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Vzděláváme všechny - i dospělé 
Andrea Součková

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, doba do-
volených je již za námi a naopak období pra-
covních povinností neodvratně před námi. 
Prázdniny ale končí i žákům a studentům, a tak 
se s příchodem září samozřejmě více hovoří  
o školství, učení a vzdělávání. A kdy se vrátit  
v editorialu k tématu vzdělávání, než právě v září? 

Tento rok se ve zpravodaji, stejně jako 
knihovny v Královéhradeckém kraji, věnujeme 
vzdělávání veřejnosti v knihovnách. Rubrika 
Naše téma je tak po celý rok vyčleněna tématu 
roční knihovnické kampaně. V jarním čísle jsme 
se zabývali celoživotním vzděláváním, v létě 
vzděláváním dětí a mládeže, v zimě se můžete 
těšit na seniory a konečně aktuální podzimní čís-
lo jsme zaměřili na dospělé. Ačkoliv v sobě tato 
cílová skupina skrývá velký potenciál, veřejné 
knihovny navštěvuje velmi málo, a to zejména 
v době, kdy ukončí studium a nastoupí do prá-
ce. Je proto potřeba vyvíjet specifickou nabídku 
služeb, která dokáže zaujmout stávající i poten-
ciální uživatele, včetně široké škály vzdělávacích 
aktivit. Jak dokládají statistiky z posledních let, 
knihovny v tomto směru nezůstávají pozadu  
a objem pořádaných vzdělávacích akcí roste. Vět-
šina z nich však není nijak systematicky zaměře-
na na konkrétní cílovou skupinu a účastnit se jich 
může kdokoliv. Jistě, v knihovnách se můžeme 
setkat s pořady a programy pro děti, mládež, se-
niory, ale už jste viděli, že by bylo na pozván-
ce nějaké knihovny uvedeno, že se jedná o akci 
určenou nebo vhodnou pro dospělé? Nakonec, 
to by také nebylo zcela správné, neboť mají být 
knihovny přístupny pro všechny. Úvahy nad ob-
sahem rubriky Naše téma zkrátka nebraly konce, 
proto jsem na začátku června oslovila všechny 
profesionální knihovny v kraji s prosbou, aby za-
slaly jakékoliv návrhy. Taktéž jsem kontaktovala 
metodičky pověřených knihoven. Ozvala se mi 
řada knihoven a nepřekvapilo mě, že mezi nimi 

bylo mnoho dobrých tipů na zajímavé vzdělávací 
akce, např. kurzy trénování paměti (Nová Paka), 
jazykové kurzy (Dvůr Králové nad Labem), kur-
zy tvůrčího psaní (Velké Poříčí), cyklus před-
nášek Myšlenkárium (Nové Město nad Metují). 
I v těchto případech však platí, že se nejedná  
o vzdělávání systematicky cílené pouze na do-
spělé. Z našeho kraje za zmínku také určitě stojí 
Náchodská univerzita volného času nebo v sou-
časnosti již ukončený projekt knihovny v Pod-
březí Příležitosti na vesnici, jehož cílem byla 
podpora lidí v počátcích podnikání, ve slaďování 
rodiny a zaměstnání, v rovných příležitostech 
mezi ženami a muži a při hledání zaměstnání.  
(O obojím jsme už v U nás psali.). Inspiraci pro 
práci s dospělými v knihovnách můžeme hle-
dat nejen u nás v Královéhradeckém kraji, ale  
i v celé České republice. Se členy redakční rady 
doufáme, že ji naleznete i v některém z knihov-
nických periodik, nejlépe v našem zpravodaji. 

A proč je vzdělávání, a to nejen dospělých, 
tak důležité? Zjednodušeně řečeno, současná 
doba klade na jedince vysoké nároky a je cha-
rakteristická častými změnami, kterým se musí 
člověk rychle přizpůsobovat. Na významu tak 
nabývá celoživotní rozvíjení našich schopnos-
tí a dovedností. Knihovny jakožto poskytova-
telé neformálního vzdělávání mohou pomoci 
přizpůsobit se tempu doby. Vše výše řečené 
samozřejmě platí i pro knihovníky. I v knihov-
nickém prostředí se rozrůstá nabídka odborných 
vzdělávacích aktivit. Připravuje se koncepce ce-
loživotního vzdělávání knihovníků. Pořádá se 
velké množství seminářů, přednášek, konferen-
cí, příležitostí pro setkání a sdílení zkušeností 
s kolegy. Pro mě bylo takovým inspirativním 
příkladem Setkání redakcí knihovnických časo-
pisů, které proběhlo 17. května 2016 v Morav-
ské zemské knihovně v Brně. Velký dík patří 
redakci časopisu Duha, která u příležitosti jeho 
30. výročí celou akci zorganizovala. 
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Z Městské knihovny Červený Kostelec 
je od 1. května 2016 Knihovna 

Břetislava Kafky 
Marcela Fraňková

„Kdo při pěstování síly ducha používá správ-
nou metodu, vědomě směřuje k pravdě a poznání 
nejvyšších příčin bytí. Stává se tak vzdělaným, 
ukázněným, tvořivým, vytrvalým a mocným. 
Podmaňuje si a řídí svůj život i čas. Neuctívá sílu 
hmoty, ale naopak ji spoutává. Ví, že základním 
předpokladem lidského snažení a důstojnosti není 
sentimentalita a marná naděje, ale nejsilnější  
a nejtvořivější síla – rozum a vůle.“

Břetislav Kafka, Červený Kostelec 1947

Před 125 lety se v Červeném Kostelci narodil 
syn místního kováře. Bylo to 14. května 1891. 
Tehdy nikdo nemohl tušit, jaká bude životní 
dráha tohoto dítěte z chudé rodiny. Zpočátku žil 
běžný život spolu se svými sourozenci. Již v dět-
ství však byl těžce zkoušen – byl často nemocný  
a nevyhnul se ani těžkému úrazu. Jediný z početné 
rodiny později natolik rozvinul svoji osobnost, že 
se stal známým nejen v rodném městě a regionu, 
ale i daleko za hranicemi. Vyučený kovář, řezbář 
a sochař se věnoval nejen svému řemeslu, ale již  
v 19 letech, když pracoval na vodním díle Tešnov 
u Dvora Králové nad Labem, zjistil, že dokáže 
něco, co mu bylo dáno a co ostatní nemají. Byl to 
dar ovládat svou vůlí konání jiných – hypnotizovat. 
Jeho život se potom odvíjel jaksi dvoukolejně, ale 
o to plodněji. Po návratu do rodného Červeného 
Kostelce (současně s vypuknutím první světové 
války) podnikal jako řezbář a sochař a později 
zde vybudoval ateliéry, které zásobovaly sochami 
a ostatním vybavením sakrální stavby po celé 
Evropě. Stal se nejen významným podnikatelem, 
donátorem a místním politikem, ale vzhledem 
ke svým těžkým zdravotním problémům se 
začal zabývat i léčitelstvím a vědami, které mu 
odhalovaly zákonitosti a poznání lidské duše, 

zejména filozofií a psychologií. Jeho okolí ho 
znalo jako člověka, který bádá v psychotronice, 
své vědomosti zapisuje a pomáhá lidem zvládat 
zdravotní problémy. O jeho schopnostech se ale 
vědělo i dále, jeho spisy se dostaly do rukou mnoha 
vědců i mocných, kteří ne vždy měli z Kafkových 
schopností radost. Naopak, měl problémy s policií, 
za války s gestapem a později i s některými poli-
tiky, kteří se starali o to, aby byl hlídán cenzurou. 
I tak dostal nabídky vyučovat na univerzitách jak 
v Rusku, tak v USA. Odmítl a zůstal věrný své-
mu rodnému městu. Zde po třetím ataku mrtvice  
27. srpna 1967 zemřel. 

Dílo Břetislava Kafky zůstalo a i v současnosti 
se vydává. Je tak k dispozici čtenářům, kteří se 
chtějí seznámit s jeho myšlenkami, neuvěřitelně 
nadčasovými, i v současné době velmi aktuálními. 
Jako mlčenlivý svědek sochařského a restaurátor-
ského věhlasu se připomínají Kafkovy ateliéry, 
které již v současnosti neslouží svému účelu,  
a vila se zahradou, jež byla využívána jako sa-
natorium. Architektonicky jde o velmi zajímavé 
stavby uprostřed města Červený Kostelec. Lidská 
paměť je v rychlém běhu dnešního života poněkud 
nespolehlivá a pamětníci osobnosti Břetislava 
Kafky, kteří by připomněli, jakému účelu budovy 
sloužily, pomalu odcházejí na věčnost. Proto bylo 
v již opuštěných ateliérech v roce 2015 uspořádáno 
veřejné čtení, o které byl velký zájem. 

K 110. výročí Kafkova narození byla vydána 
kniha Jaroslava Hofmana Svítání v duši Břetislava 
Kafky, která je v současnosti rozebraná a čeká se 
na její dotisk. Jde o výběr z životopisů Břetislava 
Kafky, z ohlasů na jeho dílo, přiblížení jeho život-
ních peripetií doplněné fotografiemi a grafikami 
Josefa Vika z Havlovic. V programu k tomuto 
výročí vystoupila celá řada znalců Kafkova díla, 
jeho současníci a léčitelé, kteří jeho dílo studovali 
a i praktikovali. 

125. výročí Kafkova narození bylo impulsem 
pro Městskou knihovnu Červený Kostelec, aby 
se ujala jeho odkazu, oživila jej a stala se jeho 
ochránkyní. Snahou bylo zakotvit památku na 
Břetislava Kafku pevně v kontextu života města, 
aby i příští generace věděly, kdo byl, co vykonal,  
a mohly i v budoucnu čerpat z jeho myšlenek. 
A kde jinde než v knihovně, která by měla být 
duchovním přístavem a zdrojem psychických sil 
pro své čtenáře. Proto červenokostelecká městská 
knihovna vystoupila z anonymity městských 
knihoven a stala se Knihovnou Břetislava Kafky.

Oživení odkazu Břetislava Kafky probíhalo  
v knihovně po celý květen 2016. Přejmenování  
a oficiální odhalení nového názvu proběhlo v rámci 
regionální konference Kladské pomezí – krajina 
příběhů 3. května 2016. Následovalo slavnostní 
zahájení výstavy v multifunkčním centru ve třetím 
poschodí knihovny, kde bylo možno vidět doku-
menty i sochy, seznámit se s dosud nezveřejněnými 
zajímavými doklady z pracovního i osobního živo-
ta významné osobnosti. Životu a dílu se věnovala 
první část vzpomínkového cyklu v klubu Pohoda 
za přítomnosti členů Kafkovy rodiny. Kafkovu 
hypnózu představil Jakub Kroulík, který se jí 
zabýval, ve druhém programu. Závěr cyklu – třetí 
program pod názvem Kafkovo dílo je stále živé – 
byl věnován knihám Břetislava Kafky, které jsou 
vydávány v olomouckém nakladatelství Poznání, 

a lidem, kteří se o ně starají. Pozvání přijali i spo-
luautoři knihy Jaroslava Hofmana Svítání v duši 
Břetislava Kafky manželé Dagmar a Jan Halířovi, 
František Drahoňovský, který Břetislava Kafku 
osobně znal, Michal Kadleček, který se stará o in-
ternetový obchod Kafkových děl, a Václav Lukeš, 
majitel vydavatelství Poznání. Všechny vzpomín-
kové programy překvapily zájmem publika. 

Tak jako název konference Kladské pome-
zí – krajina příběhů připomíná, že krajinu tvoří 
lidé a jejich příběhy, název Knihovna Břetislava 
Kafky Červený Kostelec bude trvale připomínat, 
že Břetislav Kafka svým příběhem ovlivnil své 
rodné město a jeho myšlenky trvale zakotvily  
v duchovním přístavu – zdejší knihovně. Ta je bude 
v úctě uchovávat a ochraňovat jako svůj poklad 
a předávat všem čtenářům, kteří si uvědomují 
sílu myšlenky a slova, ať už psaného, nebo jen 
vysloveného. Spojením moudrosti slova a příro-
dy by měla být knihovní zahrada, kterou čekají  
v nadcházejícím období úpravy, a sloužit by měla 
jak čtenářům, tak občanům města k příjemnému 
setkávání s knihou, s přáteli, k poznání a pochopení 
důležitých souvislostí. Věřme, že se tento projekt 
podaří naplnit. 

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

Knihobudka v Náchodě 

Blanka Nešetřilová

Ve čtvrtek 16. června 2016 byla otevřena ná-
chodská knihobudka. Najdete ji v krytých prosto-
rách nedaleko pokladny Jiráskova koupaliště. Jde 
o malou veřejnou knihovničku, z níž si může půjčit 
bezplatně knihy každý návštěvník tohoto zařízení. 

Vznikla z klasického knižního regálu doplně-
ného o stříšku. Její modrá barva i obrázky nama-
lované dětmi jsou inspirovány létem a vodními 
hrátkami.

Výběr knížek je pestrý. Zájemci si mají možnost 
zcela volně půjčit knížku podle svého vkusu, mo-
mentální nálady. Zajímavé tituly čekají také na děti. 
Pokud kniha někoho zaujme a nestihne ji dočíst na 
koupališti, může si ji odnést, doma v klidu přečíst 
a pak vrátit buď zpět, nebo donést do knihovny.

Myšlenku přitáhnout veřejnost ke čtení přišly 
na slavnostní zahájení podpořit i místostarostka 
města Pavla Maršíková a ředitelka Sportovních 
zařízení města Náchoda Jaroslava Justová. Se 
zájmem zhlédly vystoupení „malých čtenářů“  
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z místních základních škol Komenského a na Pl-
hově. Byl mezi nimi i Vilém Vokůrka, žák druhé 
třídy Základní školy Komenského v Náchodě, 
který byl nedávno v Praze pasován na rytíře Řádu 
krásného slova. Právě jemu připadla čest zahájit 
provoz slavnostním přestřižením pásky.

Knihu si v letních měsících mohli půjčit nejen 
návštěvníci koupaliště v Náchodě, ale i v Kostelci 
nad Orlicí či v Dobrušce. Trend knihoven umístě-

ných ve veřejném prostoru se tak naplno projevuje 
i v Královéhradeckém kraji. Kromě toho můžete 
najít knihovničky také v Trutnově, Sukoradech, 
Mostku, Novém Městě nad Metují; na vlakovém 
nádraží v Červeném Kostelci, Chlumci nad Cid-
linou, Častolovicích…

Kontakt na autorku: nesetrilova@mknachod.cz
Web knihovny: http://www.mknachod.cz/
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Knihovna v Úhlejově 
má velkou podporu

Helena Vejvarová

Knihovna a půjčování knih v Úhlejově existuje 
již 96 let. Asi nejvýznamnější událostí v dosavad-
ním životě knihovny bylo rozhodnutí zúčastnit 
se v 70. letech minulého století okresní soutěže 
obecních knihoven, organizované pod názvem 
Budujeme vzornou lidovou knihovnu. Práce úh-
lejovské knihovny i roční průměr 350 výpůjček 
byly korunovány úspěchem a v roce 1973 získává 
čestné uznání.

V roce 2006 přebírá knihovnu od dlouholeté 
knihovnice Boženy Munzarové paní Daniela 
Valentová a snaží se děti i dospělé opět nalákat 
do knihovny. V souladu s touto vizí se pouští  
s plným nasazením do knihovnické práce. Důle-
žitým momentem je získání samostatné místnosti 

pro knihovnu. (Do roku 2006 byla knihovna 
umístěna v místnosti úřadujícího zastupitelstva.) 
Paní knihovnice také společně s manželem připra-
vuje Úhlejovský zpravodaj, kde se občané mohou 
dozvědět informace o činnosti knihovny. To vše 
i mnohé další jistě přispělo k tomu, že se lidé do 
úhlejovské knihovny opět naučili chodit. 

Později se navíc díky schopnostem paní sta-
rostky Bc. Lenky Šedivé podařilo uzavřít dohodu  
o partnerství s místní akční skupinou Podchlumí 
pro účel realizace projektu Komunitní venkov  
a tím zajistit finanční prostředky na rekonstrukci 
knihovny, včetně kompletního vybavení. Součástí 
nového vybavení knihovny je kromě potřebného 
nábytku i kuchyňská linka s ledničkou a mikro-
vlnnou troubou, schůdky, notebook a soubor nauč-

Slavnostní přestřižení pásky Otevření knihobudky se zúčastnily i děti z místních ZŠ

ných her pro různé věkové skupiny, vč. dospělých 
(Kubb originál, Carcasone, Pictomania, Ubongo, 
České otázky a odpovědi, Duch, Perníková cha-
loupka, Člověče, nezlob se). Rekonstrukce pro-
běhla v roce 2014 a přesunem do přízemí budovy 
knihovna získala bezbariérový přístup. Slavnostní 
otevření knihovny se konalo 5. července 2014.

Nová knihovna je sice menší, ale útulná. Čtenáři 
si chodí nejen půjčovat knížky, ale často zůstanou 
jen tak „pobejt“. Paní knihovnice pořádá v obci nej-
různější akce nebo se na nich často alespoň podílí. 
Společně s obecními zastupiteli a především paní 
starostkou organizuje akce, jako jsou např. koncer-
ty, odborné přednášky, kurzy, tematicky zaměřené 
akce pro děti. Nejvíce mě zaujal turistický pochod 
Po stopách rytíře Zbyhoně, při kterém se paní 
Valentová  už několik let stará o závěrečnou část 
trasy. Cesta kolem Šušpárku je lemována sedmi 
zastávkami označenými  informačními cedulemi  
s fiktivními, tak trošku cimrmanovskými popisy ze 
života rytíře. Putování končí v knihovně, která je 
oblíbeným místem nejen kvůli možnosti občerstvit 
se kávou či čajem.

V sobotu 14. listopadu 2015 proběhlo setkání 
knihovníků okresu Náchod, jehož součástí byla  
i exkurze do Místní knihovny v Úhlejově.1 Kni-
hovnice byly požádány, aby se podělily o své 
dojmy z návštěvy:

„Na knihovnu v Úhlejově si ráda zavzpomínám. 

Knihovna se mi moc líbila, a i když je malinká, pů-
sobí velice příjemným, uspořádaným dojmem. Paní 
knihovnice se na naši návštěvu poctivě nachystala. 
A nejen paní knihovnice, ale i její manžel a sta-
rostka obce. Byla jsem udivená, kolik akcí taková 
malá knihovna dokáže uspořádat. Navíc zapojení 
manžela paní knihovnice do akcí knihovny asi 
záviděla každá z nás. Byla to inspirativní návštěva, 
která nám všem ukázala, jak může i malá knihovna 
dělat velké věci.“

Marie Kuderová, Obecní knihovna Hořičky

„Úhlejovská knihovna ve mně zanechala jen 
příjemné vzpomínky. Je to malinká knihovna  
v malinké vesnici, ale dělá pro obec velké věci. Lí-
bilo se mi, že knihovna funguje nejen jako půjčovna, 
ale zapojuje se i do pořádání různých kulturních, 
sportovních či společenských akcí v obci. Oceňuji 
práci paní knihovnice a jejího parťáka – manžela. 
Tvoří skvělý tandem. Knihy v knihovně jsou pěkně 
uspořádané a čisté, což dělá velmi dobrý dojem. 
Při návštěvě bylo cítit, že knihovna má oporu  
i u svého zřizovatele, to je vždy fajn. Paní starost-
ka nás přišla také pozdravit. Zkrátka knihovna  
v Úhlejově může sloužit za příklad mnohým obec-
ním knihovnám.“

Marta Lelková, Městská knihovna Náchod

„Co se mi moc líbilo, byla zpracovaná písemná 
zpráva o historii knihovny v obci od roku 1923 
až po současnost. Velikou podporu má paní 

Knihovna je laděna do optimistických barev Nezapomíná se ani na květiny

1) Jaká další místa knihovníci z Náchodska navštívili, se můžete dozvědět ve zpravodaji U nás v 1. čísle roku 2016.
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Alena Kapuciánová a Jarmila Vašátková

Obec  Lípa nad Orlicí je malá, teprve po roce 
2011 přesáhl počet obyvatel hranici 500. V současné 
době zde žije 521 obyvatel, rozrůstá se výstavba 
rodinných domů a do obce se stěhují mladé rodiny 
s dětmi. Je ale nutno zdůraznit, že v Lípě máme 
vše, co přispívá k pěknému a příjemnému životu.  
V obci je plyn, vodovod, kanalizace. Je zde malo-
třídní základní škola se čtyřmi ročníky, mateřská 
škola, knihovna, prodejna smíšeného zboží, kadeř-
nictví, dětské hřiště, sportovní hřiště s občerstvením, 
hospoda, dále pak motorest s benzinovou pumpou, 
několik soukromých firem. V okolí jsou i rybníky 
a řeka Divoká Orlice, která svou přítomnost opa-
kovaně připomíná povodněmi.

Ráda bych vás  však seznámila především  
s naší knihovnou. V obci už po první světové válce 
fungovalo půjčování knih, a to v domě čp. 102,  
a půjčoval je pan František Brandejs. Množství knih 
nebylo velké, ale výběr byl dle pamětníků slušný. 
Novodobá historie knihovny je plná stěhování. 
Lidová knihovna měla svoje místo v prostorách 
místního národního výboru. V roce 1969 už nalé-
záme knihovnu v budově kampeličky čp. 128, která 
byla postavena v roce 1937  a  v minulosti sloužila 
občanům obce jako záložna. Knihovníkem byl  
v letech 1969-2011 pan Miloš Zemánek. Prostory 
to byly stále poměrně stísněné a navíc byl objekt, 
ve kterém knihovna sídlila, určen v rámci restitucí 

k prodeji, a tak se bylo třeba opět stěhovat. V roce 
1997 se rozhodlo obecní zastupitelstvo k rekon-
strukci bývalé obecní prádelny, v níž později byla 
klubovna mládeže a naposledy šicí dílna. Díky této 
rekonstrukci  se mohla po dvou měsících knihovna 
přestěhovat do nových prostor. Byla vybavena 
novým nábytkem a všech  1 895 svazků knih bylo 
konečně v odpovídajících podmínkách. V nabídce 
byly i čtyři tituly periodik. Registrovaných čtenářů 
bylo tehdy 70,  z toho 11 dětí do věku 15 let. Když 
se podíváme na počet výpůjček za rok, který činil 
2 221,  jedná se o poměrně  velké číslo vzhledem  
k tomu, že obec měla v té době něco málo přes 400 
obyvatel a půjčovalo se dvě hodiny týdně. 

Rokem 1997 však rekonstrukce a stavební úpra-
vy knihovny zdaleka nekončí. Už v roce 2006 se 
musela provést sanace vlhkého zdiva, neboť hrozila 
plíseň a znehodnocení knih. Následně v roce 2012 
dostala knihovna nová okna, bylo zrekonstruováno 
sociální zařízení. To už své čtenáře vítalo pěkně 
upravené a příjemné prostředí knihovny a nová paní 
knihovnice Alena Kapuciánová. Ani to však není 
konec. Další velké stavební úpravy proběhly v roce 
2014, kdy došlo k rozšíření prostor knihovny o jednu 
místnost. Tudíž se zase stěhovalo, tentokrát to bylo 
2 652 knih. Kdo z vás knihovníků to někdy zažil, ví, 
o čem takové stěhování a vyklízení knihovny je. Ale 
výsledek stojí za to. Máme pěkné prostory se dvěma 
místnostmi, které jsou vybavené i sedací soupravou 
pro dospělé a stolem s taburetky pro děti, které zde 

Seznamte se s Obecní 
knihovnou v Lípě nad Orlicí

knihovnice  v osobě starostky obce. Taktéž, jak 
paní knihovnice sama přiznala, je jejím velkým 
pomocníkem a podporovatelem manžel. Mimo jiné 
společně vydávají Úhlejovský  zpravodaj, což na 
takto malou obec  jistě zaslouží obdiv. Knihovna 
je sice malá, ale velice útulná a mám zase další 
podněty pro vlastní knihovnickou činnost.“

Jiřina Bittnerová, Knihovna Jaroslava City  
ve Vysokově

Použitý zdroj: 
REDAKCE. Kniha je div ze všech divů největší. 

