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Andrea Součková

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, se čtvrtým 
číslem zpravodaje U nás se pomalu ke svému 
konci chýlí i krajská knihovnická kampaň vě-
novaná digitalizaci v knihovnách. V průběhu 
roku 2017 jsme se vám tak snažili přiblížit 
jednu z nejvíce se rozvíjejících oblastí českého 
knihovnictví. O tématu jsme vás informovali na 
stránkách zpravodaje. Většinu článků zajistili 
pracovníci oddělení digitalizace Studijní a vě-
decké knihovny v Hradci Králové (SVK HK),  
o ostatní příspěvky se postarali odborníci z Ná-
rodní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny 
v Brně a Knihovny Akademie věd ČR. Dále jsme 
připravili dvě školení zaměřená na práci s digi-
tálními knihovnami. A praktický charakter měly 
zejména exkurze nazvané Zkus si zdigitalizovat 
knihu, které jsme nabízeli rovněž všem knihov-
níkům z kraje. Vzhledem k tomu, že se k nám 
dostalo mnoho kladných ohlasů, jsme možnost 
návštěvy digitalizačního pracoviště SVK HK 
pro pracovníky knihoven v kraji prodloužili  
i do nadcházejícího roku. Oficiálně však kampaň 
věnovaná digitalizaci v knihovnách skončila 
letošním ročníkem Královéhradecké knihovnic-
ké konference. Velký dík si zaslouží oddělení 
digitalizace SVK HK, které kampani obětovalo 
mnoho času a postavilo se k celému projektu 
velmi odpovědně a aktivně. 

Kdo je častým návštěvníkem Královéhra-
decké knihovnické konference, ten ví, že touto 
akcí jedna kampaň sice končí, ale druhá začíná. 
Jak už dává tušit zadní obálka zpravodaje, rok 
2018 se ponese v duchu motta „Jedno kliknutí 
otevírá svět“. Nepředbíhejme ale, o elektronic-

kých zdrojích a službách v knihovnách vám více 
prozradíme až v dalším čísle. (Zároveň by zde 
bylo vhodné upozornit, že tato roční kampaň je 
zároveň poslední vycházející z krajské koncepce 
knihoven na léta 2014-2018, a tak bude rok nad-
cházející i plný diskusí nad směrováním kniho-
ven v Královéhradeckém kraji v dalším období. 
Ale o tom více také v některém z dalších čísel.)

Na přelomu roku je vždy třeba tak trochu 
popřemýšlet, zda směr, kterým „kráčíme“, je ten 
správný… Co se týká zpravodaje U nás, správný 
směr pomáhají udržovat členky redakční rady, 
bez jejichž připomínek a podnětů by se každé 
další číslo zpravodaje těžko plánovalo… Děkuji 
tedy všem členkám redakční rady za jejich ak-
tivní přístup a dobré nápady… Velký dík patří 
také naší korektorce Božence Klabalové, která je 
velmi shovívavá, a ačkoli ji často před víkendem 
zásobuji velkým množstvím příspěvků, dokáže 
si s nimi rychle a s humorem a nadhledem sobě 
vlastním poradit. V první řadě je ovšem třeba po-
děkovat autorům: ať už patříte mezi časté autory, 
nebo do zpravodaje přispíváte zřídkakdy, jsme 
rádi za vaši aktivitu. Pro ty, kteří se zatím nijak 
do chodu zpravodaje nezapojili, ale mají nějaké 
tipy a náměty do dalších čísel: nebojte se napsat, 
budeme vděčni za jakékoli postřehy… Pro tento 
účel můžete využít elektronický formulář na 
http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-

-U-nas/Vase-navrhy-na-clanky.aspx. 
V roce 2018 se můžete těšit opět na nějaké 

novinky, ale nyní už nezbývá než vám popřát 
pěkné a snad také inspirativní čtení posledního 
čísla „Unásku“ tohoto roku. Nezapomeňte si 
příjemně užít dobu vánočních svátků a načerpat 
mnoho sil a energie do nového roku…
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Městská knihovna Vamberk 1857–2017:
krásných 160 let pro vás - a stále mladá...

Pobočka Slezské Předměstí

Jaroslava Martinová

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
je jednou z mála spravedlností našeho světa, že 

čas nelze zastavit – natož vrátit. O to víc je však ne-
smírně důležité nezapomínat – a nezapomenout… 
Na doby dávno minulé, které i přesto zůstávají 
navždy nedílnou součástí života města Vamberka. 
Na lidi inteligentní, schopné a pracovité, jejichž 
zásluhou patřilo naše město i v nejtěžších dobách 
k místům pečujícím o vzdělání a duševní život 
svých občanů. 

Městská knihovna vamberk oslavila v le-
tošním roce 160. výročí své existence. Přijměte 
i vy srdečné pozvání k listování historií jedné  
z nejstarších knihoven Královéhradeckého 
kraje, knihovny roku 2010.

listování historií
Píše se 2. polovina 19. století… Absolutis-

tickému systému Rakouska-Uherska ubývá sil  
– a duševní život ve Vamberku začíná opět 
vzkvétat. Díky písmákovi Antonínu Zemanovi, 
vlastnícímu i vzácné knihy z doby Veleslavínovy, 
se již ve 20. letech 19. století scházeli Vam-
berští za dlouhých zimních večerů v jeho domě  

– v dobách, kdy v jiných malých českých městech 
o knihovnách nebylo ani potuchy. 

Před rokem 1848 díky podnětu rodáka Františ-
ka Hajniše byl ve spolupráci s mladšími občany 
města zahájen každoměsíční společný nákup 
vycházejících knih za malé pravidelné měsíční pří-
spěvky. Právě tímto počinem byl položen základ 
OBČANSKÉ KNIHOVNY VE VAMBERKU, 
která po smrti písmáka Antonína Zemana získala 
mnoho knih z jeho pozůstalosti. 

V roce 1856 se vrací po vypovězení z Prahy 
do svého rodiště vamberský rodák Josef Richard 
Vilímek – později zakladatel slavného pražského 
nakladatelství, knihtiskař, autor a zakladatel 

slavných Humoristických listů, poslanec českého 
sněmu. Pro rodné město tehdy dokázal malý zá-
zrak – v roce 1857 založit KNIHOVNU VEŘEJ-
NOU. Podle záznamů ve starých pamětech měla  
v 70. letech 19. století úctyhodných 700 svazků.

Avšak doba rozkvětu knihovny přešla a posléze 
jí hrozí úplný zánik. Záchranu nalezla v Měšťanské 
besedě ve Vamberku, jejíž zásluhou se v krátkém 
čase stala opět důležitým kulturním zařízením jako 
knihovna „besední“. Zákon o obecních knihov-
nách z roku 1919 pomohl k sepsání dohody mezi 
vamberskou obcí a besedou, díky níž knihovna 
besední vykonávala i funkci obecní.

Knihovnou profesionální se MĚSTSKÁ 
KNIHOVNA VAMBERK stává v roce 1968.  
V roce 1969 knihovnou střediskovou pro 12 
místních lidových knihoven okolních obcí. Do 
funkce první ředitelky je jmenována paní Karla 
Zemánková.

Nenápadný, a přesto výjimečný dům. Více 
než dvě staletí stará klasicistní budova na rohu 
Husova náměstí a Voříškovy ulice je jednou  
z nejstarších světských staveb našeho města. Bed-
nářův besední dům, který díky laskavosti, štědrosti 
a předvídavosti mecenáše města poskytuje útočiště 
vamberské knihovně dodnes...

Dodnes má knihovna v péči výjimečné unikáty 
– svazky opatřené dvěma historickými kulatými 
razítky značícími vlastnictví knih: „Knihovní rada 
veřejné knihovny Občanské besedy ve Vamberce 
n./Z.“ a „Měšťanská beseda ve Vamberce“.

Doba života knihovny města Vamberka 
přesahuje délku života lidského. Její existence 
stále dokazuje nadhled a inteligenci těch, jejichž 
zásluhou mohla a může předávat moudro, vědění 
a vzdělání. Všem, kteří mají zájem.

V celém světě jsou dodnes knihovny kulturními 
institucemi, vytvářejícími zázemí pro sebevzdě-

lání, pro kvalitní využití volného času. Po staletí 
jsou branou do světa vědomostí a celoživotního 
vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního 
rozvoje lidstva. Mohly a mohou předávat moudro, 
vědění a vzdělání. Všem, kteří mají zájem.

Přejte proto vamberské knihovně spolu s námi 
do dalších let existence mnoho štěstí a mnoho 

osvícených lidí, kteří ji i nadále pomohou v péči 
o vzdělanost a moudrost dalších generací, které 
náš svět tolik potřebuje.

Kontakt na autorku: knihovna@vamberk.cz
Web knihovny: www.knihovna-vamberk.cz

Michaela Voborníková

V městské části Slezské Předměstí se nachází 
i stejnojmenná pobočka Knihovny města Hradce 
Králové. Není těžké ji najít, už od roku 1970 sídlí 
v Hradečákům dobře známém objektu bývalé 
Severky v Gagarinově ulici. 

Slezské Předměstí je druhou největší pobočkou 
knihovny a její služby jsou čtenářům dostupné pět 
dní v týdnu. Knihovní fond čítá aktuálně zhruba  
30 000 dokumentů. Z pestré nabídky knih a ča-
sopisů si vyberou velcí i malí čtenáři, kterých je 
v současné době registrovaných bezmála 1 800. 
Vybírat mohou z nových i starších titulů z oblasti 
beletrie a naučné četby. 

Pobočka už od svého otevření spolupracuje se 
základními a mateřskými školami v okolí (např. 
Základní škola SNP, ZŠ Sever či Pouchov), pro 
které pracovnice dětského oddělení připravují 
besedy, informační lekce apod. 

Od roku 2016 je fond pobočky doplněn o tzv.  
lekotéku – speciální soubor pomůcek a didaktic-
kých hraček pro děti a další čtenáře, kteří mají 
specifické potřeby či zdravotní handicap. Pomůc-
ky pomáhají rozvíjet jemnou motoriku, zručnost, 
postřeh a projevování emocí a jsou vhodným 
pomocníkem při různých poruchách učení. Le-
kotéka se rovněž osvědčila při besedách, které 
dětské oddělení již dlouhodobě pořádá pro děti 
ze speciálních škol.

Letošní rok je pro knihovnu významný: od 
května do září proběhla podle projektu Ing. arch. 
Radka Polívky rekonstrukce, díky níž prošla 

pobočka velkou proměnou. Rekonstrukci stavby 
financovala Správa nemovitostí Hradec Králové, 
obměnu interiéru zajistila knihovna, která tak 
získala modernější prostory a chybějící sociální 
zařízení. Díky proskleným výlohám s výhledem do 
přírody a otevřenému volnému prostoru pobočka 
reaguje na moderní trend ve výstavbě knihoven 

– otevřenost a propojení stavby s venkovním 
prostředím. 

Pobočka byla slavnostně znovu otevřena ve 
čtvrtek 5. října 2017 v rámci celorepublikové akce 
Týden knihoven.  

Nejvýraznější proměnou prošel interiér poboč-
ky – z původního dětského oddělení je oddělení 
pro dospělé a naopak. Prostory půjčovny jsou 
barevně rozlišeny dle oddělení, ale stavebně tvoří 
jeden ucelený prostor se společným výpůjčním 
pultem. Novou součástí pobočky je víceúčelový 
sálek pro pořádání vzdělávacích a kulturních akcí 
pro dospělé a děti.

Čtenáři se mohou těšit na snížené regály, které 
usnadňují výběr knih, pohodlná sedací zákoutí  
a pestrý kulturní program, který připravují sympa-
tické knihovnice. V dětském oddělení jsou navíc 
některé regály mobilní, díky čemuž je prostor 
variabilní a snadno přizpůsobitelný různým akcím. 
Na podzim je pro zájemce připraveno pokračování 
úspěšných kurzů Tréninky paměti pro seniory, 
třídílný cyklus přednášek Tajemství dinosaurů  
a chybět nebude ani nová celoroční hra pro děti, 
tentokrát s názvem Modrý mauricius. Po novém 
roce se čtenáři mohou těšit na oblíbená cestova-
telská setkání, přednášky z oblasti bezpečnosti, 
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Společný výpůjční pult

čtenářský klub

Knihovna v Chvalkovicích  
nejen pro děti

zdravé výživy, literatury či historie. 
Nejen interiérové změny se dotkly dětského 

oddělení, jehož symbolem bylo klubíčko. Jelikož 
ke každému správnému klubíčku patří kočka, nově 
se na pobočce setkáte s hravou kočkou Bertou, po 
které nese oddělení i svůj nový název – dětské 
oddělení U Berty. Berta je celá černá a mezi kníž-
kami je jako doma. Hlídá, aby se jim nic nestalo,  

a provází dětské návštěvníky světem plným příběhů. 
Ať jste malí, nebo už velcí, přijďte se přesvědčit, 

určitě Bertu potkáte skrytou někde mezi regály 
plnými krásných knížek, her a komiksů.

Kontakt na autorku: vobornikova@knihovnahk.cz
Web Knihovny města Hradce Králové:   
http://www.knihovnahk.cz/

Dětské oddělení

Pasování prvňáků na čtenáře

Bohumila Krausová

Pojďte se mnou nahlédnout do naší vesnické 
knihovny, kde kraluji již více než 30 let.

Místní knihovna ve Chvalkovicích sídlí v budo-
vě obecního úřadu. Její umístění není příliš šťastné. 
Nachází se v suterénu, a i těch několik schodů je 
pro seniory zátěž. Protože na všem hledám spíše 
pozitivum, nevýhodnou polohu vyvažuje to, že 
knihovna disponuje dvěma místnostmi.

Ve světě knihoven jsem se začala pohybovat již 
v roce 1965. Nejprve jsem si chodila půjčovat kníž-
ky ve své rodné vesnici, o několik let později jsem 
byla k ruce knihovníkovi a pomáhala s roznáškou 
knih seniorům. Později jsem ho úplně zastoupila.

Když se vyskytla příležitost převzít knihovnu 
ve Chvalkovicích, mém novém bydlišti, neváhala 
jsem ani minutu a tuto šanci využila.

Zpočátku to nebyla jednoduchá práce. Knihov-
na neměla dobrou pověst: výpůjční hodiny se 
nedodržovaly, evidence žádná, čtenářů bylo málo. 
V základním fondu zůstaly pouze knihy neatrak-
tivní, nebylo co půjčovat. Využívala jsem fondu 
střediskové knihovny na Hořičkách, ale rozvoz 
čtyřikrát ročně nestačil. 

Naše obec měla moudrého pana starostu, a tak 
jsme se rozhodli, že si budeme knihy pořizovat 
sami, přímo na míru našim čtenářům. Je to již více 
než 20 let, co knihy nakupuji a zpracovávám sama.

Každá knihovna, která má ve svém působišti 
školu, má lehčí roli při spolupráci s dětmi. Jsem 
šťastná, že v naší vesnici škola je. Děti do knihovny 
docházejí za mnohými aktivitami individuálně, ale 
i s rodiči a s učiteli. Pro třídy připravuji besedy, 
čtenářské dílničky, vyhodnocujeme čtenáře roku.
Je čím dál obtížnější děti do knihovny přitáhnout, 

proto pořádám také soutěže, čtení, zábavné akti-
vity. Snažím se, aby v regálech našly knihy, které 
je zaujmou. Nezapomínám ani na předškolní děti, 
které u nás najdou svůj koutek, kde si mohou 
namalovat obrázek. Půjčuji knížky do mateřské 
školy, která je ve vedlejší vesnici, a školkové děti 
docházejí do knihovny na návštěvu.

Velmi se mi osvědčila spolupráce s učitelkami 
prvních tříd. Společně se snažíme získat rodiče 
ke čtení dětem. „Čtení naruby“ si získává své 
příznivce a každoročně oceňujeme rodiny, které 
se zapojují. Osvědčila se mi také akce „Děti čtou 
dětem“, kdy žáci vyšších ročníků čtou o hlavní 
přestávce dětem na prvním stupni. Překvapilo 
mne, jaký je o tyto aktivity zájem.

Týden knihoven 2017 byl pro nás významný 
tím, že jsme založili ve spolupráci se základní 
školou čtenářský klub. Jeho cílem je přilákat děti 
k četbě, zlepšit jejich čtenářské dovednosti, obo-
hatit jejich znalosti v oblasti literatury, rozšířit jim 
obzory a naučit je pracovat s knihou.

Dlouho jsem se v knihovně věnovala pře-
vážně aktivitám pro děti. V poslední době jsem 
však začala více oslovovat i dospělé. Naše „Čaje  
o páté“ si získávají stále více příznivců. Každé 
setkání je založeno na výběru určité knihy, ze 
které si připravím ukázky a téma rozvedu. Jedno 
z nejpoutavějších setkání bylo na téma Lásky 
Boženy Němcové.

Nápadů na aktivity mám ještě dost, jen ně-
kdy chybí čas na jejich realizaci. Ten, kdo vede 
knihovnu ve svém volném čase jako já, ví, o čem 
mluvím. Já sama bych mnoho věcí bez podpory 
své rodiny nezvládla. Týká se to hlavně pomoci  
s technikou, zpracováváním knih a časopisů.

Pokud se chcete o aktivitách v naší chvalko-
vické knihovně dozvědět více, vyhledejte webové 
stránky: http://knihovnachvalkovice.webk.cz/.

Kontakt na autorku:  
chvalkovice_knihovna@quick.cz

Muzejní knihovna v Jičíně

Jana Benešová

Knihovna Regionálního muzea a galerie v Ji-
číně je veřejně přístupnou základní knihovnou 
se specializovanými fondy. Jejím posláním je 
shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat  
a zpřístupňovat literární dokumenty sbírkové pova-
hy, dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti  

v regionu a dokumenty potřebné pro odbornou prá-
ci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Sídlí, 
stejně jako muzeum, v jičínském zámku na náměstí. 

Téma tohoto příspěvku mi dlouho působilo 
starosti. Jednak jsem už řadu let v jičínské muzej-
ní knihovně nebyla, jednak jsem si byla vědoma, 
že vstoupím do zcela jiného světa, než je ten náš, 
veřejně-knihovnický (pracuji v Knihovně Vác-
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NAŠE TéMAŠuMNé KNiHOvNy
lava Čtvrtka v Jičíně). O to víc jsem se snažila 
získat informace z dostupných materiálů (fond 
regionální literatury Knihovny Václava Čtvrtka 
v Jičíně, databáze Anopress, výroční zprávy).  
K mému překvapení je však muzejní knihovna 
dost opomíjena. Většinu informací jsem tedy 
získala až při návštěvě knihovny a dojmy byly 
jen pozitivní. Je pravda, že muzejní knihovna 
nepřikládá tak velký význam počtu výpůjček  
a návštěvníků jako my a kanapátko ve studovně 
také nenajdete. Přesto se tu musí studovat moc 
dobře. Knihovna se z dřívější tmavé chýše, jak 
jsem ji znala, stala příjemným místem. Všude 
čisto, vymalováno, světlý nábytek, fond srovnaný. 
K tomu milá a fundovaná knihovnice Bc. Gabriela 
Brokešová. 

V knihovně se nachází sbírka regionální 
literatury, rukopisů, starých tisků, pohlednic  
a duchovních a světských písní. Muzeum již od 
svého založení vlastnilo velké množství cenných 
unikátů, což dokazuje katalog archivu a knihovny 
Muzejního spolku v Jičíně,1 který je v knihovně 
k dispozici. Bohužel (pro Jičín) podstatnou část 
fondu věnoval tehdejší Okresní národní výbor  
v Jičíně v polovině 60. let minulého století Státní 
vědecké knihovně v Hradci Králové. 

Současný fond knihovny má téměř 30 000 
svazků a dělí se na dvě části. Historický fond ob-
sahuje dokumenty sbírkové povahy a je přihlášen 
v celostátní evidenci sbírek. Specializovaný fond 
obsahuje materiály, které se vztahují k odborné 
činnosti muzea, a publikace všeobecného cha-
rakteru.

Historický fond je dále rozčleněn takto:
- Regionální literatura (5 001 svazků) obsahu-
je beletrii i naučnou literaturu, která se věnuje 
městu Jičínu i Jičínsku, dokumenty vydané  
v tomto regionu a díla významných osobností, 
které se v Jičíně a okolí narodily nebo zde 
působily, včetně literatury o nich.

