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Co přinese rok 2019

Andrea Součková

Milé čtenářky, milí čtenáři, 
první letošní editorial je přehledem nejdůle-

žitějších novinek aktuálního roku. Dozvíte se 
například, čemu se ve zpravodaji U nás budeme 
věnovat, co by nemělo uniknout vaší pozornosti 
a na co se můžete těšit.  

Knihovny v Královéhradeckém kraji před 
sebou mají další symbolickou etapu. Jistě jste si 
už všimli, že společně s novým číslem zpravoda-
je vyšla mimořádná příloha Koncepce rozvoje 
knihoven Královéhradeckého kraje na léta 
2019–2023. Členové pracovní skupiny (seznam 
je uveden na obálce přílohy) si zaslouží velký dík 
za to, že věnovali čas a energii zpracování tohoto 
strategického materiálu. Doufáme, že vám doku-
ment bude ku pomoci a podpoří vás v komunikaci 
s vaším zřizovatelem. K tomu by měl přispět i leták, 
který je součástí přílohy a obsahuje výtah nejdůle-
žitějších bodů koncepce. 

S novou krajskou koncepcí nastal čas zamyslet 
se i nad dalšími ročníky propagačních kampaní. 
Obálka prvního čísla zpravodaje, stejně jako 
zaměření rubriky Naše téma, dává tušit, čemu se 
budeme v roce 2019 věnovat. Motto „Vzdělávejme 
společně“ vystihuje, co je cílem kampaně zaměře-
né na „knihovny a školy“. V odborné knihovnické 
komunitě se jedná o frekventované téma a určitě 
si zaslouží naši pozornost. Spolupráci mezi těmito 
dvěma institucemi se rozhodla posílit i Studijní 
a vědecká knihovna v Hradci Králové, a tak je 
na letošní rok plánována celá řada aktivit: více 
na https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Sluzby-

-knihovnam/Propagacni-kampan.aspx. Hlavním 
garantem za tuto oblast je Mgr. Michaela Hašková, 
která se v krajské knihovně kromě jiného věnuje 
informačnímu vzdělávání. Pohled z druhé strany 
(ze školského prostředí) přináší dlouholetá členka 
redakční rady Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. Téma 
kampaně bude v letošním roce ovlivňovat i rubri-
ku Okénko, kde jsme se rozhodli vyslyšet přání 
našich čtenářů a zaměřit ji na literaturu pro děti 
a mládež. Každé číslo bude věnováno jednotlivým 

věkovým kategoriím a doporučeným titulům. Více 
v článku Bc. Markéty Poživilové z Knihovny města 
Hradce Králové. 

Minulá krajská koncepce knihoven na léta 
2014–2018 ukázala na mnohé oblasti, jež je po-
třebné rozvíjet a podporovat i v nadcházejícím 
období. Jak z posledních průzkumů vyplývá, 
jedna třetina knihoven v kraji stále nemá svou 
webovou stránku, a nesplňuje tak příslušné celo-
státní doporučení. Kampaň loňského roku (téma: 

„Elektronické zdroje a služby v knihovnách“) jsme 
tedy nechtěli zcela opustit a rozhodli jsme se zavést 
novou rubriku Webové stránky knihoven. Více 
naleznete v úvodním článku rubriky od Bc. Evy 
Semrádové, která je rovněž hlavní autorkou vloni 
vydané tematické metodické příručky, jež vyšla 
jako příloha čtvrtého čísla U nás. 

Na začátku tohoto článku zmiňuji, že knihovny 
v kraji mají za sebou další etapu. Pro knihovny 
v České republice představuje bezesporu důležitý 
mezník první knihovnický zákon z roku 1919, 
díky kterému se dnes může ČR pyšnit nejvyšším 
počtem knihoven na počet obyvatel nejenom 
v rámci Evropy, ale celosvětově. Výročí sta let od 
přijetí prvního knihovnického zákona připomene 
řada knihoven, kromě jiných i Knihovna Václava 
Čtvrtka v Jičíně, jejíž výzvu předkládáme v ak-
tuálním čísle. Významné datum připomeneme 
v průběhu roku samozřejmě i ve zpravodaji U nás 
a připojíme informace o plánovaných aktivitách 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 
Vzniku prvního knihovnického zákona předchá-
zelo založení první republiky. Na toto jubileum 
v prvním čísle zpravodaje několikrát narazíte, ale 
systematicky se mu věnuje příspěvek rubriky Stalo 
se s nastíněním oslav v jednotlivých regionech. 

Rok 2019 tedy bude nabitý a s ním samozřejmě 
i obsah zpravodaje U nás, což by nebylo možné bez 
autorů, kteří nám zachovávají přízeň, a přidávají se 
stále noví přispěvatelé. Věříme, že i v tomto roce 
pro vás bude časopis důležitým zdrojem informací 
a imaginárním rádcem. Co nového přinese další 
číslo zpravodaje U nás, to se nechte překvapit 
příště! Nyní ale už za redakci přeji pěkné čtení.
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v roce 2014 jsem na metodickém serveru pro uči-
tele RVP.CZ zveřejnila článek Veřejná knihovna 
jako potenciální partner školy.1) Posuňme se ale od 
pochval toho, co děláme, k tomu, jak bychom měli 
ještě lépe spolupracovat na profesionální úrovni 
a s charakterem 21. století v zádech.

Koncepce rozvoje knihoven Královéhradeckého 
kraje stanovuje na léta 2019–2023 čtyři hlavní ob-
lasti, jimž se věnuje. Hovoří mimo jiné o knihovně 
jako o otevřeném vzdělávacím centru či službách 
knihoven zaměřených na vzdělávání. Splnit takové 
body s co nejlepším výsledkem propojení knihoven 
se školami jistě zahrnuje. Ano, knihovny vzdělá-
vají i samy. A dobře. Pokud by si ale myslely, že 
to stačí, setrvávaly by, řečeno slovy císaře Aurelia, 
v klamu a nevědomosti. Pro komplexní vzdělávání 
a informační kultivaci (dětí) knihovny školy po-
třebují a školy potřebují knihovny. 

Zásadní odpověď na PROČ tahle spolupráce 
(viz nadpis článku) dávají stejné cíle. Prvním 
z nich je práce s informacemi, denní chleba pro 
knihovnu i školu. Obojí instituce informace předá-
vají, učí s nimi děti, čtenáře pracovat. Každá svými 
způsoby a metodami, ale obojí, věřím, s co nejlep-
ším vědomím a svědomím. Druhý cíl navazuje a je 
jím rozvoj gramotností, zejména informační 
a čtenářské. Knihovny i školy pracují s individu-
alitami, s osobnostmi, které jsou na počátku práce 
mnohdy rozumem a dovednostmi jako příslovečná 

tabula rasa. Vštěpují jim zásady, jak vnímat svět 
kolem sebe, rozumět sdělením, číst a později číst 
mezi řádky. Snahou knihoven i škol je připravovat 
děti k tomu, aby se neztratily v záplavě informací 
dnešního světa, aby rozuměly, co jim říká, nabízí, 
ale i kdy s nimi začíná manipulovat. 

Další vysvětlení podporující mé přesvědčení, 
že se spolupráce knihoven a škol vyplatí a je 
ji potřeba hýčkat a starat se o ni, je spojené se 

„společným nepřítelem“ a tím, čemu ve společen-
ském vývoji obojí instituce čelí. Nacházíme se 
v 21. století, v době moderních technologií. Mnozí 
sociologové a psychologové této době říkají post-
faktická a jako její typický charakteristický znak 
vnímají rozhodování na základě emocí, názoro-
vou povrchnost a rozmach virtuálního prostředí 
(více viz článek Subjektivně-objektivní pohled: 
vysokoškoláci a práce s informacemi, U nás; roč. 
27, číslo 22). Kromě všech nesporných výhod, které 
aktuální stav má, jsou tu i značné nevýhody pro 
knihovnu a školu společné. Obojí instituce ztrá-
cejí monopol na informace. Během chvilky lze 
na internetu zjistit, vyhledat a ověřit cokoli. I proto 
by měly knihovny a školy spolupracovat, aby 
veřejnosti ukázaly, že najít informace je jedna 
věc, ale opravdu funkčně s nimi pracovat (opět 
se vracíme ke gramotnostem) je něco úplně jiného. 
Dovednost, kterou internet, Facebook, YouTube, 
Twitter, Instagram, a dokonce ani Google, samy od 

ŠUMNÉ KNIHOVNY

Šumné knihovny tak trochu jinak

Ester Horáková

V této rubrice vždy představujeme knihovny, 
které mají co ukázat, ať už je to nová či opravená 
budova, interiér či šikovný knihovník a knihovnice, 
od nichž se můžeme inspirovat a učit.