Denik.cz [online]. Vltava Labe Media, ©2005-
2016 [cit. 2016-08-19]. Dostupné z: http://jicinsky.
denik.cz/kultura_region/uhlejov-kniha-je-div-ze-

-vsech-divu-nejvetsi-20120912.html

Kontakt na autorku: vejvarova@knihovna.jicin.cz
Web knihovny: http://knihovnauhlejov.webk.cz/

mají i omalovánky, papíry na kreslení a  pastelky. 
Naše knihovna je otevřena tři hodiny v týdnu, čte-
náři neplatí žádné poplatky, vše mají zdarma!

Knihovní fond je pravidelně doplňován náku-
pem nových knih. Velmi dobře funguje spolupráce  
s Městskou knihovnou v Týništi nad Orlicí; ně-
kolikrát do roka využíváme soubory výměnného 
fondu, které obohatí nabídku pro naše čtenáře. Pra-
videlně dochází také šest titulů periodik. Ačkoli je 
v knihovně volně a zdarma přístupný internet, není 
v posledních letech příliš využíván. I zde se proje-
vuje trend dnešní doby, kdy má většina domácností 
přístup k internetu, děti vlastní dokonalejší mobily  
a tablety. V rámci spolupráce s místní základní 
školou a školkou jsem zvána na milá setkání  
s dětmi a v čase předvánočním si přečteme některou 
ze široké nabídky dětských knih z naší knihovny.  
O přečteném si pak povídáme a snahou je,  aby děti 
získaly návyk na čtení.

Je hezké, že i škola má od loňského roku svoji 
knihovničku, kde mají děti možnost výpůjček. Na 
druhou stranu je to pak ale nenutí zajít si pro knihy 
do knihovny. Bohužel, nových čtenářů není moc, 
ale to s sebou nese doba, kdy převážná většina 
mladých lidí dojíždí za prací  nebo studiem do 
okolních měst a vrací se pozdě domů. Mnozí pak 
volí možnost půjčit si knihy v místě, kde studují 
nebo pracují, další zase preferují moderní způsoby 
a vše potřebné si najdou na internetu, přečtou na 
čtečkách apod. V loňském roce jsme měli celkem 
128 registrovaných čtenářů, dětí do 15 let věku bylo 
26. Počet výpůjček byl 2 121.

Knihy doprovázely celé generace, sloužily lidem 
v dobách zlých i dobrých, a tak nám knihovníkům  
v malých obcích nezbývá  než doufat, že každá kniha 
si své čtenáře najde.

Spolupráce Městské knihovny v Týništi nad 
Orlicí s Obecní knihovnou v Lípě nad Orlicí se 
vyznačuje velkou iniciativou ze strany paní Aleny 
Kapuciánové. Paní knihovnice zná dobře své čtená-
ře, cíleně pro ně vybírá vhodnou četbu do souborů 
a sama připravuje programy pro místní základní 
školu. Společně s paní starostkou se velmi pečlivě 
starají i o vybavení knihovny a je jejich zásluhou, 

že lipská knihovna patří mezi nejhezčí v našem 
obvodu. Vzhledem ke vzájemné spolupráci zveme 
místní základní školu na setkání s autory knih pro 
děti a na závěr školního roku pro ně připravujeme 
akci Pasování na čtenáře. Letos v červnu jsme pro 
ně připravili představení divadélka Rolnička z Li-
berce, při kterém jim Jarmila Enochová předvedla 
poutavou formou Pohádku pro Dášenku na motivy 
knihy Karla Čapka. 

Kontakt na autorky:  knih.tyn@tiscali.cz,   
babikap@seznam.cz
Informace o knihovně na webu obce: http://www.
lipanadorlici.cz/obec-7/obecni-knihovna/

Pasování na čtenáře v roce 2016

interiér knihovny
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Ester Horáková

V zimním čísle zpravodaje z roku 2015 jsem 
psala článek o knihovně v Olešnici v Orlických 
horách. Při hloubání v historii obce jsme s paní 
knihovnicí a panem kronikářem objevili, že se 
založení knihovny datuje do března 1896. Tedy 
letos je to krásných 120 let. Proto vznikl nápad 
na malou oslavu.  

Slavnostní setkání proběhlo v úterý 12. dubna 
2016 v odpoledních hodinách a pozváni byli všich-
ni současní i bývalí čtenáři a návštěvníci knihovny. 
Spolu s paní Kaločovou z rychnovské knihovny  
a paní Cvejnovou z Dobrušky jsem se této oslavy 
také zúčastnila. Vzpomínalo se na první knihovnu 

v obci, na zakládajícího pana učitele, který chtěl 
knihy a potěchu ze čtení dopřát i nemajetným 
dětem. Děti z mateřské školy připravily výstavku 
obrázků svých oblíbených knížek a malé dárky 
pro zúčastněné.

K přáním a vzpomínkám se přidal i pan radní 
Zdeněk Bachura, který celé odpoledne doprovázel 
hrou na saxofon a zpěvem písní, např. Yesterday 
od slavné skupiny Beatles. Neopomněl ani českou 
lidovou písničku, u které si zazpíval nejeden z nás.

Potěšilo mě, že v dnešní době nemusí být 
všechno slaveno s pompézností, ale stačí malá milá 
oslava. A taková byla i ta v Olešnici. 

Kontakt na autorku: podbrezi.knihovna@seznam.cz

Zpívající radní popřál k 120. výročí založení 
knihovny v Olešnici v Orlických horách

Pan radní při hře na saxofon Zaujaté publikum

Knihovnické a informační služby 
pro lesnický výzkum

Jitka Součková

Před 65 lety byla v Opočně založena Vý-
zkumná stanice Opočno jako detašované praco-
viště Výzkumného ústavu lesního hospodářství  
a myslivosti, v. v. i. (s ústředním sídlem v Jílo-
višti ve Středočeském kraji). Hlavním oborem 

činnosti této výzkumné stanice je pěstování lesa, 
které zahrnuje problematiku lesního školkařství  
a zalesňování, výchovy a obnovy lesních porostů. 
Vědečtí pracovníci se svými týmy řeší aktuální 
otázky dopadu lidské činnosti nebo klimatických 
změn na fungování lesních ekosystémů. Infor-
mační zázemí potřebné pro přípravu a řešení vý-

zkumných projektů poskytuje řešitelům knihovna 
výzkumné stanice.

V knihovním fondu o velikosti téměř 9 000 kni-
hovních jednotek se nacházejí české a zahraniční 
dokumenty z oboru pěstování lesa a dalších do-
plňkových témat, jakými jsou lesnická pedologie, 
hydrologie, ochrana životního prostředí. Vedle 
vědeckých monografií jsou ve fondu zastoupeny 
sborníky z lesnických konferencí a seminářů  
a také odborné časopisecké zdroje. V knihovně 
se nachází nejznámější oborový časopis Lesnická 
práce, vydávaný od r. 1922, vědecký časopis Jour-
nal of Forest Science (dříve Lesnictví – Forestry) 
a Zprávy lesnického výzkumu, rovněž věnované 
lesnické vědě a vydávané výzkumným ústavem. 
Knihovna nabízí jako jediná v Čechách časopis 
Scandinavian Journal of Forest Research v tiš-
těné podobě. Doplňování českých knih vychází  
z oborového zaměření knihovny. Cílem je získat 
odbornou literaturu z oboru pěstování lesa v co 
největší úplnosti. Ze zahraniční knižní produkce 
si vybírají samotní řešitelé dle svých aktuálních 
potřeb a finančních možností svých projektů. 

Knihovna přispívá do Souborného katalogu 
ČR; jeho prostřednictvím jsou přístupná data  
o přírůstcích za posledních 10 let a postupně jsou 
aktualizovány údaje i retrospektivně.

Díky účasti v projektu Oborová knihovna 
zemědělského aplikovaného výzkumu, financo-
vaného z operačního programu Výzkum a vývoj 
pro inovace, dnes knihovna nabízí pestrou kolekci 
elektronických informačních zdrojů, která obsahu-
je vše podstatné pro lesnický vědní obor. Ať už jsou 
to bibliografické nebo encyklopedické databáze 

z produkce CABI (Centre for Agriculture and 
Biosciences International), či plnotextové databáze 
ProQuest Agricultural Science Collection nebo 
Cambridge Journals Online. Nabídka databází 
zahrnuje také služby zpřístupňující elektronické 
knihy, např. databázi Ebrary. Výzkumný ústav je 
členem konsorcia Springer Journals, prostřednic-
tvím kterého má přístup k plným textům vybrané 
kolekce časopisů tohoto nakladatele. Neméně dů-
ležitý je také přístup do databáze Web of Science; 
tato možnost plyne ústavu z jeho účasti v projektu 
Web of Knowledge spravovaném Knihovnou 
Akademie věd ČR. Tento zdroj bibliografických 
informací obsahuje rovněž nástroje umožňující 
porovnání výsledků výzkumné práce autorů podle 
impakt faktoru, případně dalších bibliometrických 
parametrů časopisů, ve kterých příslušní vědci 
publikují, a podle citovanosti jejich článků. 

Návštěvníkům knihovny je k dispozici stu-
dovna s příruční knihovnou, otevřená po celou 
pracovní dobu knihovnice. Ve studovně je pro 
návštěvníky připraven čtenářský počítač s při-
pojením k internetu a také ke všem zmíněným 
databázím. Interní uživatelé mají databáze k dis-
pozici také přímo na svých počítačích. Přístup do 
databází z vlastní kanceláře, případně z domácí 
pracovny, tedy 24 hodin denně, se stal standardním 
vybavením vědeckého pracoviště. Samozřejmostí 
je přístup do online katalogu v systému Clavius, 
který obsahuje přírůstky od r. 2000 a do kterého 
se postupně doplňuje zpětně. Interní uživatelé, 
tj. zaměstnanci stanice, mohou využít studovnu  
k prezenčnímu studiu, dokumenty si mohou půjčit 
absenčně na omezenou dobu nebo dlouhodobě 

v knihovně se čtenáři běžně potkávají s autory v knihovně má vše své místo
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Jarmila Pirnerová

Ráda bych vás pozvala na malou virtuální 
prohlídku naší „staronové“ knihovny. Středisko 
vědeckých a knihovnických informací FaF UK  
v Hradci Králové je malá knihovna, sloužící hlavně 
studentům a zaměstnancům farmaceutické fakulty, 
ale i širší veřejnosti. Vznikla společně s fakultou 
v r. 1969 jako informační centrum. Během let se 
mnohokrát stěhovala, ať už celá, nebo části fon-
du. Po několika etapách prostorové, personální  
i funkční reorganizace jsme zůstali v počtu pěti pra-
covníků a obvyklé organizační struktuře knihovny. 
Nabízíme informace a knihovní fond zaměřený 
především na farmacii, ale i další obory, které se 
studují na FaF (přírodní vědy, chemie, fyzika, bo-
tanika, aj.). Snažíme se zprostředkovávat všechny 
běžné služby, tak jak to dovolují prostory, personál 
i finanční podpora fakulty. 

Během léta 2015 jsme byli nuceni se znovu 
přestěhovat, a to z prvního až do osmého poschodí 
téže budovy. Přestože důvody byly dost nelogické, 
přestavba i stěhování problematické, nakonec jsme 

získali lepší prostředí a podmínky, než jsme měli 
doposud. V současnosti máme tedy více místností, 
ačkoliv menších než dříve, a získali jsme také 
nový nábytek a vybavení. Vše se nám podařilo 
zorganizovat a uspořádat tak, aby to vyhovovalo 
nám i našim uživatelům.

Každá místnost má své konkrétní využití.  
K dispozici je prodejna skript a učebnic, oddělení 
akvizice a katalogizace, pracoviště pro evidenci 
publikací a jejich evaluaci a další prostory pro 
potřeby knihovny. Studenti míří do výpůjčního 
oddělení a tří menších studoven, z nichž každá 
má jiný ráz a obsahuje jinou část knihovního 
fondu (lékopisy z celého světa, časopisy svázané 
i časopisy běžného roku aj.). Příchozí mohou vyu-
žívat kopírku/tiskárnu, pracovat na pěti počítačích, 
příp. se připojit na wifi pomocí svého vlastního 
zařízení, sedět u stolů či v křesílkách, v létě i na 
balkoně. Studentům nabízíme také dobíjení ISIC 
karet. Prostory jsou vybaveny světlým nábytkem, 
z osmého patra je krásný výhled do všech stran  
v okolí; tím vším knihovna působí volným, vzduš-
ným a pozitivním dojmem.

uložit do osobních příručních knihoven řešitelů.  
V knihovně se zpracovávají rešerše, dohledá-
vají neúplné citace, revidují seznamy literatury  
k článkům, poskytuje MVS. Knihovnice nabízí 
konzultace k vyhledávání v elektronických infor-
mačních zdrojích a spravuje databázi publikační 
činnosti řešitelů stanice. Knihovna poskytuje služ-
by spojené s evidencí a hodnocením publikačních 
výstupů ústavu.

Externím uživatelům je nabízena možnost 
prezenčního studia, ale výpůjčku knihy lze rea-
lizovat také prostřednictvím jiné knihovny jako 
MVS. Zájemci mohou také požádat o zpracování 
rešerše, o konzultaci k výběru databáze či o jinou 

bibliograficko-informační službu. 
Provoz knihovny zajišťuje jedna knihovnice 

s odborným vzděláním. Staniční knihovna spo-
lupracuje s jinými institucemi v regionu formou 
výměny publikací, poskytováním informací  
o svých službách pro účely různých adresářů  
a přehledy. Udržuje také kontakty s knihovnami 
v rezortu zemědělství účastí na odborných akcích.

Podrobnější informace o fondu, databázích  
i službách lze nalézt na webu výzkumné stanice: 
http://vulhm.opocno.cz/. 

Kontakt na autorku: souckova@vulhmop.cz

Na farmaceutické fakultě je 14 deponátních 
knihoven, kde mají výzkumní a pedagogičtí pra-
covníci k dispozici většinu nakoupených odbor-
ných publikací. Středisko shromažďuje především 
časopisy. Starší ročníky jsou umístěny ve vlastním 
depozitáři, v nedalekém areálu Botanické zahrady 
léčivých rostlin.

Něco ze statistiky: Středisko vědeckých  
a knihovnických informací používá celouniverzit-
ní katalog v systému Aleph. V r. 2015 mělo cca  
79 000 knihovních jednotek, 67 titulů časopisů  
a 75 elektronických informačních zdrojů; zpra-
covává cca 700 žádanek o MVS a více než 1 700 
výpůjček. 

Evidujeme i vysokoškolské kvalifikační prá-
ce a ročně kolem 200 publikací našich autorů, 
pořádáme prodejní výstavy odborných publikací 
apod. Možná to nejsou velká čísla, ale v malém 
kolektivu, s nabídkou dalších služeb knihovny 

máme stále co dělat. 
Na příští školní rok chystáme několik novinek: 

rádi bychom zakoupili velkou televizi, kde poběží 
základní informace o středisku a našich službách. 
Chtěli bychom také realizovat školení, konzultace 
a prezentace pro všechny zájemce z řad studentů  
i pedagogů. To pro nás bude znamenat mnoho 
nové práce s přípravou, organizací i propagací jed-
notlivých aktivit. Uvidíme, jaký o to bude zájem. 

Věříme, že se k nám uživatelé budou rádi 
vracet – jak pro studijní materiály (stále rozšiřu-
jeme studijní fond), tak pro posezení a studium  
v příjemném, klidném prostředí.

Navštivte naše webové stránky: http://library.
faf.cuni.cz/; je zde vystavena mj. i nová brožurka 

„Poprvé v knihovně“.

Kontakt na autorku: pirnerova@faf.cuni.cz

Středisko vědeckých a knihovnických 
informací Farmaceutické fakulty 

Univerzity Karlovy v Hradci Králové 

Místo, kde knihovnice zodpovídají dotazy uživatelů Osmé patro nabízí krásné výhledy do okolí

Zájmové vzdělávání dospělých 
– k čemu je dobré?

Michal Šerák 

Pohled celé společnosti i samotných jedinců 
na cíle a přínosy vzdělávání prochází v posled-
ních desetiletích celou řadou zásadních proměn. 
Zvláště dnes již obecně akceptovaná idea celo-
životního učení nastoluje zcela nový pohled na 

chápání toho, kde a jakým způsobem má vzdělá-
vání probíhat a k čemu má směřovat. Stále větší 
důraz se klade na kontinuitu edukačních aktivit 
ve formální, neformální i informální rovině, kdy 
všechny typy učení jsou chápány jako integrální 
součásti jednotného celku a participace na celoži-
votním učení se v současném světě stává nutností 
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deficity jsou především v oblasti systémové, le-
gislativní a finanční. Neexistuje konkrétní stra-
tegie zaměření a rozvoje zájmového vzdělávání 
a celá problematika je v relevantních politických 
dokumentech marginalizována, případně zcela 
přehlížena. Výraznější systémovou podporu tak 
můžeme identifikovat především u zájmového 
vzdělávání dětí a mládeže, příp. v souvislosti  
s takovými tématy, u kterých se sféra působnosti 
protíná s cíli a obsahy občanského a profesního 
vzdělávání dospělých. Typickými příklady jsou 
témata multikulturalismu, funkční gramotnosti, 
jazykového vzdělávání, zdravého životního stylu, 
environmentální či sportovní a pohybové výcho-
vy apod. Právě tyto oblasti, přesahující horizont 
čistě neutilitárních zájmově edukačních aktivit, 
vykazují zvýšenou dynamiku a jejich podpora je 
i integrální součástí evropských i národních stra-
tegií a opatření. 

Zároveň je vhodné upozornit na skutečnost, 
že pouze málokterá oblast vzdělávání dospělých 
nabízí organizátorům i účastníkům tolik prosto-
ru pro inovaci, kreativitu a aktivitu, neboť právě 
zájmové vzdělávání dospělých je typické velkou 
mírou variability přístupů. Nabídka zájmového 
vzdělávání jako celku vykazuje výrazné rysy 
otevřenosti, dynamiky a flexibility, které se po-
zitivně promítají do její schopnosti operativně 
reagovat na nové požadavky a potřeby. Typická 
je i mnohotvárnost aplikovaných didaktických 
forem a metod. Zaměření na obsah, nikoliv na 
cíl, umožňuje organizátorům věnovat větší pozor-
nost atraktivitě a srozumitelnosti realizovaných 
aktivit. Zatímco ve školské či podnikové sféře 

jsou většinou přesně určeny cíle i obsah, kte-
ré zároveň tvoří středobod většiny vzdělávacích 
aktivit, zásadním přínosem volnočasové edukace 
nejsou primárně nové znalosti a dovednosti, ale 
často psychická pohoda. V rámci této mimořádné 
sféry tak dochází k paradoxnímu, a přitom orga-
nickému prolnutí starého a nového světa. K inte-
graci tradičních hodnot a ideálů s nejaktuálnějšími 
metodami a obsahy. Stálým problémem nicméně 
zůstává minimální legislativní i finanční podpora 
ze strany státu a především kolísající úroveň, neboť  
v této sféře prakticky neexistují žádné záruky kva-
lity, nezávislý systém ověřování získaných znalostí  
a dovednosti ani žádný kvalifikační standard. 

literatura:  
KRYSTOŇ, Miroslav a kol. Záujmové vzdelá-

vanie dospelých. Teoretické východiská. Banská 
Bystrica: Pedagogická fakulta UMB v Banskej 
Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0211-7.

Národní program rozvoje vzdělávání v České 
republice: Bílá kniha. Praha: Ústav pro informa-
ce ve vzdělávání, 2001. ISBN 80-211-0372-8. 

Non-Vocational Adult Education in Europe. 
EU: Eurydice, 2007. Dostupné z: http://eacea.
ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php/
ressources/eurydice/pdf/0_integral/083EN.pdf

PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje: výkladový 
slovník. 1. vydání. Praha: Academia, 2002. ISBN 
80-200-0950-7.

Strategie celoživotního učení ČR. Praha: 
MŠMT, 2007. ISBN 978-254-2218-2.

ŠERÁK, Michal. Zájmové vzdělávání dospě-
lých. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-551-6.

a nikdy nekončícím procesem. 
Proměnou procházejí i představy o příno-

su vzdělání. Idea komplexního a harmonického 
rozvoje jedince, která je přítomna v dílech mno-
hých významných filozofů a pedagogů, Plato-
nem a Aristotelem počínaje a např. Konradem 
Liesmannem konče, je postupně opouštěna ve 
prospěch čistě utilitárních cílů. Kvalita vzdělání 
bývá spojována s praktickou využitelností zís-
kaných vědomostí či dovedností a jeho hodnota 
je obvykle poměřována s možností uplatnění na 
trhu práce. Místo vzdělání se stále častěji hovoří 
o kvalifikaci. Přesto však existují některé oblasti, 
které se této pragmatizaci vzpírají. Jednou z nich 
je i tzv. zájmové vzdělávání dospělých.

Zájmové vzdělávání je možno v nejobecněj-
ším pojetí definovat jako oblast edukačních, re-
kreačních, poznávacích a tvůrčích volnočasových 
aktivit systematického i jednorázového charakte-
ru, které jsou realizovány převážně neformálním 
nebo informálním způsobem a jejichž cílem je 
saturace individuálních zájmů, rozvoj a kultiva-
ce osobnosti a celkové zlepšení kvality života 
jedince. Napomáhá procesu kultivace osobnosti 
prostřednictvím cílevědomého rozvoje individu-
álních zájmů, což se následně projevuje v kvalitě 
života jedince a přeneseně i v kvalitě života celé 
společnosti. Cílem není příprava na profesní vyu-
žití nabytých znalostí a dovedností, ale především 
rozšíření vědomostního obzoru, rozvoj sociál-
ních kontaktů, kvalitní naplnění volného času 
a v neposlední řadě i kompenzace jednostranné 
orientace odborné přípravy a pracovní činnosti. 

Ačkoli se jedná o výrazně diverzifikovaný 
segment integrující řadu aktivit často nesourodé-
ho charakteru, lze identifikovat některé typické 
a univerzálně aplikovatelné principy platné pro 
celou tuto sféru. Charakteristickým rysem, který 
oblast zájmového vzdělávání odlišuje od většiny 
ostatních, je tak především dobrovolnost, vnitřní 
motivace, výrazná neutilitárnost a nepragmatič-
nost, orientace na saturaci individuálních zájmů 
a potřeb a rovněž propojení s volným časem 
účastníků. Většinu z uvedeného je samozřejmě 
možné aplikovat i na ostatní oblasti edukace do-

spělých, nicméně pouze pro zájmové vzdělávání 
je bezvýhradná přítomnost a synergické působení 
všech prezentovaných vlastností nutným předpo-
kladem. 

