křest knihy na Lékařské fakultě UK 
v Hradci Králové

Lucie Repová

KMOŠEK, Petr. Spirála života, smrti i naděje 
v obrazech Josefa Bavora. 1. vyd. [Pardubice]: 
RETA, 2015, 323 s. ISBN 978-80-260-7770-1. 
Kniha vychází za podpory Pedagogické fakulty 
UHK Hradec Králové.

V galerii Na Hradě v prostorách Lékařské 
knihovny LF UK v Hradci Králové proběhl dne 
14. května 2015 slavnostní křest knihy PhDr. Petra 
Kmoška Spirála života, smrti i naděje v obrazech 
Josefa Bavora. Knihu pokřtil děkan Lékařské 
fakulty UK v HK prof. MUDr. RNDr. Miroslav 
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Z KNiHOvNiCKÝCH ORGANiZACí KDO JE

Mgr. Naďa Kaločová, 
vedoucí Městské knihovny 

Rychnov nad Kněžnou
Vanda Vaníčková

Knihovnický itinerář nemusí představovat je-
nom knihy či paměti významných rodáků. S úsmě-
vem se za něj sama pokládá i ředitelka knihovny 
východočeského města Karla Poláčka, která je 
za celé své knihovnické působení věrná jediné 
knihovně.

Kdy vás napadlo, že se stanete knihovnicí?
Jako malá jsem chodila do knihovny, kde půj-

čovaly vždycky starší paní. Nejdřív jsem si tedy 
myslela, že knihovnice musí být starší. Když 
jsem se po gymnáziu rozhodovala, kam jít dál, 
chtěla jsem na pedagogickou fakultu. Nakonec to 
nevyšlo a já se vydala do Prahy na knihovnickou 
nástavbu. Udělala jsem dobře, knihovnictví mi 
přilnulo k srdci.

Nelákala vás myšlenka zůstat v Praze?
Po dobu studia se mi tam moc líbilo, město ne-

bylo ještě tak divoké jako dnes. Zůstat jsem v me-
tropoli ale nechtěla. Mám ráda menší knihovny, 
kde je různorodá práce a vyzkoušíte si od každé-
ho trochu. Do rychnovské knihovny jsem chodi-
la na praxi, takže jsem byla ráda, že se naskytlo 
místo právě tam.

Jaké byly vaše profesní začátky?
Celou dobu jsem zde v Rychnově nad Kněž-

nou. Začínala jsem v půjčovně pro dospělé, po 
mateřské pracovala na dnešních regionálních 
funkcích, převažovaly vždycky služby. Stalo se 
ale, že bylo potřeba doplnit úvazek, tak jsem zku-
sila i účtárnu.

v Rychnově působíte už relativně dlouho, kte-
ré akce považujete za vydařené?

Aktuálně si cením úspěšných grantů VISK 3, 
díky kterým můžeme v knihovně obnovit zastara-
lé počítačové vybavení. Oblíbenou akcí je Svátek 

knihy, sdružující regionální vydavatele a nakla-
datele. V rámci této akce se například povedla be-
seda s Vlastimilem Vondruškou (90 návštěvníků) 
nebo pásmo přednášek o Magdaleně Dobromile 
Rettigové, které zaujalo i středoškoláky.

Práce se čtenáři občas přinese i kuriózní poža-
davky. Máte něco v zásobě?

Já osobně ne, ale kolegyně Yvona Drbohlavo-
vá jich má spousty. Poslední perlička je červen-
cová detektivní práce, kdy se hledala kniha Cesty 
a osudy loveckého rohu. Do naší knihovny přišel 
jeden z rychnovských trubačů a sháněl knihu, ve 
které jsou noty na speciální černínskou fanfáru. 
Trubači ji potřebovali nacvičit na pohřeb hraběte 
Czernina, který se konal v Jičíně. Pečlivé Yvo-
nino hledání a ochota pracovnic SVK HK dopo-
mohly k tomu, že se nám pro čtenáře podařilo 
získat veřejnosti běžně nedostupnou knihu. 

Zajímavé propojení regionu díky knihovnám. 
čemu se věnujete ve volném čase?

Sportu, pomáhá mi pročistit hlavu. Hraju tenis 
a volejbal, jezdím na kole. Samozřejmě i ráda čtu.