Já bych vám chtěla představit šumné knihovni-
ce tak trochu jinak. Vždy když se scházíme dvakrát 
ročně na poradách s metodičkami na Rychnovsku, 
potkávám je tam a obdivuji. Jsou to dámy většinou 
již trochu v letech, ale svou práci milují: jinak si 
neumím představit, proč ji dělají. Nemají totiž 
krásné knihovny, krásné prostory pro svoji práci. 
Většinou jsou to místa, kde je cítit plíseň a kde se 
v zimě ani netopí. S tím se naše kolegyně perou tak, 
že pro vypůjčování otevírají své domovy. V určitý 
den a v určitou hodinu k nim na kávu, popovídání 
a také za knihami přicházejí sousedky, které jsou 
zároveň jejich čtenářkami. Při odchodu si každá 
z nich odnáší nejen příjemný pocit ze setkání nebo 
novou informaci, ale také alespoň jednu knížku.

Druhou skupinou našich obdivuhodných ko-

legyň jsou knihovnice, které mají pevné tašky, do 
nichž vezmou knihy a v určitý den a hodinu obe-
jdou svou malou vesničku, navštíví své čtenářky 
a nabídnou jim knihy. Jejich čtenářky jsou většinou 
starší ženy, které již nemohou do knihovny dojít, 
ale chuť číst je ještě neopustila.

Není to dlouho, co jsem si řekla, že to vyzkou-
ším také. Batoh, který jsem dostala při jedné oslavě, 
jsem naplnila knihami všeho možného žánru, do 
ruky ještě jednu tašku a vyrazila jsem. Šla jsem 
pouze po registrovaných čtenářích a pouze po jed-
né části naší vesničky. Již u pátého domu mě bolela 
záda a ruce. Knihy opravdu nejsou žádné lehké 
čtení. Když jsem obešla osm domů svých čtenářů, 
už jsem chtěla domů. Půjčování mi v těchto osmi 
domácnostech totiž trvalo tři hodiny. Ne že bych 
neměla žádnou kondičku, ale všude zazněla věta: 

„Pojďte, prosím dál.“ A to se prostě neodmítá…
Takže, milé šumné dámy a kolegyně, smekám 

před vámi pomyslný klobouk a děkuji za vaši 
obětavost a vytrvalost.

Kontakt na autorku: podbrezi.knihovna@seznam.cz

NAŠE TÉMA

Úvodní PROČ aneb Knihovny a školy

Vanda Vaníčková

„Jestliže mi někdo dovede přesvědčivě dokázat, 
že nesprávně soudím nebo jednám, milerád své 
mínění změním; neboť hledám pravdu, kterou ještě 
nikdy nikdo škodu neutrpěl. Škodu mívá leda ten, 
kdo setrvává ve svém klamu a nevědomosti.“

(Marcus Aurelius, Hovory k sobě)

Spolu s novým rokem přichází nová knihovnic-
ká kampaň. Rokem 2019 zní „Vzdělávejme společ-
ně“, tématem jsou knihovny a školy. Z hlediska 
obsahové stránky se však o nic nového nejedná. 
Důkazem je nejen časopis U nás, v němž se vzdě-
lávání a propojení škol a knihoven věnujeme roky, 
ale i každodenní práce knihovnic a knihovníků 
(nejen) našeho kraje. Čisté svědomí mám i já: 

1 VANÍČKOVÁ, Vanda. Veřejná knihovna jako potenciální partner školy. Metodický portál RVP.CZ [online]. 2014 [cit. 
2019-01-14]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18599/verejna-knihovna-jako-potencialni-partner-skoly.html/

2 Dostupné na: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170209.pdf

Přednáška o reklamě pro školy ve Dvoře Králové 
nad Labem

Ukázka propojení knihovny a školy 
v Polici nad Metují
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novinkami, zavedli jsme i online formulář na ob-
jednávku lekcí. A stále hledáme nové cesty. 

Stále rozšiřujeme nabídku 
Letos máme jako novinku v plánu také speciál-

ní exkurze pro učitele. Pozveme je na konkrétní 
den a čas, provedeme je po veřejných prostorách, 
ukážeme konferenční sál a učebny, kde probíhají 
lekce a které se dají využít i jinak. Představíme 
náš rozsáhlý fond, ukážeme, jak nejlépe vyhledat, 
co potřebují, v moderním vyhledávači Primo. 
Předvedeme databáze, i ty vzdáleně přístupné. Pro-
bereme vytvořené lekce, můžeme diskutovat nad 
pracovními listy. Naším cílem je ukázat učitelům, 
jak mohou knihovnu v celé šíři užívat pro sebe, pro 
přípravu na výuku, jak nejlépe naplánovat návště-
vu se studenty. Rádi bychom znali i názory učitelů, 
rozpoutali debatu o možnostech další spolupráce. 
V posledním srpnovém týdnu zase pozveme učitele 
na posezení při kávě. V neformální atmosféře 
přivítáme nové nápady, naplánujeme akce na nový 
školní rok: exkurze, lekce, workshopy, vyhledává-
ní v katalogu, výstavy… 

Každý rok se také snažíme přijít s nějakou no-
vou lekcí. Od letošního ledna nabízíme workshop 
Paměťové techniky jako efektivní pomůcka 
v procesu učení, který vede certifikovaná lektorka 
trénování paměti Mgr. Klára Lukešová. S lekcemi, 
kluby i přednáškami o trénování paměti pro veřej-
nost má dlouholeté zkušenosti. Nové v tomto roce 
je to, že jsme workshopy začali nabízet školním 
třídám a chystáme se oslovit i vysokoškoláky. 
Myslím, že o akce zájem bude, protože zatímco 
kolegyně workshop vytvářela, ozvala se paní pro-
fesorka z gymnázia, zda knihovna nenabízí nějaké 
lekce trénování paměti nebo nevíme o někom, koho 
můžeme doporučit. Mohli jsme odpovědět, že se 
k tomu právě chystáme, a v lednu už proběhly dva 
úspěšné workshopy s jejími studenty. Snad i tento 
příklad dokládá, že se snažíme jednak vytvářet nové 
programy, o kterých si myslíme, že o ně bude zájem, 
a také pružně reagujeme na požadavky učitelů. 

Podobně jsme byli v září 2017 dotazováni, zda 
nenabízíme nějaký program v angličtině, a v pro-
sinci už jsme vyzkoušeli první lekci v angličtině. 
To byl také výrazný posun, protože do té doby nás 
navštěvovali především vyučující českého jazyka 

a literatury. A po diskusi s dějepisáři jsme zase 
vytvořili lekci zaměřenou na historii, konkrétně 
první světovou válku. Takže postupně rozšiřujeme 
i „spektrum“ učitelů, kteří mohou knihovnu se 
žáky navštěvovat. Dnes už to jsou nejen češtináři, 
učitelé základů společenských věd, ale i angličti-
náři a dějepisáři. To je myslím také jedna z cest, 
jak přilákat do knihovny více učitelů, odstraněním 
stereotypu, že knihovny jsou využitelné jen pro 
učitele českého jazyka. Protože práce s literaturou, 
hledání a vyhodnocování informací, nebo chcete-li 
čtenářská a informační gramotnost, patří do hodin 
všech předmětů.

Co přináší nejvíce pozitivních výsledků, a co 
mohu tudíž závěrem doporučit? Je to jednoznačně 
osobní kontakt s vyučujícími, podrobné předsta-
vení programu, jeho vyzkoušení. Učitel, který na 
vlastní kůži lekci zažije, se do knihovny často 
rád opakovaně vrací s novými a novými žáky. 
Neboť ví, že ho čeká příjemné prostředí, nový ko-
lega-knihovník, který má zase trochu jiný úhel po-
hledu, ohromné množství dokumentů, připravená 
vyučovací hodina vedená někým jiným, materiál 
v podobě pracovních listů. Když učitel navíc najde 
takového knihovníka, který rozumí učitelské ter-
minologii, jeho problémům, umí povzbudit, dodat 
energii, lépe pak prosadí, aby i vedení školy fandilo 
takové akci. Protože do knihovny se nechodí jen 
zabíjet čas a bavit se. Zde se i vzdělává. A kvalitně. 

Kontakt na autorku: michaela.haskova@svkhk.cz
Web knihovny: https://www.svkhk.cz/

Spolupráce se školami: zkušenosti SVK HK

Michaela Hašková

Naše knihovna spolupracuje se školami už 
dlouhá léta: od září roku 2010 jsme začali nabízet 
první lekci informačního vzdělávání a za tu řádku 
let jsme nasbírali mnohé zkušenosti. V tomto člán-
ku se zaměřím na to, jak jsme navazovali kontakty, 
jak je prohlubujeme a dále získáváme nové učitele.