Šíří a pestrostí nabídky patří zájmové vzdě-
lávání mezi nejméně homogenní oblasti vzdě-
lávání dospělých vůbec. Nebývalou obsahovou 
multiplicitu potvrzuje i následující přehled tra-
dičně zařazovaných oblastí:

• kulturní a estetická výchova,
• pohybová a sportovní výchova,
• zdravotní výchova,
• environmentální výchova,
• vědeckotechnické vzdělávání,
• jazykové vzdělávání,
• náboženská a duchovní výchova.
Z hlediska nabídky a institucionálního za-

bezpečení jde o sféru organizované i individuální 
edukace, kterou lze realizovat následujícími způ-
soby:

• sebevzděláváním za podpory dostupných 
informačních zdrojů (odborná literatura, inter-
net, masmédia apod.);
• v rámci formálních nebo neformálních vzdě-
lávacích institucí realizujících edukační akti-
vity v konkrétní zájmové oblasti (např. školy  
a školská zařízení, univerzity třetího věku, uni-
verzity volného času, lidové univerzity apod.);
• v rámci nebo za pomoci formálních či nefor-
málních institucí, které sice nemají primárně 
edukační charakter, přesto však svou činností 
umožňují saturaci specifických potřeb edu-
kačního charakteru (knihovny, muzea, galerie, 
kulturní domy apod.).
V rámci aktuálního směřování vzdělávací po-

litiky stojí zájmové vzdělávání dospělých mimo 
hlavní konceptuální proud. Jak konstatuje např. 
studie Non-Vocational Adult Education in Euro-
pe z roku 2007, jde jednoznačně o nejméně re-
gulovaný a institucionalizovaný segment v rámci 
celého vzdělávacího systému. Častá je proto sys-
témová decentralizace a pravidlem jsou i široké 
kompetenční přesahy z pohledu řídících orgánů. 
Stát jako celek pak zasahuje do oblasti zájmo-
vého vzdělávání dospělých minimálně. Znatelné 

Týden vzdělávání dospělých

Marie Jelínková 

Vzdělávání by mělo být samozřejmou součástí 
našeho života, ale ne vždy se chováme a jednáme 
v souladu s touto představou. Občas nám nečiní 

potíže hledat důvody, proč právě teď se vzdě-
lávat nemůžeme, a stěžovat si na to, kolik nám 
chybí času, prostředků i možností. Někdy nám 
může být našeptávačem strach z neúspěchu, jindy 
vlastní pohodlnost. Buďme však k sobě upřím-
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prezentovat své vzdělávací potřeby a zdůraznit, 
jakými kompetencemi by měl disponovat váš 
zaměstnanec. Zároveň můžete využít prezentace 
své instituce v rámci dne otevřených dveří přímo 
ve vaší společnosti (vaší knihovně) a tím inspi-
rovat možné potenciální pracovníky ke snaze  
o získání zaměstnání právě u vás. 

Tato akce se stala jednou z vlajkových lodí 
přibližujících poutavou formou oblasti vzdělá-

vání dospělých. A proto věříme, že i v letošním 
roce pro vás bude zdrojem inspirace a nových 
zajímavých informací. Přijďte a i vy se podělte  
o své zkušenosti. Za tým realizátorů se na setká-
ní s vámi těší Marie Jelínková, Úřad práce ČR 
– krajská pobočka v Hradci Králové. 

Kontakt na autorku: marie.jelinkova@hk.mpsv.cz
Web TDV: http://www.tydnyvzdelavani.cz/

NAŠE TéMA
ní. Žijeme v cyklickém shonu a každá změna  
s sebou nese i určitou aktivitu nad rámec našeho 
běžného života. Proto se může jevit jako jedno-
dušší hledání důvodů, proč už si jako dospělí lidé 
kvalifikaci doplňovat nemusíme, proč stačí, když 
se vzdělávají pouze naše děti.

Ale pravda je, že ukončením studia smysl 
vzdělávání nekončí. Vzdělávání je celoživotní 
proces vedoucí k našemu spokojenému a plno-
hodnotnému životu. Je důležité stále rozvíjet své 
schopnosti a dovednosti i v období zralé dospě-
losti. V čem a jakým způsobem se budeme roz-
víjet, přímo ovlivní  naše pracovní plány a mož-
nosti. Nelze očekávat, že se nabídka vhodného 
pracovního nebo profesního uplatnění naskytne 
sama bez našeho přičinění a bude mít trvalý cha-
rakter. Žijeme v době, kdy je konkurence na trhu 
práce vysoká a může nás nemile překvapit. Ne-
budeme-li si rozšiřovat kvalifikaci, můžeme se 
velmi rychle dostat do role osob, které nesplňují 
požadavky kladené tržněpracovním prostředím.

Z těchto důvodů chceme široké veřejnosti 
nabídnout možnost účastnit se vzdělávacích akti-
vit v rámci Týdne vzdělávání dospělých (TVD). 
Cílem této akce je poskytnutí informací a nabíd-
nutí různorodé škály příležitostí v oblasti dalšího 
vzdělávání dospělé populace. Hlavní důraz je 
kladen na možnosti získání nebo rozšíření kva-
lifikace tak, aby docházelo k naplňování poža-
davků trhu práce, uspokojení profesních potřeb 
zaměstnanců a poskytnutí informací všem, kteří 
hledají, nebo chtějí hledat nové pracovní uplat-
nění.

Zadavatelem TVD je Královéhradecký kraj, 
pod jehož záštitou akci organizuje Úřad práce 
České republiky – krajská pobočka v Hradci 
Králové a kontaktní pracoviště v Jičíně, Nácho-
dě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově. Dalším 
spolupracujícím partnerem je Krajská hospodář-
ská komora Královéhradeckého kraje. Týdny 
vzdělávání dospělých jsou celostátní akcí organi-
zovanou Asociací institucí vzdělávání dospělých 
ČR ve spolupráci s jednotlivými kraji ČR. Dlou-
hodobě jsou podporovány Ministerstvem práce 
a sociálních věcí, od roku 2009 Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy a od roku 2011 
Úřadem práce ČR. 

Stejně tak jako v předchozích letech se tým 
realizátorů snaží o pestrou nabídku možnos-
tí vzdělávání, kterých se může účastnit každý, 
koho tyto aktivity osloví a kdo má zájem rozvíjet 
svůj osobní potenciál. I v letošním roce budou 
jednotlivé akce uspořádány do tematických dní 
tak, aby se účastník mohl bezproblémově ori-
entovat v pestré škále nabídky. Pro ilustraci lze 
jmenovat např. semináře zaměřené na oblasti 
sebepoznání, osobního rozvoje, pracovní dia-
gnostiky, možnosti zaměstnávání v zemích EU, 
dobrovolnictví, pracovněprávního a finančního 
poradenství. Představíme některé odborné pro-
fese s možností využití konzultací se zaměst-
navateli o pracovním uplatnění  v dané profesi, 
což bude ve stanovených případech doplněno  
i exkurzemi přímo na pracoviště zaměstnavatelů. 
Mezi rozšiřujícími vzdělávacími aktivitami nelze 
opominout ani možnosti studia cizích jazyků, 
informace z oblasti kultury, sportu, image, zku-
šenosti ze zahraničních cest aj. Nabídka jednotli-
vých aktivit bude široká, pestrá a bude odrazem 
specifik jednotlivých oblastí v  kraji.

TVD bude probíhat v týdnu od 7. do 11. 11. 
2016 na půdě Úřadu práce v Hradci Králové,  
Rychnově nad Kněžnou, Náchodě, Trutnově  
a Jičíně a na pracovištích některých zaměstnava-
telů a vzdělávacích středisek. Účast pro širokou 
veřejnost je zdarma bez omezení na množství ab-
solvovaných seminářů.

Bližší informace, včetně rozpisu konkrétních 
plánovaných akcí, vám sdělí pracovnice oddělení 
poradenství a dalšího vzdělávání na jednotlivých 
pobočkách Úřadu práce v Královéhradeckém 
kraji. Naleznete je také na letácích a plakátech, 
které budou v dostatečném časovém předstihu 
distribuovány do jednotlivých měst. Aktuální 
informace budou také zveřejněny na webových 
stránkách jednotlivých kontaktních pracovišť ÚP 
v kraji.

Současně může být tato akce výzvou pro 
zaměstnavatele nebo vzdělavatele, kteří chtějí 
zviditelnit svoji činnost. Máte možnost zdarma 

Trénink paměti v knihovně aneb Nikdy 
není pozdě procvičit svůj mozek

Gabriela Holečková

„Mozek bude takový, jaký ho budeme s nad-
šením používat.“

Gerald Hüther

Naše společnost je někdy nazývána společ-
ností informační. Zjednodušeně řečeno, přibý-
vá spousta různých informačních médií a roste 
význam i množství informací, jimiž je člověk 
každodenně zahrnován. A přílišné množství in-
formací vytváří chudobu pozornosti, jak trefně 
konstatoval Herbert Simon, nositel Nobelovy 
ceny za ekonomiku. Stále více lidí si uvědomuje, 
že mají problémy se zapamatováním si informa-
cí. Žáci a studenti ve školách zjišťují, že se neu-
mějí efektivně učit. Dospělí si občasné problémy 
s pamětí zdůvodňují pořekadlem, že starého psa 
novým kouskům nenaučíš. A senioři podle jiné-
ho přísloví házejí rovnou flintu do žita, i když na 
tom mnohdy jejich paměť vůbec není tak špatně. 
Většinou je na vině pouze nedostatečné soustře-
dění. Samozřejmě, je tu i vážná hrozba v podobě 
Alzheimerovy choroby a jiných forem demence. 
Ale pokud člověk žádnou takovou chorobou ne-
trpí, je podle výzkumů schopen se naučit téměř 
cokoliv, a to až do vysokého věku. 

V roce 1994 založila v Praze Ing. Dana Stei-
nová Českou společnost pro trénování paměti  
a mozkový jogging (ČSTPMJ) s úmyslem dostat 

toto trénování jako efektivní nástroj proti zhor-
šování paměti do povědomí veřejnosti. Dodnes 
bylo vyškoleno více než 1 800 certifikovaných 
trenérů, kteří působí v knihovnách, domovech 
pro seniory, domech s pečovatelskou službou, 
denních stacionářích, v nemocnicích u dlouhodo-
bě nemocných, na neurologických klinikách atd.

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Krá-
lové jsme při hledání nabídky nových vzděláva-
cích kurzů pro naše uživatele začali o trénování 
paměti uvažovat v roce 2006. Knihovna totiž 
představuje obrovské množství informačních 
zdrojů, a tudíž i zajímavých možností pro jejich 
využití. A to zdaleka nejen pro studium a zábavu, 
ale třeba i pro trénink paměti. V Praze absolvo-
vala vzdělávací kurz u ČSTPMJ jedna z našich 
pracovnic a na podzim 2006 připravila první kurz 
trénování paměti v knihovně, nejprve v rozsahu 
čtyř lekcí. Návštěvníci knihovny tento typ ak-
tivity přivítali, a proto jsme se rozhodli pokra-
čovat. Nyní máme v knihovně dvě pracovnice, 
vyškolené trenérky paměti II. a III. stupně, které 
kurzy od roku 2008 organizují pravidelně, a to na 
jaře a na podzim. V současnosti se kurz skládá  
z celkem osmi lekcí. Každý týden se koná jedna 
lekce, která trvá 90 minut, a účastníci si během 
ní formou různých úkolů a zábavných cvičení 
trénují a zlepšují své paměťové funkce. Také se 
naučí různé mnemotechniky, což jsou pomůcky, 
které pomáhají zapamatovat si potřebné informa-
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NAŠE TéMANAŠE TéMA

Klára Beranová

Obec Vrbice má přibližně 1 100 obyvatel.1 

Obecní knihovna sídlí v prostorách Centra volného 
času, které vzniklo v roce 2013. Cílem knihovny 
je multifunkčnost, vytvoření prostoru pro poho-
dové setkávání a trávení volného času občanů. 
Velmi důležitou roli v životě knihovny hraje 
podpora obce a celého zastupitelstva. Knihovna 
se tak postupně stává další vzdělávací a kulturní 
institucí obce. 

Jsou zde pořádány kulturní i vzdělávací akce  
a zaměřují se na všechny cílové skupiny obyvatel. 
I když je vrbická knihovna malá, neprofesionální, 
s jednou knihovnicí, rozhodla jsem se nabízenými 
aktivitami inspirovat u knihoven velkých. Ano, 
oni mají víc zaměstnanců, větší rozpočet i prosto-
ry, ale snažím se řídit heslem „když se chce, jde 
všechno“. 

I v naší obci se nachází určité procento neza-
městnaných osob, a tak jsem se v roce 2014 poprvé 
pustila do vzdělávacích aktivit pro nezaměstnané 

– počítačových kurzů pro začátečníky. Když kurzy 
začínaly, byly v knihovně tři stolní počítače a in-
ternet s možností připojení k wifi. Na začátku jsem 
vyrobila plakát a začala s propagací. Říkala jsem si, 
že budu ráda, když se přihlásí alespoň tři účastníci, 
pro které mám počítače k dispozici. A světe, div 
se: přihlásilo se mi zájemců šest. Kvůli nedostatku 
stolních počítačů jsem se poté s účastníky domluvi-
la na práci s vlastním notebookem. Nakonec to pro 
ně tak bylo lepší – naučili se pracovat s počítačem, 
který měli doma, a to pro ně bylo jednodušší při 
vypracovávání malých domácích úkolů, které  
v průběhu kurzů zajišťovaly domácí přípravu. Ni-
kdy nešlo o nic složitého. Byly to úkoly např. typu: 
pošli e-mail s obrázkem v příloze, přepiš úryvek 
textu, vyhledej informace o Francii. V současné 

době jsou v  knihovně k dispozici čtyři počítače. 
A podařilo se získat i dataprojektor s interaktivní 
tabulí, který k počítačové výuce není vysloveně 
potřeba, ale slouží spíše ke zpestření. 

Pro tento druh aktivity jsem se rozhodla z toho 
důvodu, že v těsné blízkosti obce podobná podpora 
pro nezaměstnané není. Kurzy začínají v říjnu  
a končí většinou v březnu. S účastníky jsme se 
scházeli vždy v podvečer jednou za 14 dní. Vy-
učovaná látka není nijak těžká, většinou se jedná  
o úplné základy práce s počítačem. Já jako lektor-
ka kurzů využívám to, co sama umím. Účastníci 
se nechtějí učit složité věci, potřebují si osvěžit 
již naučené či se naučit běžně potřebné činnosti  
s počítačem. Můžu říci, že kurzy práce s počítačem 
jsou úspěšné, v říjnu 2016 zahajuji již třetí ročník. 

Další podpůrná aktivita pro nezaměstnané je 
pomoc s hledáním pracovních nabídek na internetu 
a pomoc při tvorbě životopisu nebo motivačního 
dopisu. V letošním roce jsem využila nabídku pra-
covního portálu na umístění odkazu s pracovními 
nabídkami z našeho regionu na web knihovny. 
Tato služba knihovnu nic nestojí a nezaměstnaným 
ulehčí hledání práce. Jediným kliknutím se dosta-
nou přímo na aktuální nabídky a nemusí zdlouhavě 
vyhledávat na internetu. 

Práce s nezaměstnanými ale není jen o jejich 
vzdělávání. Snažím se je zapojit i do dění v knihov-
ně. Pokud si u nezaměstnaných občanů dokážete 
získat důvěru, můžete v nich najít skvělé dobro-
volníky a pomocníky. Jejich pomoci využívám při 
pořádání akcí, ale i při běžných pracích v knihovně. 
Přínosem pro tyto občany je pak možnost zapojení 
se do společnosti a do aktivit obce, díky kterému se 
může předejít jejich sociálnímu vyloučení. 

A co můžete pro nezaměstnané udělat vy? 
Pomoci jim s vytvořením životopisu či jeho vy-
tisknutím. Vždycky je nejlepší začít u známých. 

ce snáze a bez biflování. Např. pomocí metody 
loci, kdy si vytvoří paměťovou trasu na vlastním 
těle. Cena celého kurzu je 250 Kč a zahrnuje tiš-
těné materiály i malé občerstvení. Kurzy probíha-
jí dopoledne i odpoledne, podle zájmu účastníků. 

Společnost, která se na kurzech schází, je růz-
norodá. Zájem mají senioři, studenti, maminky 
na mateřské dovolené, lidé se zdravotním han-
dicapem i dospělí v produktivním věku. V létě 
2010 si vytrénovalo paměť i několik zaměstnan-
ců knihovny. Mnohým absolventům se kurz líbil 
natolik, že chtěli pokračovat. Od podzimu 2012 
tedy v knihovně funguje tzv. pokračovací kurz 
trénování paměti, který volně navazuje na úvodní 
kurz, a to opět ve formě osvědčených osmi lekcí. 
A jelikož ani navazujících osm lekcí některým 
účastníkům nestačilo a chtějí svůj mozek trénovat 
průběžně, koná se v knihovně každé první pondě-
lí v měsíci také Klub trénování paměti. Vstup do 
klubu je bezplatný a může přijít kdokoliv. Ať ti, 
kteří se už kurzů trénování paměti zúčastnili, tak  
i ti, které toto téma zajímá, a nemají čas chodit 
pravidelně každý týden. Informace o konání jed-
notlivých kurzů zveřejňujeme na webu knihovny 
i v místním tisku. Trénování paměti také každo-
ročně propagujeme v rámci Národního týdne tré-
nování paměti (NTTP), který se koná vždy v břez-
nu. Jde o jednorázovou akci, na níž se návštěvníci 
mohou seznámit s tím, jak takový trénink paměti 
probíhá. V roce 2014 jsme například březnový 
týden uspořádali se společností Commservice  

v rámci Dne mozku a kromě přednášek si účast-
níci vyzkoušeli i mindball a jiné hry. V roce 2015 
jsme březnový NTTP připravili společně s Muze-
em východních Čech, takže se účastníci nejprve 
prošli částí historického centra Hradce Králové 
a poté si v knihovně osvěžili získané informace 
např. zapamatováním si 11 soch na mariánském 
sloupu na Velkém náměstí. A letos si účastní-
ci zase hravě zapamatovali pořadí 24 bonbonů  
v bonboniéře nebo kalendář na rok 2016. 

Proces učení se a zapamatování si informací 
není jednoduchý. Málokdo z nás má geniální fo-
tografickou paměť jako student medicíny Honza, 
který si ve filmu Jak básníci přicházejí o iluze 
během chvilky zapamatuje sáhodlouhé jméno 
Mirečkova dědečka. Když si chceme pamatovat 
dlouhodobě, musíme si informace nezbytně také 
opakovat. Ale pokud tušíme, jak náš mozek pra-
cuje a co naší paměti pomáhá, může se z učení 
stát i zábava. A jestli se chcete přesvědčit, že si 
lze celkem rychle a bez „zavaření mozkových 
závitů“ zapamatovat například 30 čísel najednou 
nebo všechny sochy ctností a neřestí na Kuksu 
apod., můžete přijít na některý z kurzů trénová-
ní paměti. Ať už do naší knihovny, nebo do jiné 
instituce, která kurzy nabízí. Věřím, že to nebude 
promarněný čas.

Kontakt na autorku: gabriela.holeckova@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/

Obecní knihovna ve Vrbici 
vzdělává nezaměstnané

- inspirace z Jihomoravského kraje

Trénink paměti v SvK HK 
1) Vrbice se nachází v srdci Modrých Hor a mikroregionu Hustopečsko a před dvěma lety obdržela titul Vesnice 

roku 2014 Jihomoravského kraje.
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Ti pak o vaší pomoci řeknou zase svým známým 
a tak se okruh lidí, kterým můžete pomoci, rozšíří. 

Přeji vám všem, abyste v sobě našli chuť  
a odvahu začít s něčím podobným a hlavně aby se 
vám ve vašich aktivitách dařilo. Jak jsem psala na 
začátku článku, není to o penězích nebo velkých 
prostorách. Je to jen o vašem postoji.

Statistické okénko:
Obecní knihovna vrbice

• počet k. j.: 6 500
• počet registrovaných uživatelů: 230
• počet fyzických návštěv knihovny   
 (za rok 2015): 2 706

Kontakt na autorku: cvc@vrbice.cz
Web knihovny: www.knihovna.vrbice.cz

knihovny doporučily a vybraly knihovny, které se 
projektu zúčastnily a staly se centry cizojazyčné 
literatury.    

Pilotní projekt k této prioritě byl založen cel-
kem na čtyřech etapách pokračování projektu. 
První etapa proběhla v roce 2014. Koncepčně je 
projekt realizován tak, že v každém kraji vznik-
nou čtyři centra, která budou získávat cizojazyč-
nou literaturu. Centra v knihovnách budou satu-
rovat potřeby uživatelů ve svém kraji a mohou 
vytvářet výměnné soubory na základě požadavků 
nebo eventuálně poskytovat tuto literaturu for-
mou meziknihovní výpůjční služby. V centrech 
bude cizojazyčná literatura shromažďována,  
a nebude tak docházet k jejímu rozptylu do kniho-
ven, kde by např. o ni byl menší zájem. Garantem 
pilotního projektu je Moravská zemská knihovna 
v Brně.

Do budoucna se počítá s takovým modelem, 
že v každém kraji ČR bude projekt realizovat 
krajská knihovna a tři další knihovny, tj. základ-
ní knihovny zřízené příslušným orgánem obce 
(dle § 3 odst. 1 písm. c) knihovního zákona).  
V každém kraji se tedy budou nacházet vždy čtyři 
centra. Projekt by měl být ukončen v roce 2017 
vytvořením sítě center cizojazyčné literatury  
v České republice.

1. etapa projektu (2014) - vznik 15 center  
v knihovnách: 
• Ústecký kraj: knihovny v Lounech, Děčíně 
a Teplicích,
• Zlínský kraj: knihovny ve Vsetíně, Kroměří-
ži a Uherském Hradišti,
• Jihomoravský kraj: knihovny v Brně 
(Knihovna Jiřího Mahena), Kuřimi a Břeclavi,
• Jihočeský kraj: knihovny v Písku, Prachati-
cích a Táboře,
• Královéhradecký kraj: knihovny v Hradci 
Králové, Jičíně a Náchodě. 

2. etapa projektu (2015) - napojení dalších 15 
center v knihovnách:
• Olomoucký kraj: knihovny v Olomouci, 
Šumperku, Prostějově,

• Liberecký kraj: knihovny v Semilech, České 
Lípě, Jablonci n. Nisou,
• Moravskoslezský kraj: knihovny v Ostravě, 
Novém Jičíně, Krnově,
• Karlovarský kraj: knihovny v Ostrově, Che-
bu, Sokolově,
• Kraj Vysočina: knihovny v Jihlavě, Žďáru  
n. Sázavou, Třebíči.

3. etapa projektu (2016) – napojení 12 center 
v knihovnách:
• Plzeňský kraj: knihovny v Domažlicích, Plz-
ni, Klatovech,
• Středočeský kraj: knihovny v Příbrami, Mla-
dé Boleslavi, Kutné Hoře,
• Pardubický kraj: knihovny v Chrudimi, Svi-
tavách, Ústí n. Orlicí,
• Praha: Městská knihovna - Ústřední knihov-
na, pobočky Dejvice a Ládví.

4. etapa projektu (2017) – napojení 12 kraj-
ských knihoven (mimo Moravskou zemskou 
knihovnu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo 
kultury ČR). Napojeny budou krajské knihov-
ny v těchto krajích: Ústecký, Zlínský, Jihočes-
ký, Královéhradecký, Olomoucký, Liberecký, 
Moravskoslezský, Karlovarský, Vysočina, Pl-
zeňský, Středočeský, Pardubický. 

Předpokladem je, že v roce 2017 pro podpo-
ru 54 center, která pokryjí celou Českou repub-
liku (včetně krajských knihoven), bude potřeba  
1 620 000 Kč. Každé centrum bude podpořeno 
částkou 30 000 Kč. Samozřejmě tato částka je 
bez nákladů, které potřebuje Moravská zemská 
knihovna na realizaci celého projektu. 