Jaké knihy čtete nejraději?
Ty, co mi něco dají. Zejména jde o populárně-

-naučnou literaturu. Ráda čtu i detektivky, v po-
slední době to byl třeba Jo Nesbo. Všichni ho 
čtou, tak mi to nedalo, zkusila ho také a určitě 
doporučuji všem náročným čtenářům. V poslední 
době mě oslovila i Camilla Läckbergová s romá-
nem Ledová princezna.

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz
Kontakt na dotazovanou:  
 nada.kalocova@kulturark.cz
Web knihovny:  
 http://www.kulturark.cz/knihovna

Kamarádka knihovna

Stanislava Benešová

V úterý 2. června 2015 bylo od rána v pobočce 
Lužiny Městské knihovny v Praze živo. Aby ne. 
Vyhlašovaly se zde výsledky již páté jubilejní ce-
lostátní soutěže Kamarádka knihovna, kterou po-
řádá SKIP ČR a firma 3M pod záštitou MK ČR. 

Nejprve se ale křtila Knížka pro prvňáčka Ji-
řího Žáčka Odemyky zamyky. Autor knihy i ilu-
strátor Vojtěch Jurík (s pseudonymem Vhrsti) se 
tohoto slavnostního setkání zúčastnili a společně 
s dětmi z lužinské základní školy ji pokřtili. Pro 
Jiřího Žáčka měly děti překvapení. Vojtěch Pe-
tráň a Michela B. Margelinová pro něj napsali 
báseň a zarecitovali mu ji.

Po autogramiádě začalo stoupat napětí. Kte-
rou knihovnu vybrala odborná komise jako tu 
nejlepší kamarádku dětí? Do projektu se zapoji-
lo přes 80 knihoven a děti jim vystavily 15 000 
vysvědčení. Do finále se knihovny dostaly nejen 
díky hodnocení dětí, ale také za výborné výsled-
ky své práce. Komise nejlepší knihovny postup-
ně navštívila a hodnotila prostředí a přívětivost 
knihoven, spolupráci s partnery ve městě a také 
aktivity pořádané pro celé rodiny. 

Nebudu vás napínat. Umístění knihoven 
v jednotlivých kategoriích naleznete na adrese: 
www.kamaradkaknihovna.cz. A kam putoval di-
plom a šek od generálního partnera firmy 3M? 
Pendolinem odjel do Městské knihovny v Haví-
řově. Dana Kochová, vedoucí dětského oddělení 
a dlouholetá předsedkyně regionálního klubka, 
zářila štěstím. A právem. 

Ceny a květiny byly rozdány, šampaňské vy-
pito a začal další pracovní den. Tak ať žije Kama-
rádka knihovna 2016!

Redakční rada zpravodaje U nás by také ráda 
pogratulovala všem knihovnám v Královéhra-
deckém kraji, které se v letošním ročníku soutěže 
Kamarádka knihovna umístily na velmi pěkných 
místech. Jak již z prvních stránek tohoto čísla 
zpravodaje víte, první pozici v kategorii od 5 001 
do 10 000 obyvatel obsadila Městská knihovna 
v Novém Městě nad Metují. Které další knihovny 
byly úspěšné? Čtěte dále… 

- Do 3 000 obyvatel 
• 7. místo – Obecní knihovna Batňovice

- 3 001-5 000 obyvatel
• 3. místo – Městská knihovna  

            Rtyně v Podkrkonoší

- 5 001-10 000 obyvatel
• 3. místo – Městská knihovna Nová Paka
• 9. - 11. místo – Městská knihovna  

                        Chlumec nad Cidlinou

- 10 001-20 000 obyvatel
• 2. místo – Knihovna Václava Čtvrtka  

                 v Jičíně
• 5. místo – Městská knihovna Slavoj  

                 ve Dvoře Králové nad Labem 
• 11. místo – Městská knihovna Náchod

Kontakt na autorku: npknihovna@monix.cz
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Acta bibliothecalia et informatica

Knihovnice/Knihovník Královéhradeckého kraje 
roku 2015

Andrea Součková

MATULA, Kamil et al. Acta bibliothecalia et 
informatica. Opava: Slezská univerzita, Filozo-
ficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky, 
2014. 84 s. ISBN 978-80-7510-042-9.