- Rukopisy (875 kusů), tj. listinný materiál, 
modlitební knížky, rukopisy vydaných i nevy-
daných děl a korespondence osobností spjatých 

s Jičínem. Patří sem i strojopisy nepublikova-
ných prací například kronikářů a ročníkové, 
seminární a diplomové práce, které se věnují 
Jičínsku a jeho osobnostem.
- Staré tisky (139 svazků), tj. soubor tisků 
knih vydaných do roku 1850, různé proveni-
ence. Převážně se jedná o tisky s náboženskou 
tematikou: bible, kancionály, životopisy sva-
tých, nebeklíče a jiné modlitební knížky. Dále 
jsou zastoupeny různé, dříve velmi oblíbené, 
kroniky a knihy právnické. Ve sbírce starých 
tisků se nachází také sedm svazků díla jedné 
z nejvýznačnějších osobností českého baroka, 
Bohuslava Balbína.
- Duchovní (1 386 kusů) a světské (852 kusů) 
písně vytištěné od poloviny 19. do počátku  
20. stol. po celých Čechách.
- Regionální pohlednice (1 150 kusů).
Fond je zpracován v lístkových katalozích, 

nové přírůstky jsou zpracovávány v systému Ver-
bis a zároveň probíhá retrokatalogizace. Muzeum 
má podepsanou smlouvu o dodávání záznamů 
do Souborného katalogu ČR; to se zatím děje  
v omezené míře. 

Knihovna se zapojila do projektu digitalizace 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové  
a tak získala v digitální podobě periodika Jičínské 
noviny, Jičínský ohlas, Jičínský obzor, Přemysl, 
Satan, Slovanské listy, Věstník hospodářských 
spolků v okrese Soboteckém, Věstník Jičínského 
okresu. Paní knihovnice je evidentně hrdá na 
časopis Krakonoš, který je také digitalizován,  
a to do roku 1941. Časopis je již ve špatném 
stavu a ona doufá, že tímto způsobem se uchrání. 

„Badateli nejvyhledávanější jsou právě stará regi-
onální periodika, která jsou v některých případech  
v jičínském muzeu zastoupena komplexněji než 
v Národní knihovně ČR,“ řekla. Postěžovala si 
však na kvalitu digitální podoby, která způsobuje, 
že jejich čtení není pro uživatele příliš příjemné. 
Přesto možnost digitalizace uvítala a ráda využije 
případnou další. 

Hovořily jsme spolu také o tom, že knihovna 
uchovává dary a dědictví. V této souvislosti 

vzpomněla především pozůstalostní knihovnu 
svého oblíbeného Josefa váchala a litovala, že 
zdaleka ne celá se dostala do muzejní knihovny. 
Váchalova knihovna čítala přes 1300 svazků  
a po jeho smrti se její část (něco přes 200 svaz-
ků) dostala do jičínského muzea. Další část byla 
svěřena Památníku národního písemnictví v Praze. 
Avšak způsob získání muzeem i dělení Váchalovy 
knihovny nejsou zcela objasněny. 

Na závěr mé návštěvy jsme se dotkly i zpra-
vodaje U nás. Paní Brokešová mi řekla: „Časopis 
U nás čtu pravidelně. Vyhledávám v něm hlavně 
informace o knihovnické legislativě, digitalizaci, 
katalogizaci apod. Ostatní příspěvky, jako jsou 
například akce pro veřejnost nebo informace  
o určitých knihovnách, sleduji spíš ze zájmu, než 
že by mi pomáhaly nebo inspirovaly v práci.“

K práci muzejní knihovnice v Jičíně patří také 
redakce muzejního čtvrtletníku „Hurá muzeum!“, 
příprava a pořádání besed pro školy a mnoho 
dalšího. Tak jen přání, ať se vše daří.

Prameny:
BÍLKOVÁ, Eva. Pod Valdickou branou: fakta 

o nejznámějších jičínských osobnostech, spol-
cích, stavbách, institucích, školách, událostech.  
V Jičíně: Městský úřad v Jičíně, 2004. 87 s. ISBN 
80-239-2648-9.

BROKEŠOVÁ, Gabriela. Knihovna z pozůsta-
losti Josefa Váchala v jičínském muzeu. Jičínský 
deník. 2014, roč. 23, č. 275, s. 2. ISSN 1802-100x.

HOLÁ, Jiřina. Muzejní sbírky mají 139 exem-
plářů starých tisků. Jičínský deník. 2013, roč. 22, 

č. 275, s. 2. ISSN 1802-100x.
Knihovní řád Regionálního muzea a galerie  

v Jičíně [online]. Jičín: Regionální muzeum  
a galerie v Jičíně, 2013 [cit. 2017-07-24]. Do-
stupné z: http://www.muzeumhry.cz/knihovni-rad

VÁGNER, Vít. Městská veřejná knihovna 
a čítárna v Jičíně: spolkové, školní a vojenské 
knihovny a čítárny v Jičíně: k otevření Městské 
knihovny a čítárny ve Studentském domě. V Jičíně: 
Knihovní rada, 1925. 15 s.

Výroční zpráva 2016: Regionální muzeum 
a galerie v Jičíně. Jičín: Regionální muzeum  
a galerie, 2017.

Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz
Webové stránky Regionálního muzea a galerie  
v Jičíně: http://www.muzeumhry.cz

1) JAKUBIČKA, Josef Metoděj. Archiv a knihovna musejního spolku v Jičíně. V Jičíně: Nákladem Musejního 
spolku, 1905. 130 s.

Opis Mattioliho herbáře z roku 1740

Dlouho připravovaný projekt 
s dlouhým názvem

Lucie Jirků 

O krajském projektu Digitalizace a ukládání 
jsme psali v průběhu posledních let několikrát. 
A zatímco jeden úspěšný projekt se nachází  
v době udržitelnosti, Studijní a vědecká knihov-
na v Hradci Králové již několik let pracuje na 

novém. Nositelem projektu nazvaného Zvýšení 
ochrany fondu a komplexní řešení ukládání  
a zálohování digitálních dokumentů v SvK HK 
je opět zřizovatel knihovny (Královéhradecký 
kraj), ale realizován bude v krajské knihovně.

Z prvních let provozu Krajské digitalizační 
jednotky (KDJ) totiž vyvstaly problémy souvise-
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neměli by nic proti tomu, aby se Digitální knihov-
na SVK HK v budoucnu zelenala ještě více.

Ke zpřístupňování digitalizovaných doku-
mentů je v prvé řadě potřeba znalost zákona  
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech sou-
visejících s právem autorským a o změně někte-
rých zákonů, zkráceně zvaného autorský zákon. 
Pro úsporu času a místa lze podstatné informa-
ce shrnout následovně: majetková práva autorů 
(včetně ilustrátora, autora předmluvy či doslovu 
atd.) zanikají 70 let od úmrtí posledního z nich.  
V případě, že autor publikuje anonymně nebo pod 
pseudonymem a jeho skutečná identita není zná-
ma, zanikají tato práva 70 let od zveřejnění díla. 
Práva vydavatele zanikají 50 let od vydání díla. 

A nyní k samotnému procesu zpřístupňová-
ní. Prvním krokem je vyhledání autorit; to bývá  
u monografií jednodušší, než je tomu u peri-
odik, díky výrazně menšímu autorskému ko-
lektivu. Následně je potřeba vyhledat životní 
údaje. Zde nejlépe pomůže Databáze národních 
autorit Národní knihovny ČR,2 užitečné jsou ale 
i volně přístupné databáze jmen, jako kupříkladu  
www.prijmeni.cz, a pomůže i Wikipedie. Občas-
ným zádrhelem v tomto kroku bývají příliš běžná 
jména: najít Františka Cyrila Kampelíka problém 
není, zato identifikovat správného Josefa Nováka 
zabere neúměrně více času. Dalším problematic-
kým bodem jsou životní data hledaných osobnos-
tí, konkrétně datum úmrtí. V případě, kdy není 
známo a běžné vyhledávání nepřinese výsledky, 
dílo nezpřístupníme, jelikož důsledné vyhledává-
ní podle § 27a a § 27b autorského zákona (osi-
řelé dílo) je práce bezmála na plný úvazek. Tře-
tím, jen zřídka kdy se vyskytujícím problémem 
je záměna identity. Oddělení bibliografie našich 
knihoven pracují s velmi nízkou chybovostí, ale 
při velkém objemu údajů se chyba občas vloudí, 
a někdy ani ne vlastním zaviněním. Za ukázko-
vý příklad poslouží nedávná digitalizace díla 
hradeckého rodáka, historika Václava Vladivo-
je Tomka (1818-1905). Při výběru monografií 
ke skenování vyšlo najevo, že část jich vyšla 

v prvním vydání až více než deset let po smrti 
údajného autora. Následné důkladné zkoumání 
katalogů různých knihoven a knihkupectví pak 
odhalilo autora skutečného – Vratislava Václava 
Tomka (1868-1933), básníka, prozaika, redaktora 
a učitele narozeného v Bohutíně, okres Příbram. 
Známé iniciály V. V. Tomek zmátly i současného 
vydavatele natolik, že knihy přiřkl Václavu Vla-
divojovi, a odtud chyba následně pronikla i do 
knihovních katalogů. 

Po správné identifikaci autorů zbývá už pouze 
k datu skonu připočítat 71 let (70 zbývajících let 
trvání majetkových práv se počítá od prvního dne 
následujícího roku) a určit daný dokument k zpří-
stupnění, nebo si zapsat, ve kterém roce tak bude 
možno učinit.

Na oddělení digitalizace se v Digitální knihov-
ně SVK HK dlouhodobě snažíme zvyšovat podíl 
volně přístupných publikací, a proto systematic-
ky vybíráme takové regionální autory, jejichž 
díla již majetkovým právům nepodléhají. Ke stá-
vajícím virtuálním sbírkám proto kupříkladu brzy 
přibude tvorba přírodovědce Bohumila Bauše  
(1845-1924), spisovatelů Josefa Karla Šlejhara 
(1868-1914) a Rudolfa Medka (1890-1940), filo-
sofa Josefa Durdíka (1837-1902) nebo dramatika 
Josefa Štolby (1846-1930).

Kontakt na autora: jiri.ptacek@svkhk.cz
Digitální knihovna SVK HK: kramerius.svkhk.cz

NAŠE TéMA NAŠE TéMA

Jiří Ptáček 

Pravidelní návštěvníci Digitální knihovny Stu-
dijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (SVK 

HK)1 si jistě povšimli malých zelených čtvereč-
ků, označujících veřejnou přístupnost dané mo-
nografie, ročníku periodika i jednotlivých stran,  
a nakolik lze usuzovat ze statistik návštěvnosti, 

jící s velkým objemem dat (z digitalizace službou 
a z produkce KDJ), která je třeba udržovat. Před-
chozí projekt se soustředil především na vlastní 
digitalizaci fondů krajské knihovny a dalších 
paměťových institucí kraje, ale s narůstajícím 
množstvím dat bylo stále jasnější, že ukládání  
a zálohování digitalizovaného obsahu je třeba co 
nejdříve začít řešit komplexněji. Jako podstatný 
problém se ukázal přenos velkého množství dat 
(v desítkách TB) mezi zdrojovými a cílovými 
úložišti při digitalizaci, pro který je rychlost stá-
vající sítě SVK HK nedostačující. Dále vzhle-
dem k tomu, že pracoviště KDJ disponuje proza-
tím pouze skenerem formátu A2, bylo do nového 
projektu zahrnuto i rozšíření pracoviště o knižní 
skener formátu A1. Posledním problémem řeše-
ným v projektu je ohrožení fondu nízkou vlhkostí 
vzduchu a nedostačující klimatizací ve skladech.

Cílem projektu je posílení klimatizace  
a doplnění zvlhčování do stávajících vzdu-
chotechnik; modernizace síťové infrastruktu-
ry a zajištění zálohování (především přechod 
páteřní části sítě na 10Gb Ethernet a systémové 
řešení zálohování dat – datové úložiště, pásková 
knihovna, které umožní pravidelné plné zálohy  
a přírůstkové denní/týdenní/měsíční zálohy, 
včetně externě uložených kopií) a rozšíření digi-
talizačního pracoviště SVK HK o knižní skener 
se skenovací plochou formátu A1 a pracovní sta-
nici se SW pro úpravu obrazu a OCR. 

Velkoformátové dokumenty (především se 
jedná o noviny) totiž nelze na stávajícím vyba-
vení pracoviště digitalizovat. V rámci digitali-
zace službou byla zpracována pouze část těchto 
dokumentů, v SVK HK však máme připraveno 
množství regionálních titulů většího formátu, 

než je vhodný pro skener A2, a další takovéto 
dokumenty se nacházejí i ve fondech jiných pa-
měťových institucí. Stejně jako u vybavení KDJ 
z předchozího projektu i zde bude platit nabíd-
ka digitalizace regionálního fondu i pro ostatní 
knihovny v kraji. Zejména noviny jsou ohroženy 
jak častým půjčováním, tak degradací papíru. 
Digitalizace tak značně přispěje k jejich ochraně  
a rozšíření možností zpřístupnění uživatelům. 

Stejně jako u všech „evropských“ projektů  
i tady jde o běh na dlouhou trať. První projektové 
listy jsme odevzdávali již během realizační fáze 
předchozího projektu. Po několika letech od prv-
ních příprav byla v březnu 2016 Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR vyhlášena v rámci Integro-
vaného regionálního operačního programu vý-
zva č. 25 Knihovny, určená krajským knihovnám  
a jejich zřizovatelům, jejímž cílem je podpora 
projektů zaměřených na zefektivnění ochrany 
a využívání knihovních fondů a jejich zpřístup-
nění. Náš projekt však nebyl podáván přímo na 
MMR, ale přes Integrované územní investice 
hradecko-pardubické aglomerace (ITI). ITI vy-
hlásilo návaznou výzvu1 v říjnu 2016, ihned po 
vyhlášení jsme předkládali projektový záměr. 
Následně byla vypracována ve spolupráci se 
zřizovatelem všechna potřebná dokumentace,  
v roce 2017 proběhla výběrová řízení na dodava-
tele a během letních měsíců 2017 byly uzavřeny  
s vítěznými dodavateli smlouvy. Žádost o podpo-
ru byla podána 1. 9. 2017 a nyní čekáme, až pro-
běhne celým procesem schvalování, aby v první 
polovině roku 2018 mohlo dojít k vlastní realizaci.

Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/

1) http://iti.hradec.pardubice.eu//upload/files/2016-10-03/text-3.-vyzvy.pdf

Digitální knihovna a autorský zákon

1) Dostupné na kramerius.svkhk.cz. 2) K dispozici na http://aleph22.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=aut.

ukázka veřejně přístupných dokumentů v Digitální 
knihovně SvK HK
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NAŠE TéMANAŠE TéMA

Lucie Jirků

A o čem jiném než o digitalizaci. Pro běžného 
knihovníka je to stále tak trochu tajemné téma. Po-
minu-li výuku na SŠ či VŠ, jaké mají knihovníci 
možnosti získat základní povědomí nebo se dozvě-
dět nějaké novinky v této oblasti? 

Jako první se samozřejmě nabízejí články  
v odborných knihovnických periodikách. Vedle 
jednotlivých příspěvků, které lze najít mj. v ča-
sopisech Knihovna, Duha, Informace či ITlib, za 
zmínku určitě stojí ucelenější seriál článků v časo-
pise Čtenář, který postupně v předchozích letech 
představil průběh a výsledky jednotlivých kraj-
ských digitalizačních projektů. 

Těm, kteří digitalizují (nebo se chystají digita-
lizovat) pomocí dotačního programu Ministerstva 
kultury ČR, jsou určeny speciální semináře viSK 
7,1 které se konají dvakrát ročně v Národní knihov-
ně. Na seminářích se neřeší jen problematika sa-
motných projektů, standardů a žádostí o dotaci, ale 
také digitalizace obecně. 

Knihovnám, které se digitalizaci věnují in-
tenzivně, je určena každoroční dvoudenní akce  
v Moravské zemské knihovně v Brně. Seminář 
digitalizace (nejen) pro krajské knihovny, jinak 
též jednání IT sekce SDRUKu,2 se letos konal už 
po šesté. Pro běžnou praxi digitalizující knihovny 
je přínosný nejen přednesenými odbornými pří-
spěvky, ale i tím, že umožňuje setkání a konzul-
tace s množstvím kolegů z jiných digitalizačních 
pracovišť, kteří zpravidla řeší ve svých knihovnách 
obdobné problémy. Akce se účastní nejen knihov-
ny krajské či městské, ale v menší míře i odborné 
a vysokoškolské. 

Vedle organizace tohoto semináře je další, vel-
mi přínosnou vzdělávací aktivitou MZK v oblas-
ti digitalizace e-learningový kurz Digitalizace  
v knihovnách. Podrobněji o tomto kurzu, který 
je skvělou příležitostí, jak získat základní přehled  
o digitalizaci, pojednává následující článek v tom-
to čísle zpravodaje.

Příspěvky věnující se digitalizaci lze také vy-
slechnout na dalších tradičních odborných akcích, 
jako jsou např. Knihovny současnosti či Inforum. 
Ovšem tou „nej“ konferencí v této oblasti jsou 
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě  
– akce, která se koná každoročně na přelomu listo-
padu a prosince v Národním archivu v Praze. Letos 
proběhla již po osmnácté3 a je jedinečná právě spo-
jením pohledů odborníků z různých paměťových 
institucí – odlišné zkušenosti, přístupy i podmínky, 
přesto (anebo právě proto) jsou i pro knihovníky 
zajímavé a inspirující.

V mnoha knihovnách letos proběhla v rámci 
VISK 2 školení práce s digitálními knihovna-
mi v systému Kramerius (ani Studijní a vědec-
ká knihovna v Hradci Králové nebyla výjimkou). 
Vedle školení jsou další možností, jak si rozšířit 
povědomí o tomto tématu, exkurze na digitali-
zační pracoviště (bývají zpravidla digitalizujícími 
knihovnami nabízeny účastníkům u příležitosti 
hromadnějších akcí konaných v knihovně). V SVK 
HK kromě běžných exkurzí nabízíme i praktické 
exkurze Zkus si zdigitalizovat knihu, při kterých 
si účastníci vyzkoušejí digitalizaci na vlastní kůži. 
Pro veřejnost jednou měsíčně, pro knihovníky po 
domluvě kdykoli.

Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz

Pár tipů, kde se něco dozvědět... 

1) O programu VISK 7 více na http://visk.nkp.cz/visk-7.
2) Informace o Sekci pro informační technologie jsou k dispozici na webových stránkách Sdružení knihoven 

ČR: http://sdruk.mlp.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-informacni-technologie/clanek/sekce-pro-informacni-
-technologie/.

3) Podrobný program 18. ročníku viz http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/archivy-knihovny-muzea-
-v-digitalnim-svete/18.-konference-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2017.

E-learningový kurz Digitalizace 
v knihovnách

Lenka Damborská

E-learningový kurz Digitalizace v knihov-
nách1 obsahuje základní informace o digitalizaci 
tištěných dokumentů a poskytuje vhled do dané 
problematiky všem, kteří ve své instituci s digi-
talizací začínají nebo je toto téma zajímá. Kurz 
shrnuje zkušenosti s digitalizací a s budováním 
digitalizační linky v Moravské zemské knihovně 
v Brně. Je zaměřen spíše prakticky než teoretic-
ky. Poprvé byl spuštěn na jaře roku 2014 a od té 
doby probíhá pravidelně dvakrát do roka. 

Kurz je určen pracovníkům paměťových in-
stitucí, které mají v plánu digitalizovat nebo di-
gitalizují, studentům středních i vysokých škol, 
kteří se chtějí zorientovat v tematice digitalizace 
tištěných dokumentů, a široké veřejnosti, kterou 
digitalizace v paměťových institucích zajímá. 
Studijní materiály lze také použít při výuce na 
středních nebo vysokých školách.

Kurz je rozdělen celkem do 9 modulů. Ve 
studijních materiálech jsou popsány základy di-
gitalizace, avšak účastník si může pomocí uve-
dených zdrojů nastudovat i více z problemati-
ky. Každý modul je ukončen testem či úkolem. 
Úspěšné ukončení kurzu je možné po vypraco-
vání všech testů a úkolů. V případě úspěšného 
absolvování účastník obdrží certifikát Moravské 
zemské knihovny v Brně.

Moduly kurzu jsou následující:
• Modul 1: Úvod do digitalizace
V úvodu jsou zodpovězeny otázky, co je di-
gitalizace, proč se digitalizuje, jaké jsou její 
fáze a co vše obnáší příprava digitalizace.
• Modul 2: identifikátory
Identifikátory jsou nezbytné pro práci s digi-
tálními objekty. Existují různé typy identifi-
kátorů používané obecně v knihovnách i kon-
krétně v oblasti digitalizace.

• Modul 3: Skenování
Modul se zabývá technickými parametry 
obrazu (rozlišení, bitová hloubka, komprese 
atp.) a používanými souborovými formáty.
Také seznamuje s jednotlivými typy skenerů, 
které jsou speciálně vyvinuty pro digitalizaci 
knih.
• Modul 4: Úprava obrazových dat
V dalším kroku digitalizace je nutné zabývat 
se úpravou obrazu. Modul obsahuje informa-
ci, jaké kroky úprava obrazu zahrnuje.
• Modul 5: OCR
V modulu se účastníci kurzu dozvědí, co je to 
OCR, jak se provádí a k čemu je dobré.
• Modul 6: Metadata i
Metadata jsou velkou kapitolou v oblasti di-
gitalizace. Modul seznamuje se základními 
principy vytváření metadat.
• Modul 7: Metadata ii
Metadata se dělí na více typů a podle toho 
vznikají příslušné metadatové standardy. 
Nově je zde zahrnuta i kapitolka pojednáva-
jící o tzv. NDK standardu a podobě výstup-
ního balíčku z digitalizační linky (tzv. PSP 
balíček).
• Modul 8: Zpřístupnění 
Modul zpřístupnění se zabývá zejména autor-
ským zákonem a jeho limity.
• Modul 9: Dlouhodobá ochrana dokumentů
Posledním tématem kurzu je tzv. LTP (long-
-term preservation). Účastník kurzu se zde 
dozví důvody a druhy dlouhodobého uchová-
ní v knihovnách. V roce 2016 jsme se rozhod-
li modul rozšířit a přidat některé zásadní body 
pro pochopení této problematiky.