Zřejmě vás napadne otázka, co tedy bude dál? 
Ano, pilotní projekt v roce 2017 skončí. Na zá-
kladě hodnocení jednotlivých center je však žá-
doucí, aby projekt netrval pouze čtyři roky, ale 
aby od roku 2018 vznikl (souběžně s Českou 
knihovnou) dotační titul určený pro tato vytvo-
řená centra v (54) knihovnách, který by zajistil 
stálý přísun kvalitní cizojazyčné literatury do 
veřejných knihoven. To, že je projekt úspěšný  

NOvé TRENDyNOvé TRENDy

Doplňování cizojazyčné literatury  
v knihovnách ČR

Vývoj projektu  
Šárka Kašpárková

Již třetím rokem probíhá doplňování cizoja-
zyčné literatury do vybraných knihoven – cen-
ter pro cizojazyčnou literaturu v České republi-
ce. Co všechno tomu předcházelo? Především 
to byla Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta  
2011-2015, schválená usnesením vlády ČR ze 
dne 11. ledna 2012, která uvádí v prioritě č. 12 
záměr: „Podporovat vytváření knihovních fondů. 
Zvýšit objem financování nákupu knihovních fon-
dů v knihovnách ČR a vytvořit tak základní před-
poklad pro zlepšení obsahu a kvality veřejných 
knihovnických a informačních služeb.“1 Jedním  
z cílů této priority bylo: „Podporovat doplňování 
literatury pro potřebu rozvoje jazykových doved-
ností obyvatel (cizojazyčná beletrie a populárně 
naučná literatura, jazykové příručky, slovníky).“2  
Úkolem se zabývala pracovní skupina, sestavená 

na základě odbornosti v oblasti akvizice, kterou 
vedla Mgr. Světlana Knollová z Národní knihov-
ny ČR. Bylo nutné připravit analýzu stavu a vy-
tipovat nejpotřebnější literaturu, kterou knihovny 
postrádají. Analýza proběhla a vše je zveřejněno 
i na stránkách Ústřední knihovnické rady (dále 
ÚKR).3 Vypadá to celkem jednoduše, ale byly 
za tím hodiny a hodiny práce. S vyhodnocová-
ním analýzy pomohl Knihovnický institut Národ-
ní knihovny ČR. Pracovní skupina odsouhlasila  
i to, že není potřebné touto literaturou doplňovat 
všechny knihovny, ale doporučila vytvořit centra 
v každém kraji, kde by byla literatura pro knihov-
ny dostupná. Členkou pracovní skupiny PhDr. 
Šárkou Kašpárkovou byl zpracován návrh, se 
kterým byla seznámena ÚKR i zástupkyně minis-
terstva kultury Mgr. Blanka Skučková. Do května 
2013 byla ministerstvu kultury předložena první 
etapa pilotního projektu, která zahrnovala pět 
krajů (tři české a dva moravské kraje). Krajské 

Počítačové kurzy v letech 2015-2016

1) MINISTERSTVO KULTURY. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 včetně internetizace knihoven 
[online]. 2012 [cit. 2016-07-14]. Dostupné také z: http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Koncep-
ce_rozvoje_knihoven_2011-2015.pdf

2) Tamtéž.
3) Dokument Průzkum doplňování – zpráva je k dispozici na stránkách: http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-

-knihoven-cr-na-leta-2011-2015-/.
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a v praxi se osvědčil, je díky kvalitní práci všech, 
kteří připravují nabídkové seznamy pro centra  
v knihovnách. Poděkování patří garantu – Morav-
ské zemské knihovně v Brně - a také samozřejmě 
Ministerstvu kultury ČR, které celý projekt finan-
cuje.

Kontakt na autorku: kasparkova@knihkm.cz

Praktické zkušenosti Knihovny  
Václava Čtvrtka v Jičíně  
Iva Rodrová

Možnost rozšiřovat nabídku cizojazyč-
né literatury má naše knihovna již přibližně 
dva roky. V rámci projektu vypsaného Mini-
sterstvem kultury ČR mohla do svého fondu 
opatřit větší množství knih v cizích jazycích. 
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně se pravidel-
ně účastní projektu Česká knihovna, který je 
zaměřen na nákup české nekomerční literatury. 
Bylo pro nás příjemným překvapením, že exis-
tuje podobná možnost i v případě cizojazyčné 
literatury. Když jsme tedy byli vybráni do prv-
ní etapy projektu, rádi jsme se chopili příleži-
tosti. Přestože tuto literaturu pro naše čtenáře 
také nakupujeme, omezené finanční možnosti 
nám nedovolují nákup většího množství titulů. 

 V prvním roce jsme získali přibližně 180 
svazků knih, převážně v angličtině a němčině, 
něco málo v ruštině a španělštině. Jednalo se 
především o beletrii, dvojjazyčnou četbu pro 
studenty a čtení pro děti. Většina titulů byla 
opatřena také poslechovými CD. Čtenáři si tak 
mohou text i poslechnout. Co jsme ale ocenili 
nejvíce, byla zjednodušená četba podle jazy-
kové vyspělosti. V nabídce byly i jednoduché 
texty pro děti a mládež. 

Od začátku jsme věděli, že budeme tuto li-
teraturu nabízet i ostatním knihovnám. Byly 
vypracovány seznamy nových přírůstků ci-
zojazyčné literatury, které dostaly všechny 

knihovny s profesionálními pracovníky v okolí. 
Těmto knihovnám, jakož i knihovnám v obcích 
knihy poskytujeme dle jejich zájmu v rámci 
meziknihovní výpůjční služby. Nabídka je také 
vystavena na našem webu, kde jsou tituly roz-
tříděny podle jazyků. Pro nově získané knihy 
bylo nutné v knihovně vyčlenit prostory. Roz-
hodli jsme se je umístit do čítárny, kde jsme 
z tohoto důvodu přestavěli nábytek a přidali 
nové regály, takže zde vzniklo malé odděle-
ní cizojazyčné literatury. Snažili jsme se, aby 
tato literatura byla pro čtenáře dobře přístupná.  
Z našich starších titulů v originále jsme udělali 
několik souborů, které byly nabídnuty měst-
ským knihovnám našeho regionu k dlouhodo-
bějšímu využívání. 

Nyní už záleželo pouze na čtenářích. Musím 
říci, že naše zkušenosti jsou v podstatě klad-
né. Zájem lidí o četbu v cizím jazyce určitě je,  
a nejsou to pouze studenti, kteří naši nabídku 
využívají. Jak jsme předpokládali, největší zá-
jem je o zjednodušené texty. Že si je půjčí ti, 
kteří se jazyk učí, se dalo předpokládat – ale že 
si je začnou půjčovat i ti, kteří zatím četli pouze 
česky, je jistě zajímavé. Týká se to ve většině 
případů ale pouze angličtiny. 

Protože tento projekt pokračoval i v násle-
dujícím roce, získali jsme tak další množství 
nových titulů. Myslím, že nyní máme celkem 
dobrou nabídku cizojazyčných knih. V součas-
nosti máme rozpůjčováno přibližně 70 % této 
literatury. 

Doufáme, že projekt bude pokračovat i na-
dále. Bylo by pro nás určitě přínosné, pokud 
bychom měli možnost pravidelného získávání 
cizojazyčné literatury. Počítáme s tím, že do 
budoucna zájem o četbu v cizím jazyce ještě 
poroste. Již dnes můžeme pozorovat vzrůstající 
zájem, a to nejenom u mladé generace.

Kontakt na autorku: rodrova@knihovna.jicin.cz

Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/
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Eva Svobodová

V4 je zjednodušené označení pro Visegrádskou 
skupinu, alianci čtyř zemí střední Evropy: Čes-
ka, Maďarska, Polska a Slovenska. Deset dní před 
zánikem Varšavské smlouvy, 15. 2. 1991, se sešli 
čelní představitelé uvedených zemí ve Visegrádu, 
aby podepsali deklaraci blízké spolupráce tehdy 
ještě tří evropských zemí (V3) na jejich cestě k ev-
ropské integraci. Za vzor si vzali setkání tří králů 
(Karla I. Roberta, Jana Lucemburského a Kazi-
míra III. Velikého) v maďarském městě Visegrád  
v roce 1335, kteří se zde dohodli na těsné spolupráci 
v politických a obchodních otázkách a na věčném 
přátelství. V souvislosti s rozdělením Českosloven-
ska se označení změnilo na V4. Po roce 1992 byla 
činnost této skupiny utlumena, obnovila se až v roce 
1998. Spolupráce funguje na principu pravidelných 
setkání představitelů (prezidentů, premiérů, minist-
rů atd.) zúčastněných zemí. V předsednictví se státy 
každoročně střídají.

Jednou z aktivit bylo založení Mezinárodního 
visegrádského fondu ve Štiříně 9. 6. 2000. Fond fi-
nančně podporuje projekty v kultuře, vědě a výzku-
mu, ve vzdělávání a v oblasti turismu a přeshraniční 
spolupráce. Jeho rozpočet je tvořen stejně vysoký-
mi příspěvky všech čtyř členských zemí a vykazuje 
dlouhodobě rostoucí přebytek. 

Na 13. zasedání ministrů kultury V4 v dubnu 
2005 v Banské Bystrici byl schválen projekt dis-
kusních fór knihovníků (s periodicitou 1x za 2 roky) 
s tím, že jednotlivé země se budou v jejich organi-
zaci střídat. První konference na téma „Knihovny 
ve znalostní společnosti“ se uskutečnila 11.-13. 5. 
2006 ve Státní vědecké knihovně v Banské Bystri-

ci. Účastníky byli i knihovníci z Bulharska, Ruska, 
Ukrajiny a Německa (proto se vžilo označení V4+). 
Druhé kolokvium proběhlo v Moravské zemské 
knihovně v Brně 6.-8. 6. 2008 na téma „Digitalizace 
- cesta k ochraně a zpřístupnění dokumentů“. Zde se 
navíc zúčastnili knihovníci z Lotyšska, Rakouska, 
Rumunska a Německa. Třetí kolokvium se konalo 
13.-14. 10. 2011 ve Varšavě formou workshopu 
zástupců národních knihoven zemí V4. Čtvrté ko-
lokvium pořádala Národní Széchényiho knihovna  
v Budapešti 25.-26. 11. 2013 na téma „Zpřístupňo-
vání digitálního obsahu: masová digitalizace, povin-
ný výtisk elektronických publikací, otázka autorské-
ho práva - zkušenosti národních knihoven“.1 Páté 
kolokvium s názvem „Knihovny v zemích V4+  
a perspektivy jejich dalšího rozvoje do roku 2020“ 
se konalo 8.-9. 6. 2015 v Bratislavě. Konference se 
zabývala strategiemi rozvoje knihoven, informační-
mi technologiemi v knihovnách a digitalizací. Část 
programu byla věnována vzdělávání knihovníků 
a knihovnické kvalifikaci. Odeznělo i několik pří-
spěvků na téma knihovnických spolků. Tentokrát 
přijeli navíc přednášející z Rumunska, Srbska, 
Chorvatska, Ruska a Rakouska.

Šesté kolokvium knihovnicko-informačních 
expertů zemí V4+ s názvem „Knihovny zemí V4 
v nástrahách digitálního věku“ se uskutečnilo 31. 5. 
- 1. 6. 2016 v Brně a bylo finančně podpořeno Me-
zinárodním visegrádským fondem. I letos se účast-
nili hosté a přednášející z dalších evropských zemí, 
konkrétně ze Švédska, Finska a Chorvatska. Digi-
talizaci a práci s elektronickými dokumenty byla 
věnována většina přednášek konference. Další pod-
statnou částí programu bylo celoživotní vzdělávání 
knihovníků. Jednou z nástrah, které musí knihovní-

1) LAUKOVÁ, Oľga. 5. Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+. In: Knižnice v krajinách V4+  
a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020: zborník príspevkov z 5. Kolokvia knižnično-informačných exper-
tov krajín V4+, ktoré sa konalo 8.-9. júna 2015 v Bratislave. Banská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici, 2015, s. 8-9. ISBN 978-80-89388-61-5.

Knihovny a knihovníci v nástrahách 
digitálního věku aneb S odpovídajícím 

vzděláním to jde lépe
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ci překonat, je nejen rychlý rozvoj informačních 
technologií, ale především s tím související tur-
bulentní tempo rozvoje knihovnického oboru.

Jak bylo z přednášek patrné, knihovníci ze zú-
častněných zemí si uvědomují, že  vystudováním 
knihovnictví vzdělávání knihovníků nekončí,  
a proto připravují a realizují koncepce celoživot-
ního vzdělávání ve svých zemích. Ne vždy se daří 
zajistit pro knihovny knihovnické odborníky, při-
pravují tedy i systémy rekvalifikací. „Díky sou-
časným platovým výměrům je obtížné nalézt kva-
lifikovaného specialistu a udržet jej v knihovně.  
Z tohoto důvodu musí ředitelé knihoven vynaklá-
dat značné úsilí (a finance - pozn. aut.) při vzdělá-
vání a školení zaměstnanců, kteří nemají formální 
vzdělávání v oboru knižních věd.“2

Jedním z příspěvků na toto téma byla před-
náška Mgr. Z. Houškové.3 Věnovala se opakova-
ným průzkumům vzdělanostní, věkové a platové 
situace v České republice od roku 1999 do sou-
časnosti. K pozitivním trendům patří mírný po-
kles feminizace a růst vysokoškolského vzdělání 
pracovníků knihoven, jejich dlouhodobá profes-
ní stabilita, zlepšující se počítačová gramotnost 
a jazykové kompetence. Méně příznivými jevy 
jsou stárnutí knihovnického personálu (největší 
procento knihovníků patří do věkové kategorie  
41-60 let) a vysoké procento (49 %) pracovníků 
na knihovnických pozicích bez oborového vzdě-
lání. Připočteme-li nedobrou platovou situaci, 
kdy je většina knihovníků o 19 % pod celostátním 
průměrem v ČR, a nedostatečnou motivaci a pod-
poru vzdělávání ze strany zřizovatelů knihoven, 
vyjde nám již několikrát zmiňovaná definice čes-
kého knihovníka: podprůměrně finančně ohodno-
cená, středoškolsky vzdělaná žena vyššího střed-
ního a staršího věku, často s jiným než oborovým 

vzděláním. Připravovaná koncepce celoživotního 
vzdělávání českých knihovníků zahrnuje jak ob-
last formálního, tak celoživotního vzdělávání. 
Byly stanoveny základní úkoly: koncipovat obo-
rový systém vzdělávání s důrazem na profesní 
kompetence, v rámci knihoven vybudovat vzdě-
lávací centra s odpovídajícím technologickým  
a personálním zajištěním, konstruovat systém 
akreditací, podporovat oborový e-learning, usilo-
vat o systémové změny v platové oblasti a hledat 
cesty k motivaci mladých lidí pro práci v knihov-
nictví. Koncepce se začala připravovat v roce 
2012 a Ústřední knihovnické radě byla předlože-
na v prosinci 2015. Od začátku roku 2016 probíhá 
na toto téma velká odborná diskuse. Kontroverz-
ním bodem se stal požadavek na povinné oborové 
kvalifikace pracovníků na všech odborných kni-
hovnických pozicích. Zejména ředitelé krajských 
knihoven považují tento požadavek za nerealizo-
vatelný, byť má být splněn v horizontu 15 let. Dů-
vodem je právě velké procento zaměstnanců bez 
knihovnického vzdělání a z toho plynoucí časová 
a finanční náročnost na rekvalifikační kurzy. Po-
dle mne se nabízí další otázka: Je skutečně potře-
ba na všechny knihovnické pozice přijímat pouze 
uchazeče s knihovnickou kvalifikací? Nebylo by 
lepší pro některé (např. věcný katalogizátor nebo 
správce digitální knihovny atd.) stanovit alespoň 
jednu alternativní kvalifikaci? A co v malých 
knihovnách? Tam nepotřebujeme specialistu na 
katalogizaci nebo akvizici, ale především univer-
zální knihovnici / univerzálního knihovníka. Úpl-
ná rekvalifikace sestavená z jednotlivých dílčích 
rekvalifikací podle typových pozic by jim zabrala 
veškerý pracovní čas nejméně na dva roky. A kdo 
bude půjčovat knihy, když se budou vzdělávat  
v krajském vzdělávacím centru a jsou v knihovně 
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sami? Možná by stálo za to vytvořit ještě jeden typ 
rekvalifikace, a to „knihovník v malé knihovně“ 
- takový sofistikovanější základní knihovnický 
kurz. Diskuse na téma celoživotního vzdělávání 
by měla být zakončena dvoudenním workshopem 
v třetím říjnovém týdnu tohoto roku.

V úvodním projevu zmíněné konference zemí 
V4+ prof. T. Kubíček uvedl, že bude „o hledá-
ní možností a podob knihovnické práce“.4 Ano, 
kolokvium knihovníků ze států V4+ nastolilo 
problémy a otevřelo otázky. Můžeme se poučit 
od kolegů z jiných zemí, protože se potýkáme  
s podobnými problémy, ale vyřešit si je už mu-
síme sami, jak v oblasti digitalizace, tak v oblas-
ti celoživotního vzdělávání a personální práce  
v knihovnách. Nebojme se říci své názory, připo-
mínkovat koncepční materiály, jde o naši profes-
ní budoucnost!
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ravská zemská knihovna, 2008. ISBN 978-80-
7051-180-0.

Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich 
ďalšieho rozvoja do roku 2020: zborník príspev-
kov z 5. Kolokvia knižnično-informačných exper-
tov krajín V4+, ktoré sa konalo 8.-9. júna 2015  
v Bratislave : Libraries in V4+ countries and 
perspectives of their further development towards 

2) LAUKOVÁ, Oľga a Blanka SNOPKOVÁ. Vzdělávání knihovníků a informačních specialistů vs. trendy, po-
žadavky a potřeby moderní knihovny. In: Libraries V4 in the Decoy of Digital Age: proceedings of the 6th 
Colloquium of library and information experts of the V4+ countries held from 31st May - 1st June 2016 in Brno 
= Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku: sborník příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních 
expertů zemí V4+ konaného 31. května - 1. června 2016 v Brně. Brno: The Moravian Library in Brno, 2016,  
s. 432. ISBN 978-80-7051-216-6.

3) HOUŠKOVÁ, Zlata. Celoživotní vzdělávání knihovníků v ČR – nová etapa? In: Libraries V4 in the Decoy of 
Digital Age: proceedings of the 6th Colloquium of library and information experts of the V4+ countries held 
from 31st May - 1st June 2016 in Brno = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku: sborník příspěvků 
ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ konaného 31. května - 1. června 2016 v Brně. Brno: 
The Moravian Library in Brno, 2016, s. 446-453. ISBN 978-80-7051-216-6.

4) KUBÍČEK, Tomáš. Konference knihoven zemí V4 v nástrahách digitálního věku. In: Libraries V4 in the 
Decoy of Digital Age: proceedings of the 6th Colloquium of library and information experts of the V4+ coun-
tries held from 31st May - 1st June 2016 in Brno = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku: sborník 
příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ konaného 31. května - 1. června 2016  
v Brně. Brno: The Moravian Library in Brno, 2016, s. 10. ISBN 978-80-7051-216-6.
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2020: proceedings of the 5th Colloquium of Lib-
rary and Information Experts of the V4+ Coun-
tries, held on June 8-9, 2015 in Bratislava. Ban-
ská Bystrica: Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici, 2015. ISBN 978-80-89388-61-5.

Libraries V4 in the Decoy of Digital Age: pro-
ceedings of the 6th Colloquium of library and in-
formation experts of the V4+ countries held from 

31st May - 1st June 2016 in Brno = Knihovny 
zemí V4 v nástrahách digitálního věku: sborník 
příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informač-
ních expertů zemí V4+ konaného 31. května  
- 1. června 2016 v Brně. Brno: The Moravian Li-
brary in Brno, 2016. ISBN 978-80-7051-216-6.

Kontakt na autorku: eva.svobodova@svkhk.cz

boť všichni autoři v níže uvedených odkazech 
vycházejí ze stejné definice, kterou zveřejnil  
v roce 1957 Peter Drucker:5 „pracovník dispo-
nující znalostmi“ (knowlege worker).

Obecně jsou za znalostní pracovníky pova-
žováni ti, kteří ve své práci musí využívat své 
získané poznatky a nastudované vědomosti.6 
Práce se znalostmi v knihovnickém prostředí 
je obvykle definována jako vývoj produktů  
a služeb, jejichž cílem je uspokojit informační 
potřeby uživatelů těchto institucí. Knihovníci 
běžně zprostředkovávají informace, ale jako 
vysoce kvalifikovaní pracovníci disponující 
znalostmi ve svém oboru na sebe berou odpo-
vědnost nejen za to, že informují návštěvníky  
o tom, co by si měli přečíst, ale především  
o tom, co by se měli naučit. Kvalifikovaný kni-
hovník zajišťuje přístup  k potřebným zdrojům 
na podporu dovedností v oblasti technologií, 
informační gramotnosti a myšlení vyššího 
řádu.  Výjimečné místo knihoven je také v tom, 
že mohou využívat online sítě, jejichž pro-
střednictvím má široká veřejnost přístup k ji-
nak skrytým elektronickým archivům. Budou-
cí knihovna bude více interaktivní, návštěvníci 
budou přistupovat ke znalostem s využitím 
dotykových ploch, rozšířené reality a chytrých 
zařízení. Pracovníci znalostí budou moci trávit 
více času zaměřováním se na kreativní aspekty 
výkonu své práce. Od práce s informacemi (vě-
dění, které lze předávat) se knihovníci posunou 
ke znalostem (strukturovaný souhrn vzájemně 
souvisejících poznatků a zkušeností v určité 
oblasti nebo k nějakému účelu). Skutečnou 
hodnotou knihovníků se stane to, jak analyzují 
informace a jak podle nich jednají. 

 V budoucnu dnešní každodenní úkoly kni-
hovníků, jako jsou např. zpracování dokumen-

tů a rešerší, práce s informacemi nebo třeba 
tvorba prezentací, budou dělat roboti. Součas-
ný tradiční knihovník, transformovaný jako 
dokumentační úředník, informační manažer, 
se změní na profesionála znalostí. Tito profe-
sionálové musí mít odpovídající znalosti, musí 
být kreativní, inovativní a citliví.

Podíváme-li se ještě dále do budoucnosti, 
zjistíme, že se znalost stane komoditou, ke kte-
ré bude mít přístup každý, a tak se pracovníci 
znalostí přežijí. Ale knihovníci nezahynou. 
Odborníci přepokládají, že díky demogra-
fickým změnám a změnám v životním stylu, 
levným technologiím a snadnému virtuálnímu 
přístupu ke vzdělávání se vzdělávací a studijní 
úloha knihoven v budoucnosti výrazně změ-
ní. Většina učení bude probíhat neformálně 
mimo klasické vzdělávací instituce (školy). 
Knihovna se posune z role „podporující uče-
ní“ na „rozšiřování příležitostí ke vzdělávání“. 
Knihovníci se stanou vzdělávacími pracovní-
ky - lektory, mentory,7 učiteli, informačními 
guruy atd. Tak jako dnes existuje speciali-
zace muzejní pedagog, i knihovnictví bude 
obsahovat prvky pedagogické práce. Kruh 
se nám pomalu uzavírá. Nebyli snad jedni  
z prvních knihovníků učitelé?

Pro rozvoj knihovnické profese bude jen 
dobře, pokud už dnes začneme s přípravou na 
budoucnost. Celoživotní vzdělávání se pro nás 
stává nutností. Nejen to profesní knihovnické, 
ale právě různá pedagogická minima, kurzy lek-
torských dovedností, ale i školení znalostí v ji-
ných oborech zajistí, že nám nikdo naši profesi 
nezcizí. Postavení a prestiž knihovníků ve spo-
lečnosti se budou odvíjet od jejich oborové, ale  
i širší vzdělanostní úrovně. 