Hledání možností spolupráce
Od otevření knihovny na konci září 2008 nás 

učitelé oslovovali sami, byli zvědaví na novou bu-
dovu. Měli zájem o exkurze, případně vyhledávání 
v katalogu, a tak jsme jim vyhověli; s žádným ná-
padem jak setkání obohatit nepřišli (my jsme také 
nijak zvlášť neexperimentovali). Byli spokojení 
s procházkou po knihovně, seznámením s řazením 
knih, uvítali, pokud jsme se žáků a studentů na 
něco ptali, někteří si vyzkoušeli práci s katalogem. 
Ale pracovalo se naráz s celou třídou, frontálním 
způsobem.

Změna přišla ze strany knihovny. V roce 2009 
totiž vznikla v rámci SDRUK sekce pro informační 
vzdělávání uživatelů, do které se naše knihovna 
také zapojila. Na základě podnětů z jednání 
skupiny jsme navrhli lekci, ve které mají hlavní 
slovo žáci a studenti, byl vytvořen dvouhodinový 
program, ve kterém je aktivita na straně návštěv-
níků. Od začátku jsme zvolili skupinovou práci, 
aby se mohli zapojit všichni a zároveň mezi sebou 
spolupracovali. Protože se osvědčila délka lekce 
i forma výuky, zůstáváme u tohoto modelu i nadále. 
Učitelé změnu uvítali, ale pořád jsou i takoví, kteří 

raději volí klasický výklad knihovníka. Exkurze 
jsme proto nezrušili, ale postupem času stoupal 
počet lekcí a klesal počet exkurzí. V roce 2018 
už bylo lekcí víc. Takže se vše vyvíjí, ale chce 
to trpělivost.

Bez propagace se to neobejde
Někdo by řekl, že se propagace do knihovny, 

a ještě do oblasti vzdělávání moc nehodí. Ale 
není tomu tak. V dnešní době různé organizace 
i jednotlivci nabízejí programy pro školy. Jsou 
to nejen muzea, galerie, hvězdárny, neziskové 
organizace, ale například i výživoví poradci. Nutno 
podotknout, že zatímco knihovny mají vzdělávací 
akce pro školy zdarma, ostatní vybírají nižší či 
vyšší poplatky. A protože musí přesvědčit učitele, 
že jejich programy za to opravdu stojí, zaměřují se 
na propagaci více. Knihovny často nabízejí srov-
natelné, nebo i lepší lekce, ale neumějí ten kvalitní 
obsah tak barvitě zabalit a prodat. A to je škoda.

Jak se s tím vypořádáváme v naší knihovně? 
Stále vylepšujeme letáky, skládačky s naší na-
bídkou, na webu máme sekci pro školy,1) kterou 
pravidelně aktualizujeme, v knihovně je pravidelně 
obměňován banner věnovaný školám. Od počátku 
klademe důraz na terminologii, která je učitelům 
vlastní, uvádíme nejen to, ke kterému předmětu 
se lekce hodí, ale i vzdělávací oblast či rozvíjené 
klíčové kompetence. Od loňského roku vydáváme 
školní newslettery, nabízíme individuální kon-
zultace pro učitele, vytvořili jsme i leták k tomu, 
co vše nabízíme učitelům. Vybrané ředitele škol 
i učitele pravidelně oslovujeme e-mailem s našimi 

1 https://www.svkhk.cz/Akce/Vzdelavani-uzivatelu/Pro-skoly.aspx

sebe nenaučí. Ale naučí ji kvalifikovaní odborníci, 
učitelé a knihovníci. 

I když knihovníci a učitelé „fungují jinak“, na 
jejich profese jsou kladeny odlišné nároky a velí 
jim různá ministerstva, měli by táhnout za jeden 
provaz. Pokud jako důvod nestačí argument 

společného cíle (vzdělávání, rozvoj gramotností 
a celková kultivace osobnosti) či popis „společ-
ného nepřítele“, naději dávám už jen vlastnímu 
úsudku čtenáře a selskému rozumu…

Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz

Lekce informačního vzdělávání v SVK HK

NAŠE TÉMA NAŠE TÉMA
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Na co učitelé slyší aneb 
Základní školská terminologie

Vanda Vaníčková

Když si lidé navzájem nerozumějí, nevěstí to 
nic dobrého. To známe nejen jako poselství ze sta-
rozákonní babylonské věže, ale i jako každodenní 
realitu. Jednou z příčin chybějícího porozumění 
může být, že o něj jedna či druhá strana nestojí. Jak 
ale předznamenává letošní knihovnická kampaň, 
tento problém se knihoven netýká. Ty školám 
chtějí nejen rozumět, ale být i rovnocenným part-
nerem ve vzdělávání. Pojďme tedy sjednotit jazyky.

Veselejší a záživnější článek by jistě byl, po-
kud by se představoval školní slang neboli mluva 
příslušné profesní či (zde nedobrovolné) zájmové 
skupiny škola. Dostat bůro, enko ze zemplu, mít 
maturu v paži a hákovat to. Knihovníci by si (bo-
hužel) měli spíše osvojit odbornou terminologii 
vztaženou ke vzdělávání a jeho uspořádání. Mezi 
stěžejní pojmy patří:1)

• Rámcové vzdělávací programy (RVP) re-
prezentují státní úroveň vzdělávání. Jedná se 
o soustavu programů, které vymezují závazné 
výstupy od předškolního až po středoškolské 
vzdělávání. RVP definují očekávanou úroveň 
znalostí, dovedností a postojů u absolventů da-
ných stupňů škol a oborů. Autorem většiny RVP 
je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR, RVP pro odborné školy vytvořil Národní 
ústav odborného vzdělávání. Pro knihovníky 
je pravděpodobně nejužitečnější Rámcový 
vzdělávací program pro základní vzdělávání 
a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia.

• Školní vzdělávací program (ŠVP) předsta-
vuje druhý stupeň kurikula, a to školní úroveň 
vzdělávání. ŠVP je povinný dokument, který 
zpracovává každá škola. Kromě identifikačních 
údajů a uspořádání učiva (co se kdy učí, s jakým 
výsledkem a pomocí jakých metod) slouží ŠVP 
k tomu, aby se škola nějak profilovala a odli-

šila se od škol ostatních. V praxi se například 
školy zaměřují na posílenou výuku vybraných 
předmětů, odkaz na významného rodáka obce, 
absolventa školy aj.

• Klíčové kompetence (vymezeny v RVP) jsou 
do českého vzdělávání zařazeny v kontextu 
celoevropského trendu rostoucího významu 
celoživotního učení. Popisují určitý soubor 
vědomostí, dovedností a postojů, které jsou 
významné pro každého žáka v běžném životě. 
Nejde tedy o konkrétní učivo, ale spíše o strate-
gie, jak se uplatnit ve společnosti. Na základní 
škole se jedná o kompetenci: k učení; řešení 
problémů; komunikativní; sociální a personál-
ní; občanskou; pracovní.

• Průřezová témata (vymezena v RVP) figurují 
obdobně jako klíčové kompetence nad veške-
rým učivem a jsou definována pro celou dobu 
vzdělávání na daném stupni školy. Pro základ-
ní vzdělávání se jedná o témata: Osobnostní 
a sociální výchova; Výchova demokratického 
občana; Výchova k myšlení v evropských a glo-
bálních souvislostech; Multikulturní výchova; 
Environmentální výchova a Mediální výchova. 
Průřezová témata mohou být vyučována jako 
samostatný předmět, obvykle ale bývají včle-
něna do některého z klasických vyučovacích 
předmětů nebo realizována formou projektů.

• Před začátkem každé (nejen) výchovně-vzdě-
lávací činnosti by si měl být knihovník vědom 
cílů, které daná činnost má. Výukové cíle lze 
členit podle různých klasifikací, základem však 
je rozdělení na cíle kognitivní (osvojování 
znalostí), psychomotorické (procvičení doved-
ností) a afektivní (formování postojů, hodnot). 