V České republice si v současnosti zájemci 
o obor informační studia - knihovnictví mohou 
vybrat z nabídky tří vysokých škol. Kromě Uni-
verzity Karlovy v Praze a Masarykovy univerzi-
ty v Brně lze studovat také na Slezské univerzitě 
v Opavě. Ačkoliv je v porovnání se jmenovaný-
mi vysokoškolskými institucemi nejmladší, svým 
studentům má rozhodně co nabídnout. Dokladem 
toho je i publikace, kterou Slezská univerzita 
v Opavě vydala v uplynulém roce. 

Kolektivní monografie Acta bibliothecalia 
et informatica prezentuje příspěvky stávajících 
i bývalých kmenových pracovníků Oddělení 
informační vědy Ústavu informatiky Filozofic-
ko-přírodovědecké fakulty. Doc. PhDr. Rudolf 
Vlasák se ve svém příspěvku zamýšlí nad vývo-
jem informační profese u nás se zřetelem k roz-
voji ICT a ekonomicko-politickým podmínkám 

Oddělení služeb knihovnám

Vážené kolegyně, vážení kolegové, z důvodu 
kolize termínů (s celostátním seminářem o regio-
nálních funkcích v Pardubicích), došlo ke změně 
a slavnostní setkání knihovníků se uskuteční ve 
středu 4. 11. 2015 v konferenčním sále Studijní 
a vědecké knihovny v Hradci Králové. V podve-

v okolním světě. PhDr. Beáta Sedláčková, Ph.D., 
se zabývá informační vědou, zejména v souvis-
losti s předmětem jejího zkoumání, tedy s infor-
mačním procesem. Etické a mravní standardy 
přibližuje v širším kontextu filozofie, informační 
vědy a měnícího se lidského vědomí PhDr. Jindra 
Planková, Ph.D. S poznatky v oblasti mediaték 
čtenáře nejen na základě konkrétních příkladů 
seznamuje Mgr. Štěpánka Tůmová. Využitelnost 
mobilních ICT ve výuce na Oddělení informač-
ní vědy ÚI FPF SU v Opavě zkoumá na základě 
kvalitativního průzkumu Mgr. Kamil Matula. Po-
slední z příspěvků je společnou prací Mgr. Anny 
Janíkové a Bc. Denisy Vilhelmové a věnuje se 
evaluaci projektové výuky pomocí metody focus 
group a nestandardizovaného rozhovoru. 

Publikace byla spolufinancována evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České re-
publiky v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/27.0014 
Interdisciplinární vzdělávání v ICT s jazykovou 
kompetencí.

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz

čer hosty čeká nejenom udílení titulů krajské 
knihovnice/knihovníka roku, ale bude připra-
ven také zajímavý kulturní program. 

Kontakt: andrea.souckova@svkhk.cz

TiPy A NÁMĚTy

Do čísla přispěli:
Mgr. Jana Benešová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Stanislava Benešová – Městská knihovna 

Nová Paka, Božena Blažková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Bc. Helena Holanová 

– Městská knihovna Chlumec nad Cidlinou, Mgr. Zuzana Hloušková – Spolek přátel krásného slova, 

Bc. Kateřina Hubertová – SKIP 08 a Knihovna města Hradce Králové, Bc. Pavel Jonák – Knihovna 

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

knihovny Nové Město nad Metují, Mgr. Blanka Konvalinková – Sekce SDRUK pro regionální 

funkce a Krajská vědecká knihovna v Liberci, Mgr. Petra lukešová – Univerzitní knihovna 

Univerzity Hradec Králové, Anna Martinková – Místní knihovna Bystřice, Mgr. Hana Nováková 

– Městská knihovna Červený Kostelec, Božena Paleníková – Knihovna města Hradce Králové, 

Bc. Kateřina Piryová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Marcela Poláčková – Městská 

knihovna Vamberk, Bc. Markéta Poživilová – Knihovna města Hradce Králové, Mgr. lucie Repová 

– Lékařská knihovna LF UK v Hradci Králové, Mgr. Andrea Součková – Studijní a vědecká 

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

Bc. Zuzana Špačková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Mgr. Markéta Švandová 

– Městská knihovna Opočno, ing. Romana Tomášů – Místní knihovna Markvartice, 

Markéta Tučková – Obecní knihovna Batňovice, Mgr. vanda vaníčková – Univerzita Palackého 

v Olomouci, Mgr. Jiřina vrbová – Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou.

Ukázky práce s dětmi 
v knihovnách oceněných 
v Kamarádce knihovně