Knihovnická specializace: 
znalostní pracovník

Barbora Buřičová z Babčic

FRK, Branislav. Profesionální knihovník jako 
pracovník znalostí. In: Libraries V4 in the Decoy 
of Digital Age: proceedings of the 6th Colloqui-
um of library and information experts of the V4+ 
countries held from 31st May - 1st June 2016 in 
Brno = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitál-
ního věku: sborník příspěvků ze 6. kolokvia kni-
hovnicko-informačních expertů zemí V4+ kona-
ného 31. května - 1. června 2016 v Brně. Brno: 
The Moravian Library in Brno, 2016, s. 406-415. 
ISBN 978-80-7051-216-6.

Náhodou se mi dostal do ruky sborník z kon-
ference Knihovny zemí V4+ v nástrahách digi-
tálního věku, kterou pořádala Moravská zemská 
knihovna v Brně na přelomu května a června 

tohoto roku. Musím uznat, že je velice zdařilý. 
K publikaci v anglicko-české verzi1 byla vydána 
ještě kniha abstraktů,2 snad pro lepší přehlednost 
a orientaci v jednotlivých příspěvcích.

Protože jsem nedávno četla dvě recenze3 na 
knihu slovenského vědce a pedagoga Pavla Ran-
kova o znalostních pracovnících,4 při pročítání 
sborníku z výše uvedené konference mne zaujalo, 
že na Slovensku působí další autor, který se této 
profesi věnuje, a co víc, ve vazbě na povolání kni-
hovníka.

Mgr. Branislav Frk, Ph.D., vystudoval andra-
gogiku. Působí jako odborný asistent na Prešov-
ské univerzitě a Masarykově univerzitě v Brně  
a jako lektor v oblasti vzdělávání dospělých. 

Ve svém článku používá termín „pracovník 
znalostí“, nikoliv znalostní pracovník. Jde zřej-
mě jen o různé formy překladu do češtiny, ne-

1) Libraries V4 in the Decoy of Digital Age: proceedings of the 6th Colloquium of library and information experts 
of the V4+ countries held from 31st May - 1st June 2016 in Brno = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitální-
ho věku: sborník příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ konaného 31. května  
- 1. června 2016 v Brně. Brno: The Moravian Library in Brno, 2016, 476, 4 s. ISBN 978-80-7051-216-6.

2) Libraries V4 in the Decoy of Digital Age: proceedings of the 6th Colloquium of library and information experts 
of the V4+ countries held from 31st May - 1st June 2016 in Brno: booklet of abstracts = Knihovny zemí V4 
v nástrahách digitálního věku: sborník příspěvků ze 6. kolokvia knihovnicko-informačních expertů zemí V4+ 
konaného 31. května - 1. června 2016 v Brně: kniha abstraktů. Brno: The Moravian Library in Brno, 2016,  
69 s. 

3) a) FOBEROVÁ, Libuše. Znalostní pracovník v informační společnosti. Duha: informace o knihách a knihov-
nách z Moravy [online]. 2015, roč. 29, č. 3, s. 48-49 [2016-08-01]. ISSN 0862-1985. Dostupné také z: http://
duha.mzk.cz/clanky/znalostni-pracovnik-v-informacni-spolecnosti

   b) PAPÍK, Richard. Knihovna: knihovnická revue [online]. 2015, roč. 26, č. 1, s. 82-83 [2016-08-01]. ISSN 
1801-3252. Dostupné také z: http://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/dokumenty/2015-1/recenze_rankov.pdf

4) RANKOV, Pavol. Znalostní pracovník v informační společnosti. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozo-
ficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Ústav informatiky, 2014. 152 s. ISBN 978-80-7510-123-5.

5) 1909-2005, profesor managementu na Newyorské univerzitě a na Claremont Graduate University poblíž Los 
Angeles.

6) RANKOV, Pavol. Znalostná práca: experti, technológie, vzdelávanie. ITlib: informačné technológie a knižnice 
[online]. 2016, č. 1, s. 5-6 [2016-08-01]. ISSN 1335-793x. Dostupné také z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2016/1/
znalostna-praca-experti-technologie-vzdelavanie-the-knowledge-work-experts-technologies-education.html?-
page_id=3137

7) BUŘIČOVÁ, Barbora. Knihovnická specializace: mentor uživatele. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraj [online]. 2016, roč. 26, č. 1, s. 18-19 [2016-08-01]. ISSN 0862-9366. Dostupné také 
z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20160113.pdf
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Kateřina Hubertová

Každý z nás to zná. Je před námi úkol stvořit 
nějaký text. Je jedno jaký. I kdybychom předem 
měli v hlavě jakousi představu, jak bude vypadat, 
ve chvíli, kdy usedáme s tužkou v ruce k papíru (či 
ke klávesnici…), je vše jinak. Hlava prázdná, zrak 
tupý. Slova prvních vět nepřicházejí. Každý se  
s tím někdy setká. Co s tím? Jak začít psát? 
Knihovna města Hradce Králové se rozhodla 
zaměstnancům v této oblasti poradit a v úterý  
3. května 2016 uspořádala přednášku na téma 
„Jak efektivně psát“ Mgr. Jana Táborského.1

Její první část byla věnována stylistice součas-
né češtiny a tematicky navazovala na předchozí 
návštěvu stejného lektora. V loňském roce stej-
ným posluchačům přednášel o gramatice, jazyko-
vých jednohubkách a češtině vůbec. Druhá část 
již byla věnována efektivnímu psaní. Nedá se 
zprostředkovat průběh přednášky, její atmosféra, 
zreprodukovat tam řečené. Doporučuji, pokud 
se vám naskytne příležitost zúčastnit se podob-
ného výkladu či lekce tvůrčího/efektivního psa-
ní, rozhodně tuto příležitost využijte. Dozvíte se 
nečekaně mnoho zajímavého a nudit se rozhodně 
nebudete. 

Něco málo z přednášky se vám ale předat 
pokusím. Lektor zmínil svoje pravidla, kterými 
bychom se měli řídit při psaní jakýchkoliv textů.  
V upravené formě jsou to tato:

1. Každý text se dá zkrátit/zestručnit.
2. Nalezni klíč k textu – proč a co píšu, kam  
a pro koho, jak.
3. Jeden účel = jeden text. Článek by neměl mít 
víc než jedno téma. 
4. Nejdřív mysli, pak piš.
5. Jednodušší je napsat nový text než recyklo-
vat starý.
6. Klidně začni psát od prostředka.
7. Cokoliv piš tak, aby text mohl číst každý.  

(S vědomím, že v dnešní době lze během chvil-
ky vše vystavit na internet…)
8. Vše je nutné po sobě přečíst, nejlépe s odstu-
pem a víckrát… Kontrola od kolegy je vítána.
9. Kdy je dopsáno? Nikdy? Teď! Jsme schopni 
svůj text do nekonečna opravovat a vylepšovat.
10. Vždy tam zůstane chyba. Vše by se dalo na-
psat lépe. Smiřme se s tím.

Tři hodiny konkrétních poznámek z vlastních 
zkušeností a strategických rad k vytvoření dob-
rého textu z nikoho pochopitelně neudělají spi-
sovatele. Může to však být dobrý začátek. Lektor 
je charismatický řečník, kterému nedělá problém 
zaujmout publikum. Svědčí o tom i poznámka jed-
noho účastníka přednášky: „Ono to bylo zajímavé,  
i když to bylo o češtině.“

Na závěr si dovolím ještě jednu myšlenku pana 
Táborského: „Složitější než napsat dobrý text je 
najít mu čtenáře.“

Zdroje pro správnou češtinu:
• Internetová jazyková příručka: http://priruc-
ka.ujc.cas.cz/  
• Pravidla českého pravopisu:  http://www.
pravidla.cz/ 
• Lexikon slovní zásoby: http://lexiko.ujc.
cas.cz/ 
• Český jazykový atlas:  http://cja.ujc.cas.cz/ 
• Naše řeč (recenzovaný odborný časopis vě-
novaný češtině): http://nase-rec.ujc.cas.cz/ 

Další zajímavé zdroje:
• 354copytriků.cz:  http://365copytriku.cz/ 
• Literární portál pro ty, kteří píší a chtěli  
by psát daleko lépe: http://www.mamtalent.cz/ 
• Škola tvůrčího psaní scenáristky Markéty Do-
čekalové: http://www.tvurcipsani.cz/ 

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz 
1) Mgr. Jan Táborský je garantem jazykové agentury Syntagma (http://www.syntagma.cz/), která poskytuje širokou 

škálu služeb v oblasti úpravy a tvorby českých textů.

Psaní je těžké „Domluvím se rukama nohama!“
Kateřina Jandlová

Dobře, tak nohama ne, ale rukama skoro ano. Co 
si vůbec představíte, když se řekne „znakovka“? Já 

boží tajnou řeč! Vždycky jsem při mluvení hodně 

máchala rukama a představa, že by mi někdo rozu-

měl jen díky těm rukám, no skoro sci-fi…
A světe, div se, ve třiceti se moje dětské přá-

ní stalo realitou! Tedy. Nechci tvrdit, že se můžu 
vrhnout mezi neslyšící a v pohodě s nimi kecat  
o životě. To ani zdaleka! Ale když překonám prvot-
ní nervózní koktání (prostě se mi klepou ruce), tak 
jsem schopná dobrat se k tomu, co potřebuju. Samo-
zřejmě, nejlíp se mi komunikuje se dvěma lektorka-
mi z Pevnosti,1 které nás český znakový jazyk učí.

A koho nás? No, to bylo tak. Pracuji v Knihov-
ně města Hradce Králové. Velká knihovna, velká 
čtenářská základna. A nesmím zapomenout ani na 
to, že Hradec je sídlem několika škol pro neslyší-
cí.2 Bylo tedy nabíledni, že se dočkáme vzájemné 
interakce. Proto vedení knihovny zajistilo pro za-
městnance kurz českého znakového jazyka (ČZJ). 
Celkem nás začalo studovat jedenáct. Každý pátek 
dvouhodinovka od osmi do deseti. První hodinu 
jsme měli v květnu 2015. První modul jsme zakon-
čili v květnu 2016. A jedeme dál druhým modulem.

Muž, žena, dítě, syn, dcera, otec, matka, babička, 
dědeček… Červená, bílá, modrá, fialová, zelená… 
Dřevo, papír, kůže, kov, plast… Můžu, nemůžu, 
musím, nesmím, umím, neumím, chci, nechci, sou-
hlasím, nesouhlasím… Fotbal, plavání, bruslení, 
volejbal… Číst, psát, počítat, jíst, řídit, běhat… Le-
den, únor, březen, duben… Pondělí, úterý, středa… 
Dvě hodiny odpoledne, tři ráno, poledne, půlnoc… 
Bydlím ve vesnici mezi Hradcem a Prahou, do prá-
ce jezdím každý den autem asi půl hodiny. Pracuju 
od osmi do půl páté. Po práci jedu nakoupit jídlo 
a domů se vracím kolem půl sedmé. Mám malého 
psa a ráda chodím na výlety. Už chci léto, protože 
nemám ráda zimu.

Je to jen začátek. Našla jsem jediný cizí jazyk 

(protože tím ČZJ neoddiskutovatelně je), který mi 
jde a baví mě.

Dosud jsem neměla možnost mimo výuku 
mluvit s někým neslyšícím. Zatím jsem znakova-
la pouze při příležitosti závěrečné zkoušky z ČZJ. 
Byla jsem velmi nervózní a bylo obtížné dostat ze 
sebe, že jsem z knihovny, jdu na zkoušku a ztra-
tila jsem se… Ale podařilo se. Samotná zkouška 
byla přece jen o trochu obtížnější. Už při výuce 
jsme viděli spoustu videí. Aktéři se střídali, cel-
kem jich bylo asi pět. Časem jsme si zvykli na 
jejich styl znakování. A samozřejmě při zkouš-
ce byl na videu úplně jiný mlučí. Ale měla jsem 
za sebou cvičný test, který jsem zvládla, takže 
jsem věděla, co mě čeká. Test s videem spočíval 
v doplňování informací do pětistránkového for-
muláře. Ztratila jsem jen dva body! (No, možná 
čtyři, přesně si to nepamatuju, ale níž nejdu!) Po 
takovém vzpružení jsem si vytáhla téma k ústní 
části zkoušky. Můj program na týden/den/dne-
šek. Dostala jsem papír a tužku a měla jsem si 
udělat přípravu. Bylo to jako u maturity, dostala 
jsem deset minut. Nejdřív se mi nechtělo moc psát  
a přišlo mi to zbytečné. Nakonec jsem si ale řekla, 
že mi to alespoň utřídí myšlenky, a dala jsem se 
do práce. Příprava byla docela obsáhlá, teď ještě 
to všechno říct. Když se zkušební komise vrátila, 
dala jsem se do vyprávění. Moc mne nepřerušo-
vali. Ještě pár doplňujících otázek, já odpovídala 
a pak jsme si už jen povídali. Vlastně to bylo fajn 
dopoledne. Komise se odešla poradit. Byla jsem 
se svým výkonem spokojená. To se mi u zkoušek 
nestává. Přesto jsem byla nervózní. Jak to viděla 
komise? Vnímala to stejně jako já! Zkoušku jsem 
udělala s minimální bodovou ztrátou! První modul 
za mnou. Šest zbývá. A jdu do nich, protože mě 
„znakovka“ opravdu baví.

Na závěr ještě odkazy na online slovníky české-
ho znakového jazyka: https://www.spreadthesign.
com/cz/, http://ruce.cz/slovnik a zajímavý slovníko-
vý projekt: http://www.dictio.info.

1) České centrum znakového jazyka: http://www.pevnost.com/.
2) Informace o hradeckých školách pro neslyšící jsou k dispozici na: http://neslhk.com/. 



U NÁS • PODZIM 2016 3130 U NÁS • PODZIM 2016

JAK NA TO STAlO SE
ní panely umístěné každý měsíc na jiném místě. 

Přitom srozumitelná navigace se týká exterié-
ru i interiéru knihovny. V prvním případě se jed-
ná o informace na webových stránkách knihovny  
o její dostupnosti městskou hromadnou dopravou, 
o možnosti parkování. Výrazně ale může pomoci 
i např. virtuální prohlídka budovy nebo popis jed-
notlivých oddělení. V případě interiéru se jedná  
o srozumitelnou navigaci k výtahu, toaletám, do 
jednotlivých oddělení i k vedení instituce. 

Orientační systém by měl být nejen jedno-
duchý, ale i přizpůsobený potřebám čtenářů se 
specifickými potřebami. Důležitý je zároveň do-
statečně veliký text s kontrastním pozadím. Pro 
osoby nevidomé je vhodné jej opatřit variantou  
v Braillově písmu.

V případě evakuace je nutné myslet i na osoby se 
sluchovým postižením, pro které jsou běžné rozhla-
sové hlásiče nepoužitelné: tady je řešením světelný 
maják v místnosti.

V dnešní době si nedovedeme představit knihov-
nu bez technického vybavení. Je však otázkou, zdali 
je nezbytně nutné, aby knihovna disponovala všemi 
novými technologiemi určenými pro osoby se spe-
cifickými potřebami. Často jsou totiž tyto techno-
logie dostupné i mimo knihovny. Přístup k wifi by 
měl být standardem. To ocení všichni čtenáři.

Řada knihoven vlastní zvětšovací lupy, které 
však mohou být nápomocny i jiným cílovým sku-
pinám než jen osobám se zrakovým postižením. Ze 
zvukových knihoven je tedy možné je přemístit do 
běžného oddělení pro majoritu, aby zařízení byla 
dostupná širokému spektru zájemců o jejich využí-
vání.

Prostor a vybavení – jednoduchost a přiměřenost 
s ohledem na potřeby našich čtenářů, to je cesta  
k přístupné, bezbariérové knihovně.

Kontakt na autorku: hubatkovaselucka@gmail.com

Helena Hubatková Selucká 

CERNIŇÁKOVÁ, Eva et al. Rovný přístup - 
Standard Handicap Friendly: metodická příruč-
ka pro práci knihoven s uživateli s postižením.  
1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky 
- Knihovnický institut, 2014, 92 s. ISBN 978-80-
7050-641-7. Dostupné také z: http://ipk.nkp.cz/
docs/Rovny_pristup.pdf

 
Knihovna musí o tom, že je otevřená a opravdu 

přístupná lidem se specifickými potřebami, dát vě-
dět. V dnešní době nejčastěji prostřednictvím své 
webové prezentace, ale také pomocí jiných propa-
gačních kanálů. 

Zcela nezbytné je také, aby dlouhodobě budo-
vala strategii s ohledem na čtenáře a návštěvníky 
se specifickými potřebami. To znamená i sledovat 
grantové výzvy a jakékoliv rozhodnutí o budouc-
nosti knihovny (ať už se jedná o vybavení či nákup 
fondu) zohledňovat ve směru této cílové skupiny.

Ve třetí části seriálu zaměřeného na to, jak 
udělat knihovnu Handicap Friendly, se zaměříme 
na její prostor a vybavení. V tomto bodu je zce-
la zásadní zohlednění individuálního přístupu ke 
čtenářským potřebám a dotazům. Většina osob se 
specifickými potřebami ocení pro kontakt s kni-
hovníky klidné, tiché, dobře osvětlené místo, nej-
méně se dvěma místy k sezení, jedno pro osobu 
se specifickými potřebami, druhé pro případného 
asistenta. Mělo by se jednat o místo, které je stra-
nou ruchu výpůjčního procesu. 

Prostor by měl být dobře osvětlený a přístupný. 
Tj. nemělo by se jednat o malý stůl, byť se třemi 
židlemi, zastrčený někde mezi regály. Je jasné, že 
v praxi, kdy knihovny bojují o každé místo, může 
být tento požadavek oříškem, ale jedná se o základ. 
Můžete si to připodobnit k situaci v bance, restaura-
ci, jídelně či na poště, kdy je někdy těžké přes ruch 
veřejného prostoru získat potřebné informace. Pro 
osoby se sluchovým postižením je nutné mít info-
bod vybavený indukční smyčkou. (Na škodu ale 
není, pokud je toto zařízení i na dalších místech  
v knihovně, kde dochází k častému kontaktu se  
čtenáři.)

Musíme mít na paměti, že čtenáři chtějí přístup 
k fondům a informacím a zároveň někteří chtě-
jí být i maximálně samostatní. Pokud mají zájem  
o využití asistence, je nutný onen vhodný prostor 
pro komunikaci, pokud chtějí být samostatní, je 
potřeba jim to umožnit. Osoby používající kom-
penzační pomůcky v podobě berlí ocení chodítko  
s přídavným košíkem, díky kterému si mohou dá-
vat knihy do košíku i se samostatně pohybovat. 
Podobné pomůcky (připomínající nákupní vozí-
ky v supermarketech) by mohly ocenit i matky  
s dětmi, v knihovnách by bylo však spíše vhodnější 
zapůjčení nosítka či vozíčku pro děti. 

Pro všechny skupiny osob se specifickými 
potřebami je důležité, aby byl prostor vhodně  
a srozumitelně označen a navigace byla dostupná  
i ve výšce pro lidi na vozíku. Velmi často se pro od-
lišení prostoru a jeho zpřehlednění používají barvy. 
Stejně tak je potřebné, aby byl prostor maximálně 
„neměnný“, tj. čtenáře by neměly překvapit výstav-

Handicap Friendly 3/4
– Opravdu klidné místo

Pohled organizátora  
Bohdana Hladíková

Brzy po svém nástupu do Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové jsem se dostala do 
role pořadatele a zároveň posluchače základního 
knihovnického kurzu. Nepopírám, že mě ten úkol 
zprvu trochu vyděsil. Jak mám já, která nemám 
o problematice knihovnictví ani ponětí, pořádat 
kurz pro ostatní knihovníky? 

Naštěstí jsem brzy zjistila, že knihovnické 
znalosti potřebovat nebudu. Ty obstarají lekto-
ři. Navíc jsem měla k dispozici řadu materiálů  
z předchozích let a po ruce ochotnou kolegyni An-
dreu Součkovou, která kurz pořádala naposledy. 

První otázka zněla, komu vlastně bude kurz 
určen. Pracovníkům profesionálních knihoven? 
Knihovníkům z malých veřejných knihoven? 
Každý z nich řeší zcela odlišné úkoly. Jedněch 
ani druhých zájemců nakonec nebyl dostatek, 
proto jsme umožnili všem přihlášeným, aby se 

kurzu účastnili. Neprofesionální knihovníky 
jsme pouze upozornili, že některá témata pro ně 
z hlediska využitelnosti v praxi nebudou až tak 
zajímavá. Celý kurz jsme postavili jako otevřený 
a nechali čistě na posluchačích, zda se zúčastní 
všech přednášek a budou psát závěrečný test. 

Rovněž obsah jsme nechali v téměř původní po-
době. Pokusili jsme se jednotlivé přednášky posklá-
dat do tematických celků a ke starším osvědčeným 
tématům jsme přidali nová, věnovaná problematice 
evidence v knihovnách a vzdělávání knihovníků,  
a praktické informace k oboru, aby posluchači vě-
děli, kde mohou čerpat další vědomosti. 

To nejtěžší měly za úkol naše lektorky. Totiž 
připravit výklad pro skupinu lidí z tak odlišných 
typů knihoven. Naštěstí jsou to zkušené kolegy-
ně, povětšinou zvyklé přednášet o svojí práci.  
O tom, že se zhostily svého úkolu se ctí, svědčí 
i výsledky ankety, kterou nám účastníci na závěr 
vyplnili, a také to, že kdo přijel jednou, zůstal na 
celý kurz. 

Základní knihovnický kurz 
v Hradci Králové 

Problematiku přístupnosti knihoven a jejich slu-
žeb pro osoby se specifickými potřebami řeší meto-
dická příručka Rovný přístup - Standard Handicap 
Friendly.3 Knihovna města Hradce Králové chce být 
knihovnou přívětivou a pro všechny uživatele bez-
bariérovou. Budova je přístupná pro osoby s těles-
ným postižením, pro osoby za zrakovým postižením 

má již knihovna požádáno o certifikaci. Výuka čes-
kého znakového jazyka pro zaměstnance je dalším 
logickým krokem a otevřením prostoru pro další 
skupinu znevýhodněných uživatelů. 

Kontakt na autorku: jandlova@knihovnahk.cz 
3) Příručka je dostupná v plném znění na: http://ipk.nkp.cz/docs/Rovny_pristup.pdf.
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pili. Stali jsme se tak hrdými držiteli osvědčení  
a krásné pamětní placky. Exkurze po zajímavé 
budově SVK HK byla pak pěknou tečkou za tím-
to dobrodružstvím.

Jsem moc ráda, že jsem se kurzu zúčastnila. 
Mé očekávání splnil, ba předčil, a nemohu než 
jej doporučit. Každý náš vyučující či organizátor 
je opravdu člověkem na svém místě a já bych jim 
všem na závěr chtěla ze srdce poděkovat za jejich 
čas, pomoc, radu a práci, kterou si s námi dali.  
A mé díky patří i spolužákům za fajn kolektiv.

Kontakt na autorku: infocentrum@lanov.cz

Exkurze ve skladech SvK HK

Závěrečné foto

Tomáš Pírko 

V rámci porady vedoucích profesionálních 
knihoven okresu Hradec Králové, konané v úte-
rý 26. května 2016 v Knihovně města Hradce 
Králové, proběhl netradiční seminář. Jednalo se 
o tzv. webinář (seminář na webu). Kurz se usku-
tečnil pod vedením mladé lektorky Mgr. Vandy 
Vaníčkové. Pro všechny zúčastněné knihovníky 
to bylo vůbec první setkání s podobnou výukou  
v reálném čase. 