• Bloomova taxonomie výukových cílů je 
jednou z klasifikací, patří však mezi tradičně 
užívané nejen v teorii, ale i praxi. Pracuje 
se šesti úrovněmi cílů, k nimž náležejí určitá 

1 Podrobnější informace viz přímo jednotlivé rámcové vzdělávací programy nebo školní vzdělávací programy. Níže 
uvedené pojmy jsou popsány dle: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: Národní 
ústav pro vzdělávání, 2016 [cit. 2019-01-07]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdff

aktivní slovesa popisující onen cíl. Cíle jsou 
systematické, dosažení jednoho navazuje na 
dosažení předchozího. Kategorie a příklady 
sloves: zapamatování (žák definuje, popíše); 
pochopení (dokáže, objasní); aplikace (dis-
kutuje, navrhne); analýza (provede rozbor, 
rozliší); syntéza (klasifikuje, shrne); hodnocení 
(argumentuje, zhodnotí).2)

Pro fajnšmekry ještě upozorním na dva do-
kumenty, ze kterých „vše“ víceméně vychází. 
Tzv. školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb.)3) 
je legislativní povahy, Bílá kniha,4) sepsaná na 
konci 90. let, představuje ideový dokument vizí 
českého vzdělávání.

Cestou, kterou by se měli knihovníci dát, roz-
hodně nemyslím panáčkování přecházející do salt 
vzad podle učitelského pískání. Druhým extrémem 
však je uzavřít se a lpět na zažitých postupech – 
můj dům, můj hrad, moje knihovna. Ideální je zlatá 
střední cesta – seznámit se se základními věcmi 
(viz výše) a zkusit podle nich upravit nabízené 
programy pro žáky. Respektive jejich popis, obsah 
mívají knihovny většinou vyladěný. Právě formál-
ní stránka je při prvním kontaktu oním jazýčkem 
na vahách knihovnické nabídky a školní poptávky. 
Začne spolupráce, či nezačne?

Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz

2 Bloomova taxonomie výukových cílů. Wiki Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity [online]. Brno, [2006] 
[cit. 2019-01-07]. Dostupné z: https://wiki.ped.muni.cz/index.php?title=Bloomova_taxonomie_v%C3%BDuko-
v%C3%BDch_c%C3%ADl%C5%AF

3 Školský zákon. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha, c2013-2019 [cit. 2019-01-07]. Dostupné 
z: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon

4 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha. Praha: Tauris, 2001. ISBN 80-211-0372-8

Za výukou do KVČ v Jičíně

Michaela Sehnalová

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně spolupra-
cuje s jičínskými i mimojičínskými školami velmi 
úzce. V roce 2017 ve spolupráci s Mgr. Vandou 
Vaníčkovou, Ph.D., vytvořily pracovnice dětského 
oddělení nabídku kulturně-vzdělávacích akcí na 
míru pedagogickým pracovníkům. Díky tomu na-
vštěvuje knihovnu více tříd v rámci školní výuky.

Snad každá knihovna nabízí velké množství 
kulturně-vzdělávacích akcí (besed) jako program 
pro školy. Někdy si však knihovník, ač má program 
připravený do nejmenších detailů, může připadat, 
jako by o pozornost ze strany školy spíše škemral. 
Chodí a přemlouvá pedagogy, aby do knihovny 
s dětmi zašli. Někdy po tomto „škemrání“ peda-
gog pochopí, že spolupráce s knihovnou je pro 
něj výhodná, a začne v rámci výuky navštěvovat 
knihovníka častěji. Někdy však zůstane u jediné 
návštěvy. Cesta ke spolupráci se školou je během 
na dlouhou trať.

Knihovna v Jičíně tuto cestu již ušla. V součas-

né době je kalendář akcí zcela zaplněn na jeden 
až dva měsíce dopředu. Pedagogové si termíny 
rezervují obvykle na celé pololetí. Pokud chce 
knihovnu navštívit třída, která jde do knihovny 
poprvé, musí se objednat alespoň měsíc předem. 
Denně bývá v dětském oddělení realizováno ně-
kolik akcí: dvě dopolední besedy se třídami, od-
poledne návštěva školní družiny, čtenářské kluby 
či literární semináře. Knihovna rovněž organizuje 
akce s externími lektory či besedy se spisovateli, 
na které jsou primárně zvány školní kolektivy; 
i o ně je veliký zájem.

V roce 2017 byly pracovnice dětského oddělní 
proškoleny Mgr. Vandou Vaníčkovou, Ph.D., 
v problematice rámcových vzdělávacích programů 
základních škol. Na základě tohoto školení a peč-
livého prostudování daných materiálů formulovaly 
knihovnice nabídku programů nově, a to za použití 
rétoriky rámcových vzdělávacích programů, tak aby 
pedagog jasně viděl, co návštěvou knihovny získá. 
Text nabídky se rozšířil o seznam klíčových kom-
petencí, o vzdělávací obory a o průřezová témata. 
Pedagogovi je tak zřejmé, že nabízená beseda přesně 

NAŠE TÉMA NAŠE TÉMA

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
https://wiki.ped.muni.cz/index.php?title=Bloomova_taxonomie_v%C3%BDukov%C3%BDch_c%C3%ADl%C5%AF
https://wiki.ped.muni.cz/index.php?title=Bloomova_taxonomie_v%C3%BDukov%C3%BDch_c%C3%ADl%C5%AF
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon
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obsah a administraci jednoduchého webu a v sou-
časnosti se zařadila mezi celostátně doporučované 
metodiky pro knihovníky z vesnických a malých 
městských knihoven.2) Příručka byla poprvé před-
stavena na podzimní Královéhradecké knihovnické 
konferenci a tam také zazněly příspěvky, které vám 
jejich autorky přibližují v následujících článcích. 

V Kraji Vysočina vzhledem k velkému počtu 
malých vesnic přináší praxe zajímavé zkušenosti 
a také hodně starostí s kvalitou jednoduchých webů 
stejně jako v našem kraji. Článek z Jičína předsta-
vuje webové nástroje větší městské knihovny, která 
systematicky buduje a všestranně využívá několik 
typů webových stránek a profilů na sociálních 
sítích. Tyto texty nové rubriky o webech názorně 
ilustrují šíři problematiky, která nás čeká, zvláště 
pokud se chceme podívat do vesnic i větších 
měst, do jiných krajů či sbírat nápady od meto-
diků. A hlavně surfovat po webech. K tomu bude 
u každého článku vybízet závěrečná „Pozvánka 
k návštěvě…“. 

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

spadá do jím vyučovaného vzdělávacího oboru, 
jasně vidí, jaká průřezová témata beseda obsahuje 
a jaké klíčové kompetence si žáci besedou procvičí.

Praktická ukázka, která vydá za tisíc slov
Jako příklad uvádím kulturně-vzdělávací akci 

nazvanou Hobit. V anotaci k besedě byly původně 
tyto informace: Seznámení se s autorskou tvorbou 
J. R. R. Tolkiena. Žáci budou putovat po mapě 
Středozemě. Narazí tak na dějotvorné prvky díla. 
V závěrečné diskuzi se pokusí nastínit výhody 
a nevýhody filmových zpracování literární látky.

Beseda s žáky je velmi interaktivní. Po úvodu, 
kdy se knihovník ptá na znalost literární předlohy 
či filmového zpracování, nastíní žákům základ-
ní informace o autorovi a literárněhistorickém 
kontextu vzniku díla. Následuje práce s mapou 
Středozemě. Žáci ve skupinách kopírují cestu 
trpasličí výpravy k hoře Osudu a plní úkoly (luští 
runy, skládají báseň s tematikou pavouka, hledají 
v knižním fondu výkladový slovník, odpovídají na 
hádanky…). Na závěr probíhá opět moderovaná 
diskuze o právě absolvované besedě. Ta je důležitá 
i pro zpětnou vazbu.

Zvýšený zájem o tuto besedu projevili peda-
gogové druhého stupně ZŠ po úpravě nabídky. 
Doplněny byly informace o rozvoji klíčových 
kompetencí: komunikativní: obhajuje svůj názor, 
vhodně argumentuje a reaguje na návrhy druhých; 
k řešení problémů: využívá získané informace 
a hledá řešení svého úkolu; k učení: propojuje 

informace a efektivně je využívá v procesu učení; 
pracovní: dodržuje stanovená pravidla.

Dále byl doplněn vzdělávací obor, do kterého 
beseda spadá: český jazyk a literatura (rozpo-
znává výrazné rysy autora, uceleně reprodukuje 
přečtený text).

Nechybějí ani průřezová témata: osobnostní 
a sociální výchova (přispívá k utváření dobrých 
mezilidských vztahů ve třídě, rozvíjí základní do-
vednosti pro spolupráci); environmentální výchova 
(rozvíjí vnímavý přístup k přírodě, přírodnímu 
a kulturnímu dědictví).

Takto rozšířenou nabídku besed knihovnice 
pravidelně doručují před začátkem školního roku 
na všechny jičínské základní školy. Osobně desky 
s nabídkou předají pedagogům, pohovoří s nimi 
a nabídnou spolupráci. Zpětná vazba z řad peda-
gogů je velmi kladná, již během prvotního proli-
stování nabídky je často některé z témat zaujme 
a dopředu plánují jeho zařazení do výuky. Besedy 
pro druhý stupeň objednává škola zpravidla pro 
všechny paralelní ročníky. Společně s knihovní-
kem utvoří plán na obě pololetí. 