Co se týče statistik, nyní probíhá již 8. kolo 
kurzu. Celkem bylo zapsáno 173 účastníků,  
z toho 141 knihovníků, 27 neknihovnicky zamě-

1) Dostupný na http://kurzy.knihovna.cz/course/view.php?id=64
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řených účastníků a 6 studentů. Kurz úspěšně do-
končilo zatím 116 lidí.

Kurz je umístěn na portálu kurzy.knihovna.cz 

na adrese http://kurzy.knihovna.cz/course/view.
php?id=64. 

Kontakt na autorku: lenka.damborska@mzk.cz

Kyberšikana – jak jsme na tom?

Vanda Vaníčková 

Když se děti jednou poperou, je to klukovina 
(i když je v tom namočená nějaká holka). Když si 
ubližují opakovaně, je to šikana. Když se takové 
chování přesune do elektronického prostředí, je to 
kyberšikana. O té jste jako informační pracovníci 
jistě slyšeli. Bohužel se kyberšikana vyvíjí, a proto 
o ní neuškodí slyšet znovu.

Označení kyberšikana je počeštěným ozna-
čením šikany vyskytující se v tzv. kyberprostoru, 
virtuálním světě elektronických médií. Definice 
kyberšikany vychází z vymezení klasické šika-
ny – úmyslné, opakované a dlouhodobé jednání, 
kterému se oběť nedokáže účinně bránit – a pro-
pojuje ho s virtuálním prostředím. Probíhá tedy 
na internetu (nejčastěji na sociálních sítích).1 Je 
třeba upozornit, že ač se děje na internetu mnoho 
různých a podivných věcí, ne všechno, co se nám 
nezdá správné nebo na nás negativně působí, je 
kyberšikana. Rozhodující jsou atributy opakovaný 
a dlouhodobý. Vulgární e-mail, jenž přistane ve 
schránce od neznámého adresáta, nebo závistivý 
komentář pod momentkou z nákladné dovolené 
není kyberšikana. V těchto případech se jedná  
o nevhodný vtip (někdy i omyl) nebo o jednorá-
zový kybernetický útok. 

Seriózní i bulvární média často přinášejí in-
formace o sílící kyberšikaně mezi českými dětmi. 

Vědecké výzkumy se snaží mírnit paniku, kterou 
zkreslené a neúplné informace vytvářejí. Tématu 
se věnují čeští i zahraniční odborníci. V členských 
státech Evropské unie proběhl v roce 2010 výzkum 
EU Kids online (Risks and safety on the internet) 
mapující, jak velký je kyberšikana problém. Vý-
sledný údaj – 6 % dětí ve věku 9-16 let zažilo 
kyberšikanu – by mohl nabádat k závěru, že moc 
velký ne. Jedná se však o výsledek vztažený pouze 
ke kyberšikaně. Dětské zkušenosti se zasíláním 
zpráv se sexuálním podtextem, obrázků, nabídek 
ke schůzkám, nadávek, zesměšňujících koláží 
apod. mají procentuální hodnoty podstatně vyšší 
(více najdete ve výzkumné zprávě studie).2

Jak jsem naznačila v úvodu článku, kyberši-
kana se stejně jako virtuální svět vyvíjí. Na dvou 
konkrétních příkladech z českého prostředí ukážu, 
jaký může nabrat směr. První vybraný příklad 
dokládá, že se (kyber)šikana samozřejmě netýká 
pouze dětí, v dětských kolektivech je na ni však 
nejčastěji upozorněno a je řešena. Zasahuje i do-
spělé – například učitele, kteří by dětem měli radit, 
jak se šikaně bránit. 

Poznámka na okraj: knihovník sice není učitel, 
ale v mnohých rolích na dítě působí stejně jako 
učitel (cizí dospělá autorita s informacemi v oblasti 
vzdělávání). Mnoho knihoven zařazuje preventivní 
programy proti šikaně mezi své vzdělávací akce. 
Zkuste se někdy s dětmi zaměřit i na tuto stranu 
mince.

Kyberšikana učitelů
Český Národní výzkum kyberšikany učitelů3 

z roku 2016 přináší relativně současné informace 
o fenoménu kyberšikany učitelů. Tento výzkum 
jsem vybrala nejen pro jeho aktuálnost, ale i pro 
ukázku, že šikanu v kyberprostoru nemusí děti 
pouze zažívat, mohou být i jejími původci. 

Z celkového počtu 5136 respondentů, učitelů 
ze základních a středních škol v ČR, se za oběť 
kyberšikany v posledním roce považuje 3,52 % 
z nich, za oběť kybernetického útoku pak 6,19 % 
respondentů. Nejčastěji se u postižených jednalo 
o verbální útoky (zesměšňování, urážení: 28 %), 
obtěžování prostřednictvím prozvánění (25 %)  
a vyhrožování (12 %). Další otázky ukázaly, že  
z hlediska intenzity probíhaly kybernetické útoky 
na učitele a kyberšikana v horizontu jednoho týdne 
(42 %) nebo čtrnácti dnů (21 %). Výzkum sledoval, 
v jakém prostředí útoky probíhají – nejfrekvento-
vanější jsou sociální sítě (38 %), mobilní telefon 
(30 %) a e-mail (22 %). Nejčastěji figurovali jako 
pachatelé útoků žáci, které učitel zná a učí (40 %), 
rodiče žáků (8 %) či kolegové (2 %). Následky, jež 
učitelům kyberšikana působila, jsou obdobné jako 
při šikaně klasické. Z fyzických projevů byl popsán 
hlavně vztek, trapnost a smutek, z psychických 
poruchy spánku, zhoršená koncentrace a bolesti 
různých částí těla (hlava, břicho). Závěrečný 
soubor otázek výzkumu je vztažen ke strategiím 
vyrovnávání se s šikanou. Mezi nejčastěji volenými 
technickými řešeními zazněla likvidace závadné-
ho obsahu (vymazání fotografií, videa aj.: 21 %)  
a blokace obsahu. Z řešení v prostředí školy, po-
kud na něj došlo, proběhlo nejvíce výslechů žáků  
(13 %) a rozborů situace s kolektivem v rámci 
třídnické hodiny (7 %). U 8,27 % učitelů se obje-
vil názor, že nepřikládají vzniklé situaci význam 
a neřeší ji.

Na řeč čísel slyší hlavně ekonomové a busi-
nessmani, i přesto možná oslovila i vás. I když se 
6,19 % nezdá problematické, doporučuji pročíst si 

konkrétní příklady kybernetických útoků a kyber-
šikany, o kterých mluví učitelé. Jsou uvedeny na 
konci výzkumné zprávy a dokazují, že konkrétní 
případ působí jinak než obecná formulace.

Modrá velryba
Druhým příkladem, který jsem vybrala  

k demonstraci vývoje nebezpečí v kyberprosto-
ru, je „hra“ Modrá velryba. Média představila 
aktivitu jako hru šířenou v sociálním prostředí 
na principu, kdy kurátor posílá hráčům, dětem, 
různé úkoly (může jít i o sebepoškozování 
zakončené sebevraždou).4 Odborníci označili 
zprávu za jednoznačný hoax (nepravdivá 
informace vyvolávající paniku – řízené se-
bevraždy 150 dětí) se základem ve skutečné 
události (existující sebevražedné skupiny  
v Rusku). I když je fenomén původně vykonstru-
ovaný, u veřejnosti, dětí zejména, logicky budí 
strach. Knihovník, stejně jako učitel, by však 
strach mít neměl. Měl by se na událost umět 
podívat kritickým pohledem podepřeným odbor-
nými údaji a konstruktivně o ní s dětmi hovořit. 

Pro případ Modré velryby, která byla aktuální 
na jaře roku 2017, lze hledat argumentační inspi-
race v článcích5 na portálu e-Bezpečí, který se 
cíleně věnuje bezpečnosti na internetu. Obecně 
je však třeba v otázkách bezpečnosti na internetu 
přistupovat k dětem tak, abychom neohrozili jejich 
domnělou dominanci ve virtuálním světě. Mnoho 
z nich si myslí, že počítač ovládá lépe než dospělý 
(u mnohých je to také pravda), proto ho přece do-
spělý nebude poučovat o tom, co je nějaká modrá 
velryba apod. Dospělý na rozdíl od dítěte ale ví, 
že být digitálně, mediálně a čtenářsky gramotný 
neznamená pouze umět zapnout počítač a vše 
si „vygooglit“. Nevyvracejte dětem jejich názor, 
předložte jim podložené argumenty a nechte je 
popasovat se s nimi v duchu metody sokratovského 
dialogu. Vhodně kladenými otázkami jim pravda 
vypluje na povrch sama. 1) Co je a není kyberšikana. Online.muni.cz[online]. 2005-2017 [cit. 2017-10-10]. Dostupné z: https://www.on-

line.muni.cz/vite/4834-co-je-a-neni-kybersikana
2) Risks and safety on the internet: the perspective of European children [online]. LSE, 2011 [cit. 2017-10-10]. 

ISSN 2045-256X. Dostupné z: http://www.lse.ac.uk/media%40lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20
II%20%282009-11%29/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf

3) Národní výzkum kyberšikany učitelů: výzkumná zpráva [online]. Univerzita Palackého v Olomouci, 2016 [cit. 
2017-10-10]. Dostupné z:https://www.researchgate.net/publication/303987796_Narodni_vyzkum_kybersika-
ny_ucitelu_2016_-_vyzkumna_zprava_kratka_verze

4) Modrá velryba – hra motivující děti k sebevražednému jednání? Obyčejný podvod. E-Bezpečí [online]. c2008-
2017 [cit. 2017-10-12]. Dostupné z: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/temata/socialni-sit/1230-modra-vel-
ryba

5) Například článek Jak minimalizovat dopady paniky spojené s „modrou velrybou“ v prostředí školy. E-Bezpečí 
[online]. c2008-2017 [cit. 2017-10-12]. Dostupné z: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/rodice-ucitele-za-
ci/1237-jak-snizit-dopad-velryby
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Knihostrom v Hronově

Markéta Maršíková

Malé veřejné knihovničky, tzv. knihobudky, 
jsou čím dál rozšířenější. Spousta knihoven tuto 
myšlenku realizuje a vznikají tak knihobudky růz-
ných podob na vlakových nádražích, koupalištích, 
v nemocnicích, parcích a podobně. 

I my v Hronově jsme o tomto nápadu začali 
přemýšlet – ale jak to uchopit, aby to mělo smysl? 
Jsme menší město, nemocnici ani podobné zaří-
zení nemáme, prostor nádraží nám přišel takový 
nedůstojný, domov pro seniory máme přes ulici, 
tak kam s ní? Nejvhodnějším místem se nám zdál 
park Aloise Jiráska. Když je krásné počasí a jdete 
relaxovat do parku, bylo by přece fajn mít možnost 
si k tomu ještě půjčit nějaké pěkné čtení. 

Ale využívala by se u nás knihobudka vůbec? 
Místní čtenáři jsou zvyklí chodit do knihovny, 
která je nedaleko... Možností bylo zaměřit se 
hlavně na turisty, kteří Hronov navštěvují v letní 
sezoně, zejména pak během divadelního festivalu 
Jiráskův Hronov. Těm by knihobudka přišla vhod. 
Jistě to znáte také – vyjedete na cesty a knihu si 
zapomenete doma nebo ji přečtete během chvíle, 
a co pak? Pro vášnivého čtenáře je dovolená bez 
knihy poměrně děsivá představa. Navíc u nás  

v Hronově není ani knihkupectví, kde by bylo 
možné si něco ke čtení zakoupit. 

Takže bylo jasno, už zbývalo jen vymyslet 
design. Chtěli jsme něco atraktivního a vkusného. 
Na tak kulturní místo mezi sochu Aloise Jiráska  
a jeho rodný domek na okraji parku jsme nemohli 
umístit jen tak ledacos. Naštěstí inspirace přišla 
od jednoho známého Hronováka, kterého na inter-
netu zaujala fotografie knihostromu. Odkaz nám 
přeposlal, a i nás knihostrom okamžitě okouzlil  

– mohutný kmen, dřevěný nápis, dvířka s krásným 
kováním a uvnitř schované knihy – báječný nápad, 
který se na našem místě bude skvěle vyjímat. 
Knihostrom nám podle fotografie vyrobili šikovní 
zaměstnanci hronovských technických služeb a se 
zahájením 87. Jiráskova Hronova jsme jej mohli 
slavnostně otevřít. 

Trochu jsme se obávali, jak obstojí. Vandalové 
se bohužel najdou všude. Ale snažili jsme se věřit 
v lidskou slušnost a s potěšením musíme napsat, 
že za tři měsíce provozu se knihostromu nic ne-
stalo. Naopak sklidil obrovský úspěch a spoustu 
pozitivních reakcí. Fotografie knihostromu se na 
facebooku stala naším zdaleka nejúspěšnějším 
příspěvkem: téměř devadesát sdílení, desítky 
komentářů a stovky lajků hovoří za vše. Dokonce  

Manažerské vzdělávání vs. 
konference o personální práci  

Závěrem přidám lektorskou zkušenost ze 
seminářů o youTube, které pořádám pro školní 
kolektivy, nejčastěji 8. a 9. ročník. Jako nejú-
činnější přístup, jak se dětem dostat pod kůži,  
i když myslí, že všechno vědí, je postavit je do 
role odborníků. Vy mně ukažte, co víte, protože 
je toho jistě mnoho. Společně se pak podíváme,  

s čím to souvisí, co to ovlivňuje a kam to směřuje. 
Takovýmto přístupem připravím nenásilně prostor 
pro fakta, která přicházejí, a žáci je neberou jako 
poučování od dospělého. I když jím samozřejmě 
jsou…

Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz

Bohdana Hladíková

Na posledním setkání členů Sekce pro vzdě-
lávání SKIP (Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků) jsme dostali za úkol zjistit, zda by 
ředitelé a ředitelky našich knihoven měli zájem 
o manažerské vzdělávání. Vždy když dostanu 
podobné zadání, řeším dilema, jak se k nějakému 
výsledku dopracovat, a přitom co nejméně zatěžo-
vat už tak dost zaměstnané knihovníky. Dotazník 

rozeslaný e-mailem mi přišel jako nejjednodušší 
řešení, byť poněkud neosobní.

Zájem o tyto aktivity projevilo 15 respondentů. 
Na první pohled docela malé číslo jen potvrzuje 
fakt, že v Královéhradeckém kraji převažují malé 
knihovny, kde zkrátka není komu šéfovat, nebo 
sofistikovaněji, chcete-li, koho manažersky vést.

V anketě jsem navrhla oblasti, které by v této 
souvislosti mohly být zajímavé. Výsledky hlaso-
vání znázorňuje následující graf. 

Mezi volnými návrhy se objevil i námět na 
školení o knihovnickém zákonodárství nebo 
tvorbě střednědobých rozpočtů. 

V dotazníku jsem se také ptala, kde by se mělo 
školení konat. Asi není třeba zdůrazňovat, že 
většina zájemců by upřednostnila konání v Hradci 
Králové před Prahou, Brnem a zbytkem republiky. 

Kolegům ze sekce jsme samozřejmě výsledky 
poskytli, ale řešili jsme také, co dál. Nakonec jsme 
se rozhodli propojit výsledky ankety se starším ná-
padem uspořádat konferenci, která by se věnovala 
různým aspektům personální práce v knihovnách. 

Následoval další dotazník, tentokrát distri-
buovaný prostřednictvím celostátní e-mailové 

konference Knihovna. V něm jsme otázky po-
někud upravili a zaměřili již konkrétněji na dva 
okruhy personální práce – právní a manažerské. 
Rozdělení je samozřejmě poněkud umělé, znalost 
personálních právních předpisů i schopnost vést 
podřízené jsou spolu pevně provázané a mají tvořit 
každodenní součást práce vedoucího zaměstnance. 

Dotazník se setkal s kladným ohlasem, roz-
hodli jsme se proto konferenci o personální 
práci v knihovnách uspořádat, a to ve dnech 
15.–16. května příštího roku.

Na tomto místě se sluší poděkovat respon-
dentům za vyplnění dotazníku a také za řadu 
námětů na zajímavé a osvědčené lektory. Nyní 

začínáme připravovat program a oslovovat vyti-
pované řečníky z komerční sféry. Třebaže je na 
podrobnější údaje o náplni konference ještě brzy, 
budeme usilovat o to, aby pokryla nejžádanější 
témata z průzkumu. Tedy základy pracovněprávní 
legislativy, problematiku odměňování, motivace  
a hodnocení zaměstnanců. 

Pokud vás tedy personalistika v knihovnách 
zajímá, zatrhněte si v kalendáři 15. a 16. květen 
2018 a přijeďte na konferenci do Studijní a vědec-
ké knihovny v Hradci Králové. Těšíme se na vás. 

Kontakt na autorku: bohdana.hladikova@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/
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JAK NA TOJAK NA TO

Vanda Vaníčková

Ač se to mnohdy při pohledu na svět kolem nás 
nezdá, mezi lidmi je čím dál tím víc peněz. Je jen 
na nás, zda se k nim dokážeme dostat. Nenarážím 
na ověřený způsob poctivé práce ani na trestnou 
činnost, ale na myšlenku hromadného financování, 
tzv. crowdfunding.

Crowdfunding (složenina anglického crowd – 
dav; funding – financování) je pojem označující 
způsob financování, kdy lidé dobrovolně přispívají 
libovolnou částkou za účelem vybrat částku cílo-
vou. Je jedno, zda se jedná o podporu plánů jedince, 
vynálezu nebo o charitativní projekt.1 Nejlepší 
představu, jak vypadá takový konkrétní produkt 
crowdfundingu, si uděláte vzpomínkou na sbírku 

peněz na stavbu nové budovy Národního divadla  
v Praze. Ano, přesně tahle známá historická ukázka 
českého vlastenectví je zároveň i ukázkou crowd-
fundingu v praxi.

V dnešní době je crowdfunding značně rozšíře-
ný díky boomu sociálních sítí. Oslovit „investory“ 
je při rychlé, a hlavně všudypřítomné elektronické 
komunikaci snazší (a možná i méně stresující) 
než obcházet sousedy a ťukat na dveře s prosbou 
o příspěvek. Neosobní virtuální komunikace má 
(logicky) i temnou stranu síly. Záměr, pro který 
získáváte peníze, musí zaujmout na první pohled. 
Chytit a nepustit. Prezentace nápadu musí být 
originální a zajímavá pro cizího člověka, který 
obvykle nezná dobré úmysly, s nimiž jdete se svou 
kůží na trh. Zároveň musí být sebeprezentace silná 
natolik, aby lidé přispívali právě vám, a ne jiným 

projektům. Crowdfunding není omezený oborem, 
proto ho mohou zkusit i knihovny. Pro inspiraci 
ze světa knih nemusíme chodit daleko. Netýká se 
sice přímo knihoven, ale o knížky jde. Respektive 
jednu knížku.

Dvojice mladých autorů z Hradce Králové, 
Jaromír Štejnar a Michal Široký, vydala v roce 
2017 pohádkovou knihu pro děti Medvěd Wrr: 
Po přečtení zavřít!2 právě díky crowdfundingu  
a finanční podpoře lidí. O čem je děj knihy, nepro-
zradím, přečtěte si knihu s krásnými ilustracemi 
sami. Naznačím ale, že právě knihovníci by mohli 
být těmi, kdo pochopí vášeň hlavního hrdiny  
a dokážou se do něho vžít…

Autoři umístili svůj projekt na server Hithit, 
kde jednoznačně zaujal. Podařilo se jim totiž splnit 
podmínky, které jsou na serveru popsány. Během 
lhůty 45 dnů zaujali lidi, byli „kreativní, pracovali 
s emocemi a nabídli náležité odměny donátorům“.3 
Tato slova mohu potvrdit: sama jsem na vznik knihy 
přispěla, když jsem informaci objevila na facebooku. 
Na sociální síti jsem zároveň sledovala příspěvky 
mapující vývoj tvorby knihy. Autoři dělali všechno 
pro to, abych jako „zaháčkovaný dárce“ dostala 
to, co očekávám – aktuální informace o díle, které 
vzniká i díky mně. Detaily o cestě Medvěda Wrr na 
svět si můžete přečíst v jednom z rozhovorů, které 
autoři poskytli.4

I v otázce crowdfundingu platí otřepané tvrzení, 
že nejlépe věc poznáte, pokud si ji sami vyzkoušíte. 
Nemusíte hned sahat po roli nejtěžší – autor projektu 
– , můžete začít i jako investor něčeho, co vás zaujme. 
Vybírat můžete z českých i zahraničních portálů:

• Hithit: https://www.hithit.com/,
• Startovač: https://startovac.cz/, přehled úspěš-
ně podpořených projektů: https://startovac.cz/
projekty/finished/kategorie/,

• Nakopni mě: https://www.nakopni.me/,
• CrowdFunder: https://www.crowdfunder.
com/,

• indiegogo: https://www.indiegogo.com/#/
picks_for_you,

• Kickstarter: https://www.kickstarter.com/.
Zahraniční portály neuvádím náhodně, lze na 

nich totiž najít i projekty pro Čechy a od Čechů. 
Naše domácnost například podpořila snahu her-
ního vývojáře Daniela Vávry vydat počítačovou 
hru typu RPG (role-play-game), zasazenou do 
středověku. Zamýšlená cílová částka vývojářského 
týmu byla 10 milionů, zbytek měli zajistit sponzoři. 
Od výše investice se odvíjelo poděkování autorů  
– bylo možné získat sběratelské karty, brožury, ale 
i například speciální poctu ve hře (obraz v interiéru 
hradu, náhrobek na hřbitově apod.).