Neobvyklost kurzu spočívala především  
v situaci, za jaké se odehrával. Celé školení pro-
bíhalo na internetu, přičemž všichni jeho účast-
níci setrvávali v jedné budově (v tomto případě  
v hradecké městské knihovně). Díky sezvání 
aktérů na jedno místo mohla lektorka jednat fle-
xibilně a případně odladit jakékoliv technické 
problémy, které by nastaly. Pro účastníky, kteří 
neměli širší znalosti týkající se užívání PC, vznik-
la tak jedinečná možnost vše si vyzkoušet bez 
zbytečných obav.

Školení zahájila v zasedací místnosti organi-
zátorka porady metodička Bc. Kateřina Huber-
tová. Nejprve všem zúčastněným přidělila note-
booky a vysvětlila, jak se přihlásit do virtuální 
učebny. Poté byla kurzistům určena místa v bu-
dově knihovny, kde samostatně absolvovali celý 
seminář. 

Počítačové znalosti jednotlivých účastníků 
byly na různé úrovni. Nakonec však žádný z kur-
zistů neměl problém s připojením a zapojením 
do společné elektronické konference. Lektorka 
nespěchala a poskytla dostatek času na seznáme-
ní s webovým prostředím a absolvováním jed-
notlivých kroků vedoucích k zahájení webináře. 
Mgr. Vanda Vaníčková nejprve vyzkoušela ko-
munikaci pomocí chatu a ujistila se, zda ji všichni 
vidí a slyší. Poté přiblížila účel semináře, vysvět-
lila jeho praktické využití v běžném životě, ale  
i v pracovní praxi.

Webinář se tematicky věnoval internetové-
mu kanálu YouTube, který je mezi současnou 
mladou generací velmi populární a využívaný.  
V úvodu nechyběla základní kategorizace a vy-
světlení pojmů jako youtuber nebo vlogger. 

Čím se webinář z mého pohledu stal přínos-
ným? Školení mě přimělo se zamyslet, jaká sku-
pina lidí kanál YouTube využívá. Jak se chová 
nejmladší generace na internetu? Jakým způso-
bem při vyhledávání v tomto prostředí uvažuje? 
Jak by tedy bylo možné využít YouTube k tomu, 
abychom co nejlépe vytvořili a co nejefektivněji 
zacílili reklamu své instituce (knihovny)? Co mi 
však na kurzu scházelo (jakožto pokročilejšímu 
uživateli internetu), byla problematika vkládání  

A samotní účastníci? Parta milých lidí  
z nejrůznějších knihoven celého kraje. Nejvíce 
jsem obdivovala ty, kteří si jezdili poslechnout 
i témata, která ve svých knihovnách s největší 
pravděpodobností nikdy nevyužijí – navzdory 
komplikacím s dopravou nebo prací. Jen tak, ze 
zájmu, aby rozuměli tomu, o čem se v knihov-
nictví mluví. 

Na závěr jsem je požádala o vyplnění do-
tazníků, kde jsem se ptala na jejich spokojenost  
s přednáškami a mj. i na závěrečný test. Odpově-
di mě pořádně překvapily. Plná třetina účastní-
ků by test ponechala. Odvážlivci - já sama z něj 
byla docela nervózní. Naštěstí nebyl tak hrozný. 
Všichni jsme ho úspěšně napsali a zasloužili si 
tak krásnou placku a diplom, který vyrobila ko-
legyně Markéta Špásová.

Za sebe jsem velice ráda, že jsem kurz mohla 
absolvovat, i když nejsem knihovník. Nejenom 
že lépe rozumím tomu, o čem se kolem mě hovo-
ří, ale byla to pro mě cenná zkušenost i jako pro 
organizátora. Vím, které téma by si žádalo více 
času a naopak. A také jsem si do příště zapsala 
pár nápadů, jak vylepšit organizaci kurzu. Za nej-
důležitější však považuji to, že jsem poznala řadu 
velice milých lidí, zapálených pro svoji práci. 

Kontakt na autorku: bohdana.hladikova@svkhk.cz

Pohled účastníka   
Karolina Boková

Na jaře letošního roku jsem se zúčastnila 
základního knihovnického kurzu ve Studijní  
a vědecké knihovně v Hradci Králové, který byl 
rozčleněn do šesti seminárních úterků.

Ač dělám knihovnici v naší malé knihovně už 
pár let a všechny problémy konzultuji s tou „ma-
teřskou“ v Trutnově, vlastně nikdy jsem na ni-
čem podobném nebyla. Říkala jsem si, že se toho 
určitě spoustu dozvím, že třeba něco zlepším  
a oživím zaběhanou praxi. Měla jsem jen obavy, 
že zjistím, že spoustu věcí dělám špatně a mezi 
souputníky na kurzu budu outsiderem.

Hned na prvním semináři se mé obavy ale 
rozplynuly a v rukou všech lektorů a organizáto-
rek se člověk cítil jako v bavlnce. Probíraná látka 

opravdu značně rozšiřovala mé obzory, člověk až 
žasl, nakolik je knihovnictví propracovaná věda 
se spoustou podoborů. Ale všechny možné i ne-
možné dotazy byly vždy trpělivě a srozumitelně 
zodpovězeny a zázemí s dobrou kávou napomá-
halo domácké atmosféře. 

Někdy vznikaly dost humorné situace, jako 
například při předvádění správného balení kníž-
ky. Tehdy jsem zjistila, že můj dosavadní způsob 
je značně zjednodušený, rozhodla jsem se ale, že 
si ho ponechám a ten profesionální nechám pro-
fesionálům.

O přestávkách jsme s ostatními účastníky 
kurzu často zapřádali hovor o tom, jak to chodí  
u nich. Hrozně se mi líbil vřelý přístup a nadšení 
jednotlivých knihovníků - tu třeba dělají svým 
čtenářům kávu, tam pořádají velice zajímavé 
výstavy nebo akce pro seniory a jinde zas dělají 
vše možné, aby ke knížkám nalákali začínající 
čtenáře - děti. 

Jediným temným bodem v celém podniku se 
jevil závěrečný test.

„To si snad dělají legraci, vždyť je červené 
skoro všechno!“ blesklo mi hlavou poté, co jsem 
otevřela jednu z prezentací, zaslaných po prvním 
dni. Z množství informací jsme si měli zapama-
tovat hlavně to červené, protože právě tam měl 
být zdroj otázky v testu. Tomu říkám vidět rudě. 

Nu, nakonec to samozřejmě nebylo tak zlé  
a zkoušku z učiva zvládli všichni, kdo ji podstou-

Netradiční webinář
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žáky. Po menší přestávce a občerstvení násle-
dovala ukázka dalších besed pro žáky prvního  
i druhého stupně základní školy. Lektorka přida-
la několik tipů, jak představit žákům zajímavou 
formou nové knihy a vše doplnit vhodnými ak-
tivitami. Závěrem jsme ještě požádali o námě-
ty pro práci s nejmenšími uživateli knihovny.  
Bc. Markéta Poživilová nám všem ochotně po-
radila, jak na to.

Tímto paní knihovnici moc děkujeme za vý-
borné nápady a náměty. Z každé její lekce při-
jíždím do své knihovny vždy plna elánu a chuti 
do další práce. Její materiály neleží zastrčené  
v regále, ale jsou realizovány. Mají úspěch nejen 
u dětí, ale i u vyučujících. Už se těším na další 
lekci.  

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

a úpravy vlastních videí.1

Osobně bych pořádání dalších webinářů 
určitě doporučil. Mohou tak usnadnit časově 
vytíženým lidem absolvovat kurzy, které je 
zajímají, aniž by museli opustit pohodlí svého 
domova či teplo své kanceláře.

O autorovi:
Vystudoval obor informační management 

na Univerzitě Hradec Králové. V současné 
době pracuje v Knihovně města Hradce Krá-

lové na provozním oddělení. Na seminář se 
přihlásil, protože se rád učí novým věcem, 
zaujalo ho téma YouTube, a také aby se více 
dozvěděl o možnostech webinářů. Zajímá ho, 
kdo je cílová skupina sledující YouTube. Zís-
kané znalosti chce využít při stříhání videí  
z akcí knihovny, která budou umístěna právě 
na YouTube.

Kontakt na autora: pirko@knihovnahk.cz 
Web knihovny: http://www.knihovnahk.cz/

1) Komentář metodičky Bc. Kateřiny Hubertové: „Tomáš si posteskl, že byl webinář málo technický. Na rozdíl 
od většiny zbývajících účastníků je totiž Tomáš pokročilý uživatel. Technická stránka YouTube však nebyla 
předmětem školení. Cílem bylo především pomoci knihovníkům překonat prvotní nedůvěru a technickou ba-
riéru knihovník versus PC. Knihovníci dosud nemají žádné, nebo jen velmi malé, zkušenosti se vzděláváním  
v reálném čase za pomoci počítačů. Do podobného kurzu by se (podle  zpětných reakcí po webináři) knihovníci 
sami nikdy nepřihlásili. Šlo o to, přesvědčit je, že na to mají. A to se, myslím, podařilo.“

Jak na besedu IV. 

Markéta Tučková

Další pokračování vzdělávacího seminá-
ře „Jak na besedu“ se uskutečnilo 26. 5. 2016  
v Knihovně města Hradce Králové. Do dětského 
oddělení U Velryby se sjelo několik knihovnic, 
dokonce i jeden pan knihovník, z celého Králo-
véhradeckého kraje. Po krátkém přivítání meto-
dičkou Bc. Kateřinou Hubertovou se ujala slova 
vedoucí dětského oddělení hradecké knihovny 
Bc. Markéta Poživilová a seznámila nás s har-
monogramem čtvrtečního dopoledne. Nejprve 
nám představila soutěžní hru s názvem „Karel 
žije“, kterou knihovna věnovala letošnímu vý-
znamnému 700. výročí narození Karla IV.  Sou-
těžící děti jsou přímo vtaženy do středověku, 
doby nám tak vzdálené. Poznávají nejen dětství 
Karla IV., ale i jeho manželky a děti a určují, 
v jakém stavebním slohu jsou postaveny jeho 
významné stavby. Zjišťují, jaký byl Karel vzdě-
lanec a spisovatel. Dozvědí se, z jakých surovin 
se připravovala jídla, jaká byla úroveň hygieny 

a které choroby se v tehdejší době vyskytovaly. 
Účastníci hry volí „Miss gotiku“. Za všechny 
aktivity získávají groše a drahé kameny, kterými 
si zdobí svoji královskou korunu. Za přečtené 
knihy věnované českým dějinám nebo pověstem 
mohou obdržet groše navíc. Tuto soutěž v hra-
decké knihovně čtenáři hráli od února do června 
letošního roku. Bc. Markéta Poživilová nám po-
radila, jak hru upravit a použít jako besedu pro 

Knihovnice při vytváření stromu života Karla iv.

lektorka v akci

Minisjezd dětských 
čtenářů v České Skalici

Markéta Tučková

Městská knihovna Česká Skalice pořádala  
v květnu letošního roku v pořadí již 28. Minisjezd 
dětských čtenářů. V českoskalické knihovně 
všechny účastníky přivítala knihovnice dětského 
oddělení Helena Skořepová. Nechyběli mezi nimi 
čtenáři z Batňovic, Hronova, Náchoda, Nového 
Města nad Metují, Rtyně v Podkrkonoší, Tep-
lic nad Metují a Vysokova. Malí čtenáři se pod 
vedením místních žáků ZŠ pustili do prohlídky 
knihovny. V dětském oddělení na ně čekalo hned 
několik úkolů, do jejichž plnění se s chutí pustili. 
My knihovnice jsme se usadily na nově vybudo-
vané venkovní terase, vyzkoušely nová křesílka 
a stolečky. Při kávě a malém občerstvení jsme si 
krátce popovídaly o problémech knihoven a vy-
měnily si názory. Mezitím dorazili na terasu naši 
dětští čtenáři. Zde všechny přítomné uvítala paní 

ředitelka Mgr. Martina Zálišová a popřála nám, 
aby se nám celý den v České Skalici vydařil. Po 
malé přestávce a výborných dortíčkách jsme se 
všichni vydali na poučnou procházku městem. 
První zastavení bylo v Barunčině škole, kde jsme 
se dozvěděli mnohé o školství první poloviny  
19. století. Nikomu neuniklo, že školu v letech 
1824-1833 navštěvovala Barbora Panklová, a jak 
jsme zjistili, byla vzornou a pilnou žákyní. Ve 
škole se nacházela také výstava věnovaná prus-
ko-rakouské válce, která se v roce 1866 nevyhnu-
la ani České Skalici a jejímu okolí. Naučná ces-
ta pokračovala k hlavní budově Muzea Boženy 
Němcové, kde je umístěna expozice zabývající 
se dílem a životem slavné spisovatelky. V areálu 
rovněž nalezneme Muzeum textilu a můžeme si 
tak připomenout dnes již zaniklé textilní výrob-
ní procesy a řemesla. Naše společná procház-
ka končila u Vily Čerych, kterou nás provedla 
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milá průvodkyně Kateřina Kozáková. Čtenáři 
i knihovnice směli nahlédnout skoro do všech 
místností. Vila Čerych je spjata s významnými 
jmény už od doby svého vzniku, ať už se jednalo  
o majitele a příslušníky slavných mecenášských 
rodů Čerychů a Bartoňů, nebo autory návrhů vily  
a zahrady Otakara Novotného a Josefa Kumpána.  
Po roce 1989 ve svých prostorách přivítala mno-
ho zajímavých osobností působících v různých 
oborech lidské činnosti. V roce 2010 se vila se za-
hradou stává filmovým místem Odcházení Václa-
va Havla. Při prohlídce interiéru jsme viděli fotky 
z natáčení jmenovaného filmu. Nechyběly ani 
kostýmy, které si oblékla Dagmar Havlová. Vilu 
obklopuje rozlehlá zahrada s okrasným jezírkem, 
altánem, pergolou, bylinkovými a zážitkovými 
záhonky. Nalezneme tu velké množství vzácných 

keřů a dřevin. Lavičky přímo vybízejí k posezení 
a rozjímání. Po projití a prozkoumání krásné za-
hrady, kterou nás provedla Markéta Lajská, naše 
setkání končilo. Děti si odnášely nové vědomosti, 
poznatky a zajímavosti z pěkného města, jakým 
Česká Skalice bezesporu je.  

Děkujeme knihovnici Heleně Skořepové za 
milé přijetí a perfektní organizaci celého dopo-
ledne!

O předchozích dvou ročnících pojednávají 
ve zpravodaji U nás články: Minisjezd čtenářů 
poznával středověk (roč. 24 (2014), č. 3) a Mi-
nisjezd dětských čtenářů náchodského regionu 
2015 (roč. 25 (2015), č. 3). 

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

Děti plnily úkoly s nadšením Účastníci zájezdu

Iveta Novotná

Pojem OKnA (O Knihovnických Aktivitách) 
je v knihovnickém světě už dávno známý a tato 
soutěžní přehlídka si našla své místo nejen mezi 
knihovníky. Letos se uskutečnil již pátý ročník  
a zapomínat nesmíme ani na nultý ročník, který 
se konal v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. 

O knihovnické přehlídce se již napsalo mno-
ho. Informace o posledním ročníku, který proběhl 
ve dnech 13.-14. dubna 2016 v Městské knihovně 
v Sedlčanech, naleznete v letošním třetím čísle 
časopisu Impulsy,1 jež vydává Knihovna Jiřího 
Mahena v Brně. Přemýšlím tedy, co vlastně ještě 
o přehlídce napsat, abych se neopakovala. Ačko-
liv opakování je matka moudrosti.

Co si tedy pod zkratkou OKnA máme před-
stavit? Jedná se o celostátní soutěžní přehlídku 
zajímavých a originálních knihovnických besed 
a pořadů. Název je symbolický a měl by oteví-
rat okna novým možnostem v práci s literaturou 
a dětským čtenářem. Přehlídku organizuje Klub 
dětských knihoven SKIP ČR s cílem prezento-
vat a ocenit nejlepší programy a besedy pro děti 
a mládež v knihovnách, které by se měly stát 
zdrojem inspirace pro ostatní knihovnice a kni-
hovníky. Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit 
knihovny a jejich zástupci, kteří je reprezentují,  
a to především pracovníci dětských oddělení. 
Akce je dvoudenní a kromě samotné soutěžní čás-
ti jsou připraveny pro diváky i soutěžící odborné 
semináře a dílny. Nechybí ani kulturní program, 
který připravuje knihovna, kde se přehlídka koná.

Porota, která má pět členů, se skládá z vítěze 
předchozího ročníku, předsedkyně KDK SKIP 
ČR, pedagoga se zaměřením na dramatickou vý-
chovu a český jazyk a garantů slovenské a české 
přehlídky. Kromě dětí a poroty se přehlídky zú-
častňují také diváci z řad knihovníků, kteří pak 
tajným hlasováním přidělí Cenu diváků. 

Jaká jsou pravidla? Každý rok je zvoleno ně-
jaké téma, které je věnováno významným spiso-
vatelům, literárním dílům, žánrům atd. Téma je 
určeno buď prvnímu, nebo druhému stupni ZŠ, 
soutěžící si může vybrat ročník, s kterým bude 
pracovat. Dále pořádající knihovna připraví po-
můcky a rekvizity, které ke svému příspěvku 
soutěžící potřebuje. Letošní rok byla upravena 
pravidla a celková délka soutěžního příspěvku se 
posunula na maximálně 60 minut. (Dříve byl ča-
sový limit 45 minut.) 

V uplynulých ročnících byla zvolena tato  
témata a hostitelské knihovny:
- Moderní autorská pohádka (Městská knihov-
na Sedlčany, 2016),
- 1. a 2. světová válka v literatuře pro děti  
a mládež (Městská knihovna Třinec, 2015),
- Poezie pro děti a mládež (Knihovna města 
Hradce Králové, 2014),
- Handicap v literatuře pro děti a mládež 
(Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 2013),

- Sci-fi a fantasy (Městská knihovna Chrudim, 
2012),
- Václav Čtvrtek (Knihovna Václava Čtvrtka 
v Jičíně, 2011).
Ve dnech 16. a 17. října 2013 také uspořádal 

Klub dětských knihoven SKIP ČR ve spolupráci 
s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín první 
mezinárodní česko-slovenskou přehlídku OKnA. 
Vystoupili zde vítězové a ti nejlepší z předcho-
zích ročníků v České republice a na Slovensku.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem soutě-
žícím, kteří reprezentovali své knihovny v před-
chozích ročnících. Skláním se před jejich odva-
hou předstoupit před ostatní, ukázat to nejlepší, 
co umějí, a zároveň být inspirací pro další kolegy. 
Děkuji porotcům, kteří to mnohdy také neměli 
lehké, museli ocenit soutěžící a vybrat celkového 
vítěze. Nemalý dík patří i hostitelským knihov-
nám, které vždy vytvořily vynikající zázemí pro 

Malé „opáčko“ aneb 
O soutěžní přehlídce OKnA

1) K dispozici na: http://impulsy.kjm.cz/.

Hlavní cenu v roce 2016 získal Tomáš Pipota   
z Městské knihovny Dobříš

Nadšené publikum
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účastníky přehlídky. V neposlední řadě si podě-
kování zaslouží Ministerstvo kultury ČR a SKIP 
ČR, bez jejichž finanční podpory by se akce neo-
bešla, a nakladatelství Host, které se stalo od roku 
2015 partnerem přehlídky.

A jaká budou příští OKnA? Přehlídka se bude 
konat 25. a 26 dubna 2017 v Knihovně Bedřicha 
Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Téma 
„hrdina – hrdinství“ je určeno pro žáky druhého 
stupně ZŠ. Těším se na vás na šestém ročníku 
knihovnické přehlídky OKnA v roce 2017.

Kontakt na autorku: novotna@knihovna-cr.cz
Informace o jednotlivých ročnících soutěžní přehlíd-
ky OKnA, včetně textů besed, jsou k dispozici na: 
http://www.kdk.munovapaka.cz/okna3.html

Iveta Novotná

Začátkem letošního července uspořádaly Klub 
dětských knihoven SKIP ČR a Městská knihov-
na Chrudim tradiční knihovnickou dílnu nazva-
nou Setkání s loutkou. Dílna se pravidelně koná  
v rámci festivalu amatérského loutkového diva-
dla Loutkářská Chrudim a letos se uskutečnil již 
11. ročník.

Setkání se během let zúčastnilo několik de-
sítek knihovnic i knihovníků z celé České re-
publiky, přidali se také kolegyně a kolegové ze 
Slovenska a Polska. Z lektorů můžeme jmenovat 
spisovatelku Kamilu Skopovou, loutkáře Jana 
Bílka, spisovatelku Gabrielu Futovou, literární 
vědkyni Timoteu Vráblovou, knihovnici Han-
ku Langrovou a její dceru Václavku, vypravěče 
Martina Haka, herečku Jitku Smutnou, divadelní-
ka a pedagoga Františka Zborníka…

Během všech ročníků jsme zhlédli několik 
desítek divadelních představení, zúčastnili se 
doprovodných programů festivalu, vyšli si na 
výlety po okolí.

Nebylo to ale jen o zábavě. Učili jsme se 
pracovat s textem a hlasem, divadelně ztvárnit 
příběh, vyrobit si loutky a maňásky, vytvořit di-
vadelní scénu a rekvizity. Snažili jsme se impro-
vizovat, ale také vnímat divadelní situaci. Praco-
vali jsme s poezií a zhudebňovali ji. A to zdaleka 
nebyly všechny zajímavé aktivity.

Letošní dílnu vedl opět František Zborník  
a byla zaměřena na vypravěčství. Předmětem naší 
práce byly zdroje příběhů. Zkoumali jsme, kde se 
vlastně příběhy berou. Hledali jsme je v každo-
denních situacích, ale také v našem těle a nechali 
se inspirovat obyčejnými věcmi a předměty. 

Výsledkem naší dílny pak byla čtyři předsta-
vení: kramářská píseň, krátká opera, pantomima 
a vyprávění příběhu. Škoda, že tato představení 
jsou tak spjatá s daným místem a časem, že jsou 
těžko přenosná do jiných podmínek.

Příští rok se uskuteční již 12. ročník knihov-
nické dílny Setkání s loutkou. Program bude opět 
velmi nabitý, tak se nechte překvapit.

Kontakt na autorku: novotna@knihovna-cr.cz

Vanda Vaníčková

Paříž, dějiště nespočetného množství slavných 
literárních děl. Na croissant s Manon Lescaut, 
kávu s Otcem Goriotem či selfie se Třemi muš-
ketýry, a to nejlépe s Chrámem Matky Boží v po-
zadí. Šup s tím na Instagram. Vše je se špetkou 
fantazie možné. Já jsem se na břeh řeky Seiny 
sice vydala, ne ale za knižními hrdiny, nýbrž do 
hlavní budovy nejvýznamnější francouzské kni-
hovnické instituce.

Bibliothèque nationale de France (Fran-
couzská národní knihovna) sídlí celkem na pěti 
místech – čtyři jsou v Paříži (Bibliothèque Fran- 
çois-Mitterrand, Bibliothèque Richelieu/Lou-
vois, Bibliothèque de l’Arsenal, Bibliothèque 
de l’Opera), jedna v Avignonu (Maison Jean 
Vilar). Hlavní budovu - Bibliothèque François-
-Mitterrand - nalezneme na břehu Seiny. Mo-
hutná stavba dává už z dálky tušit, že čtyři věže 
ztvárňující otevřenou knihu ukrývají knihovnické 
poklady. Knihy, časopisy, hudebniny, multimedi-
ální dokumenty, pohledy, plakáty a mapy. 