Kvalitní spolupráce se školou tedy možná je, 
knihovník ovšem musí nabízet kvalitní program, 
být trpělivý, vzdělávat se a vycházet škole a pe-
dagogům vstříc. Jičínské knihovnice zaručují, že 
se to vyplatí.

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

Webové stránky – základní vybavení 
pro velké i malé knihovny

Eva Semrádová

Webové stránky knihoven se staly základním 
vybavením pro všechny knihovny, které nechtějí 
rezignovat na nabídku elektronických služeb 

a online komunikaci s uživateli. A proto tato pro-
blematika získává letos své místo v nové rubrice 
našeho zpravodaje. Rubrika bude navazovat na 
příručku Webové stránky malých knihoven1) (vy-
danou v prosinci 2018), která přináší návrhy na 

2 Příručku najdete i na stránkách Knihovnického institutu: Informační materiály a dokumenty. IPK – Informace pro 
knihovny [online]. Národní knihovna ČR. [Cit. 2019-02-01]. Dostupné z: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-do-
kumenty/informacni-materialy-a-dokumenty/03_informacni_materialy.htm#webknih

1 SEMRÁDOVÁ, Eva. Webové stránky malých knihoven: metodické doporučení pro knihovníky v obcích do 3 000 
obyvatel [online]. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 26 s. [cit. 2019-01-25]. ISBN 978-80-7052-129-8. 
Dostupné také z: https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/Weby-knihoven-tiskova-verze.aspx.

WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

Lucie Hlaváčová

Od roku 2002 v Kraji Vysočina oceňujeme 
knihovníky malých knihoven na Malé knihov-
nické slavnosti. Od roku 2011 udělujeme také 
cenu knihovně s nejlepšími webovými stránkami. 
Knihovny vybíráme z celého kraje, navrhují je 
vždy pověřené knihovny z bývalých okresů Kraje 
Vysočina. Hodnocení probíhá na základě těchto 
kritérií: celkový vzhled, základní údaje o knihov-
ně, obsah jednotlivých záložek, aktuálnost webu, 
gramatika, fotogalerie, provázanost webu s webem 

obce, odkazy na nadřízenou knihovnu. Za jednotli-
vé položky přidělujeme webovým stránkám body. 
Hodnotí vždy pracovníci metodických oddělení 
pověřených knihoven, vyjma knihovny, kterou 
sami navrhli, aby nedocházelo k protežování 
vlastních knihoven. V příštím roce by mělo dojít 
k přeměně celé Malé knihovnické slavnosti, ale 
v soutěži webů chceme určitě dále pokračovat.

V okrese Havlíčkův Brod obsluhujeme 131 
knihoven: 40 z nich nemá žádnou webovou stránku 
ani zmínku na webu obce. Většina knihoven vy-
užívá šablonu webu nebo mají vyhrazený prostor 

Webové stránky malých knihoven 
v Kraji Vysočina

mailto:eva.semradova@svkhk.cz
mailto:sehnalova@knihovna.jicin.cz
https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty/03_informacni_materialy.htm#webknih
https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty/03_informacni_materialy.htm#webknih
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na obecním webu. K tvorbě stránek používáme 
nejčastěji šablony od Webnode a ve spolupráci 
s projektem Webovky.knihovna.cz poskytuje-
me knihovnám pěkné domény, např. kratkaves.
knihovna.cz. 

Weby knihoven by měly jít s dobou, mít 
zajímavý a moderní vzhled jako důkaz toho, že 
jsou knihovny aktivními a současnými institu-
cemi. Oproti tomu by měly být weby přehledné 
a jednoduché, tak aby návštěvníci ihned našli, co 
hledají. Méně je někdy více, jsme zavalováni pře-
bytkem informací ze všech stran a je velmi těžké 
najít rychle požadovanou informaci. Posláním 
knihoven by mělo být uživateli cestu k žádané 
informaci usnadnit.

Důležité informace, jako například kontakt 
a otevírací dobu, je dobré zařadit na více míst webu. 
Uživatelé mají různé návyky ve vyhledávání a ne 
každý hned vidí to, co se nám zdá být na první 
pohled jasné. Tím jim práci s webem zároveň 
ulehčíme. Příkladem dobře zpracovaných webo-
vých stránek jsou stránky sázavské knihovny, které 

v roce 2017 získaly ocenění na Malé knihovnické 
slavnosti.

Pokud se chystáte na tvorbu webových stránek, 
přizvěte na pomoc i svého metodika, určitě vám 
dobře poradí, kterou cestou se ubírat, jaký nástroj 
zvolit. Dobrý počin je také povolit metodikovi 
přístup k administraci webových stránek: v případě 
změny knihovníka nenastane problém s tím, že 
stránky už nedokáže nikdo spravovat.

Facebook by mohl být cestou propagace 
a prezentace pro malé knihovny. Jeho úprava je 
jednodušší než samotná tvorba webu. Také ho 
využívá velké množství lidí, hlavně mladší roč-
níky. Informace jsou k lidem posílány, nemusí je 
aktivně vyhledávat. Knihovny mohou v podstatě 
bez jakýchkoliv nákladů dát vědět svým uživate-
lům, že se něco děje. Výhodou je také možnost 
bezplatného ukládání alb (pokud chcete na webové 
stránky nahrávat větší množství fotek, obvykle ne-
stačí kapacita nastavená pro účet zdarma a musíte 
prostor přikoupit). Moc pěkným příkladem využití 
facebooku k zviditelnění je profil knihovny ve 
Stříbrných Horách.

Prostřednictvím webových stránek a facebooku 
se může celý svět dozvědět o vaší knihovně 
a o tom, jaké skvělé věci děláte. Byla by škoda tuto 
příležitost nevyužít. Proto tvořte weby, a tvořte 
atraktivní a příjemné weby.

Kontakt na autorku: hlavacova@kkvysociny.cz

WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

Pozvánka k návštěvě webových stránek:
Místní knihovna Sázavka, 
okres Havlíčkův Brod
http://sazavka.knihovna.cz/
https://www.facebook.com/Knihovna-
Sázavka-234222083640892
Obecní knihovna Stříbrné 
Hory, okres Přibyslav
https://www.facebook.com/Obecní-knihovna-
Stříbrné-Hory-u-Přibyslavi-378614939167496/

Michaela Sehnalová

Na Královéhradeckou knihovnickou konferenci 
2018 jsem přijela v doprovodu plyšové postavičky 
Čtipíska Knihovnického, maskota dětského oddě-
lení Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, a společně 
jsme kolegyním a kolegům představili koncepci 
online komunikace s dětskými čtenáři. Čtipísek 
Knihovnický je fyzicky přítomen na všech akcích 
dětského oddělení, zároveň je průvodcem po nově 
zrekonstruovaných webových stránkách dětského 
oddělení, má svůj vlastní profil na sociální síti 
Facebook a propůjčil svou tvář instagramovému 
účtu jičínské knihovny. Jedná se tedy o jednotné 
pojetí komunikace na více úrovních.

Čtipískův webík 
Stejně jako celé webové stránky je i dětský web 

vytvořen na šabloně Wordpress – tím umožňuje 
vcelku snadnou administraci obsahu. Čtipísek je 
průvodcem dětí po webu, ukazuje, jak vyhledávat 
v online katalogu, informuje o výpůjčním řádu, 
představuje sebe i knihovnice, se kterými se děti 
v dětském oddělení potkávají. 

Facebook knihovny
Další prostor pro komunikaci tvoří sociální 

sítě. Zatímco na oficiálních webových stránkách 
je obsah výsostně formální, neboť náleží instituci, 
která v kulturním životě města zaujímá důležitou 
roli, jsou sociální sítě koncipovány méně formálně. 
Na sociálních sítích se lidé především baví, proto 
i komunikace se čtenářem je přátelštější. Jičínská 
knihovna má své oficiální facebookové stránky, 
kde sdílí obrázky, plakáty akcí, fotky, novinky. 
Zároveň se na této stránce tvoří události, které 
knihovnice sdílejí na osobních profilech a zvou 
přátele na facebooku. Jedná se o účinnou reklamu, 
která se pouhopouhým nasdílením může dostat 
k širokému okruhu uživatelů. Zároveň může 
knihovna sledovat potenciální zájem ze strany 

uživatelů facebooku a je tak možné dopředu od-
hadnout návštěvnost. Počet uživatelů, kteří dali 
facebookové stránce Knihovny Václava Čtvrtka 
v Jičíně lajk (označili tlačítkem „To se mi líbí“), 
neustále stoupá. Informace o množství uživatelů, 
kteří navštívili facebookovou stránku knihovny, 
naleznou správci profilu v záložce zvané Přehle-
dy. Zde mohou kontrolovat úspěšnost příspěvků: 
počet kliknutí na příspěvek, počet reakcí a dosah 
příspěvku. Dosah obsahu facebookové stránky 
jičínské knihovny je zcela organický, tedy bez 
placené reklamy.