Závěrem o myšlence crowdfundingu shrnutí: nic 
není nemožné, dětské radosti se dají i v dospělosti 
uspokojit různým způsobem. :)

Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz

i Český rozhlas přijel nahrát reportáž. Velmi mile 
nás také překvapilo, že si knihostrom oblíbili  
i místní. Pravidelně jej navštěvují a knihy si nejen 
půjčují, ale vkládají i své. My chodíme dvakrát 
týdně knihy kontrolovat, třídit a doplňovat tak, aby 
byl výběr stále zajímavý a čtivý – od detektivek 
přes romance, klasiku až po dětské knihy. 

Vyvstala otázka, zda strom zazimovat, či po-
nechat celoročně. Původně jsme plánovali provoz 
pouze přes turistickou sezonu, ale vzhledem  
k ohlasům a užívanosti možná budeme knihy 
doplňovat celoročně. 

Sečteno, podtrženo – jsme rádi, že jsme se 
nakonec rozhodli veřejnou knihovničku otevřít 
i u nás. Dělá radost mnoha lidem a bezesporu 
podporuje dostupnost knih a čtenářství celkově, 
a to je hlavním cílem. Doufáme tedy, že bude 

fungovat stále tak dobře, bez zásahu vandalů  
a zlodějů, jako dosud.

Kontakt na autorku: marsikova@knihovnahronov.cz
Web knihovny: http://www.knihovnahronov.cz/

Crowdfunding – cizí slovo, které 
je dobré znát i v knihovně

1) Příkladem podpory charitativního projektu z českého prostředí je sbírka na pomoc lidem trpícím amyotrofic-
kou laterální sklerózou (ALS); sbírku propagoval v jednom ze svých vlogů youtuber Stejk. Stejkova iniciativa 
pomohla k dosažení cílové částky a troufám si tvrdit, že přivedla zároveň i dárce, které by téma představené na 
jiném kanálu (například reklama v televizi) minulo. Odkaz na video s názvem Potřebuju pomoc: https://www.
youtube.com/watch?v=PvtCzSMBGss&t=1s

Hronovský tým

2) Více o knize: http://www.thewrr.cz/
3) Co je Hithit. Hithit [online]. 2017 [cit. 2017-09-18]. Dostupné z:https://www.hithit.com/cs/article/whatIsHithit
4) Rozhovor je dostupný na: http://www.sufloviny.sk/rozhovor-po-precitani-zavriet/

Obálka knihy
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STAlO SESTAlO SE

Andrea Součková

Knihovnice a knihovníci jsou často lidé, kteří 
svou práci vykonávají ve svém volném čase bez 
odpovídajícího finančního ohodnocení. Ať už 
působí na vesnici, či ve městě, i navzdory ne-
příznivým platovým podmínkám, v knihovnách 
setrvávají a někdy se pro ně tato práce stává jejich 
životním naplněním. S neutuchajícím nadšením  
a zápalem se snaží zkvalitňovat služby pro čtená-
ře, aktualizovat knihovní fond, pořádat zajímavé 
akce pro malé i velké… Určitě někoho takového 
znáte… Po večerech vystřihuje andílky na vánoční 
dílny pro děti, uspořádá sbírku na pomoc místním 
nadšencům, napeče koláče pro účastníky besedy… 
Pokud takto někdo vykonává své povolání, měl by 
být za to oceněn.

Proto se ve středu 18. října 2017 pod záštitou 
hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího 
Štěpána, Ph.D., uskutečnil již 9. ročník slavnost-
ního Setkání knihovnic a knihovníků, v jehož 
rámci byly uděleny tituly krajským knihovnicím 
a knihovníkům roku. Místem konání byla jako 
každý rok Studijní a vědecká knihovna v Hradci 
Králové (SVK HK). Hostitelská instituce je spolu 
s východočeským SKIPem (Svaz knihovníků a in-
formačních pracovníků) hlavním pořadatelem akce. 

Celý slavnostní večer lze pomyslně rozdělit do 
dvou hlavních částí. Oficiální část setkání zahájila 
Mgr. Eva Svobodová, ředitelka SVK HK. Slova se 
také ujali významní hosté: Mgr. Martina Berdycho-
vá, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje 
pro oblast školství, kultury a sportu, a Mgr. Petra 
Miturová z oddělení literatury a knihoven Minis-
terstva kultury ČR. Jsme rádi, že o moderování se 
opět postarala Mgr. Zlata Houšková.

Nejdůležitější částí programu (a také samozřej-
mě nejočekávanější) je samotné udělení titulů. To 

bylo letos vzhledem k menšímu počtu nominova-
ných sice o něco kratší než obvykle, neznamená 
to však, že by bylo méně dojemné. Oceněné na 
naše improvizované pódium každoročně dopro-
vázejí zástupci jejich zřizovatelů nebo kolegyně  
z pověřených knihoven a o nějaké malé překvapení 
není nikdy nouze. Letos se tak jedné z nomino-
vaných knihovnic kromě titulu dostalo i přání  
k narozeninám. Vyznamenané představila Bc. Vla-
dimíra Buchtová, vedoucí oddělení vnějších vztahů  
a marketingu služeb SVK HK. Slovní komentář 
byl doprovázen prezentací fotografií z knihoven, 
ve kterých oceněné osobnosti působí.1 Mezi předá-
vajícími byli Mgr. Martina Berdychová, Ing. Milan 
Smolík, vedoucí odboru kultury a památkové péče 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Bc. Ka-
teřina Hubertová, předsedkyně SKIP 08 Východní 
Čechy, a Mgr. Eva Svobodová. Kdo ocenění získal, 
zde však nebudu prozrazovat. V rubrice Kdo je 
aktuálního čísla zpravodaje se s knihovnicemi  
a knihovníkem roku můžete blíže seznámit.

Součástí programu bylo také připomenutí úspě-
chu knihovny v Novém Hrádku v soutěži Vesnice 
roku, kde se jí podařilo získat Cenu hejtmana 
Královéhradeckého kraje za moderní knihovnické 
a informační služby. Knihovna také postoupila do 
celostátní soutěže Knihovna roku 2017. Paní Marie 
Grimová je knihovnicí již téměř 50 let, což si jistě 
naše uznání zaslouží. 

Oba slavnostní akty večera orámoval hudební 
doprovod, který zajistili Vojtěch Horyna a Pavel 
Blažek, studenti ZUŠ v Hradci Králové a Týništi 
nad Orlicí. Novinkou letošního ročníku a zároveň 
hlavní kulturní složkou programu byla divadelní 
adaptace aktovky Antona Pavloviče Čechova Psí 
život (dříve Námluvy). Postaralo se o ni hradecké 
divadlo Jesličky Josefa Tejkla. Změna názvu di-
vadelní hry byla jemným upozorněním pro diváky, 
že pokud si myslí, že ono dílo znají, mohou být 

1) Medailonky naleznete na: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Sluzby-knihovnam/Knihovnicke-osobnosti/
Prezentace-Knihovnik2017-opravena-verze-18-10.aspx.

Slavnostní Setkání knihovnic 
a knihovníků podeváté

občas poněkud překvapeni. Došlo dokonce i na 
výstřely… Hosté se však nenechali příliš zaskočit 
a dle ohlasů byl výběr tohoto kulturního programu 
dobrou volbou. 

Po závěrečném proslovu moderátorky, jehož 
součástí bylo poděkování všem zapojeným do pří-
pravy setkání (a že jich nebylo málo), následovala 
neformální část programu. Pro hosty slavnostního 
večera byl jako tradičně připraven raut. O veškeré 
pohoštění se postaraly pracovnice SVK HK. Aby 
se návštěvníci mohli obohatit nejen po fyzické 
stránce, ale také po stránce duševní, ve foyer mohli 
zhlédnout výstavu nazvanou Architektura českých 
knihoven ve 21. století. Výstava představuje 
některé zajímavé knihovny, které byly dostavěny 
(nebo jejichž rekonstrukce byla dokončena) po 
roce 2000. Za její poskytnutí děkujeme knihovně 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy, zvláště 
PhDr. Květě Hartmanové.2 V konferenčním sále se 
zároveň promítala obrazová prezentace věnovaná 
ohlédnutí za akcemi SVK HK v roce 2016.3 O její 
zpracování se postaralo oddělení PR SVK HK. 

Jak celý večer probíhal, se můžete přesvědčit 

v naší fotogalerii: https://www.zonerama.com/
LYBpM/Album/3821386?secret=85PY6jJtQ2O-
cFHA60sGDLi14J. 

Znáte to sami z vlastní zkušenosti, že pořádání 
akcí není jednoduchá záležitost a většinou za ním 
stojí více práce, než by se na první pohled mohlo 
zdát. Zejména organizace akcí většího rozsahu, 
jakou slavnostní Setkání knihovnic a knihovníků 
bezesporu je, vyžaduje spolupráci mnoha osob, 
knihoven a dalších institucí a bez jejich zapojení 
by realizace vyhlášení krajského knihovníka / 
krajské knihovnice roku ani nebyla možná. Kdy-
bych zde měla uvést všechny zapojené kolegyně 
a kolegy, pravděpodobně by se už žádný jiný 
příspěvek do tohoto zpravodaje nevešel. Dovolte 
mi tedy alespoň vyjádřit velké poděkování všem 
těm, kteří se na uskutečnění slavnostního večera 
podíleli nejenom letos, ale i v minulých ročnících. 

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

2) Pro zájemce o více informací o výstavě doporučujeme navštívit: https://bulletinskip.skipcr.cz/vystavy-k-zapuj-
ceni/architektura-ceskych-knihoven-ve-21-stoleti.

3) Prezentace je k dispozici na: https://www.youtube.com/watch?v=wfWfnZn1-iY.

výstava Architektura českých knihoven ve 21. století

Divadlo Jesličky Josefa Tejkla

Moderátorka Mgr. Zlata Houšková
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Vladimíra Buchtová

Už vás taky napadlo, že aby se vaše knihov-
na dostala do masmédií, musela by se u vás 
stát vražda? Nás to napadlo určitě. Od nápadu  
k činu nebývá daleko, ale tak daleko jsme přece 
jenom zase nezašli. Protože byl letošní ročník 
Týdne knihoven zaměřen na podporu čtenářství 
předškolních dětí, úplně nám to – jako knihovně 

„studijní a vědecké“ – nehrálo do karet. Tak jsme 
si vymysleli trumf, který jsme nazvali „Zločin  
v knihovně“. Tento název zcela zaštítil akce naše-
ho Týdne knihoven 2017, i když se pod něj vešla 
mezi jiným i celkem něžná výstava s názvem Žena  
a moře nebo zcela nekriminální přednáška o uni-
verzitním kampusu v Berkeley. Další akce ale už 
byly na sejmutí otisků prstů. Ne, nebojte se, tak 
hrozné nebyly. Ale i na otisky prstů došlo. Děti 
mohly zapátrat v prostorách naší – nijak malé 

– knihovny a vypátrat zloděje kompletní sbírky 
oblíbeného komiksu Čtyřlístek. Přitom si mohly 
zkusit běžné kriminalistické metody – kryptologii, 
trasologii či daktyloskopii. Stylovou hlavní cenou 
byly 2 vstupenky na představení hradeckého 
Klicperova divadla Čtyřlístek. Ani další ceny 
nebyly nezajímavé – trička, nejnovější číslo Čtyř-
lístku, detektivky nebo velký plakát divadelního 
představení. Pro přesnost dodáváme, že tentokrát 
jsme si formát soutěže vypůjčili od Knihovny 

Jiřího Mahena v Brně „Na stopě zločinu“. 
Menší děti pak mohly navštívit 5. podlaží, kde 

se skrývala mrňavá hra „Kriminálka iQLANDIA“, 
zapůjčená z libereckého science centra. Navázali 
jsme tak na veleúspěšnou březnovou výstavu „Hry 
a klamy“, kterou navštívilo přes 2 000 návštěvníků. 

Kromě soutěží si pak naši nezletilí šerlokové 
mohli vybrat něco ke čtení z rozsáhlé nabídky 
detektivek a kriminálních příběhů pro děti – ale 
to mohou po celý rok.

Ani dospělejší návštěvníci nepřišli zkrátka. 
Pro starší děti a studenty byly připraveny před-
nášky Policie České republiky, a to o kyberšikaně  
a o drogách. Obě se těšily velkému zájmu. Před-
nášku o polopravdách a mýtech o drogách pak por. 
PhDr. Ondřej Moravčík přednesl ještě dospělému 
publiku, které opět zcela zaplnilo sál. Dlužno po-
dotknout, že zájem byl obrovský, otázky jen pršely. 
V prostoru 5. podlaží byla také možnost zhlédnout 
výstavu Policie ČR „Správným směrem“, která 
vznikla v rámci soutěže o nejlepší protidrogový 
plakát. Soutěž byla určena studentům ve věku  
15 až 19 let, kteří měli možnost touto cestou vyjá-
dřit svůj životní postoj k problematice nelegálních 
drog. Část jejich tvorby byla k vidění v rámci 
Týdne knihoven právě u nás.

Druhý den Týdne knihoven patřil doc. Marii 
Mackové, historičce z Ústavu historických věd 
Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Marie 

Zločin v knihovně 2017
Macková zde ale nevystupovala jako historička, ale 
jako autorka úspěšných historických krimirománů, 
jejichž hlavním hrdinou je komisař Plischka. Název 
přednášky byl příznačný –„Detektiv bez mobilu“. 
Návštěvníci se tak mohli dozvědět, co pro autora 
obnáší pustit se do podobného žánru a co vlastně 
je nebo není historická detektivka.

Ve středu jsme přivítali – v naší knihovně už 
potřetí – soudního znalce a našeho předního odbor-
níka na forenzní genetiku RNDr. Daniela Vaňka, 
Ph.D. Téma bylo více než zajímavé –„Analýza 
DNA: rozbor případů, kde kriminalistům pomohla 
forenzní genetika“. Pobavil nás pohled odborníka 
na televizní krimiseriály typu Kriminálka Las 

Vegas, neudivilo nás, že případ Otýlie Vranské se 
řeší stále a v případě původu otce T. G. Masaryka 
zůstal pan doktor tajemný. Hmm...

Návštěvnost v celém Týdnu knihoven byla 
úctyhodná. Však jsme také nenechali nic náhodě. 
Aby nikdo nebyl na pochybách, kudy vlastně do 
knihovny, už z pěší stezky vedly pachatelovy stopy 
k našim dveřím. Ty jsme pečlivě vylepili. A rádi 
jsme zanechali otisky prstů na všech akcích, které 
jsme pro naše návštěvníky připravili. 

Kontakt na autorku: vladimira.buchtova@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/

Prohlídka policejních aut Přednáška por. PhDr. Ondřeje Moravčíka

Oslavy 160. výročí založení knihovny 
města Vamberka, knihovny s titulem 

knihovna roku 2010
Jaroslava Martinová

S půvabem sobě vlastním oslavila Městská 
knihovna Vamberk v letošním roce 160. výročí 
své existence – jako jedna z nejstarších knihoven 
regionu. Celým rokem se prolínaly akce připomí-
nající její existenci minulou, současnou i budoucí. 

Přijměte naše pozvání k poohlédnutí za rokem 
oslav, které měly dva nesmírně důležité cíle: po-
děkovat všem těm, kteří tu byli před námi a do-
kázali v jakkoli těžkých dobách mnohdy zázraky; 
upozornit na to, že knihovna tu je. A stále bude. 
Pro všechny… A že i přes svůj úctyhodný věk má 
hodnotu současnou a nadčasovou…

Přípravy roku oslav začaly již v roce předchá-
zejícím. Chtěli jsme oslovit naším programem co 
nejširší veřejnost, tak aby nikdo nepřišel zkrátka 
a každý si našel to své „ořechové“ – malí i velcí, 
muži, ženy, babičky, dědečkové, mladé rodiny...

Zvolili jsme systém „slavnostních večerů“  
– posuďte sami, jak se nám podařilo toto hektické 
období zvládnout.

Slavnostní večery 
1. večer literární – autorské čtení Hany Hindrá-
kové „Lovci lebek“ v únoru
2. večer evropský – přednáška Augustýna Šubr-
ta „Stručná historie světa a Evropy“ v březnu
3. večer pohádkový – „V zajetí babiček“  
v březnu
4. večer historický – s historiky města v pořadu 
„Střípky z vamberecké historie“ v dubnu
5. večer magický – při „Noci literatury“  
v doprovodu magických houslí Anny Novotné 
v květnu
6. večer rodinný – „Černá hodinka“ při svíčkách 
pro velké i malé v červnu 
7. večer narozeninový

Poslední z těchto večerů měl podobu slavnost-
ního benefičního programu. Nazvali jsme ho „Den 
s knihovnou“ a uskutečnil se v zahradě Muzea 
krajky Vamberk a v kostele sv. Prokopa. Program 
byl plný hudby, zpěvu, rytířského umění a tance 
současného i historického. Jeho součástí byl křest 
ex libris Josefa Benedikta a křest knihy poezie 
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Michaela Sehnalová

YouTube je v současnosti velmi populární, 
youtubeři postují na webu množství příspěvků, 
u nichž se u kolonky „zhlédnuto“ objevují ně-

kolikatisícová čísla. Spousty dětí a teenagerů se 
je snaží napodobit a zapojit se do dnes již velmi 
lukrativního podniku, ne vždy jsou však tato 
videa divácky úspěšná. Rodiče dětí si navíc často 
stěžují, že jejich začínající youtuber sklouzává  

Jana Píši za efektů ohňové show skupiny Ascarya.
… to vše s „babičkovským“ občerstvením, 

svátečním maxidortem, s jízdou v kočáru taženém 
koňmi, soutěžemi pro děti a prodejem „malých 
radostí“, včetně uměleckých perníčků ve tvaru 
loga naší knihovny…

Pomyslnou třešinkou na dortu oslav byla výsta-
va z období I. republiky Mgr. Vlaďky Dobiášové 
„Móda hraběnek, švadlenek i známých osob-
ností“, zorganizovaná ve spolupráci s Muzeem 
krajky Vamberk a zahájená vernisáží s půvabným 
hudebním medailonem.

Naše poděkování patří všem, kteří nám po-
mohli s charitativní akcí „lidi lidem“. Tato akce 
procházela celým rokem 2017. Výtěžek z prodeje 
darovaných ručně vyrobených předmětů bude  
o vánočních svátcích předán Fakultní nemocnici 
v Hradci Králové – oddělení dětské onkologie.

***

Rok 2017 se nachyluje ke svému konci, spolu 
s ním i naše sváteční aktivity. Těší nás milá slova, 
poděkování a radost těch, kteří odcházeli spokoje-
ni. Stále se však učíme – a tak už dnes víme, které 
věci bychom příště zorganizovali jinak a lépe…
Ale tak je to, domnívám se, v pořádku. Dokud 
máme sílu a chuť učit se a napravovat, jsme lidé 
na svém místě.

Děkuji vám za pozornost při čtení mého „na-
rozeninového“ článku. A pokud někomu přinesl 
inspiraci, jsem velice ráda. Ale ještě raději v jeho 
závěru děkuji všem, bez jejichž pomoci by nebylo 

možné tak náročný program zrealizovat: našemu 
zřizovateli za finanční podporu, kolegyním, na-
šim rodinám, přátelům a známým za obětavost, 
laskavost a vytrvalost.

Děkuji všem, kteří pracovali v tomto roce 
někdy až za hranice svých možností.

Městská knihovna Vamberk jako hodnota 
a kulturní instituce s úctyhodnou historií, jako 
hodnota a instituce současná a nadčasová je tu 
stále. Pro vás. 