Historie národní knihovny se píše od 2. po-
loviny 14. století (v roce 1537 díky přičinění 
Františka I. získala právo povinného výtisku), 
značně ji ovlivnily události především novověké 
francouzské historie. Například během Francouz-
ské revoluce byla zrušena, po konfiskaci majetku 
pak obohacena o soukromé sbírky Ludvíka XVI.  
či Marie-Antoinette, dcery naší panovnice Marie 
Terezie. Nejnovější historie knihovny sahá do 
roku 1988, kdy tehdejší prezident François Mi-
tterand ve veřejném projevu představil svůj plán 
postavit největší a nejmodernější knihovnickou 
stavbu světa. Dostal ji, a to i se svým jménem  
v názvu. 17. 12. 1996 se nová a dnes i hlavní bu-
dova knihovny otevřela veřejnosti. 

Kromě knih a dalších sbírek jsou v knihovně 
pro návštěvníky připraveny samozřejmě i roz-

manité výstavy. Za zmínku stojí ty, které můžete 
zhlédnout z pohodlí domova - výstavy digitál-
ní. K dispozici jsou na webovém odkazu: http://
expositions.bnf.fr/index.php. Z knihovnického 
soudku doporučuji například sérii výstav spiso-
vatelů a příběhů (Victor Hugo, Jean-Paul Sartre, 
Homér,…) nebo literatury a písemnictví (napří-
klad výstava Livres de parole: Torah, Bible, Co-
ran). Literární a výtvarné skvosty v klidu domova, 
bez dalších lačných turistů, klidně i se slovníkem 
v ruce (výstavy obsahují kromě francouzských  
i anglické popisky). Zároveň jde o zajímavou 
možnost, jak oživit informační lekce, besedy či 
jiná setkání v knihovně. 

Do již vzpomínané francouzské historie pat-
ří i kolonizační působení v 17. století na území 
Kanady, kde je dodnes francouzština oficiálním 
jazykem. Právě partnerství s francouzsky mlu-
vícími zeměmi je jednou z mezinárodních akti-
vit, kterým se Bibliothèque nationale de France 
věnuje. Kromě Kanady (a samozřejmě Francie) 
je do programu zapojena i Belgie, Lucembursko  
a Švýcarsko. Spolupráce tamějších knihovnic-
kých institucí (v roce 2013 celkem 24 subjektů) 
přináší uživatelům jednotlivých knihoven volný 
přístup k digitalizovaným dokumentům ve fran-
couzském jazyce (jsou umístěny na webových 
stránkách národních knihoven), dále pak i záruku 
autentičnosti a plné dostupnosti takových mate-
riálů. Cílem projektu, který započal v roce 2006, 
je zpřístupnit digitalizované materiály co největ-
šímu množství čtenářů, uchovat tak francouzsky 
psané dědictví, prestiž a národní hrdost, kterou 
Francouzi ve vztahu ke své literatuře a svému pí-
semnictví jednoznačně cítí. 

Podrobněji o programu francouzsky mluví-
cích zemí: http://www.bnf.fr/en/professionals/
international_activities/a.french-speaking_count-
ries_partnerships.html.

Součástí přehlídky byly také workshopy

Setkání s loutkou v roce 2016

Vive la France!
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Mimo královnu francouzských knihoven sto-

jí za zmínku i některá zjištění o realitě v zemi 
galského kohouta. To, že se Francouzi obecně  
s angličtinou příliš nekamarádí, je všeobecně 
známé. Že jde však skoro o bratrovražedný boj, 
mě překvapilo. Anglicky mluvíte na prodavače, 
on se usmívá, vidno, že rozumí, ale odpovídá  
s klidem francouzsky. V hotelu nebo bance to 
bylo lepší, i přesto jsem měla o kosmopolitní 
Paříži trochu jinou představu. Zároveň mě příliš 
nepotěšili francouzští řidiči. Procházka centrem 
Prahy v době dopravní špičky není žádný med, 
ale pařížské ulice křižují opravdoví vyznavači 
stylu brzda-plyn a chodec se zelenou na sema-
foru může jen doufat, že k pravidelnému střídání 
dojde a řidič zastaví. Co mne ale absolutně na-
dchlo, byla národní hrdost. Dlužno poznamenat, 
že spojená se sportem, což je i česká specialita, 
ale Francouzi byli výborní. Během mé návště-
vy probíhalo ve Francii 15. mistrovství Evropy 
ve fotbale (EURO). Do Paříže jakožto hlavního 
města země, kde se konalo několik mistrovských 
zápasů, byla koncentrována velká pozornost fa-
noušků. Na Champs-de-Mars pod Eiffelovou 
věží vyrostla obří fan zóna s obrazovkami a do-

provodným programem pro tisíce fanoušků, kteří 
sborovým zpěvem hymny daly Marseillaise snad 
ještě vlastenečtější rozměr než revoluce. I samot-
ná Eiffelova věž byla stylově vyzdobena visícím 
fotbalovým míčem. Možná ne tak stylově vníma-
li míč turisté, kterým fotbal nic neříká, a vzpo-
mínkové romantické fotky u dominanty města 
jim hyzdí nějaká meruna. 

Statistické okénko:
Francie:1

• rozloha: 543 965 km2

• počet obyvatel: 65 436 552
• velká města: Marseille, Lyon, Nice,   
  Bordeaux; hlavní město: Paříž
• úřední jazyk: francouzština

Bibliothèque nationale de France:2

• počet k. j.: 14 miliónů knih, tisků, mincí, 
zvukových dokumentů, videí,…
• počet digitalizovaných k. j.: 1,18 bilionu
• webové stránky: http://www.bnf.fr/fr/acc/x.
accueil.html 

Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz

Božena Blažková

Na začátku bylo setkání knihovnických seni-
orů tří krajů, které se konalo v únoru loňského 
roku.1 Mezi účastníky byly i emeritní ředitelky 
semilské knihovny – Svatomíra Hendrychová  
a Mirka Vrbenská. Přivezly s sebou kroniky  
a hlavně fotografie ze společných akcí, které se 
konaly v jejich knihovně do roku 2002 (nové 
územní dělení krajů: Semily přestaly být součás-
tí bývalého Východočeského kraje a přešly pod 
Liberecký kraj). Obě bývalé kolegyně srdečně 
zvaly na návštěvu do semilské knihovny, která od 
roku 2010 působí v nových prostorách.

Knihovničtí pamětníci si mohou vzpomenout 
na rok 1999, kdy se semilská knihovna z několika 
různých prostorů ve městě konečně přestěhova-
la „do svého“.2 Od té doby uteklo v Jizeře hodně 
vody a nové prostory přestaly rozrůstající se čin-
nosti knihovny vyhovovat. V již zmíněném roce 
2010 se díky grantu, který město Semily získalo  
z evropských fondů, podařilo rekonstruovat bu-
dovu bývalého kina Jitřenka a mj. vytvořit přímo 
v centru města nové důstojné místo pro knihovnu. 

Klub knihovnických seniorů Svazu knihov-
níků a informačních pracovníků regionu 08 Vý-
chodní Čechy se rozhodl pozvání semilských 
knihovnic využít a zařadil Semily po Hradci 
Králové a Litomyšli k místům, kde organizuje 
pro své členy komentované vlastivědně literární 
vycházky a při tom využívá lektory z vlastních 
knihovnických zdrojů (příští rok se chystáme na 
Broumovsko a Náchodsko). Dlouho připravova-

ná akce se uskutečnila 21. dubna 2016 a do Semil 
nás přijelo celkem jedenáct. Obě organizátorky 
(Svatka a Mirka) nám věnovaly celý den a při-
pravily pro nás perfektní program. Přijeli jsme  
z různých směrů, a tak jsme se všichni sešli přímo 
v knihovně. Kdo jel vlakem, měl díky Svatce již 
cestu od nádraží jako vlastivědnou vycházku.  
V knihovně, při dobrém občerstvení a kávičce,  
to nejprve vypadalo, že bude úplně stačit, že jsme 
se sešli. Povídání a vzpomínání nebralo konce. 
Vzpomínalo se na Den na Semilsku, který se 
uskutečnil pro účastníky 5. knihovnického týdne 
v Sobotce v roce 2007. Dalším nejvíce připomí-
naným rokem byl rok 2009, kdy se konalo setkání 
Klubu dětských knihoven v Semilech a Turnově  
a Literární putování Českým rájem. 

Organizátorky však hlídaly čas, zarazily ne-
končící povídání a provedly nás nejen knihov-
nou, ale i celou rekonstruovanou budovou. Roz-
sah článku mi neumožňuje podrobněji se rozepsat  
o knihovně, ale vřele doporučuji seznámit se s její 
bohatou činností a aktivitami na webu knihovny, 
anebo ještě lepší bude knihovnu přímo navštívit. 
Ze zajímavých akcí, s jakými jsem se zatím jin-
de nesetkala, se alespoň zmíním o tzv. „semín-
kovně“. Jedná se o projekt pořádaný společně  
s občanským sdružením Semínko země.3 Stejně 
jako se půjčují knihy, nabízí se ke sdílení i osivo. 
Cílem je zachovat dědictví a pěstovat krajové od-
růdy. K dispozici jsou pytlíčky s chemicky neo-
šetřeným osivem – semínky, na nichž je označen 
název rostliny, rok a místo sběru. Každý zájemce 
si může pytlíček odnést a přinést za něj zase svoje 

Semily se stále hlásí 
k Východočechům

1) Statistické údaje o Francii převzaty z Wikipedie: Francie. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. c2016 
[2016-07-24]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Francie&oldid=13913955

2) Statistické údaje o Francouzské národní knihovně převzaty z webu knihovny: BnF Bibliothèque nationale  
de France [online]. c2016 [2016-07-24]. Dostupné z: http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html

Budovy knihovny Knihovna vítá své návštěvníky

1) Pro zájemce o více informací doporučuji článek: HUBERTOVÁ, Kateřina. Setkání knihovnických seniorů tří 
krajů. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2015, roč. 25, č. 2, s. 50-51 
[2016-07-28]. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20150228.pdf

2) Slavnostní okamžik tohoto stěhování velmi výstižně popisuje článek: SOUČKOVÁ, Alena. Den splněných 
přání v Městské knihovně v Semilech. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje 
[online]. 1999, roč. 9, č. 1, s. 7-9 [2016-07-28]. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: http://www.svkhk.cz/
SVKHK/u-nas-pdf_archiv/306.pdf 

3) http://www.seminkozeme.cz/o-nas/
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Zdeňka Horáková

MALEC, Rudolf. Lidé hradečtí. 1. vydání.Vlkov: 
Helena Rezková, 2016. ISBN 978-80-905700-9-2.

V galerii Na Hradě v prostorách Lékařské 
knihovny LF UK v Hradci Králové proběhl dne 
14. června 2016 slavnostní křest knihy prof. 
MUDr. Rudolfa Malce, dlouholetého přednosty 
Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice  
v Hradci Králové. Knihu pokřtil děkan hradecké 
lékařské fakulty prof. MUDr. RNDr. Miroslav 
Červinka, CSc., a primátor města Hradce Králové 
MUDr. Zdeněk Fink.

Prof. Malec se ve svých 92 letech představuje 
veřejnosti též jako skvělý portrétista. Kresby do 
knihy Lidé hradečtí vznikaly od dob jeho studií, 
tedy více než 75 let. Unikátní galerie portrétů 
hradeckých lidiček i osobností tak tvoří zároveň 
výjimečnou kroniku lidských příběhů. 

Kniha je rozdělena do několika oddílů. Nej-
staršími kresbami jsou obrázky gymnazijních 
profesorů, následují postavy z hradeckých ulic,  
z víkendového korza na Velkém náměstí, výstav 
a ostatního veřejného života. Další oddíl zahrnuje 
osoby působící v Hradci Králové i mimohradec-

ké při různých příležitostech, výstavách, přednáš-
kách, koncertech apod. Část knihy je vzhledem 
k autorově profesi přirozeně věnována také vý-
značným osobnostem z Lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy v Hradci Králové a z hradecké 
fakultní nemocnice. Většinou se jedná o vážené 
občany. Kresby spolupracovníků z neurochirur-
gické kliniky vznikaly převážně při příležitosti ži-
votních jubileí. Posledním oddílem jsou litografie 
známých novobydžovských postav, které autor 
vytvořil po maturitě během působení v lékárně  
v Novém Bydžově.

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

DOPORučuJEME DO vAŠiCH FONDŮ Z KNiHOvNiCKÝCH ORGANiZACí
osivo. Knihovna má i dlouholetou tradici ediční 
činnosti. Nejvyhledávanější publikací je Literární 
procházka po Semilech, kterou knihovna vydala 
v roce 1997.

Po prohlídce knihovny následoval oběd v re-
stauraci Da Giorgio, která je v budově bývalé 
knihovny na nábřeží. Takže se zase vzpomínalo, 
kde bylo umístěno jaké oddělení včetně tehdy 
známého semilského antikvariátu. Po dobrém 
obědě nastal čas bližšího seznámení s městem 
Semily. Navštívili jsme archiv a městské muze-
um, kde jsme si kromě jiného prohlédli i velmi 
zajímavou výstavu loutek. A i když už některé  

z nás nohy bolely, nezapomněly organizátor-
ky ani na slíbenou literární procházku a Mirka 
perfektně „odprůvodcovala“ střed města. Měla 
připravené zajímavé informace snad o každém 
domu, a nezbylo než litovat, že opravdu není víc 
času; ale doba odjezdu se blížila, a tak mnohé zů-
stalo nedořečeno. Snad někdy příště…

Nezbývá než poděkovat milým semilským 
knihovnicím za perfektní péči a pozvat je na 
oplátku do našeho regionu. 

Kontakt na autora: babickasovicka@seznam.cz
Web knihovny: http://www.knihovnasemily.cz 

Příspěvek k regionální historii 

Jana Benešová

HOFMAN, Vilém, Stanislav HYLMAR, 
Robert KVAČEK, Ivan MATĚJKA, Miroslav 
MATOUŠ a Václav RYBAŘÍK. Jak to viděli  
v Jičíně: střípky vzpomínek na II. světovou vál-
ku a osvobození. První vydání. Uspořádala Jana 
Benešová. Jičín: Knihovna Václava Čtvrtka v Ji-
číně, 2016, 96 s. Jičínsko, svazek 10. ISBN 978-
80-905342-3-0.

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně vydala 
novou knihu. V rámci edice Jičínsko se jedná již  
o desátý titul v pořadí a je věnován vzpomínkám 
na válečnou dobu v Jičíně. Přispěli do ní v Jičíně 
vážení a známí lidé, kteří ve městě stále žijí nebo 
k němu mají úzký vztah. 

Inspirací pro vznik publikace bylo vystoupe-
ní pana Miroslava Matouše v loňském pořadu 
jičínské knihovny, věnovaném kulatému výročí 
ukončení druhé světové války. Další pobídkou  
k vydání vzpomínek byl rozhovor s MUDr. Vilé-
mem Hofmanem, který sám má o čem vyprávět  
a doporučil další pamětníky.  

Kniha obsahuje vzpomínky Miroslava Matou-
še, MUDr. Viléma Hofmana, prof. PhDr. Roberta 
Kvačka, CSc., Stanislava Hylmara, Ing. Ivana Ma-

tějky a Ing. Václava Rybaříka. Vyprávění dopro-
vázejí dobové fotografie a jako bonus jsou přidány  
i portréty vypravěčů z doby, kdy byli děti či mladí-
ci. Samozřejmostí jsou krátké medailonky autorů.

Slavnostní uvedení knihy za přítomnosti auto-
rů proběhlo v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně  
25. května 2016. I když se jedná o neveselé téma, se-
tkání nad knihou s váženými pány bylo příjemné a po 
oficiální části pokračovala debata dlouho do večera.

Kniha je v prodeji v jičínské knihovně a v měst-
ském informačním centru. Lze ji zaslat i na dobír-
ku, objednávky přijímáme na e-mailu: havliko-
va@knihovna.jicin.cz. Cena je 100 Kč + poštovné. 

Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz
Web knihovny: knihovna.jicin.cz

Křest knihy na Lékařské fakultě 
Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Celostátní valná hromada SKIP 
ČR u nás v Hradci Králové

Božena Blažková

Psát o jakékoliv velké akci je docela složité. 
Čtenář se akce s největší pravděpodobností zú-
častnil, a tudíž má poznámkový blok plný nových 
informací a ještě mu navíc v hlavě víří vzpomín-
ky na zajímavá setkání a dojmy z navštívených 
knihoven. Pokud se nezúčastnil, tak se sice při-
pravil o osobní zážitek, ale všechny informace má 
k dispozici na internetu. Prezentace i doprovodné 

fotografie umožňují alespoň virtuální účast, pří-
padně doplnění vlastních poznámek.

Celostátní valná hromada Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků ČR (dále jen SKIP 
ČR) byla v pořadí již devátá a bezesporu patří 
mezi takové velké akce. Jednou za tři roky má 
každý člen (individuální i institucionální) právo 
a možnost zúčastnit se setkání spřízněných duší 
– tzv. „SKIPáků“. Nezáleží na tom, z jak velké 
knihovny či odkud je. Pro náš region byla letošní 
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valná hromada zároveň velkým závazkem. Mís-
tem konání bylo krajské město Hradec Králové. 
Partnery akce se staly: SKIP 08 Východní Če-
chy, Knihovna města Hradce Králové a Studijní 
a vědecká knihovna, na kterých bylo zajištění 
poměrně velké části organizačních záležitostí. 
Valná hromada byla, jak se již stalo tradicí, spo-
jena s odbornou konferencí, která byla tentokrát 
zaměřena na architekturu a výstavbu knihoven. 
Celá akce proběhla pod záštitou hejtmana Krá-
lovéhradeckého kraje a primátora statutárního 
města Hradce Králové. Odborné konferenci je 
věnován samostatný článek.

Program valné hromady je v podstatě neměn-
ný a známe ho i z průběhu regionálních valných 
hromad. Je zapotřebí zvolit všechny potřeb-
né komise, seznámit se se zprávou o činnosti  
a hospodaření, představit kandidáty a zvolit nový 
výkonný výbor. Je obvyklé, že valná hromada 
není usnášeníschopná, protože není technicky 
možné, aby se dostavila nadpoloviční většina 
všech 948 individuálních a 689 institucionál-
ních členů. Dle stanov je možné po půlhodině 
zahájit jednání náhradní valné hromady. Vypl-
nění doby do zahájení se výborně zhostil PhDr. 
Hanuš Hemola, který se ujal nelehkého úkolu 
seznámit přítomné se současným stavem revi-
talizace Klementina. Svým vystoupením naladil 
všechny do příjemné a vstřícné nálady, která ná-
sledně doprovázela celou valnou hromadu. Kdo 
neviděl na vlastní oči jeho práci s mikrofonem 
fungujícím na heslo, opravdu o hodně přišel.  
V přátelském a usměvavém naladění pokračoval 
i moderátor celé akce, současný předseda SKIP 
ČR Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vše, co bylo 
naplánováno včetně schválení změn a doplňků 
ve Stanovách SKIP ČR, se podařilo v časovém 
limitu splnit. Stihlo se i velké poděkování PhDr. 
Ladislavu Kurkovi, který oficiálně oznámil, že 

koncem letošního roku chce po 25 letech opustit 
šéfredaktorské místo v Bulletinu SKIP.1

Za náš region byla do výkonného výboru 
zvolena Mgr. Jana Kroulíková, ředitelka Měst-
ské knihovny v Litomyšli. Mezi náhradníky jsou 
Iveta Bergerová ze Studijní a vědecké knihov-
ny v Hradci Králové a Vendulka Valečková 
z Krajské knihovny v Pardubicích a Obecní 
knihovny v Býšti. Členkou výkonného výboru 
se automaticky stává i předsedkyně regionální-
ho výboru Bc. Kateřina Hubertová z Knihovny 
města Hradce Králové. V dozorčí komisi bude  
i nadále pracovat PhDr. Jana Kalousková, ředi-
telka Městské knihovny v Ústí nad Orlicí. 

Nejen členům SKIP ČR, ale i všem ostatním 
knihovníkům doporučuji podrobně se seznámit 
alespoň se Zprávou o činnosti SKIP ČR v ob-
dobí 2013 až 2015 a Programovým prohlášením  
9. valné hromady SKIP ČR 2016.2 Oba materiá-
ly stručně, přehledně a výstižně shrnují součas-
ný stav a další směřování SKIP ČR a současné 
trendy českého knihovnictví.

Program pokračoval ještě společenským ve-
čerem, který se konal v Knihovně města Hrad-
ce Králové.3 Moderování se tradičně ujala Mgr. 
Zlata Houšková, která jako vždy neměla chybu 
a dokázala přítomné příjemně naladit. Kulturní 
program zcela určitě nikoho nezarmoutil. Za 
zmínku jistě stojí i to, že firma Lanius společně 
s knihovníky oslavila 20 let své činnosti. Nej-
očekávanější částí společenského večera bývá 
udělování prestižní ceny SKIP ČR. V Hradci 
Králové byla Cena českých knihovníků4 (tzv. 
Knihovnická kapka) udělena PaedDr. Vladisla-
vu Raškovi, Mgr. Miroslavě Sabelové, Jaroslavě 
Starcové, Mgr. Jaroslavě Štěrbové a Mgr. věře 
Škraňkové. Domnívám se, že Věru není zapo-
třebí podrobně představovat (pokud ji někdo 
náhodou nezná, může si zalistovat ve starších 
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číslech našeho zpravodaje).5 Věra je v současné 
době aktivní členkou regionálního klubu knihov-
nických seniorů, celý svůj profesní život prožila  
v knihovnách na Náchodsku, dlouhá léta praco-
vala v regionálním i ústředním výboru SKIP, ak-
tivně se účastnila práce ve Frankofonním klubu 
SKIP a byla iniciátorkou a organizátorkou neza-
pomenutelných zájezdů do Francie. Věrko, gratu-
lujeme a přejeme hodně sil a hlavně nápadů! 

Hradecká valná hromada SKIP ČR je za námi. 
Organizátoři si konečně oddechli a mohou klid-
něji spát. Byly to nervy, ale povedlo se! Velké 
díky patří nejen všem pracovníkům Knihov-
ny města Hradce Králové a Studijní a vědecké 
knihovny, kteří se na úspěšné akci svým osobním 
nasazením podíleli, ale i dalším knihovnám, které 
zajišťovaly odborné exkurze – Společenskovědní 
a Přírodovědecké knihovně Muzea východních 
Čech, Lékařské knihovně Lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy v Hradci Králové a Univerzitní 
knihovně Univerzity Hradec Králové.

Pro zájemce jsou na webových stránkách 
SKIP fotografie ze všech tří dnů: http://www.
skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hro-
mada/9.-valna-hromada/fotografie.

Kontakt na autorku: babickasovicka@seznam.cz
Web SKIP: http://www.skipcr.cz/

1) E-verzi naleznete na: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm.
2) Veškeré schválené materiály z valné hromady, včetně zmíněné zprávy a prohlášení, jsou k dispozici na: http://

www.skipcr.cz/co-je-skip/valna-hromada/usneseni-9.-valne-hromady. 
3) Výběr fotografií ze společenského večera naleznete na zadní obálce zpravodaje.
4) Více na: http://www.skipcr.cz/co-je-skip/knihovnicky-parnas/cena-ceskych-knihovniku.