Se Čtipískem na „fejsu“ 
Čtipísek Knihovnický funguje na facebooku 

jako osobní uživatelský profil, nemá tedy přístup 
k metrikám návštěvnosti jako facebooková stránka. 
Jeho uživatelský profil ale sbírá přátele na face-
booku, tedy i vy se můžete se Čtipískem spřátelit. 
Přátel má Čtipísek kolem 300. Na své zdi uve-
řejňuje aktuality z dětského oddělení, fotografie, 
plakáty, soutěže atp., sdílí i příspěvky z oficiálního 
facebooku knihovny. Ale nekomunikuje pouze 
prostřednictvím příspěvků, jeho přátelé mu posílají 
zprávy i na chatu. Tato komunikace v reálném čase 
je pro některé uživatele velmi důležitá, informace 
jsou potřebné okamžitě, uživatel nemá čas na 
oficiální e-mailovou komunikaci. 

Se Čtipískem na „insta“ 
Obliba sociální sítě Instagram v poslední době 

stoupá, a to především u mladé generace. Ta do-
konce tvrdí, že „facebook je mrtvý a jen pro starý“, 
jeho aplikaci si v chytrých telefonech ponechávají 
pouze kvůli messengeru (chat). Na instagramu 
již nejde tolik o text, ale spíše o obrazový obsah. 
Zpravidla se publikuje fotografie s popiskem a je 
označena tzv. hashtagy (#), díky nimž je příspěvek 
dohledatelný v rámci zájmových oborů. Jako pří-
klad může sloužit příspěvek, který knihovnice na 
instagramu publikovaly během výjezdu do Malých 

Se Čtipískem na webu

mailto:hlavacova@kkvysociny.cz
https://www.facebook.com/Obecní-knihovna-Stříbrné-Hory-u-Přibyslavi-378614939167496
https://www.facebook.com/Obecní-knihovna-Stříbrné-Hory-u-Přibyslavi-378614939167496
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Svatoňovic. Jednalo se o fotografii sochy bratří 
Čapků, jež byla opatřena hashtagy #karelcapek, 
#josefcapek, #capkove. Díky těmto hashtagům se 
fotografie objevila v knihovně v Aucklandu, která 
je na svém instagramu fanouškem Karla Čapka. 
Fotografii následně komentovali: „❤ from some 
Capek fans on the other side of the world!“1) Ji-
čínská knihovna tedy v rámci virtuálního prostoru 
žije téměř po celém světě.

Čtipísek propůjčil instagramu Knihovny Vác-
lava Čtvrtka v Jičíně svou tvář. Příspěvky na něj 
vkládají knihovnice prostřednictvím aplikace, 
kterou mají nainstalovanou ve svých telefonech. 
Obsah se tedy na instagramu objevuje v reálném 
čase: fotografie z příprav akcí, z akcí samotných, 
novinky v půjčovně, zajímavé knihy atd. Počet 
followerů narůstá: instagram knihovny sledují 
především další knihovny, kulturní instituce Ji-
čínska, nakladatelství a knihkupectví, knihovnice 
a knihovníci, čtenáři a spolupracovníci knihovny. 

Na závěr příspěvku o komunikaci Čtipíska 
Knihovnického na webu jsme si společně s účast-
níky konference udělali skupinové selfie (typ 
fotografického autoportrétu) a okamžitě nasdíleli 
na instagram jičínské knihovny. Na závěr celé 
konference pak Čtipísek zapózoval pro instagra-
mový účet Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové. Naleznete ho pod hashtagem #čtipísek.

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

1 Překlad M. Sehnalová: „❤ od Čapkových fanoušků z druhého konce světa!“

Fotografie z Malých Svatoňovic s pozdravem 
z aucklandské knihovny

Pozvánka k návštěvě webových stránek:
Čtipískův webík http://knihovna.jicin.cz/deti/
Čtipískův facebookový profil 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011406454521
Knihovna Václava Čtvrtka na facebooku 
https://cs-cz.facebook.com/KnihovnaJicin/ 
Knihovna Václava Čtvrtka na instagramu 
https://www.instagram.com/knihovnajicin/

Čtipísek Knihovnický a jeho selfie v Jičíně

Kroužky programování pro děti 
v knihovnách? Jednoduše, díky IT 

dobrovolnickému programu CoderDojo

Tereza Hager a Lucie Leišová

Tento program je založen na bázi práce takzva-
ných mentorů, což jsou lidé, kteří mají nějaké 
programátorské schopnosti a mohou je předat 
dál, a šampionů, organizátorů, kteří se starají 
o chod klubu. Tito dobrovolníci si poté najdou 
skupinku dětí (v „CoderDojo jazyce“ se jim říká 
nindžové) a učí je svým IT dovednostem – ať už 
je to vytváření webových stránek, programování 
vlastních her a aplikací, nebo třeba robotika. Obsah 
hodin se odvíjí od znalostí mentorů a zapálení 
dětí. Každý klub je tedy trochu jiný. Není to ale 
jen o programování, důraz je kladen i na komuni-
kaci, prezentování, práci ve skupinkách a pomoc 
ostatním. Všechny kluby musí být pro děti zcela 
zdarma, to je základní pravidlo CoderDojo hnutí. 

Vznik programu ve světě 
CoderDojo vzniklo v roce 2011 v irském městě 

Cork, kde jeden technicky vzdělaný student „hak-
nul“ iPod nano. Jeho spolužáky zajímalo, jak to 
udělal, a myšlenka bezplatných klubů programo-
vání byla na světě. Kluby měly takový ohlas, že 
se brzy začaly šířit dále do Evropy, ale také třeba 
do Severní Ameriky, Afriky a Asie. Nejnovější 
čísla ukazují, že na celém světě nyní funguje přes 
2 500 programovacích klubů ve více než 110 

zemích. Mezinárodní CoderDojo pořádá každo-
roční konference, na které přijíždějí tisíce malých 
i velkých počítačových expertů. Na takovéto akce 
mezinárodní organizace vypisuje cestovní stipen-
dia a díky nim letos například jela skupinka nindžů 
a dobrovolníků z Frýdku-Místku do Evropského 
parlamentu v Bruselu a dobrovolníci z klubu Ústí 
nad Labem zase do irského Kilkenny. 

Jak se daří CoderDojo u nás
Program do České republiky přivedl před dvěma 

lety europoslanec Luděk Niedermayer, ambasador 
projektu pro Česko. V současnosti je zapojeno cel-
kem 11 klubů, konkrétně v Praze (na Vysoké škole 
ekonomické a v Data4You), Mostě, Náchodě, Ústí 
nad Labem, Frýdku-Místku, Chomutově, Olomouci, 
Brně, Úsově a Ostravě. Navštěvuje je přes 130 dětí 
a s organizací pomáhá přes 20 dobrovolníků. Bez-
pečné a příjemné prostředí, kde se děti mohou učit, 
je pro vznik a fungování klubů rozhodující. V České 
republice se kluby scházejí na základních i vysokých 
školách, v knihovnách, ale třeba i v komunitním 
centru, soukromé jazykové škole a soukromé firmě. 
Někde se děti učí v IT učebnách, ale jinde jim stačí 
pár stolů, připojení na wifi a zásuvky. CoderDojo je 
komunita malých i velkých počítačových nadšenců, 
kteří jsou ochotni trávit svůj volný čas dobrovolnic-
tvím a pomáhat tak své komunitě.