Kontakt na autorku: knihovna@vamberk.cz
Web knihovny: www.knihovna-vamberk.cz

Hana Hindráková a lovci lebek

Přednáška Augustýna Šubrta Stručná historie světa 
a Evropy

S knihovnou na YouTube

k vulgárnímu zesměšňování rodiny, pedagogů či 
vrstevníků, a tak raději zatrhnou filmařské pokusy 
svých ratolestí hned v počátku.

V březnu letošního roku jsme proto v Knihov-
ně Václava Čtvrtka v Jičíně navázali spolupráci  
s Městskou knihovnou Písek. Ze setkání vyplynul 
nápad na vyhlášení společné youtubové soutěže 
pro děti a mládež. Naším cílem bylo jistým způ-
sobem kultivovat pokusy dětí o vlastní youtubové 
příspěvky a nadchnout je pro kreativní ztvárnění 
zadaného tématu. 

V Jičíně, kde si letos připomínáme Rumcajso-
vo 50. výročí, jsme tento nápad s radostí uvítali. 
Heslo soutěže znělo: Cestovní agentura Čtvrtek 
& Pilař uvádí… aneb Co bys Rumcajsovi ve svém 
městě ukázal. Dětem jsme kromě vyhlášení sou-
těže nabídli i pomocnou ruku. A abychom věděli,  
s čím vlastně chceme pomáhat, uspořádala jičín-
ská knihovna pro pracovníky knihoven školení  
o fenoménu youtuberingu a jeho využití v práci 
s literaturou. Lektorka Vanda Vaníčková nejprve 
představila YouTube jako takový, vysvětlila vznik 
youtuberingu, osvětlila finance plynoucí ze zhléd-
nutých videí. Zároveň nám ukázala, jak vypadá 
dobře a špatně provedený youtubový příspěvek,  
a nastínila, jak mohou knihovníci při práci s dětmi 
tento internetový kanál využívat. Rovněž jsme se  
s lektorkou domluvili, že připraví i interaktivní 
lekci oYouTube pro žáky jičínských škol.

Propagace soutěže probíhala na několika fron-
tách.Vedle klasických letáčků, které jsme roznesli 
do škol, jsme o soutěži informovali i na facebooku 
a webu. Ve výsledku se však nejvíce osvědčilo 
osobní pozvání, které realizovalo dětské oddělení 

především během pravidelných besed se třídami. 
A abychom dětem ukázaly, že i knihovnice mohou 
„postovat“ na YouTube, natočily jsme youtubovou 
pozvánku k této soutěži.1 S kamerou na telefonu  
a v primitivním střihačském programu jsme 
stvořily krátký klip s informacemi o soutěži. Tech-
nická úroveň provedení poněkud pokulhávala za 
nadšením, ale díky vlastní zkušenosti jsme mohly 
lépe ocenit zaslané příspěvky. Vyzkoušely jsme 
si, že formální tvorba hezkých videí není úplně 
jednoduchá. 

Příspěvků se nakonec v Jičíně sešlo sedm. Vý-
běr nejlepších nebyl jednoduchý. Knihovnice se 
jednohlasně neshodly, proto byla k druhému kolu 
posuzování přizvána i Vanda Vaníčková, jejíž hlas 
rozhodl o vítězi.

Pro třídu chlapce, jenž vyhrál první místo, jsme 
jako odměnu naplánovali zážitkovou interaktivní 
besedu o YouTube a youtuberech, během níž jsme 
celkového vítěze ocenili. 

Kontakt na autorku: sehnalova@knihovna.jicin.cz
web knihovny: http://knihovna.jicn.cz

1) YT Rumcajs 50. In: YouTube [online]. 02.03.2017 [cit. 2017-09-22]. Dostupné z: https://www.youtube.com/
watch?v=9V3wreYYvPU&t=4s

interaktivní lekce youTube a my pro žáky

Knihovnická dílna v Jičíně
opět nezklamala

Michaela Sehnalová

„Jičín je především místem setkávání,“ tak-
to zahajovala Mgr. Jana Benešová, ředitelka 

Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, 21. knihov-
nickou dílnu. Tu pořádá jičínská knihovna a SKIP 
(Svaz knihovníků a informačních pracovníků) 08 
Východní Čechy za finanční podpory Minister-
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Tematický zájezd po knihovnách 
regionu aneb Možnost a ochota 

spolupracovat

stva kultury ČR. Knihovnická dílna probíhala  
v rámci festivalu Jičín – město pohádky od  
12. do 14. září 2017. Tématem letošního ročníku 
byly tradice – Český rok aneb Tradice tradičně  
i netradičně. Do jičínské knihovny se sjelo 45 
knihovnic z celé republiky, aby se zde proškolily 
a načerpaly inspiraci pro práci s dětmi. 

Semináře knihovnické dílny byly velmi pod-
nětné a užitečné. Od tipů na zajímavé knihy přes 
práci s textem až po dramatickou či hudební 
dílnu. Velmi pozitivní ohlasy vzbudil seminář 
Mgr. Petry Bubeníčkové, Ph.D., z Pedagogické 
fakulty Univerzity Hradec Králové, která se vě-
novala práci s literaturou pro děti do deseti let. 
Představila množství známých i neznámých knih, 
autorů, nakladatelství, a dokonce i didaktických 
her. Nechyběly tipy a vyzkoušené postupy práce 
s literaturou nebo hrami. 

Zážitkový dramatický workshop o slovanské 
mytologii a tradicích byl relaxačním prvkem 
v programu. Účastnice měly možnost popustit 
uzdu své kreativitě. Zpívalo se, hrálo se divadlo, 
kreslilo se. Množství prvků, které si účastnice vy-
zkoušely na vlastní kůži, mohou využít i při práci 
s dětmi během besed v knihovnách. Inspirativní 
nebyla jen forma workshopu, ale i téma. Slovan-
ská mytologie není vedle řecké či římské natolik 
známá, hodí se tak i jako téma zážitkové bese-
dy pro děti. V kreativním duchu se pokračovalo  
i večer při vystoupení performera a fyzického 
básníka Petra Váši. Fyzické básnictví je originál-
ním spojením surrealisticko-dadaistických textů 
se zvuky a hudbou vyluzovanými na vlastní tělo. 

Petr Váša každou báseň uvedl příběhem o vzniku 
samotného textu nebo zrodu fyzického básnictví 
a komentáře to byly velmi vtipné, publikum se 
bavilo.

S PhDr. Ondřejem Hausenblasem pronikly 
účastnice do tajů textu a jeho rovin. V semináři 
nazvaném Kdo pokládá k četbě otázky a jaké? se 
hovořilo o analýze textu pomocí jednoduchých 
otázek, kterými knihovník může čtenáře navést  
k lepšímu porozumění. Díky vhodně pokládaným 
otázkám lze vzbudit i v nečtenáři touhu po četbě 
a nadšení z pronikání do příběhu. Poobědová díl-
na Ivy Pecháčkové z nakladatelství Meander byla 
plná uměleckých knih pro děti a povídání o zrodu 
knihy v malém nakladatelství. Pozdní odpoledne 
strávily knihovnice na Bradech, lokalitě nedaleko 
Jičína, kde pro ně byla nachystána hudební před-
náška, povídání o historii a jezuitech na Jičínsku.

Závěr knihovnické dílny patřil krásám českého 
jazyka. V porotním sále jičínského zámku na zá-
věrečném kolokviu promluvil prof. PhDr. Robert 
Kvaček, CSc., o obranách jazyka českého. Alfred 
Strejček ve svém literárním pořadu přednesl vý-
znamné texty, které opěvují český jazyk. Hodnocení 
knihovnické dílny proběhlo se zbývajícími účastni-
cemi odpoledne v knihovně u kávy. Bezprostřední 
ohlasy na dílnu byly velmi kladné. Ale jičínské kni-
hovnice už nyní vymýšlejí, co by mohly v příštím 
roce vylepšit. Ba co víc, v Jičíně už plánují knihov-
nickou dílnu, která proběhne roku 2018. Máte se na 
co těšit, bude to opět velmi příjemné.

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

Gabriela Šumavská

Stalo se již tradicí, že úsek regionálních funk-
cí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně pořádá 
pro knihovníky okresu tematické zájezdy. Cílem 
těchto zájezdů je seznámit knihovníky s úspěšnou 
činností jejich kolegů. A tak jsme letos 12. října 
pod vedením paní Heleny Vejvarové navštívili 
Obecní knihovnu v Batňovicích.1

Nejprve nás uvítala knihovnice Markéta Tuč-
ková. Poté nás starostka Batňovic Vladimíra 
Pátková seznámila s činností obce a ředitelka 
školy Radomíra Šolcová s úspěchy místní školy. 
Aktivit je tam celá řada, přesvědčit se můžete na 
webu obce2 či na stránkách Batňovického zpra-
vodaje. Setkání byla rovněž přítomna metodička 
z Trutnova, paní Blanka Maňhalová. Jana Sehna-
lová, vedoucí knihovny ve Rtyni v Podkrkonoší  
a komisařka soutěže Vesnice roku, pak pohovořila  
o významu této soutěže.

V rámci soutěže Vesnice roku 2016 v Králo-
véhradeckém kraji získala právě knihovna v Bat-
ňovicích Cenu hejtmana za moderní knihovnické 
a informační služby. Na základě tohoto ocenění 
postoupila do celostátní soutěže Ministerstva 
kultury Knihovna roku 2016. Zde se knihovna 
umístila na druhém místě. Slavnostní vyhlášení 
se uskutečnilo v Zrcadlové kapli pražského Kle-
mentina. Kritéria pro hodnocení v této soutěži 
představují nejen samotné aktivity knihovny, ale 
i podmínky pro její činnost, v nichž se odráží spo-
lupráce s obcí a aktivní zapojování do podpůrných 
programů, jako je například program společnosti 
Exteria, jež pomáhá veřejným knihovnám zlepšo-
vat prostředí pro čtenáře, nebo dotační program 
Ministerstva kultury VISK (Veřejné informační 
služby knihoven). 

V březnu batňovická knihovna uspořádala pro 
děti oblíbenou Noc s Andersenem, zasvěcenou 

Malé mořské víle. A to je právě již zmíněná spo-
lupráce knihovny s obcí i s místní základní školou 
a mateřskou školkou, která nesmírně obohacuje 
činnost všech zapojených institucí a organizací 
a snaží se vzájemně propojovat jednotlivé cílové 
skupiny. Další dva příklady za všechny: 

• ve spolupráci se školou se uskutečnila reci-
tační soutěž žáků, porotou soutěže byly členky 
klubu seniorů,
• jednou za měsíc je knihovna k dispozici ma-
teřskému centru.
Z Batňovic je to, co by kamenem dohodil, do 

Malých Svatoňovic. A autobus plný knihovníků, 
tedy spíše knihovnic, tam samozřejmě zastavil. 
Druhou zastávkou naší cesty bylo zdejší Muzeum 
bratří Čapků. 

Obě expozice, jak Karlova, tak Josefova, jsou 
bezesporu zajímavé, příjemně uspořádané a k do-
plnění znalostí by nám – návštěvníkům se zájmem 
o kulturu – stačilo si je pouze projít a prohlédnout. 
Ale jak se říká, vždycky je všechno o lidech a paní 
Eva Hylmarová, vedoucí muzea, je ženou na svém 
místě: její vlídný a zasvěcený výklad znásobil hod-
notu zážitků. 

Zájezd se vydařil. Děkujeme organizátorům 
za přípravu a těšíme se na další akce Knihovny 
Václava Čtvrtka v Jičíně.

Kontakt na autorku: knihovnasber@seznam.cz

Účastnice dílny Na Bradech

v Muzeu bratří čapků

1) http://www.knihovnabatnovice.wz.cz/
2) http://www.batnovice.cz/
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Martina Opršalová Dašková

Knihovna již dávno není jen místem, kde se 
půjčují knihy, ale také prostorem vzdělávání, kul-
tury a odpočinku. Biskupská knihovna jistě není 
výjimkou a nabízí zájemcům různé přednášky, 
exkurze, výstavy či kurzy. V současnosti chys-
táme pokračování jedné velmi zajímavé aktivity.

Minulý rok jsme poprvé pořádali kurzy sta-
rého německého písma, tedy tištěné fraktury  
a psacího písma, tzv. kurentu. Každý, kdo někdy 
potřeboval nahlédnout do starých matrik, kronik, 
pozemkových knih a dalších archiválií, seznal, 
že se bude muset naučit číst staré písmo. Na na-
šem území se můžeme většinou setkat se třemi 
jazyky: latinou, němčinou a češtinou. Pro latinu 
se vždy užívalo humanistického písma, ale češti-
na a němčina byly psány písmem novogotickým, 
tedy frakturou a kurentem. České a německé ver-
ze se od sebe poněkud odlišovaly, německý typ 
se prosadil na celém českém území v podstatě až 
v poslední třetině 18. století. Čeština ovšem již 
v půlce 19. století začala využívat dobrodiní hu-
manistického písma, němčina zůstala u kurentu  
a fraktury až do roku 1941. Studenti archivnic-
tví či historie se naučí luštit toto písmo ve škole, 
nicméně tzv. amatérští nebo stavební historikové, 
genealogové a rodopisci, jednoduše všichni ti, 
kteří se setkávají s dokumenty ve starém němec-
kém písmu, si toto umění mohou osvojit u nás. 
Ovšem znalost německého jazyka rozhodně není 
podmínkou. Stává se, že naopak ti, co neumějí 
německy ani slovo, luští lépe než ti, co „šprechtí“ 
výtečně. Němčináři si totiž slova domýšlejí, což 
může být někdy spíše na škodu. 

Kurz opět povede Mgr. Lucie Jakubcová, 
která vystudovala germanistiku na Univerzitě 
Karlově a zde také pokračuje v postgraduálním 
doktorském studiu. Jejím předchozím zaměstna-
vatelem byl Ústav germánských studií Národní 
knihovny ČR, nyní je to Rakouské kulturní fó-
rum při rakouském velvyslanectví v Praze. Kur-
zy starého německého písma již vedla v Národní 
knihovně a v dalších větších či menších knihov-
nách. V Biskupské knihovně bude přednášet již 
druhým rokem. Minulé kurzy byly tak žádané, že 
jsme dokonce museli zájemce odmítat. Základní 
kurz zahrnuje pět 90minutových lekcí. Pro velký 
úspěch minulého základního kurzu jsme požáda-
li Mgr. Jakubcovou, aby vedla ještě následující 
kurz pro pokročilé, což zahrnovalo čtyři lekce, 
probíhající jednou měsíčně. Do těchto lekcí si zá-
jemci mohli přinést své texty a pak je v hodinách 
s lektorkou rozebírali. Naše přednášející frekven-
tanty kurzu skutečně naučí jak na to, nicméně bez 
praxe to pochopitelně nejde. Je potřeba číst, číst  
a číst. Ale to naši absolventi již dávno vědí. 

Kurz se uskuteční v prvním patře Biskupské 
knihovny, která sídlí v Novém Adalbertinu na 
Velkém náměstí v Hradci Králové. Začátek kurzu 
není ještě přesně stanoven, ale patrně půjde o le-
den či únor roku 2018. Přesné informace uveřej-
níme na naší facebookové stránce (https://www.
facebook.com/Biskupsk%C3%A1-Knihovna-
-HK-813558928789815/),v tisku nebo přímo  
v Biskupské knihovně. 

Kontakt na autorku: daskova@bihk.cz
Web knihovny:  http://www.bihk.cz/pastorace/
biskupska-knihovna

Andrea Součková 

Vzdělávání pracovníků knihoven je věnována 
stále větší pozornost. Máme Koncepci celoživot-

ního vzdělávání knihovníků a Standard pro dob-
rou knihovnu, které specifikují podobu a rozsah 
odborného vzdělávání pracovníků knihoven… 
Bez ohledu na to, na jaké knihovnické pozici pra-

Kurz starého německého písma 
v Biskupské knihovně

O regionálních funkcích v Pardubicích

cujete, je důležité si pravidelně a systematicky 
doplňovat vzdělání. Zejména pak pro metodiky, 
kteří by se měli dokázat nejen orientovat v oboru, 
ale zároveň i umět poradit knihovníkům svěřené 
oblasti. 

Ve dnech 25. až 26. října 2017 se proto usku-
tečnil tradiční seminář Regionální funkce kniho-
ven v Pardubicích. Odborným garantem semináře 
je Sekce pro regionální funkce Sdružení kniho-
ven (SDRUK) ČR1 a Knihovnický institut Národ-
ní knihovny ČR.2 Je určen především krajským 
knihovnám a knihovnám pověřeným výkonem 
regionálních funkcí, zástupcům krajů a obcí, ale  
i dalším zájemcům.

O moderování se podělili Mgr. Blanka Kon-
valinková z Krajské vědecké knihovny v Liberci, 
předsedkyně Sekce pro regionální funkce SDRUK 
(1. den), a PhDr. Vít Richter z Knihovnického in-
stitutu Národní knihovny v Praze (2. den). 

Odborný program prvního dne semináře za-
hájil PhDr. Vít Richter, který hovořil o trendech 
vývoje veřejných knihoven. Na základě statistic-
kých dat knihoven ČR v roce 2016 shrnul, jak by 
v tomto směru mohly pomoci regionální funkce. 
Stranou samozřejmě nezůstala ani otázka jejich 
financování. Další přednášející byla Mgr. Karin 
Vitásková z Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje, která přítomným přiblížila způsob posky-
tování regionálních funkcí v tomto kraji. Pre-
zentace je jistě možnou inspirací, jak zabezpečit 
poskytování těchto služeb a eliminovat pozdní 
vyplácení dotací na regionální funkce, se kterým 
se většina krajů potýká. Dále vystoupila Mgr. 
Marta Lelková z Městské knihovny v Broumově, 
která seznámila s vývojem regionálních funkcí  
v letech 2002-2015. Tomuto tématu věnovala di-
plomovou práci, kterou nedávno úspěšně obhájila 
na Masarykově univerzitě v Brně. Součástí vy-
sokoškolské kvalifikační práce byla i statistická 
analýza dat vykazovaných v rámci regionálních 
funkcí, při níž narazila na řadu nepřesností a chyb.
Nejvíce příspěvků měly na svědomí kolegyně  
z Moravské zemské knihovny v Brně, a to hned 

tři. Mgr. Monika Kratochvílová hovořila o do-
tačním programu, který Jihomoravský kraj vy-
hlásil pro obecní knihovny a díky němuž byla 
řada knihoven dovybavena nebo modernizována. 
Mgr. Adéla Dilhofová se pak zaměřila na do-
tační program „Jihomoravský kraj čte dětem“,  
v jehož rámci bylo uskutečněno mnoho regionál-
ních akcí. Tato přednášející pak také informova-
la o kurzech a zkouškách pro knihovníky podle 
Národní soustavy kvalifikací. MZK v Brně byla 
první autorizovanou osobou v ČR a postupně 
se přidávaly další knihovny (Národní knihovna 
ČR, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ost-
ravě, Knihovna Jiřího Mahena). Vzdělávání kni-
hovníků se věnovala také Ing. Jana Tomancová 
z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně 
a zaměřila se na zkušenosti ze Zlínského kraje. 
Část příspěvku se zabývala kurzy knihovnického 
minima pořádanými v ČR. (Nechyběla tedy mezi 
nimi ani Studijní a vědecká knihovna v Hradci 
Králové.) Očekávaný Standard pro dobrý fond 
představila PhDr. Marie Šedá z Moravskoslezské 
vědecké knihovny v Ostravě, která je zároveň 
jeho hlavní autorkou. Mgr. Tomáš Štefek z Ma-
sarykovy univerzity v Brně svůj příspěvek zahájil 
výčtem netradičních služeb, které mohou knihov-
ny poskytovat, a připomněl, že cesta ke změně 
znamená hledat odpovědi na otázku, jak bychom 
to mohli dělat. Ve své prezentaci představil desig-
nové myšlení pro knihovny a zajímavý souvise-
jící projekt podpory zavádění sociálních inovací 
do knihoven. Nabídku ke spolupráci přinesly také 
Lucie Leišová a Tereza Hager z Coderdojo.cz, 
které se podílí na realizaci klubů programování 
pro děti a mládež, nazvaných CoderDojo. Zají-
mavý je i projekt FriendlyVox, se kterým účast-
níky seznámil Robert Štěrba z nadačního fondu 
FriendlyVox. Pokud nevíte, co si pod anglickým 
pojmem představit, skrývá se pod ním označení 
pro ozvučený internetový portál, nabízející řadu 
služeb pro zrakově postižené. 