5) Např. v článcích:  
a) ODDĚLENÍ SLUŽEB KNIHOVNÁM. Představujeme zástupce regionálních výborů SKIP. U nás: kni-
hovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2006, roč. 16, č. 1, s. 30-32 [2016-07-21]. 
ISSN 0862-9366. Dostupné také z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/673.pdf  
b) SEMRÁDOVÁ, Eva. Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2014. U nás: knihovnicko-informační 
zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2014, roč. 2014, č. 4, s. 49-50 [2016-07-21]. ISSN 0862-9366. 
Dostupné také z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20140430.pdf

Prezence účastníků a příjem hlasovacích lístků

Hlasování

Konference Architektura 
a výstavba knihoven

Andrea Součková

V minulém čísle zpravodaje U nás jsem již 
tak trochu „naťukla“ téma prostorových možností 
knihoven. Zcela jistě se jedná o základní předpo-
klad jejich dobrého fungování. Každá knihovna 

potřebuje pro svůj optimální chod dostatečné 
prostory, bez nichž není poskytování kvalitních 
služeb možné. Prosadit či realizovat rekonstrukci 
či přímo výstavbu knihovny je velmi složité, a tak 
zůstávají vize mnohých knihovnic a knihovníků 
opravdu jen snem. Nezbytnost řešení problemati-
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ky ukázala i konference Architektura a výstavba 
knihoven, která byla spojená s celostátní valnou 
hromadou Svazu knihovníků a informačních pra-
covníků (SKIP) ČR1 a uskutečnila se ve dnech 
14.–16. června 2016, tentokrát u nás v Hradci 
Králové. 

Úterý 14. června 2016 bylo ve znamení archi-
tektury a výstavby knihoven v českém prostře-
dí. Celý den slovem provázel Mgr. Dan Merta, 
ředitel Galerie Jaroslava Fragnera, který byl zá-
roveň prvním přednášejícím. Odborný program 
zahájil příspěvkem nazvaným Prostředí x estetika 
x funkce. Už samotný název shrnuje tři základní 
architektonické požadavky na prostory knihoven. 
Ovšem jak sám zmínil, žádná ideální knihovna 
v podstatě není, protože neexistuje ani estetický 
ideál. V jedné z nejočekávanějších prezentací 
zveřejnil PhDr. vít Richter z Národní knihovny 
ČR výsledky průzkumu zaměřeného na současný 
stav prostorového zajištění veřejných knihoven  
v ČR. Ačkoliv mnoho knihoven dotazník nevy-
plnilo, a údaje tak nemusejí zcela odpovídat rea-
litě,2  ukázalo se, že dnešní situace není nijak rů-
žová. Za posledních 20 let nebyla v 1/3 knihoven 
realizována žádná stavební akce, obnova interi-
éru aj. Rekonstrukci knihovny naopak prezento-
val Mgr. Roman Dub, ředitel Městské knihovny  
v Písku. Ve svém příspěvku přítomným popsal 
proces přípravy nové knihovny od architektonic-
ké soutěže až ke stavebnímu povolení. Za zcela 
klíčové pro úspěšnou realizaci považuje soulad 
představ a vzájemné porozumění mezi knihov-
nou, zadavatelem a architektem. Nová knihovna 
vznikla také v zrekonstruovaném severním křídle 
městského gotického hradu v Soběslavi. Autorem 
projektu je Ing. arch. Jaromír Kročák a jeho 
přednáška účastníky konference možná zaujala  
i proto, že byla zároveň malou exkurzí do historie 
města a hradu. Za několika povedenými knihov-
nami stojí také studio Projektil architekti, kte-

ré prezentoval jeden z jeho členů, Mgr. ak. arch. 
Roman Brychta. Z dílny tohoto týmu pochází 
například Studijní a vědecká knihovna v Hradci 
Králové nebo Národní technická knihovna, jejichž 
architektonická řešení získala řadu významných 
ocenění. Na závěr prvního dne konference vystou-
pila PhDr. Helena Gajdušková, ředitelka Masa-
rykovy veřejné knihovny ve Vsetíně, a přítomným 
knihovníkům poradila, jak nebýt Pat a Mat ve ven-
kovské knihovně. Příspěvek byl pojat velmi prak-
ticky a ukázal, na co vše si dát pozor při zařizo-
vání knihovny. (Jeho zkrácenou podobu naleznete  
v některém z dalších čísel zpravodaje U nás.)

Čtvrtek 16. června 2016 nesl příznačný pod-
titul Impulsy ze zahraničí. Druhý den konferen-
ce byl zahájen přednáškou Amandine Jacquet, 
členky francouzského knihovnického spolku 
ABF (Association des Bibliothécaires de France). 
Na příkladech dobré praxe přítomné seznámila 
s architekturou knihoven ve Francii. V zemi se 
nachází mnoho malých knihoven, které fungují  
v obcích do 2 000 obyvatel (cca 21 % populace). 
Budovy se vyznačují originalitou; jsou chápány 
jako symboly města, na něž mohou být obyvate-
lé hrdí. Situaci v Německu účastníkům přiblížil 
Jonas Fansa z Zentral- und Landesbibliothek 
Berlin. Ve svém příspěvku se zaměřil především 
na postupnou přestavbu veřejných prostor této 
knihovny. Pro zájemce byl u obou přednášejících 
zajištěn simultánní překlad. Jediným domácím 
zástupcem odborného programu druhého dne 
konference byla Mgr. Adéla Dilhofová z Morav-
ské zemské knihovny v Brně. Účastníky infor-
movala o vzniku metodického centra (při MZK), 
které bude vytvářet informační zázemí pro oblast 
regionálních funkcí, výměnu zkušeností a sdílení 
aktuálních trendů na podporu rozvoje veřejných 
knihoven. Jednou z podporovaných oblastí práce 
metodického centra bude i problematika rekon-
strukcí či novostaveb knihoven a jejich vyba-

Z KNiHOvNiCKÝCH ORGANiZACí
vení. Projekt je plánován na období 1. července 
2017 - 31. prosince 2021. Posledním zahraničním 
hostem byla Ing. Silvia Stasselová, předsedky-
ně Spolku slovenských knihovníků. Přítomným 
přiblížila situaci na Slovensku, zejména prostřed-
nictvím průzkumu prostorového a technického 
vybavení knihoven, který byl v sousední zemi 
realizován již v roce 2012. 

Jak ukázaly výsledky průzkumu prostorové-
ho zajištění veřejných knihoven, současný stav 
v ČR není nijak příznivý. Proč ale končit člá-
nek pesimisticky, když i v této oblasti lze mluvit  
o posunu vpřed. Na konci roku 2014 byl vydán 
překlad technické zprávy (normy) ISO k výstavbě 
a rekonstrukci knihoven; nyní již tedy víme, jak 
by taková knihovna měla vypadat. Byl realizován 
průzkum prostorového a technického vybavení 
veřejných knihoven ČR, který ukázal, jak na tom 
jsme. Zároveň mohou jeho výsledky sloužit jako 
podklad pro návrh na dotační programy pro mini-
sterstvo kultury, kraje i obce. Jednou z hlavních 
priorit celostátní koncepce rozvoje knihoven na 
léta 2016-2020 je také výstavba a rekonstrukce 
knihoven. Při Moravské zemské knihovně v Brně 
vznikne metodické centrum, jež se bude zamě-
řovat na metodickou pomoc v této oblasti. Zdá 
se tedy, že se v tomto ohledu pro zlepšení stáva-
jících podmínek dělá skutečně mnoho. Nyní už 
záleží na nás, jak tuto podporu využijeme…

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Prezentace z konference:  http://www.skipcr.cz/
akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/9.-val-
na-hromada/program-1/konference-architektura-
-a-vystavba-knihoven

1) O valné hromadě se dozvíte více v článku Boženy Blažkové Celostátní valná hromada SKIP ČR u nás v Hradci 
Králové aktuálního čísla zpravodaje. 

2) Průzkumu se zúčastnilo 2 027 knihoven, což je cca 1/3 knihoven v ČR. Platí zde pravidlo, že čím menší je 
knihovna, tím je pravděpodobnější, že dotazník nevyplnila. V obcích do 1 000 obyvatel dokonce neodpovědělo 
78 % knihoven. 

Diskuse přednášejících s moderátorem  
Mgr. Danem Mertou, fot. Kamil Klembera

Pro účastníky byl zajištěn překlad,  
fot. ludmila Žlábková

Postřehy z valné 
hromady SDRUK

Eva Svobodová

Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšným 
zájmovým sdružením právnických osob. Členy 
jsou v současné době odborné, univerzitní, vě-
decké a krajské knihovny. Vrcholným orgánem 
SDRUK je valná hromada, která se schází pravi-
delně 1x ročně. V letošním roce se konala 20. 4. 
ve Vědecké knihovně v Olomouci. Účastníci se 
věnovali zejména projednání a schválení zprávy 
o činnosti za uplynulý rok, plánu činnosti a roz-
počtu na rok 2016 a změně stanov.

V roce 2015 došlo ke změně ve vedení 
SDRUK. Předsedou se po odstoupení Ing. L. Pr-
chalové stal od 1. 4. 2015 RNDr. T. Řehák, ře-
ditel Městské knihovny v Praze. Z rady SDRUK 
odešel Mgr. T. Gec a novým členem byl zvolen 
prof. PhDr. T. Kubíček, Ph.D., ředitel Morav-
ské zemské knihovny v Brně. V září 2015 došlo 
i k přesunu sídla sdružení z Ostravy do Prahy. 
Současně se zakládajícími knihovnami podepsal 
SDRUK 25. 10. 2015 smlouvu o spolupráci na 
přípravě Centrálního portálu knihoven. Jeho 
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hlavní úlohou bude zajišťovat smluvní ukotvení 
dalších přistupujících knihoven do CPK.

Hospodaření SDRUK za rok 2015 skončilo 
kladným výsledkem 79 365 Kč. K 31. 12. 2015 
činilo celkové jmění sdružení 1,088  mil. Kč.

V roce 2016 Sdružení knihoven pokračuje  
v realizaci konferencí, seminářů a studijních cest.

Tradiční konference Knihovny současnosti se 
konala první zářijový týden v Olomouci v pro-
storách Právnické fakulty Univerzity Palackého. 
Pod heslem „Vidíme to růžově“ účastníci jednali 
v těchto programových blocích: 1. Knihovna jako 
vzdělávací instituce, 2. Infobox, 3. Marketing 
knihoven, 4. Knihovna jako bezpečný veřejný 
prostor, 5. Koncepce rozvoje knihoven. První 
den vystoupili zahraniční hosté: Inga Lundén ze 
Švédska a Jens Thorhauge z Dánska. Opět byly 
na programu také workshopy. 

V rámci Sekce pro služby se 19. 5. 2016 v NK 
ČR v Praze realizovalo jednání na téma „placení 
poplatků v knihovnách“ z pohledu administra-
ce (způsob placení, pokladny, odvádění peněz, 
bezhotovostní platby atd.). Zvláštní přednáška  
v souvislosti s CPK byla věnována online platbám. 

Sekce pro informační vzdělávání uživatelů se 
zabývá zpracováním materiálů věnovaných me-
todice vzdělávacích akcí. Zároveň budou zaháje-
na jednání se zástupci Kabinetu informačních stu-
dií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně 
ohledně propojení vzniklých metodik a navázání 
spolupráce.

Sekce pro bibliografii má ve své gesci koope-
rativní projekty na zpracování článků pro bázi 
ANL; letos se zpracuje 19 700 záznamů článků. 
Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR bude vy-
tvořen projekt dalšího rozvoje článkové biblio-
grafie v ČR. K tomu byla od 9. do 10. 5. 2016 
uspořádána studijní cesta do Slovenské národní 
knihovny na úsek digitalizace a zpracování zá-
znamů článků. Ve dnech 5.-6. 4. 2016 se konalo 
v Historickém ústavu Akademie věd 28. zasedání 
Sekce SDRUK pro bibliografii, kde se probíraly 
výsledky kooperačního systému ANL, příprava 
Kolokvia českých, moravských a slovenských 

bibliografů 9.-11. 10. 2016 ve Státní vědecké 
knihovně v Banské Bystrici a práce na heslech ve 
Slovníku českých knihovníků. Na závěr se usku-
tečnila přednáška Ing. P. Žabičky na téma Ana-
lytická bibliografie a CPK. Databáze ANL je již  
v CPK a testuje se.

V rámci Sekce pro informační technolo-
gie proběhl 6.-7. 4. 2016 digitalizační seminář  
v MZK v Brně. Na podzim je plánováno další se-
tkání ke strategii digitalizace.

Sekce pro akvizici uspořádá 13. 10. 2016 v Hav- 
líčkově Brodě 26. akviziční seminář.

Činnost Sekce pro historické fondy se sou-
střeďuje na pořádání konference o historických 
fondech. 25. ročník proběhne 9.-10. 11. 2016 na 
téma dějiny knihoven. 

Sekce pro regionální funkce se v roce 2016 za-
bývá chystanou koncepcí rozvoje českých kniho-
ven v souvislosti s RF, dále zapojením všech 
knihoven do Centrálního adresáře knihoven 
(CADR). Na jednání 5. 5. 2016 byl v Praze před-
staven návrh nového metodického pokynu „Stan-
dard pro dobrý fond“. Nejdůležitějším úkolem 
pro tento rok je vypracovat stanovisko k novele 
knihovního zákona, kde by měla být konkrétněji 
zakotvena povinnost krajů financovat regionální 
funkce. 

Na podzim 2016 budou zahájeny kurzy PR 
akademie pro knihovníky a pracovníky public re-
lations v knihovnách. Jedná se o několik setkání 
s odborníky na vztahy s veřejností, novináři a re-
daktory. Akademii povede V. Ondřichová. 

SDRUK pořádá také zahraniční studijní poby-
ty. Jedním z nich byla studijní cesta do knihoven  
v Polsku, která se konala 17.-20. 5. 2016. Pro ředi-
tele krajských knihoven je plánován studijní pobyt 
do knihoven ve Francii v termínu 17.-20. 9. 2016.

Velkým tématem letošní valné hromady bylo 
schválení nových stanov (http://sdruk.mlp.cz/
sdruk/o-organizaci/clanek/stanovy-sdruzeni-
-knihoven-cr/). SDRUK chce být reprezentantem 
zaměstnavatelů v knihovnictví a hájit jejich zájmy 
na poli legislativním a odborném i v personálních 
otázkách. Proto byly vypracovány a schváleny 

nové stanovy, které sdružení více otevírají dalším 
zájemcům o členství. členy SDRuK se mohou 
stát i městské knihovny, které o to písemně po-
žádají radu SDRuK.1 Již nyní mohou nečlen-
ské knihovny vysílat své pracovníky do sekcí 
sdružení. 

Součástí doprovodného programu valné hro-
mady byla návštěva výstav uspořádaných k 450. 
výročí existence Vědecké knihovny v Olomouci.

V roce 2017 se bude valná hromada SDRUK 
konat v Krajské vědecké knihovně v Liberci. 

Bližší informace z valné hromady jsou k dis-
pozici na stránkách: http://sdruk.mlp.cz/sdruk/o-
-organizaci/zapisy-z-valne-hromady/clanek/za-
pis-z-radne-valne-hromady_20-dubna-2016/.

Kontakt na autorku: eva.svobodova@svkhk.cz
Web sdružení: http://www.sdruk.cz/

KDO JE

Kdo vlastně je Dáša z Mokrého?

Božena Blažková

Osobně mám pocit, že knihovnici Dagmar 
Honsnejmanovou z Mokrého musí znát každý. 
Rozsah jejích aktivit přesahuje hranice regionu  
a její jméno se objevuje v nečekaných souvislos-
tech. Většinou se přitom jedná o nějaké oceně-
ní, což v mnohých z nás může vyvolávat pocit 
méněcennosti. (Například v letošním roce se sta-
la Ženou regionu v Královéhradeckém kraji.)1 
Ať se nám to líbí, nebo nelíbí, oblast PR zvládá 
mokerská knihovnice na jedničku s hvězdičkou. 
A tak od chvíle, kdy jsem dostala za úkol předsta-
vit Dášu v našem zpravodaji, přemýšlím, jak na 
to. Vždyť Dášu přece každý zná. 

Známe jméno, ale známe opravdu Dášu? Já 
osobně jsem se s ní, pokud mne paměť neklame, 
blíže seznámila na knihovnickém putování jižní 
Moravou. Už tam mne zaujala svou všestrannou 
aktivitou a živým zájmem o vše, co jsme během 
zájezdu absolvovali. Totéž se opakovalo v Bre-
tani a vlastně i při dalších setkáních. Díky vzpo-
mínce na společně prožité zájezdy se mi podařilo 
najít tři tematické okruhy, které jsme nakonec  
s Dášou v našem virtuálním rozhovoru probraly. 
Kolik nového nám o sobě prozradí, to už záleží 
jen na ní:

Okruh první: cestování 
Baví tě stále ještě cestování a poznávání 

nového? Jaká jsou tvá oblíbená místa – doma 
i v zahraničí? Cestuješ ráda sama, s rodinou 
nebo s nějakou organizací? Kdy nebo kde ses 
na svých cestách nejvíce zasmála?

Musím se přiznat, že nejsem nijak zvlášť velký 
cestovatel, ale jsou místa, která navštěvuji ráda 
opakovaně, a jsou místa, kam bych se chtěla te-
prve podívat. Sním o vzdálených krajinách, o po-
znání a třeba i o dobrodružství, ale to asi jako 
většina. Dnešní doba nám k tomu skýtá spoustu 
možností, a tak je to o něco jednodušší. V naší 
zemi je spousta krásných míst, která stojí za to 
vidět. Aby si člověk odpočinul a trochu vypnul, 
stačí i jednodenní výlet s procházkami přírodou, 
návštěvou zámku či hradu. Ten nesmí chybět. 
Ráda naslouchám vyprávění o minulosti, o životě 
v dávných dobách. Tady v Čechách mám spoustu 
oblíbených míst. Prostě je tady krásně. I některá 
místa v zahraničí, která jsem navštívila, jsem si 
oblíbila. Nejvíce ale asi Francii, konkrétně Bre-
taň, která mne úplně uchvátila. Nádherná pří-
roda, květiny, kam se člověk podívá, surové, ale  
i romantické pobřeží Atlantiku, středověká města 
a vesnice a jiný život. Není jednodušší, ale prostě 
jiný. Druhou, spíše odpočinkovou zemí pro mne 
je Chorvatsko. Nedám na něj dopustit. Několikrát 
jsem navštívila ostrov zdraví Mali Lošinj. Je tu 

1) Přihláška je ke stažení na adrese: http://sdruk.mlp.cz/sdruk/chceme-byt-clenem/clanek/chceme-byt-clenem/.

1) Více o soutěži: http://www.zenaregionu.cz/.
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Do čísla přispěli:
Božena Blažková – SVK v Hradci Králové, Mgr. Jana Benešová – Knihovna Václava Čtvrtka 
v Jičíně, Bc. Klára Beranová – Obecní knihovna Vrbice, Karolina Boková – Obecní knihovna 
Lánov, Barbora Buřičová z Babčic – nezávislá autorka, PhDr. Marcela Fraňková – Knihovna 
Břetislava Kafky Červený Kostelec, Mgr. Bohdana Hladíková – SVK v Hradci Králové, Mgr. 
Gabriela Holečková – SVK v Hradci Králové, Ester Horáková – Místní knihovna Podbřezí, 
Zdeňka Horáková – Lékařská knihovna Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, 
Bc. Kateřina Hubertová – SKIP 08 Východní Čechy a Knihovna města Hradce Králové, Kateřina 
Jandlová – Knihovna města Hradce Králové, Mgr. Marie Jelínková – Úřad práce ČR, krajská 
pobočka v Hradci Králové, Alena Kapuciánová – Obecní knihovna Lípa nad Orlicí, Mgr. Blanka 
Nešetřilová – Městská knihovna Náchod, Bc. iveta Novotná – Městská knihovna Chrudim, Bc. 
Tomáš Pírko – Knihovna města Hradce Králové, ing. Jarmila Pirnerová – Středisko vědeckých  
a knihovnických informací Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, iva Rodrová 

– Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Mgr. Helena Hubatková Selucká – Sekce služeb osobám se 
specifickými potřebami SKIP ČR, Mgr. Andrea Součková - SVK v Hradci Králové, Mgr. Jitka 
Součková – Výzkumná stanice Opočno - knihovna, Mgr. Eva Svobodová – SVK v Hradci Králové, 
PhDr. Michal Šerák, Ph.D. – Univerzita Karlova v Praze, Markéta Tučková – Obecní knihovna 
Batňovice, Mgr. vanda vaníčková – Univerzita Palackého v Olomouci, Jarmila vašátková – 
Městská knihovna Týniště nad Orlicí, Helena vejvarová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně.

Společenský večer
v Knihovně města
Hradce Králové

všechno, co člověk potřebuje k lenošení i aktivní-
mu odpočinku. Jóga za ranního rozbřesku v pinio-
vém lesíku, dlouhé procházky okolo pobřeží, skvělé 
koupání, výlety pro pěší i lodí. Je tu klid a pohoda, 
pokud tedy přijedete mimo sezonu. Abych odpově-
děla na vše: s kým cestuji? Nerada jezdím sama 
(kamkoliv), nejlépe ve dvou a více lidech. A když je 
skvělá parta, tak se pak smějeme od rána do veče-
ra. Do Francie cestuji se SKIPem a do Chorvatska 
zase s kolegyňkami účetními. Profese to jsou velice 
rozdílné, ale smysl pro humor nechybí ani jedné 
z nich. 

Okruh druhý: fotografování 
Fotografuješ raději přírodu, nebo lidi? Po-

dařilo se ti někdy zapomenout fotoaparát? Máš 
nějakého svého oblíbeného fotografa/fotograf-
ku?

Fotografování je moje velká a dlouholetá vá-
šeň. Jen mi na něj v současné době chybí víc času. 
Fotoaparát nezapomínám, v kabelce stále jeden 
malý mám. Když chci fotit něco zajímavého, při-
balím jeden větší. Nezapomínám ani na několik 
baterií a nabíječky. Prostě vždy v pohotovosti. 
Když o tom přemýšlím, nemám žádný fotografický 
vzor. Nejraději fotím přírodu, lidi jen při akcích, 
které v Mokrém pořádáme, ale to je spíš kronikář-
ská záležitost, a potom rodinu a naši květinovou 
zahradu. Momentálně je mým nejvyhledávanějším 
cílem můj dvouletý vnouček. Ráda fotím také různé 
detaily přírody, brouky, vážky, kvůli kterým jsem 
schopná stát i několik hodin v bazénu a čekat, až se 
zase vrátí. Mojí poslední fotkou je mládě užovky, 
které se dobývalo do našeho obecního úřadu. 

Okruh třetí: rodina
Pokud vím, jsi vdaná, máš dvě děti a jsi už 

dokonce babičkou. Prozradíš nám o své rodině 
víc? Je pro tebe rodinné zázemí důležité? Máš 
vůbec při všech svých aktivitách čas na vlastní 
rodinu?

Vdaná jsem již dlouho. S manželem jsme vy-
chovali dvě děti - dceru Kateřinu a syna Lukáše. 
Máme spolu krásný vztah. Jako bonus svého ži-
vota vnímám narození prvního vnoučka Vojtíška, 
kterému v létě byly dva roky. Je to naše zlatíčko.  
A čas? Je to, co mi právě teď nejvíce chybí. Proto 
si myslím, že je vhodná doba popřemýšlet nad tím, 

co je důležité, a užívat si více společných chvil se 
svými dětmi, vnoučaty a rodinou vůbec. A taky si 
ho najít trochu pro sebe. Čas je jako kolotoč, který 
nejde zastavit, neustále se zrychluje, a člověk se 
naopak věkem zpomaluje. Nechci, aby se zastavil 
příliš rychle, bez varování, chci jej zastavit sama, 
sama si určit pravidla… Jestli to bude tak jedno-
duché, nevím. 
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HONSNEJMANOVÁ, Dagmar. Jak jsem se 
stala knihovnicí? U nás: knihovnicko-informač-
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Kontakt na autorku: babicka@sovicka.cz
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