CoderDojo v Náchodě CoderDojo v knihovně v Ústí nad Labem

mailto:sehnalova@knihovna.jicin.cz
http://knihovna.jicin.cz/deti/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011406454521
https://cs-cz.facebook.com/KnihovnaJicin/
https://www.instagram.com/knihovnajicin/
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Relaxace a meditace v Knihovně Břetislava 
Kafky Červený Kostelec

Marcela Fraňková

„Meditace je vyvrcholením veškeré duševní 
činnosti. V ní člověk poznává vše jako celek, jako 
úhrnný pohled na jakoukoli pravdu. Meditace je 
pro činný život nezbytná a je základem veškeré 
kultury.“1) /B. Kafka/

Vše začalo ještě dříve, než bylo v Knihovně 
Břetislava Kafky Červený Kostelec (tehdy ještě 
v Městské knihovně Červený Kostelec) v podkroví 
vybudováno multifunkční centrum. Chtěli jsme 
zkusit relaxační lekce v tehdejším oddělení pro děti 
a mládež. Pro nedostatek místa to však nebylo to 
pravé, a teprve po úpravě prostoru v podkroví se 
otevřela možnost nabídnout veřejnosti meditační, 
relaxační a jógová setkání kromě běžných kultur-
ních programů, výstav, besed, drobných divadel-
ních představení a veřejných čtení. Multifunkční 
centrum bylo uvedeno do zkušebního provozu 
v závěru roku 2011. A za dobu jeho fungování, 
tj. za sedm let činnosti, se ukázalo, že jde o velmi 

frekventovaný prostor. Vzniklo vskutku klidné 
a příjemné místo k setkávání, a to nejen ke klubové 
činnosti a besedám, ale i jako volební místnost, 
a v neposlední řadě právě k relaxacím. Výhodou 
kromě spojení s knihovnou je to, že jde o prostor se 
sociálním zázemím, dostupný po schodech i výta-
hem v případě, že by například pro imobilní účast-
níky bylo 3. patro po schodech obtížně přístupné. 

Již několik let pravidelně po celou sezonu od 
září do dubna probíhají v multifunkčním centru 
kurzy jógy pro začátečníky a pokročilé, cvičí 
se vždy v úterý v podvečer. Většina cvičících 
jsou ženy, které si takto zlepšují nejen fyzickou, 
ale i psychickou kondici, protože „Jóga je věda 
o duši,“ jak to tvrdí OSHO ve své stejnojmenné 
publikaci. I další terapeutické kurzy jsou zaměřeny 
na relaxaci a zlepšení zdraví zájemců. Knihovna je 
uvádí jako kurzy pro radost, tělo i duši. V Červe-
nokosteleckém zpravodaji jsou nabízeny s mottem: 

„Osobní prožitek při poslechu hudby nenahradí 
žádná slova.“ V současné době je jeden kurz za-
měřen na relaxaci za zvuku tibetských mís a druhý 

Role knihoven 
Knihovny mohou klubům poskytnout zázemí, 

ale třeba také dobrovolníky, kteří se fungování 
klubu ujmou. Dva naše stávající kluby, olomouc-
ký a ústecký, úspěšně v knihovnách fungují již 
druhým rokem a zaměstnanci těchto knihoven se 
podílejí na jejich provozu. Letos pro zájem otevřeli 
i další kroužky. Děti se s prostředím knihovny lépe 
sžijí a cítí se v něm dobře. To je pak může přimět 
využívat knihovnu i k jejímu původnímu účelu – 
půjčování a čtení knih. 

Pokud máte zájem o CoderDojo klub ve své 
knihovně, neváhejte se na nás obrátit na mail kon-
takt.cz@coderdojo.com, nebo nás případně navštívit 
na webových stránkách www.coderdojocesko.cz. 

Rádi vás v naší programovací komunitě uvítáme 
a vysvětlíme, co vše je třeba obstarat a  připravit.

2 Muzikoterapeut, speciální pedagog, lektor, odborný garant a supervizor muzikoterapie, hudebník, zpěvák, herec, 
loutkoherec, režisér, scenárista, skladatel, textař, libretista, učitel, organizátor, hybatel a novátor. Současné působiště: 
Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Institut celoživotního vzdělávání – externista, výuka muzikoterapie. 
Spolupráce: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha – studium edukační muzikoterapie – externí. Lektor muzi-
koterapie, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta – externí lektor kurzu „Prevence syndromu vyhoření“.1 KAFKA, Břetislav. Kultura rozumu a vůle. 2. vyd. V Červeném Kostelci: B. Kafka. 1946, 199 s.

CoderDojoCon, Praha

spíše na zpěv a hru na nástroje s přirozeným 
laděním. Oba kurzy vycházejí z metody celostní 
muzikoterapie dr. Lubomíra Holzera,2) se kterou 
se bylo možno dříve setkat spíše v rehabilitačních 
ústavech a psychoterapeutických centrech. Tato 
metoda je vyučována na olomoucké univerzitě 
a absolventi ji využívají v terapeutické praxi. Je 
nesporné, že tóny používané v muzikoterapii jsou 
pro lidský organismus léčivé a uklidňující. V re-
laxaci propojí účastníky společný rytmus, bubny 
djembe, šamanské bubny, tibetské mísy, balafony, 
perkuse a zpěv, které vytvářejí ze dvou světů svět 
jeden, svět láskyplných lidských srdcí, svět harmo-
nie. Vibrace tónů lidského hlasu a nejrůznějších 
nástrojů působí chvíli jako pohlazení, chvíli jako 
magický zvuk a jindy jako burcující a nabíjející 
energetická masáž. Je to prostě lahodná směsice, 
která je návštěvníkům podána v klidu a pohodlí tak, 
aby si ji každý užil podle svého. Učí pozornosti 
i odpoutání od reality – obojí je v současnosti pro 
člověka velmi přínosné. Jde o trošku jiný způsob 
meditace a uvolnění, ale je možno říci, že svým 
způsobem je tato forma terapie podobná bibliote-
rapii, kdy se využívá lidského hlasu, aby se klient 
vnitřně soustředil na příběh a odpoutal se od svých 

menších či rozsáhlejších, zejména psychických 
problémů. 

Relaxaci a meditaci v červenokostelecké 
knihovně zažili i návštěvníci z řad dětí-školáků 
a seniorů. Stejně tak bylo těmto dvěma skupinám 
umožněno vyzkoušet si hru na muzikoterapeutické 
nástroje a společně si pod vedením muzikotera-
peutky zahrát. Byl to zajímavý zážitek pro všechny, 
včetně zjištění, že tóny a zvuky přírodních nástrojů 
vytvoří fungující orchestr i při první zkoušce. 
Muzikoterapie a další terapeutické programy 
v knihovně jsou rozšířením a obohacením služeb 
knihovny, kdy se čtenáři mohou nejen seznámit 
s jejich působením, ale strávit v knihovně čas 
zajímavým způsobem. Již poněkolikáté mohli ná-
vštěvníci zažít i hypnózu, kterou podle Břetislava 
Kafky praktikuje pan Jakub Kroulík. Je s ní známý 
již nejen v Praze a Brně, ale i v dalších místech 
republiky. Naší knihovně tímto způsobem pomáhá 
nadále rozvíjet tvůrčí odkaz Břetislava Kafky jako 
významné červenokostelecké osobnosti a naplňo-
vat motto „Knihovna jako duchovní přístav“.

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

Muzikoterapie pod vedením paní Radvanové

V klubu Pohoda jsou využívány i tibetské mísy

mailto:kontakt.cz@coderdojo.com
mailto:kontakt.cz@coderdojo.com
http://www.coderdojocesko.cz
mailto:reditelka@knihovnack.cz
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Soňa Dresslerová

DANIELISOVÁ, Tereza. Knihovní zákon: 
komentář. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 
2018. xii, 89 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 
978-80-7598-156-1.

Publikace na úvod shrnuje vývoj úpravy oblasti 
knihoven od vzniku republiky v roce 1918 a přibli-
žuje okruh knihoven, na které se zákon nevztahuje 
(§ 1 odst. 2 knihovního zákona).

Komentář obsahuje detailní rozbor jednotlivých 
ustanovení knihovního zákona, psaný srozumitelně 
i pro širokou laickou veřejnost. Vhodným způso-
bem v sobě zahrnuje vazby s jinými ustanoveními 
knihovního zákona, dalších zákonů (např. zákon 
o veřejných zakázkách) a mezinárodních stanovi-
sek. Popisuje i vztahy mezi knihovním zákonem 
a autorským zákonem, což je pro knihovníky 
nepochybně přínosné, protože ochrana autorských 
práv má podstatný vliv na poskytování knihovnic-
kých a informačních služeb, jak vyplývá z úpravy 
knihovní licence v autorském zákoně. Jednotlivé 
části výkladu v sobě zahrnují i výkladová stano-
viska Ministerstva kultury ČR.

Komentář obsahuje i odkaz na související lite-
raturu, což umožňuje čtenářům v případě, že mají 
zájem se v dané oblasti vzdělávat, bez problémů 
zjistit vhodné zdroje informací.

Materiál podává praktický výklad povinných 
a nepovinných služeb knihoven, bezplatných 
služeb knihoven a těch služeb, které mohou být 
poskytovány knihovnami za úplatu. Je také ná-
vodem, jak mají knihovny řešit některé problémy 
při svých činnostech (správa knihovního fondu, 
revize apod.), a současně knihovnám poskytuje 
metodickou podporu při provádění těchto prací tak, 
aby nedošlo k porušení právních předpisů.