Program druhého dne semináře byl zahájen 
informacemi o automatizovaných knihovních sys- 
témech (Lanius, KpSys, Cosmotron, Koha) od 

1) http://sdruk.mlp.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-regionalni-funkce/clanek/sekce-pro-regionalni-funkce/
2) http://ipk.nkp.cz/
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zástupců jednotlivých řešení. Teoretický návod, 
jak postupovat při změně automatizovaného kni-
hovního systému, pocházel od Mgr. Evy Cerniňá-
kové z JABOK. Malým osvěžením pro knihov-
ny byla vtipně pojatá prezentace Mgr. Milana 
Regece z Univerzity Komenského v Bratislavě, 
který hodnotil aktivity knihoven na sociálních 
sítích. Dozvěděli jsme se, jaké příspěvky jsou 
na internetu úspěšné a získávají nejvíc „lajků“. 
Následovaly informace o portálu Knihovny.cz 
(Ing. Petr Žabička, MZK v Brně) a seznámení  
s přípravou platformy pro zajištění služeb dodá-
vání dokumentů včetně MVS, nazvané Získej 
(Ing. Luboš Chára, Národní technická knihov-
na). Dále účastníci získali informace o dotačním 
projektu „Co nebylo v učebnicích – Spolupráce 
knihoven a škol ve vzdělávání žáků pro 21. stole-
tí“. Do této iniciativy je nyní zapojeno 15 kniho-
ven a 17 škol. O výsledcích průzkumu věkové, 
kvalifikační a mzdové struktury pracovníků in-
formoval PhDr. Vít Richter. Ing. Dana Smetano-
vá (Knihovnický institut Národní knihovny ČR) 
se věnovala přípravám novely katalogu prací.
Poslední příspěvek byl zaměřen na projekt „Ko-

operativní tvorba a využívání souborů národních 
autorit“ a s aktuálními výsledky vystoupil PhDr. 
Zdeněk Bartl z Národní knihovny ČR. 

Veškeré prezentace jsou k dispozici na http://
ipk.nkp.cz/programy-podpory/regionalni-funk-
ce-verejnych-knihoven/celostatni-seminare-regi-
onalni-funkce-knihoven/pardubice2017.

V pardubickém Domě hudby se sešlo okolo 
180 zájemců z celé České republiky. Velmi po-
těšující je, že zde byli zástupci všech pověřených 
knihoven v Královéhradeckém kraji. Kromě ko-
legyň z Náchoda, Jičína, Trutnova, Hradce Krá-
lové, Rychnova nad Kněžnou a Kostelce nad Or-
licí se účastnily i vedoucí knihoven v Červeném 
Kostelci, Týništi nad Orlicí či Jaroměři. A pří-
tomna byla i zástupkyně Krajského úřadu Králo-
véhradeckého kraje. Je to dobře. Jedná se o jednu 
z hlavních příležitostí, kdy se mohou metodici 
setkat a dozvědět se informace, které se týkají 
jejich zaměření. Děkujeme všem organizátorům 
za realizaci těchto seminářů.

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz

Krásná Sukova síň v Pardubicích;   
fot. Monika Soudková

O regionálních funkcích PhDr. vít Richter;   
fot. Monika Soudková

Zuzana Hloušková 

V minulém čísle zpravodaje U nás jste se měli 
možnost seznámit se společenským románem. 

Dozvěděli jste se, jaká je základní charakteristika 
tohoto literární žánru, kdy došlo k jeho rozvoji, 
kdo jsou jeho hrdinové anebo čím se vyznačuje 
román rodinného života. V aktuálním zpravoda-

Společenský román (2. část)

ji vám přinášíme druhou část článku věnovanou 
společenskému románu. 

Úspěch ve světě
Zajímavé je, že společenskému románu se 

dařilo napříč kontinenty, takže se uchytil např.  
i v USA, o což se ve 30. letech 20. století zaslou-
žil především J. Dos Passos a jeho Dvaačtyřicá-
tá rovnoběžka, přinášející panoramatický obraz 
americké společnosti, složený z faktických stop 
a dokumentů, fikce a techniky proudu vědomí. 
A samozřejmě světoznámý J. Steinbeck, jehož 
Hrozny hněvu se staly v USA nejprodávanější 
knihou roku 1939, a stále populární Velký Gatsby 
F. S. Fitzgeralda, román odehrávající se v New 
Yorku ve 20. letech 20. století, považovaný za 
typického zástupce „jazzového věku“. Dodnes je 
zjevně velmi inspirativní, jak dokazuje jeho nej-
novější filmová adaptace s Leonardem DiCapri-
em v hlavní roli. O sociální román se pokoušel  
i židovský autor B. Malamud, když se v románech 
zaměřil na těžký úděl příslušníků svého národa, 
hledajícího i v moderních časech své „místo na 
slunci“, přerůstající až do symbolických alegorií. 
Za sociální romány se považují i díla italského 
spisovatele A. Moravii. Společenská tematika 
dominuje také v tvorbě severských autorů, jako 
např. M. A. Nexøho nebo H. Laxnesse. Zmínit 
je nutné také zástupce ruského společenského 
románu, k nimž patří především Doktor Živago 
B. Pasternaka. Obraz společenských poměrů na 
prahu velkých politických změn vytvořil moderní 
čínský prozaik Lao Še. Stavem indické společ-
nosti za dob kolonialismu se zabýval ve svých 
knihách zakladatel hindského realismu Prémčand 
či anglicky píšící Mulk Rádž Ánand. K sociál-
ním tématům v arabské literatuře se vyjadřoval 
též egyptský spisovatel a nositel Nobelovy ceny 
Nadžíb Mahfúz.

Situace u nás
Sociální román u nás na čas podlehl komuni-

stické ideologii a proměnil se v román budova-
telský, snad až na malé výjimky převážně zcela 
optimisticky pojatý; např. nelehkých osudů pros-
tých venkovanů v třídně pojaté společnosti se do-

týká tvorba B. Říhy a J. Marka. A aby se situace  
s nejednoznačnou terminologií ještě více zkom-
plikovala, začalo se hovořit o „generačním“ 
románu, jakým byl např. Kulhavý Orfeus J. Ot-
čenáška, vykreslující osudy pěti mladých mužů 
nuceně nasazených za nacistické okupace do 
továrny na výrobu letadel. K obrodě původního 
žánru došlo až kolem roku 1968, kdy se s ro-
mány z vězeňského prostředí nakrátko prosadil 
K. Pecka. Další jeho díla už vyšla samizdatem; 
stejný osud potkal i další autory (L. Vaculík,  
M. Kundera a I. Klíma), kteří se pokusili po-
stihnout společenskou realitu kriticky. Otevřeně  
o násilné kolektivizaci vesnice v 50. letech psala 
E. Kantůrková. Méně konfliktní cestou se vydal 
V. Páral, který své příběhy postavil na úloze inte-
lektuálních vrstev při boji se sociální nerovností.  
V době politických zvratů 1. poloviny 20. století 
se odehrává slavná novela B. Hrabala Obsluhoval 
jsem anglického krále, vykreslující životní dráhu 
číšníka Jana Dítěte.

Současný společenský román
I současný společenský román ukazuje vliv 

společenských poměrů na hlavního hrdinu, na 
jeho příběhu se však více ukazují hodnoty a úska-
lí společnosti, v níž hrdina žije. Krásnou ukázkou 
je např. román Matky od uznávané a proslavené 
bulharské spisovatelky T. Dimové, který získal 
řadu domácích i zahraničních ocenění a stal se 
nejlepším východoevropským románem za rok 
2005. K žánru společenského románu se váže 
dokonce celá sociografická tradice maďarské 
prózy z počátku 21. století. Spadají sem příběhy  
z periferie, plné zaostalosti, materiální a civilizač-
ní bídy, např. Devátý F. Barnáse, Dítě J. Háye, 
Akvárium K. Tóthové či Nemajetní S. Borbélye. 
Asi nejznámější současné dílo se společenskou 
tematikou jsou Lidé na Hemsö švédského spi-
sovatele A. Strindberga. Také nizozemský autor 
Gerbrand Bakker, který vyrůstal ve farmářské 
rodině na severu země na polderu (= kultivova-
né území získané vysoušením promáčené půdy)  
a specifika rodného kraje vtělil do románu Naho-
ře je ticho, se dočkal poměrně velké čtenářské ob-
liby. Nedávno zaujala české čtenáře irská autor-
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OKéNKO OKéNKO

Vanda Vaníčková

Stále platí, že zkouška z dospělosti = matu-
rita. I když by se při pohledu na dnešní společ-
nost mělo zkoušet spíše dobré vychování, respekt  
a morálka, středoškoláci stále maturují z klasic-
kých školních znalostí. Vzhledem k tomu, že jed-
ním z maturitních předmětů je (a pevně věřím, že 
stále zůstane) český jazyk a vzhledem k tomu, že 
jeho součástí je literatura, rozhodla jsem se věno-
vat článek právě tomuto tématu. Milí knihovníci, 
seznamte se s aktuální podobou maturitní zkouš-
ky z českého jazyka a literatury. Hlavní motivací 
k napsání článku je nejen maturitu představit, ale 

upozornit i na momenty, které mohou souviset 
právě s knihovnou.

Formu maturity, kterou zažila většina z nás, 
musíme živit už jen ve svých vzpomínkách či fil-
mech, jako jsou Rebelové nebo Vrať se do hrobu. 
Od roku 2010 se realitou stala dlouho diskutova-
ná tzv. nová maturita. Její nejzásadnější změnou 
na obecné úrovni (která vydržela a platí i dnes) 
je dělení na profilovou (školní) a státní část. Aby 
se mohl mladý člověk hrdě poplácat po ramenou, 
že to zvládl, musí úspěšně složit obě části. Státní 
část se koná dříve a název dává tušit, že obsah je 
stejný pro všechny, určuje se centrálně.1 Český 

ka Maeve Binchyová románem Šarlatové pírko  
z prostředí současného Dublinu. Za „velký spole-
čenský román“ byla označena kniha Zadie Smi-
thové s poněkud lakonickým a dvojsmyslným 
názvem NW (označuje nejen poštovní kód seve-
rozápadního Londýna, ale také zkratku pro New 
Wave, novou vlnu obyvatel britské metropole). 
Ke společenskému románu má nakonec blízko  
i řada povídek kanadské spisovatelky a nobe-
listky Alice Munroové. Současný společenský 
román logicky reflektuje i nová globální témata, 
jakými jsou rasismus, migrace, válečná traumata, 
korupce, prohnilost politického systému. Otevře-
nou výpověď o odvrácené straně moderní spo-
lečnosti přináší např. román Bezstarostnost od  
K. Tuilové, který vyšel letos na jaře. S velkými 
očekáváními se letos na podzim chystá k vydá-
ní také rozsáhlý společenský román Osada na 
pahorku, situovaný do současného Izraele. Jeho 
autor Assaf Gavron zasadil děj do fiktivní malé 
ilegální osady Maale Chermeš v Judské poušti, 
založené tvrdým jádrem náboženských, naciona-
listicky smýšlejících osadníků, a sleduje tuto ko-
munitu a její různorodé členy v průběhu jednoho 
roku. Máme se tedy na co těšit! 

Je vidět, že společenský román ještě zda-
leka neřekl své poslední slovo a hledá si stále 
nové náměty, formy vyprávění i jazyk, kterým 
promlouvá k současnému čtenáři a dokáže ho 
oslovit. Společenský román dnes může mít čistě 
dokumentární charakter, formu deníkových zá-
pisů či přepisu korespondence přes sociální sítě. 
Objevují se společenské romány o zločinu, spo-
lečenské romány s autobiografickými prvky (kdy 
hrdinou je např. známá osobnost) nebo i ekolo-
gicky podbarvené společenské romány.

Zdroje:
Sociální román. MOCNÁ, Dagmar a kol. 

Encyklopedie literárních žánrů. 1. Vyd. Praha: 
Paseka, 2004, s. 630-637. ISBN 80-7185-669-X.

Společenský román. KARPATSKÝ, Dušan. 
Malý labyrint literatury. 2. přepr. vyd. Praha: Al-
batros, 1997, s. 515-518. ISBN 80-00-00527-1.

POHORSKÝ, Miloš. Člověk a dějiny – spo-
lečenský román třicátých let. Česká literatura. 
1973, roč. 21, č. 3, s. 217-236. ISSN 0009-0468.

Kontakt na autorku: zandagora@seznam.cz 

Maturita, to je, oč tu běží…

jazyk a literatura „bojuje“ s tímto dělením snad 
nejvíce ze všech předmětů, respektive obsah 
státní části z češtiny budí jedny z největších, 
většinou negativních, emocí.

Tzv. komplexní zkouška z českého jazyka  
a literatury má tři části: didaktický test, písemná 
práce a ústní zkouška. Žák musí splnit všechny. 
Nepodaří-li se mu některá část, opakuje jen ji. 
Subjektivní poznámka vystudované češtinářky 
– myšlenku otestovat u maturanta všechny slož-
ky jazyka vítám. Problémem ale může být (a re-
álně i je), aby jednotlivé části zkoušely opravdu 
to, co mají.

Podrobnější obsah částí maturitní zkoušky  
z našeho mateřského jazyka:

• písemná práce: Žáci si vybírají z centrál-
ně daných zadání (dříve 10, nově 6), která 
obsahují téma, slohový útvar a popis výcho-
zí situace. Povinný rozsah textu je 250 slov  
a kromě pravopisu, stylistické úrovně a do-
držení zadání se hodnotí i originální pojetí 
a myšlenka výtvoru. V jarním termínu 2017 
se objevilo z knihovně blízkých témat na-
příklad: Charakteristika literární postavy 
– žena zkoušená osudem (Shakespearova 
Ofélie, Puškinova Taťána, Tolstého Anna 
Karenina, Styronova Sophie Zawistowská, 
Lustigova Kateřina Horovitzová) či referát 
na téma české národní obrození;
• didaktický test: Centrálně zadávaný test, 
který si dovolím nazvat největším strašákem 
maturity z českého jazyka. Byť je hranice 
úspěšnosti nastavená více než sympaticky  
(44 %), maturanti s ním mají problémy. Bo-
haté diskuse o tom, proč tomu tak je, plní 
internet i odborné konference učitelů. Di-
daktický test prověřuje nejen znalosti, ale  
i mezipředmětové vztahy, schopnost práce  
s textem a čtenářskou gramotnost. Vida, opět 

ukázka toho, že spolupráce školy a knihovny 
smysl má. Z dalších „knihovnických věcí“ se 
v zadání objevily například otázky na citace 
či absenční výpůjčku. Z literárních přesahů 
se doslova fenomény didaktických testů sta-
li Jidáš Iškariotský2 a Ezop3. Vtipy na toto 
téma rozvířily bezprostředně po napsání tes-
tů vody českého internetu, což je na jednu 
stranu dobře. Maturanti „nenechali spát“ to, 
co považovali za problém. Je vidět, že na 
maturitě pořád záleží. Z letošního jarního 
zadání bylo ryze literární (a opět velice emo-
tivní) například přiřazení básnických směrů 
k definici (futurismus, poetismus, surrealis-
mus aj.);
• ústní zkouška: Na první pohled je tato část 
organizačně nejsložitější, na druhou stra-
nu nejvíce zjednodušila dřívější maturitní 
„biflování“. Škola v předstihu vyhotoví dle 
metodického pokynu seznam min. 60 lite-
rárních děl, z nichž si maturant zvolí 20. Ta 
přečte, seznámí se s jejich autory a u ústní 
zkoušky je na základě pracovního listu inter-
pretuje. Dále ještě při ústní zkoušce rozebírá 
žák krátký neumělecký text (zpravidla nějak 
souvisí s uměleckou ukázkou), který je sou-
částí pracovního listu.

Nyní doporučuji sednout k počítači či chyt-
rému zařízení a udělat za článkem vtipnou teč-
ku. Na serveru YouTube zadejte do vyhledava-
če DIDAKTICKÝ TEST PARODIE a kochejte 
se. Některé vtipy jsou opravdu zdařilé, což je 
dobře. Znalosti jsou veledůležité, ale i humor je 
v oné dospělosti, z níž se skládá zkouška, třeba.

Kontakt na autorku:   
vandav@seznam.cz; www.vanickova.eu

1) Podrobné informace hledejte na webové stránce, jež je věnována aktuální podobě maturitní zkoušky: http://
www.novamaturita.cz/. Web, ale i celou „novou maturitu“ zpracovává Centrum pro zjišťování výsledků ve 
vzdělávání (navazuje na Centrum pro reformu maturitní zkoušky – CERMAT).

2) V roce 2015 se v didaktickém testu objevila ukázku se seriálu Jistě, pane ministře. Odkazovala na biblický akt 
zrady Ježíše a maturanti měli uvést celé jméno toho, s kým je proces zrady spojen.

3) V roce 2016 se v didaktickém testu objevila otázka na jméno jednoho z největších antických tvůrců bajek. 
Banální otázka vyvolala značnou nevoli, neboť žáci tohoto autora nepovažovali za tak stěžejního, aby se mu při 
přípravě věnovali.
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DOPORučuJEME DO vAŠiCH FONDŮ Z KNiHOvNiCKÝCH ORGANiZACí

Marta Staníková

„Protože jste slavní.“ Taková odpověď byla 
do konce srpna 2017 na otázku v názvu článku 
nejčastější. Občas jsme také slyšeli, že důvodem 
je fotbal, který v Městské knihovně Slavoj hrajeme. 
Ale za C je správně. Knihovna získala svůj název 
už v roce 1881 při založení první veřejné knihovny 
ve Dvoře Králové nad Labem. Inspirací pro tento 
název se tehdy stala epická báseň z Rukopisu 
královédvorského, „která náleží obsahem svým do 
doby pohanské, líčí povstání Čechů proti Frankům, 
kterýžto na počátku 9. století na rozkaz Karla 
Velikého pod vůdcem Luděkem do Čech vtrhli, 
pohanským Čechům křesťanské náboženství vnu-
covali, jich obřady rušili a cizí způsoby zaváděli. 
Vůdcové čeští Záboj a Slavoj porazili je na hlavu 
a vlast od jařma cizího vysvobodili.“1

A právě na Rukopis královédvorský (RK) byla 
celý podzim upřena pozornost široké veřejnosti. 
Důvodem bylo 200. výročí nálezu této literární 
památky Václavem Hankou v kobce kostela sv. 
Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. 

Kromě výstav, divadelních představení, questů, 
besed a přednášek, které na rukopisné téma probí-
haly po celém městě a ve všech královédvorských 
kulturních organizacích, vydala Městská knihovna 
Slavoj také tři publikace. Tou první je věrná ko-
pie Rukopisu královédvorského v poměru 1 : 1 
(faksimile). Přestože bylo o Rukopisech a sporech  
o jejich pravosti vydáno mnoho publikací, málo-
kdo má povědomí o tom, jak RK ve skutečnosti 
opravdu vypadá. Cílem je tedy ukázat široké ve-
řejnosti skutečnou podobu nalezeného Rukopisu. 
Originál je uložen v Národním muzeu; vidět ho 
můžete pouze zřídka, a to právě pouze v době 
velkých výročí. Do Dvora Králové se tak originál 

RK vrátil (pouze na dva dny) po padesáti letech.
Druhou publikací, Rukopis královédvorský  

v komiksu autora Filipa Pýchy, přibližujeme 
poslání RK a jeho obsah. Tím je celkem 14 písní 
určených ke zpěvu za doprovodu hudby. Šest 
velkých epických zpěvů zobrazuje především 
boje s nepřáteli pronikajícími do našich zemí  
a oslavuje vítězství a hrdiny těchto bojů. Dalších 
šest lyrických písní je převážně milostných a dvě 
lyrickoepické básně předvádějí osudy individu-
álních hrdinů. Literární forma komiksu nebyla 
zvolena pouze díky své popularitě, ale hlavně  
z důvodu větší míry srozumitelnosti. Pokud se za-
daří, možná sáhnou naladění čtenáři po přečtení RK 
v komiksu také po některé z již vydaných předloh.

Průvodce Po stopách Václava Hanky je třetí 
vydanou publikací k tomuto tématu. Jak napovídá 
sám název, zachycuje kresbou i slovem převážně 
památky ve Dvoře Králové nad Labem spojené  
s osobností objevitele Rukopisu. Průvodce začíná  
v Hankově rodné obci Hořiněvsi, zachycuje 
Hankův dům, knihovnu Slavoj, kašnu se sochou 
Záboje atd. Nezapomněli jsme zmínit ani inspiraci 
Rukopisem pro vlastní tvorbu malířů, sochařů, 
hudebních skladatelů a spisovatelů. Průvodce je 
oživený dvěma postavičkami, které vedou „chytré“ 
rozhovory. Ilustrace vytvořili žáci místní ZUŠ, 
texty jsou dílem Městské knihovny Slavoj. 

Výše zmíněné publikace byly vydány za 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Krá-
lovéhradeckého kraje.

P. S. Na otázku: „Proč má královédvorská 
knihovna v názvu Slavoj?“ vám po ukončení oslav 
200. výročí nalezení RK už dnes nikdo ve Dvoře 
Králové nad Labem neřekne: „Protože jste slavní 
a hrajete fotbal.“ A o tom to všechno je.

Kontakt na autorku: stanikova@slavoj.cz
Web knihovny: http://www.slavoj.cz/

Kateřina Hubertová

Soutěž Městská knihovna roku existuje od 
roku 2010. Vyhlašuje ji společně s partnery Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ČR 
v podobném termínu jako soutěž Ministerstva kul-
tury ČR Knihovna roku. Obě soutěže mají za úkol 
zviditelnit ty nejlepší knihovny v republice, ale jak 
už název napovídá, první je určena pro městské 
knihovny, druhá pro menší obecní. Jejich cílem 
je najít a ocenit nejlepší české knihovny, které 
jsou provozovány či zřizovány městy a obcemi  
a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných 
knihovnických a informačních služeb.

Slavnostní vyhlášení vítězů obou soutěží se 
koná každoročně v Týdnu knihoven obvykle  
v Zrcadlové kapli pražského Klementina.

Jak tedy probíhá soutěž Městská knihovna 
roku? Do soutěže se přihlašuje knihovna sama 
nebo ji přihlásí její zřizovatel dle podmínek sou-
těže.Vyhodnocení pak probíhá ve dvou kolech:

1. kolo: Hodnotí se metodou benchmarkingu.1 

(Vybráno 19 výkonových indikátorů, např. po-
čet nových přírůstků knihovního fondu, plocha 
knihovny pro veřejnost, počet registrovaných 
uživatelů, počet stanic připojených k internetu.) 
Hodnocení se provádí v pěti velikostních katego-
riích měst dle počtu obyvatel. Po tomto kole jsou 
známé vítězné knihovny ve své velikostní kategorii. 
Tedy ty nejlepší.

2. kolo: Tady už to není o číslech. Ty nejlepší 
knihovny jsou už známé. Druhé kolo hodnotí na místě 
odborná komise. Z těch již předvybraných nejlepších 
knihoven vybere pro daný rok absolutního vítěze.

Letos komise jezdila 30. a 31. srpna ve složení: 
PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR, Mgr. 
Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké 
knihovny v Liberci, Blanka Tauberová, ředitelka 
Městské knihovny Sedlčany (= držitel ocenění 
Městská knihovna roku 2016), a já, Bc. Kateřina 
Hubertová z Knihovny města Hradce Králové.  
A protože Týden knihoven 2017 je již za námi, zná-
me i vítěze letošního posuzování. Komise vybrala 
Městskou knihovnu ve Slavičíně.2

Vlastně nevím, jak se to stalo, ale jsem od za-

Desky kopie rukopisu

200. výročí nalezení Rukopisu 
královédvorského aneb Proč má 
knihovna ve Dvoře Králové n. L. 

ve svém názvu Slavoj?

1) Rukopis královédvorský. Praha: Kněhkupectví I. L. Kober, 1873. 

Jak se jezdí Městská
knihovna roku

1) O benchmarkingu čtěte na http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=Benchmarking_knihoven nebo ve zpravodaji 
U nás, viz např. článek PhDr. V. Richtera na http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/1043.pdf. Databázi 
sloužící k poměřování pro přihlášené knihovny naleznete na https://www.benchmarkingknihoven.cz/.

2) Tisková zpráva a kompletní výsledky jsou k dispozici na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/ce-
na-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku/cena-skip-mestska-knihovna-roku-2017.
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Z KNiHOvNiCKÝCH ORGANiZACí Z KNiHOvNiCKÝCH ORGANiZACí
čátku soutěže Městská knihovna roku členkou její 
hodnoticí komise. Měla jsem tak možnost za těch 
8 proběhlých ročníků navštívit ty nejlepší české, 
moravské a slezské městské knihovny. Celkem 
jsem s komisí absolvovala 42 prohlídek knihoven, 
některé z nich opakovaně. 

Nikdy není dopředu jasné, kolik a jak velkých 
knihoven se do soutěže přihlásí. Může se tedy stát, 
že některý rok vypadne některá velikostní katego-
rie prostě proto, že se do soutěže nepřihlásí žádná 
knihovna té velikosti. Komise obvykle každý rok 
objede 4 až 6 knihoven, což znamená kolem 1000 
km absolvovaných ve 2 dnech. A ač se to jeví jako 
nenáročná aktivita, opak je pravdou. Komise jezdí 
po těch opravdu nejlepších ve svém oboru. Tam 
mají lepší budovu, tu propracovanější systém akti-
vit, vedle si více hledí knihovního fondu. Tu je zři-
zovatel vstřícný, tam si zase u zřizovatele musí vše 
vybojovat a obhájit. Ocenit toho, nebo tamtoho?  
V každé knihovně najdete něco, co nemají u souse-
dů. V každé načerpáte inspiraci pro druhé i pro sebe.  
A tak jsem vlastně unavená z jízdy a rozhodování, 

ale vděčná, že to můžu absolvovat. 
Co všechny ty knihovny ze soutěže spojuje? Co 

je v těchto knihovnách stejné a co mají úplně jinak? 
Je toho málo, a zároveň hodně. Každá knihovna je 
úplně jiná. Odlišné budovy, rozdílné prostředí, růz-
né aktivity a jiní lidé… A přesto jsou to právě lidé, 
co je spojuje. Najdete u nich stejný zápal, nadšení 
pro knihy, vstřícnost novým věcem a odhodlání jít 
přes překážky. Jsou to srdcaři. A optimisté. Podí-
vejte se na webové prezentace knihoven ze soutěže. 
A třeba se nechte trochu inspirovat.

Poznámka redakce: V soutěži Městská knihovna 
roku se velmi pěkně umístila také Městská knihov-
na v Novém Městě nad Metují (okres Náchod). 
Ve své velikostní kategorii (města 5 001-10 000 
obyvatel) se umístila na krásném druhém místě, 
vítězná knihovna ve Slavičíně tak novoměstskou 
knihovnu předstihla o pouhých 42 bodů. 

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
Web SKIP ČR: http://www.skipcr.cz/

Komise ve Slavičíně

Linda Jansová

Od roku 2017 je Bulletin SKIP, tedy spolkový 
časopis Svazu knihovníků a informačních pra-
covníků ČR (SKIP), k dispozici v nové online 

podobě, a to na adrese https://bulletinskip.skipcr.
cz/. Web časopisu je zpracován tak, aby byl co 
nejlépe zobrazitelný i na mobilních zařízeních, 
především na telefonech a tabletech. Na webu je 
možné se orientovat prostřednictvím prohlížení 

ukázka důležitých dokumentů

Bulletin SKIP v nové online podobě

(viz především položku Všechna čísla), lze na 
něm pochopitelně i vyhledávat (viz okénko  
s tlačítkem Hledat).

Stejně jako v původní online podobě je na 
hlavní stránce časopisu k dispozici přehled článků  
z nejnovějšího čísla, uspořádaný podle rubrik. 
Nově jsou v tomto přehledu uváděni i autoři člán-
ků. Na samostatných stránkách jsou od letošního 
roku i články vztahující se k regionům a odborným 
či ústředním orgánům SKIP.

Pokud se týká samotných článků, jsou v nich 
kromě údajů o autorství a příslušnosti k číslu  
a rubrice uváděna i klíčová slova, která vystihují 
tematické zaměření článku, a – je-li to v daném 
případě relevantní – také názvy odpovídajících 
regionů nebo odborných orgánů SKIP. Po klik-
nutí na výše uvedené údaje získá uživatel seznam 
dalších článků, které jsou přiřazeny ke stejnému 
autorovi, náležejí do stejného čísla, rubriky apod.

U autorů jsou navíc k dispozici další po-
drobnosti (jsou-li pochopitelně v daném případě 
relevantní): odkaz do mezinárodního virtuálního 
autoritního souboru VIAF (http://viaf.org/), název 
pracoviště sloužící zároveň jako odkaz na webové 
stránky, e-mail, seznam článků vydaných od roku 
2017, doplněný o odkaz do databáze Knihovny 
knihovnické literatury se zakódovaným vyhle-
dávacím dotazem umožňujícím najít nejenom 
záznamy článků z nové online verze Bulletinu 
SKIP, ale i všechny ostatní články z Bulletinu 
SKIP. Jako konkrétní příklad může posloužit 
stránka na adrese: https://bulletinskip.skipcr.cz/
vsechna-cisla/autori/maixnerova-lenka.

Většina článků je obohacena o obrazový dopro-
vod, především fotografie. V článcích je obsažena 
řada odkazů na související zdroje. Ke každému 
článku je doplněn i vzorový záznam podle normy 
ČSN ISO 690, který můžete využít při citování. 
Dále je k dispozici verze článku pro tisk; článek 
si je také možné stáhnout ve formátu PDF nebo 
EPUB. Odkazy na články lze sdílet pomocí tlačítek 
(Facebook, Twitter, Google+, zaslání e-mailem). 
U článků je nabízena možnost přidání hodnocení 
i diskusního příspěvku.

Oznámení o vydání nového čísla časopisu je 
zasíláno do knihovnických elektronických kon-

ferencí (jak do interních konferencí SKIP, tak 
například do konference Knihovna, kam se může 
přihlásit kdokoliv). Navíc se přímo na hlavní 
stránce časopisu (konkrétně v bloku Odběr novi-
nek) můžete přihlásit k odběru oznámení – pak se  
o vydání nového čísla dozvíte i v případě, že nejste 
členy knihovnických elektronických konferencí.

Kromě vlastního obsahu časopisu jsou na webu 
zveřejněny i údaje o časopise (včetně aktuálního 
složení redakční rady a stručné historie časopisu), 
pokyny pro autory a kontakt na redakci. Na webu 
časopisu navíc naleznete i přehled výstav k zapůj-
čení, jehož cílem je usnadnit výměnu informací 
o dostupných výstavách. Nechybí ani aktuální 
náhled na facebookovou stránku SKIP, která se 
může pochlubit již více než třemi tisíci fanoušků.

Pokud se týká periodicity a způsobu zpřístup-
nění, běžná čísla časopisu (celkem čtyři ročně) 
vycházejí již výhradně v online podobě, zvláštní 
čísla (celkem dvě ročně) budou vycházet souběžně 
v online i tištěné podobě. Původní online verze 
časopisu je a bude nadále dostupná na původní 
adrese http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.
htm. V této souvislosti můžeme ještě doplnit, že 
jak starý, tak nový web časopisu je archivován 
prostřednictvím českého Webarchivu. Aktuálně 
připravujeme projekt digitalizace tištěných čísel 
časopisu.

Rozhodnete-li se po přečtení těchto řádků 
navštívit nový web Bulletinu SKIP, ráda bych 
vám popřála příjemné a přínosné čtení. Vítána je 
i zpětná vazba z vaší strany, například v diskuzi  
u jednotlivých článků nebo zaslaná e-mailem 
(linda.jansova@gmail.com).

Vznik nové online podoby Bulletinu SKIP byl 

Nová podoba Bulletinu SKiP
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Kateřina Hubertová

Několik měsíců se o tom jen šuškalo. Ně-
kolik měsíců o tom vědělo jen pár zasvěcených  
a jejich nejbližších. Několik měsíců si knihovníci 
předávali informace náhodně mezi sebou. A teď 
je to tady. V našem zpravodaji jsme něco málo 
prozradili již v čísle 3/2017.1

První oficiálnější představení projektu Book-
start – S knížkou do života proběhlo na seminá-
ři,2 terý se konal 23. 10. 2017 v Goethe Institutu  
v Praze. Tam se účastníci dozvěděli, co je Book-
start, jak probíhá ve světě, jaké aktivity knihoven 
by k němu pasovaly, jak se do projektu zapojit  
a jak ho začít uskutečňovat. A též co všechno už 
se nachystalo. Úplnou třešničkou na dortu bylo 
zvláštní číslo Bulletinu SKIP s názvem „S kníž-
kou do života – projekt Bookstart v českém pro-
středí“, který přítomní dostali na místě k dispozi-
ci. Poštou pak byla tato publikace doručena všem 
členům Svazu knihovníků a informačních pra-
covníků ČR a pro inspiraci je zde uvedeno mnoho 
aktivit knihoven velkých i těch menších, které lze 
snadno propojit s projektem Bookstart. Publikaci 
si můžete i volně stáhnout3 na webu SKIP ČR, 
kde naleznete i další potřebné informace.4

Pár dnů po zmiňovaném semináři proběhla  
v knihovnických elektronických konferencích 
tato výzva: „… SKIP vyhlašuje od 1. listopadu 
2017 pilotní projekt S knížkou do života (Book-
start). Připojí se tím k organizacím v téměř 20 
zemích světa, kde tento projekt na podporu čte-
nářské gramotnosti úspěšně probíhá již 25 let. Je 

zaměřen především na spolupráci s rodiči nej-
menších dětí a s těmito dětmi (0-6) a jeho cílem je 
podpora verbálních a komunikačních dovedností 
a čtenářství u dětí a pochopení významu čtenář-
ských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budouc-
nost u rodičů. Pro podporu projektu je zajištěna 
počáteční podpora významných partnerů (Senát, 
Svaz měst a obcí...) i základní vstupní financová-
ní. …“

Zvláštní číslo Bulletinu SKiP

finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR,  
a to prostřednictvím dotačního programu Knihovna 
21. století.

Kontakt na autorku: linda.jansova@gmail.com,-
linda.jansova@nkp.cz
Bulletin SKIP: https://bulletinskip.skipcr.cz/

Bookstart – S knížkou do života

Projekt však může být úspěšný pouze tehdy, 
vezmou-li ho za svůj veřejné knihovny v ČR. Je 
zaměřen na ty právě narozené človíčky v rodi-
nách s důrazem na roli knihoven při jejich roz-
voji. Díky společnému úsilí rodičů a knihoven 
je velká naděje, že se z dítěte stane celoživotní 
čtenář. Čtenářská gramotnost zvyšuje inteligenci, 
komunikační schopnosti a později i s tím spojený 

úspěch na trhu práce. Ale to už jsme trochu dale-
ko. Projekt Bookstart je stejně jako ti, kterým je 
primárně určen, v plenkách. Jsme u jeho prvních 
krůčků. Nepropásněme je a dejme projektu šanci.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
Web SKIP ČR: http://www.skipcr.cz/

1) Článek Otevíráme svět – Bookstart je k dispozici na http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Cla-
nek.aspx?id=20170331.

2) Prezentace ze semináře naleznete na http://www.skipcr.cz/aktuality/seminar-v-gi-praha-23.10.-s-knizkou-do-
-zivota-bookstart.

3) Publikace je ke stažení na http://skipcr.cz/dokumenty/zc_17-1.pdf.
4) Např. na http://skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/bookstart.

Knihovna - věc veřejná

Kateřina Hubertová 

Pro naši republiku byly ve 20. století histo-
ricky převratné roky, které končily osmičkou. 
Jedním z těch roků pro Čechy nejvýznamnějších 
byl rok 1918. A tak příští rok oslavíme 100 let od 
založení Československa. 

Svaz knihovníků a informačních pracovní-
ků České republiky (SKIP ČR) při příležitosti 
100 let od založení Československa v roce 1918  
a v těsné souvislosti se 100. výročím 1. knihov-
nického zákona z roku 1919 připravuje ve spo-
lupráci s krajskými knihovnami projekt s ná-
zvem Knihovna – věc veřejná. Mělo by se jednat 
o cyklus cca 14 veřejných panelových disku-
sí, které proběhnou v letech 2018-2019. Vždy  
v každém kraji jedno setkání. Obsah bude zamě-
řen zejména na význam, současnou a budoucí 
roli veřejných knihoven pro komunitu v obecné 
rovině strategického rozvoje regionu, význam 
bezpečného veřejného prostoru, který knihov-

ny nabízejí, na jejich roli v celoživotním učení 
apod. Hlavním cílem těchto setkání je, aby se  
u jednoho stolu sešli knihovníci, jejich zřizo-
vatelé i ti, kterým knihovny služby poskytují. 
Aby si vzájemně řekli, co od knihoven očeká-
vají, jaké jsou jejich představy, co postrádají  
a jak by služby knihoven vylepšili a pokusili se 
najít společná východiska a určit směr dalšího 
vývoje.

Protože čas běží velmi rychle, rozbíhají se jed-
nání v jednotlivých krajích a řeší se otázky ploš-
né i regionální. Je nutné urychleně specifikovat  
v každém kraji individuálně – termín, místo, ča-
sové rozpětí, seznam pozvaných hostů, moderá-
tora akce apod. O tom, jak bude projekt probíhat, 
se dozvíte v elektronických knihovnických kon-
ferencích.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
Web SKIP ČR: http://www.skipcr.cz/

Vývoj regionálních funkcí  
na Náchodsku

Klára Havlová

Metodická péče v Náchodě
Městská knihovna v Náchodě se od roku 1951 

stala zařízením Okresního národního výboru  
v Náchodě a začala působit jako okresní lidová 
knihovna. Převzala metodickou péči o ostatní 
knihovny v okrese a fond státní doplňovací kniho- 

vny. Metodická pomoc měla různé formy. Okres-
ní knihovna umožňovala knihovníkům místních 
lidových knihoven absolvovat zdejší praxi, po-
řádala semináře a metodické besedy, zajišťovala 
nákup knih a zpracovávala statistické výkazy. 
Metodici okresní knihovny jezdili do místních 
lidových knihoven a přímo v obcích pořádali be-
sedy a přednášky, pomáhali s aktualizací a revizí 
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Burza nápadů v roce 2017 Exkurze knihovníků v Miletíně

fondu podle tehdejších politických poměrů.

Budování střediskového systému
V souvislosti se vznikem střediskového systé-

mu se přistupovalo k profesionalizaci městských 
a střediskových knihoven. V tehdejším náchod-
ském okrese byly profesionalizované střediskové 
knihovny v Broumově, Červeném Kostelci, Čes-
ké Skalici, Hořičkách, Hronově, Jaroměři, Me-
ziměstí, Novém Městě nad Metují a Polici nad 
Metují. Okresní lidová knihovna v Náchodě nad 
těmito střediskovými knihovnami působila jako 
ústřední.

V okrese Náchod byl zaváděn střediskový 
systém postupně od roku 1976 – vždy dvě stře-
diska ročně, takže byl dokončen v roce 1980.  
V síti bylo zapojeno celkem 106 knihoven: 
Okresní lidová knihovna v Náchodě, 10 místních 
a městských lidových knihoven s profesionální-
mi pracovníky a 95 místních lidových knihoven 
s neprofesionálními pracovníky. Každá středis-
ková knihovna budovala výměnný fond, ze kte-
rého distribuovala místním lidovým knihovnám 
soubory knih. Okresní úřad poskytoval středis-
kovým knihovnám finance na nákup knih do vý-
měnných souborů a na platy knihovníků místních 
lidových knihoven.

Transformace systému
Ke zrušení střediskového systému došlo  

v roce 1995 a knihovny byly předány městským 
a obecním úřadům. Okresní knihovna byla zru-
šena a město Náchod založilo Městskou knihov-
nu v Náchodě, obecně prospěšnou společnost. 
Knihovny, které při změně zřizovatele získaly 
právní subjektivitu, uzavřely s obecními úřady 
smlouvy o poskytování knihovnických služeb 
obcím. Knihovny, které se staly součástí měst-
ských úřadů nebo organizační složkou obce (bez 
právní subjektivity), již nemohly poskytovat 
obcím služby. Výměnné fondy byly ponechány 
v obecních knihovnách. Knihy, o které neměla 
žádná knihovna zájem, byly odepsány.

Od roku 1996 fungovaly dále výměnné fon-
dy v knihovnách Náchod, Červený Kostelec, 
Jaroměř, Nové Město nad Metují a Police nad 

Metují. Střediskový systém v Městské knihovně  
v Hronově se udržel do roku 1998. Obecní úřady, 
zřizovatelé místních neprofesionálních kniho-
ven, přispívaly městským knihovnám na zákla-
dě smluv o zajišťování knihovnických služeb  
v obcích finančními prostředky na nákup výměn-
ných fondů a na platy knihovníků. Metodické 
vedení zajišťovala nadále Městská knihovna Ná-
chod z finančních prostředků získaných na regio-
nální činnost od okresního úřadu.

Regionální funkce knihoven
Po zavedení regionálních funkcí v roce 2001 

využila Městská knihovna v Náchodě (jakožto 
knihovna pověřená výkonem regionálních funk-
cí) faktu, že léta budovaný střediskový systém 
knihoven zůstal částečně zachován i po jeho 
legislativním zrušení, a začala spolupracovat  
s městskými knihovnami, které ve střediskovém 
systému pokračovaly a staraly se kontinuálně  
o chod neprofesionalizovaných knihoven a budo-
vání a cirkulaci výměnného fondu v knihovnách 
svého metodického obvodu. O neprofesionali-
zované knihovny dříve spadající pod již zrušené 
střediskové knihovny začala pečovat náchodská 
knihovna. Ta také poskytovala střediskovým 
knihovnám část své dotace na nákup výměnného 
fondu a také jim proplácela konzultační a pora-
denskou službu. V prvních letech fungování re-
gionálních funkcí obsluhovala Městská knihovna 
Náchod (částečně skrze střediskové knihovny) 
98 knihoven v regionu. Počet pracovníků zajišťu-
jících výkon regionálních funkcí byl ve statistice 
uváděn 3,5 přepočteného úvazku.

Aktuální situace 
V současné době vykonává náchodská knihov- 

na regionální funkce pro 84 knihoven (10 pro-
fesionalizovaných knihoven, 59 neprofesiona-
lizovaných knihoven, 11 poboček profesiona-
lizovaných knihoven, 4 knihovny jiných sítí)  
a počet pracovníků zajišťujících výkon regionál-
ních funkcí je 2,65 přepočteného úvazku. V tom 
ale nejsou započítáni pracovníci střediskových 
knihoven, kteří zastávají část práce metodiků 
pověřené knihovny. Velký důraz se klade na 

budování výměnných fondů. Částky vydávané 
na nákup knih do výměnného fondu tvoří téměř  
30 % celkové dotace na výkon regionálních funk-
cí. K tomu většina zřizovatelů neprofesionalizo-
vaných knihoven přispívá na nákup výměnného 
fondu svým střediskovým knihovnám; tento pří-
spěvek se ročně pohybuje kolem 350 000 Kč.

výhody a nevýhody decentralizovaného sys-
tému 

Mezi výhody decentralizovaného systému 
patří především dlouhodobě budované vztahy 
s knihovníky i zřizovateli knihoven, snazší ko-
munikace a dostupnost služeb neprofesionalizo-
vaným knihovnám, strategické rozmístění vý-
měnného fondu, umožňující pružnější obměnu 
souborů či rozdělení metodické práce.

Nevýhodou je, že jednotlivá střediska nelze 
řídit takovým způsobem, aby byl výkon regio-
nálních funkcí v celém regionu na stejné úrovni. 
I přes nastavení jasných pravidel a metodik vyda-
ných pověřenou knihovnou má každá středisko-
vá knihovna jiný náhled na postupy vykonávání 
regionálních funkcí, a vznikají tak velké rozdíly 
ve výkonech. Jednotlivé střediskové knihovny  
(a následně i knihovny jejich obvodů) mají různé 
knihovní programy (KpWin SQL, Verbis, Clavi-
us, Tritius), takže je nelze propojit do jednotného 
regionálního automatizovaného systému.

Souhrn poskytovaných služeb pro knihovny
Městská knihovna v Náchodě zastřešuje  

a organizuje výkon regionálních funkcí v celém 

regionu. Pro knihovníky pořádá porady, vzájem-
ně inspirační setkání knihovníků (burza nápadů)  
a vzdělávací akce zaměřené na využití v knihov- 
nické praxi. Každoročně organizuje studijní ex-
kurzi do úspěšných knihoven. Zajišťuje sběr sta-
tistických údajů i jejich vyhodnocení. Pomáhá 
při prezentaci knihoven na webu, automatizaci 
knihoven, aktualizaci i revizi fondů, projektování 
nových knihoven, zpracování dotačních projek-
tů a vyjednávání se zřizovateli knihoven s cílem 
zlepšit podmínky provozování knihoven i služeb 
jejich čtenářům.

Zdroje:
• ŠKRAŇKOVÁ, Věra. 21. století a výměnné 

soubory. Region Náchodsko. U nás: knihovnicko-
-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje 
[online]. 2004, roč. 14, č. 4, s. 20-21 [2017-10-17]. 
ISSN 0862-9366. Dostupné též z: http://www.
svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/471.pdf

• ŠKRAŇKOVÁ, Věra. Regionální služby 
Městské knihovny v Náchodě. U nás: knihov-
nicko-informační zpravodaj Královéhradecké-
ho kraje [online]. 2010, roč. 20, č. 4, s. 15-16 
[2017-10-17]. ISSN 0862-9366. Dostupné též 
z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_ar-
chiv/201004009.pdf

• Výroční zprávy a komentáře ke statistikám 
Městské knihovny Náchod

Kontakt na autorku: havlova@mknachod.cz
Web Pro knihovny Městské knihovny Náchod: 
https://proknihovny.mknachod.cz/
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Knihovnice/knihovník 
roku 2017

Eva Semrádová

Ve středu 18. října 2017 proběhl ve Studijní  
a vědecké knihovně v Hradci Králové již 9. ročník 
Setkání knihovnic a knihovníků, v jehož rámci byly 
oceněny vybrané osobnosti Královéhradeckého 
kraje. O slavnostním večeru se můžete dozvědět 
více v rubrice Stalo se aktuálního čísla zpravodaje. 
Nyní ale dovolte, abychom vás seznámili s oceně-
nými knihovnicemi a knihovníky. 

Kategorie Knihovnice/knihovník malé veřejné 
knihovny:
lucie vejvodová
Obecní knihovna Nepolisy, okr. Hradec Králové

Paní Lucie Vejvodová vede knihovnu v obci 
Nepolisy již 10 let, pravidelně se účastní knihov-
nického vzdělávání, absolvovala základní knihov-
nický kurz a poznatky z workshopů a seminářů 
tvůrčím způsobem využívá při práci v knihovně.

Nepolisy jsou domovem pro téměř 1 000 
obyvatel, z toho desetina patří mezi návštěvníky 
knihovny. Čtenářské prostory jsou umístěny  
v přízemí obecního domu, k dispozici je velká 
místnost s moderním nábytkem a do budoucna 
je plánováno ještě další dovybavení interiéru. 
Knihovní fond je poměrně rozsáhlý, doplňuje se 

nabídkou z výměnných fondů a pomocí stabilního 
finančního příspěvku obce i nákupem. Knihovna 
má své místo při organizaci programů pro celou 
obec, samozřejmostí je spolupráce s místní školou. 
Nejoblíbenější akcí pro děti je Noc s Andersenem; 
v letošním roce proběhl již 10. ročník.

Paní Vejvodová se stará o své čtenáře se zájmem 
a díky vstřícnému postoji vedení obce se jí daří 
budovat v centru Nepolis prosperující knihovnu.

Jiřina Perná
Místní knihovna Mladějov, okr. Jičín

Paní Jiřina Perná je knihovnicí v obci Mladějov 
od roku 2003, po celou dobu se aktivně zajímá  
o novinky z oboru a účastní se vzdělávání organi-
zovaného pro jičínský region.

V Mladějově žije 500 obyvatel. Knihovnu 
najdeme v budově bývalé školy, nové knížky 
na regálech prostorné půjčovny jsou zejména  
z výměnných fondů od Knihovny Václava Čtvrtka  
v Jičíně. Knihovna má automatizovaný knihov-
nický systém a vlastní web. Důležitou součástí 
činnosti knihovny jsou kulturní a vzdělávací akce. 
V nedávné době to byla velká výstava k historii 
obce v rámci sjezdu rodáků a přátel Mladějova 
a okolních obcí. Pravidelně se konají dílny pro 
mateřskou školu, vánoční a velikonoční setkání, 

která jsou vždy spojená s četbou. Paní Perná se 
zajímá o regionální historii, aktivně se podílí na 
kulturním dění v obci a dbá na propagaci čtenář-
ství. Její čtenáři si už zvykli na individuální péči  
a spoléhají, že jim zajímavou četbu doporučí nebo 
ji z jičínské knihovny doveze. (Pozn. redakce: více 
o paní knihovniciv článku Dáma – knihovnice  
– badatelka aktuálního čísla zpravodaje.)

Jiřina Bittnerová
Knihovna Jaroslava City vysokov, okr. Náchod

Paní Jiřina Bittnerová se knihovnické práci vě-
nuje poměrně krátkou dobu, ale z výsledků jejího 
působení je patrné, že svým aktivním přístupem  
a nadšením dokázala zařadit knihovnu mezi vy-
hledávaná místa v obci.

Vysokov je menší obec s 500 obyvateli; 
knihovnu najdeme v zrekonstruovaných prosto-
rách obecního úřadu a zajímavostí je, že v názvu 
má knihovna jméno slavného rodáka, ilustrátora, 
scenáristy a vypravěče pohádek Jaroslava City. 
Paní knihovnice se stará o dobré doplňování 
novou literaturou z výměnných fondů střediska 
v Náchodě a pro obyvatele Vysokova připravuje 
řadu kulturních a vzdělávacích akcí. V obci není 
škola ani školka, přesto dokáže motivovat děti  
k návštěvě knihovny. V roce 2016 se v této 
knihovně uskutečnilo 60 akcí komunitního 
charakteru, v knihovně se schází dětský kroužek 
Šikovné ručičky, Dámský klub, probíhá vánoční 
i velikonoční výstava s ochutnávkou cukroví, 
do programu patří lekce trénování paměti, Noc  
s Andersenem, výlety i společné čtení.

Paní Bittnerová pravidelně informuje o dění 
v knihovně v obecním zpravodaji, k propagaci 
využívá webové stránky. Její „zapálení“ pro 
knihovnickou práci je příkladné, což dokládá  
i návštěvnost knihovny, která se za poslední tři 
roky zdvojnásobila.

Kategorie Knihovnice/knihovník veřejné 
knihovny:
Bc. Helena Holanová
Městská knihovna Chlumec nad Cidlinou, okr. 
Hradec Králové

Paní Bc. Helena Holanová přišla mezi knihov-
níky před 30 lety; začínala ve vesnické knihovně, 
ale už o několik roků později byla jmenována ředi-
telkou Městské knihovny v Chlumci nad Cidlinou, 
kde pracuje dodnes. V průběhu svého působení 
v městské knihovně si doplnila vysokoškolské 
knihovnické vzdělání.

Chlumec nad Cidlinou je město s 5 000 
obyvateli a velkou tradicí čtenářství: první čte-
nářské spolky vznikly již ve 20. letech 19. století  
a městská knihovna nedávno oslavila 110. výročí 
založení. V současné době knihovnu navštíví roč-
ně 26 000 čtenářů. Pestrá nabídka knihovnických 
služeb pro všechny věkové kategorie je rozšířena 
o činnost infocentra a střediskovou činnost pro 
knihovny v okolních vesnicích. Častými návštěv-
níky chlumecké knihovny jsou děti; spolupráce 
se základní školou obsahuje například i projekt 
čtenářského klubu pro žáky se specifickými vzdě-
lávacími potřebami. Nyní je největší očekávanou 
událostí stěhování knihovny do nové budovy na 

lucie vejvodová

Jiřina Perná

Jiřina Bittnerová
Bc. Helena Holanová
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Helena Vejvarová

Mladějovská knihovna se může pochlubit 
mnoha službami pro své čtenáře. Má svůj online 

katalog, webové stránky, příjemné prostředí, ve-
řejný internet. Ke spokojenosti přispívá také veliký 
soubor knih, který je stále obměňován a doplňo-
ván dle požadavků čtenářů z výměnných fondů.  

Dáma – knihovnice – badatelka
Božena Klabalová

Letos v létě nás dostihla smutná zpráva, že ze-
mřela naše bývalá kolegyně, PhDr. Vlasta Ham-
plová, dlouholetá pracovnice Studijní a vědecké 

knihovny v Hradci Králové (SVK HK). 
Narodila se v České Třebové, kde po matu-

ritě zahájila svou knihovnickou kariéru v měst-
ské knihovně (1958-1964). Obor knihovnictví 
vystudovala na Fakultě osvěty a novinářství UK 

PhDr. Vlasta Hamplová 1941-2017 

V loňském roce tuto malou knihovnu navštívilo 
941 uživatelů.

Duší knihovny je paní Jiřina Perná. Mnoho lidí 
z obce má tuto dámu s knihovnou neodmyslitelně 
spojenou. Paní knihovnice vždy ochotně vychá-
zela a vychází vstříc požadavkům čtenářů. Svým 
nasazením a zápalem jde po dlouhá léta s dobou  
a snaží se nabídnout ty nejlepší služby. Pro požado-
vané knihy svědomitě jezdí do Knihovny Václava 
Čtvrtka v Jičíně. Někdy už cestou z Jičína knihy 
rozváží svým čtenářům, aby se k nim dostaly co 
nejrychleji.

Pravidelně pořádá několikrát do roka mimo 
běžné výpůjční hodiny ve spolupráci s místní ma-
teřskou školkou výtvarné dílničky pro děti. Vždy 
se na tvoření poctivě připravuje, sestavuje literatu-
ru k tématu a návody výroby, které dětem pečlivě 
vysvětlí.

Paní knihovnice spolupracovala na náročné 
organizaci sjezdu rodáků a přátel obcí Mladějova, 
Rovně, Hubojed, Střelče a Skařišova, pořádaného 
Obecním úřadem v Mladějově, především na pří-
pravě materiálů a instalaci výstavy 150 let knihov-
ny Mladějov.

V současné době se věnuje badatelské práci pro 
akci ke 100. výročí konce 1. světové války. Ráda 
by shromáždila veškeré dostupné informace o mu-
žích z Mladějova a přináležejícího okolí, kteří do 
této války narukovali, ať už se vrátili, či padli. Ze 
vzpomínek by vznikl alespoň částečný obraz o je-
jich osudech i osudech jejich rodin.

Ocenění „knihovnice Královéhradeckého kraje 
roku 2017“ si paní Perná převzala ve středu 18. 10. 
2017 na slavnostním setkání knihovnic a knihovní-

ků v konferenčním sále Studijní a vědecké knihov-
ny v Hradci Králové.

Zdroje:
• Mladějov [online]. [cit. 2017-10-11]. Dostup-

né z: http://knihovnamladejov.webk.cz/
• Mladějov: oficiální stránky obce [online]. 

c2015 [cit. 2017-10-11]. Dostupné z: http://www.
mladejov.e-obec.cz/

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

Paní Perná

náměstí, čímž se završí dlouholeté snahy paní 
ředitelky dát knihovně moderní ráz. Stavba je 
financována z rozpočtu města a otevření se plánuje 
na první polovinu příštího roku.

Paní Holanová dosáhla profesních úspěchů 
díky své pracovitosti, vytrvalosti, ale i díky lásce 
ke knihám a knihovnictví. Titul knihovnice roku 
je poděkováním za její dlouholetou práci ve pros- 
pěch chlumeckých čtenářů.

PhDr. Jan Meier
Městská knihovna Broumov, okr. Náchod

Pan doktor Jan Meier je knihovníkem 43 let, po 
vysokoškolských studiích nastoupil do knihovny  
v Meziměstí. V roce 1987 byl jmenován ředitelem 

Městské knihovny v Broumově a nyní po 30 letech, 
kdy svoje profesní působení v městské knihovně 
ukončil, je za jeho jménem dlouhá řada význam-
ných aktivit pro broumovský region.

Město Broumov má 7 500 obyvatel. Městskou 
knihovnu, kterou najdeme na náměstí, ročně na-
vštíví téměř 35 000 uživatelů, výpůjční činnost 
se pohybuje kolem 50 000 dokumentů ročně. 
Práce knihovníka v Broumově je ovlivněna pří-
hraniční polohou města a z tohoto pohledu jsou 
cesty známých osobností, jako například Františka 
Kožíka, Roberta Fulghuma, Jiřího Grygara, Evy 
Kantůrkové, Petra Šabacha, Ludvíka Vaculíka, 
Olgy Tokarczukové, Václava Větvičky, Jiřího 
Rudiše, Vladimíra Renčína a mnoha dalších, do 
broumovské knihovny výjimečnou událostí. Pan 
Meier stál v 90. letech u zrodu spolupráce českých 
a polských knihovníků. Výsledkem jeho zájmu  
o regionální literaturu je několik publikací a spo-
lupráce s nakladatelstvím Bor Liberec i vlastní 
přednášková činnost. K publikační činnosti patří 
fejetony a další publicistika v celostátním i regi-
onálním tisku, působení v redakční radě časopisů 
Čtenář a Broumovsko. S panem Meierem jste se 
také mohli setkat při moderování literárně-hu-
debních pořadů, ve vysílání rozhlasu a televize, 
a to jak v diskusích o současném knihovnictví  
a literatuře, tak v pořadech o broumovském re-
gionu: již pět let například připravuje rešerše pro 
pořad Toulavá kamera.

Pan Meier od počátku spojoval práci knihov-
níka se širokým spektrem kulturních akcí přesa-
hujících rámec knihovny a jistě bude v některých 
aktivitách nadále pokračovat a přispívat k rozvoji 
kulturního života svého rodného města.

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

PhDr. Jan Meier
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Praha v letech 1961-1966 a studium završila  
v roce 1975 získáním doktorátu. Mezitím půso-
bila jako metodička v hradecké okresní knihov-
ně (dnes Knihovna města Hradce Králové) a in-
spektorka pro knihovny na odboru kultury KNV 
v Hradci Králové. 

Od roku 1970 až do svého odchodu do důcho-
du v roce 2000 pracovala v SVK Hradec Králové: 
věnovala se bibliograficko-informačním služ-
bám, vyučovala bibliografii, stála u zrodu regio-
nálního informačního střediska Východočeské-
ho kraje, přivítala zavádění výpočetní techniky  
v SVK, které umožnilo převést regionální fak-
tografické databáze osobností a institucí – její 
srdeční záležitost – do elektronické podoby, 
podílela se na vzniku Literárních dílen SVK… 
O její rozsáhlé publikační a rešeršní činnosti se 
lze přesvědčit v online katalogu SVK HK.1

V roce 2000 byla dr. Vlastě Hamplové udě-
lena medaile Z. V. Tobolky za celoživotní práci 
v knihovnách. Knihovnictví, bibliografie, infor-
mační služby a regionální problematika tvořily 
náplň jejího (nejen profesního) života.

Výše uvedená fakta si čtenář těchto vzpo-
mínkových řádků může připomenout např. 
ve Slovníku českých knihovníků.2 Slovníko-
vé heslo ovšem nemůže obsáhnout všechno: 
nedočtete se v něm, jakou laskavou, vlídnou  
a pracovitou (až workoholickou) vedoucí měli 
v dr. Hamplové její podřízení v oddělení bib-
liograficko-informační služby a posléze od-
boru speciálních služeb SVK HK; nezažili 
jste na vlastní kůži její pochopení pro pracu-
jící maminky s dětmi a pro dálkově studu-
jící knihovnické mládí; nikdo už nedocení,  
s jak nesmírnou obětavostí pečovala o své blíz-
ké; pamětníci vědí, jak milovala dobrou beletrii  
a také bohatě vypravené publikace z oboru 
kunsthistorie (říkala tomu, že „si šušňá“ při lis-
tování v nich); už vůbec se do slovníku nehodí 

její oblíbený bojový pokřik, kterým zaháněla 
chmury osobní i pracovní; zapomenout nelze 
na její pábitelský přístup k životním zkušenos-
tem, i těm, které by mnozí z nás nedokázali brát  
s humorem a nadhledem…

Není namístě dělat definitivní tečku za živo-
tem tak bohatým a obohacujícím: mám tu pro 
vás na závěr pár slov dr. Vlasty Hamplové, pár 
vzpomínek na „knihovnické kdysi“, jež jsou stá-
le aktuální a inspirující: „Předpokládala se však 
tvořivost, umění improvizace, samostatné myš-
lení, schopnost jednat s lidmi. Sama jsem pak 
rychle pochopila význam umění ovlivnit členy 
rady a další významné činitele ve městě, případ-
ně na okrese tak, aby nejprve o knihovně věděli  
a postupně jí fandili a pomáhali prosazovat její 
potřeby. Jen jsme tomu tenkrát neříkali lobbiz-
mus, ale ‚líná huba holé neštěstí' (v našem pří-
padě pro knihovnu). Ono to nebylo na malém 
městě zas tak těžké. Jen jste museli být včas na 
správném místě, tedy pracovat v osvětové bese-
dě, kulturní komisi, pomáhat při vysílání měst-
ského rozhlasu a vůbec se podílet na kulturním  
i společenském dění ve městě a všude vystupo-
vat v barvách knihovny.“3 

Do čísla přispěli:
Mgr. Jana Benešová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Bc. vladimíra Buchtová – SVK  

v Hradci Králové, Mgr. lenka Damborská – Moravská zemská knihovna v Brně, Bc. Klára Havlová 

– Městská knihovna Náchod, Mgr. Martina Opršalová Dašková – Biskupská knihovna Biskupství 

královéhradeckého, Mgr. Bohdana Hladíková – SVK v Hradci Králové, Mgr. Zuzana Hloušková 

– nezávislá autorka, Bc. Kateřina Hubertová – SKIP 08 Východní Čechy a Knihovna města Hradce 

Králové, PhDr. linda Jansová, Ph.D. – Knihovnický institut NK ČR, Mgr. lucie Jirků – SVK  

v Hradci Králové, PhDr. Božena Klabalová – Hradec Králové, Mgr. Bohumila Krausová  

– Místní knihovna Chvalkovice, Mgr. Markéta Maršíková – Knihovna Egona Hostovského 

Hronov, Jaroslava Martinová – Městská knihovna Vamberk, Jiří Ptáček – SVK v Hradci Králové,  

Mgr. Michaela Sehnalová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Bc. Eva Semrádová – SVK  

v Hradci Králové, Mgr. Andrea Součková – SVK v Hradci Králové, Mgr. Marta Staníková – KDK 

SKIP 08 Východní Čechy a Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem, Gabriela Šumavská  

– Místní lidová knihovna Sběř, Mgr. vanda vaníčková – Univerzita Palackého v Olomouci, Helena 

vejvarová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Mgr. Michaela voborníková – Knihovna města 

Hradce Králové.

Slavnostní Setkání knihovnic a knihovníků  
v roce 2017
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