Publikace definuje jednotlivé pojmy zákona, 
které jasně a srozumitelně vysvětluje za použití 

vhodných ustanovení jiných právních předpisů, 
a to z pohledu praktických potřeb široké veřejnosti, 
což velmi usnadňuje pochopení jednotlivých 
ustanovení zákona.

Výklad k ustanovení, které knihovnám ukládá 
povinnost vydat knihovní řád, uvádí, co by měl 
tento dokument obsahovat, a je tedy praktickou 
metodickou pomůckou pro vypracovávání kni-
hovních řádů knihoven. 

Komentář obsahuje srozumitelný výklad 
jednotlivých činností knihoven upravených kni-
hovním zákonem (meziknihovní služby, evidence 
a revize knihovního fondu, vyřazování knihovních 

ZAUJALO NÁS

Konečně vyšla!

Barbora Buřičová z Babčic

KRČÁL, Martin a Pavla KOVÁŘOVÁ. 
Knihovnické fondy, procesy a služby. Brno: Citace.
com, 2018. 124 s. Úvod do knihovnictví a infor-
mační vědy, sv. 1. ISBN 978-80-88071.

Dle zprávy z průzkumu Analýza věkové, vzdě-
lanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven 
v ČR 2016/20171) má v České republice 58 % 
pracovníků zastávajících knihovnickou pozici 
středoškolské vzdělání, z toho 45 % z nich nemá 
odborné knihovnické vzdělání. U nás v kraji je to 
ještě o trochu horší. V Královéhradeckém kraji 
máme 298 odborných zaměstnanců, z toho má 
112 vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání 
a 162 středoškolské vzdělání, z nich 46 % nemá 
knihovnickou odbornost. Do patnácti let od 
účinnosti koncepce celoživotního vzdělávání, 
tedy někdy v roce 2031, by všichni pracovníci na 
knihovnických pozicích měli mít knihovnickou 
kvalifikaci, kterou získali absolvováním knihov-
nických oborů na středních a vysokých školách, 
rekvalifikací nebo nejméně desetiletou praxí na 
dané pozici v knihovně.

Obor knihovnictví lze v České republice 
studovat na třech vysokých a asi deseti středních 
školách. V současnosti však ani jedna ze středních 
škol nenabízí plnohodnotné knihovnické vzdělání 
jako kdysi střední knihovnické školy v Praze 
a Brně. Pravda, život je pestrý, věci se mění, a mění 
se i pojetí středoškolského vzdělání. Výuka je 

postavena tak, aby měl absolvent širší uplatnění 
než jen v knihovnách. Do knihoven pak přicházejí 
absolventi sice de jure s knihovnickou kvalifikací, 
ale de facto bez ní. Druhým a ještě vážnějším pro-
blémem je, že tito absolventi bez úzké specializace 
volí knihovnu až jako poslední možnost, pokud 

ZAUJALO NÁS

1 https://ipk.nkp.cz/docs/copy3_of_Analza_Vzdlavani_zprva_2017_DEF.pdf

dokumentů, ochrana knihovního fondu apod.) 
a poskytuje tak pracovníkům knihoven praktický 
návod k jejich provádění.

Komentář lze s ohledem na jeho obsah po-
važovat za ucelený výklad oblasti knihovnictví 
z hlediska právních předpisů. Obsahově je také 
kompletním výkladem knihovního zákona, který 

je určen svým charakterem široké veřejnosti a ke 
každodennímu použití při provozu knihoven. 
Z hlediska řešení každodenních problémů při 
činnostech v knihovnách lze tuto publikaci jen 
doporučit jako praktickou a metodickou pomůcku. 

Kontakt na autorku: sona.dresslerova@mzk.cz

Hodnocení publikace s komentářem 
knihovního zákona

https://ipk.nkp.cz/docs/copy3_of_Analza_Vzdlavani_zprva_2017_DEF.pdf
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nenajdou na trhu práce jiné uplatnění.

Dobré vzdělání v oboru záleží především na 
dobrých vzdělávacích programech,2) dobrých 
učitelích, ale také na podpoře ve formě kvalitních 
učebnic. Pokud se podíváme do historie středního 
knihovnického školství, ani v minulosti moc veřejně 
publikovaných učebnic nenajdeme. Výběr je uveden 
na konci článku (v elektronické verzi).3) I to málo 
končí rokem 1991. Pak už nacházíme jen učebnice 
knihovnictví a informační vědy pro vysoké školy. 
Autoři středoškolských učebnic pro obor knihovnic-
tví se téměř na dvacet pět let odmlčeli. Proč se tak 
stalo, se můžeme jen domýšlet. Jedním z důvodů 
mohlo být, že jsme věřili, že v knihovnách budeme 
potřebovat jen vysokoškolsky vzdělané knihovní-
ky,4) a proto nemá cenu se učebnicím pro střední 
školy věnovat. Nebo to bylo tím, že od vyučujících 
ze středních škol nepřišlo zadání učebnici vytvořit. 
Možná učí na středních školách odborné předměty 
knihovníci z praxe, a ti samozřejmě nemají čas 
napsat ucelenou učebnici a vystačí si s dílčími 
učebními texty pro potřebu vlastního předmětu. 
Stav je dnes takový, že deset středních škol, které 
nabízejí výuku v oboru knihovnictví, vyučuje tento 
předmět každá po svém. To znamená, že i jejich 
absolventi mají rozdílnou úroveň znalostí v oboru 
knihovnictví. Prázdné místo na poli středoškolských 
učebnic pro svůj obor začala knihovnická komunita 
vnímat velmi silně až v poslední době.

První a vyslyšený impuls přišel od profesorky 
Střední odborné školy v Luhačovicích Mgr. Klá-
ry Masařové. Tým pod vedením PhDr. Martina 
Krčála, DiS., z Kabinetu informačních studií 
a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně začal 
učebnici připravovat na začátku roku 2016. Ještě 
téhož roku vyšel testovací výtisk, který sloužil jako 
testovací verze pro výuku na Střední odborné škole 
v Luhačovicích pro obor Informační služby ve 

firmách a institucích a pro připomínky odborníků. 
Usuzuji, že právě na základě připomínek autoři 
změnili koncepci vydání učebnice a rozvrhli ji do 
čtyř samostatných knih, které postupně vyjdou 
v edici Úvod do knihovnictví a informační vědy. 
Na trhu je v současnosti první svazek, pojednáva-
jící o knihovních fondech, procesech a službách. 
I když se zmíněná učebnice zaměřuje zejména 
na prostředí knihoven, sami autoři připouštějí, že 
informace z ní načerpané mohou být použitelné 
i mimo tuto oblast. Studenti v ní získají přehled 
o oboru a nutné základy pro další studium. I když 
se o tom autoři nezmiňují, logicky by měly nava-
zovat učebnice, kde by byla jednotlivá témata více 
rozpracována a doplněna o to, co v této učebnici 
zmíněno není. Záměrně nepíšu „chybí“, protože 
nechybí, jen už patří o úroveň výš. Součástí učeb-
nice budou v budoucnu i elektronické přílohy ve 
formě pracovních listů k jednotlivým kapitolám; 
v knize je uveden odkaz.

Učebnice definuje důležité pojmy knihovnictví, 
popisuje systém knihoven a představuje základní 
procesy a služby, které se v nich realizují. Charak-
terizuje paměťové instituce, popisuje roli knihoven 
v informačním prostředí, zabývá se knihovním 
fondem a definuje pojem dokument. Seznamuje 
s jednotlivými knihovními procesy, nezapomíná 
ani na automatizaci a digitalizaci, velké kapitoly 
věnuje službám knihoven, uživatelům, čtená-
řům a čtenářství. Hlouběji se autoři ponořili do 
zpracování tématu kulturních a vzdělávacích 
akcí. Domnívám se, že v této kapitole učebnice 
překračuje středoškolskou úroveň. Doporučuji 
ji ke studiu všem, kteří se touto problematikou 
profesně zabývají. 

Kniha je zpracována přitažlivou formou, určitě 
studenty zaujme. Každá kapitola obsahuje infor-
mace o obsahu a cílech, na konci je shrnutí, otázky 
a témata k diskuzi. Texty kapitol doplňují úkoly, 

2 Jako příklad uvádím: Školní vzdělávací program Informační služby ve firmách a institucích ze Střední odborné školy 
v Luhačovicích (https://www.sosluhac.cz/wp-content/uploads/2018/03/ŠVP-Informační-služby-ve-firmách-a-insti-
tucích-aktualizovaný-zkrácená-verze.pdf) nebo Školní vzdělávací program Informační služby. Zpracování informací 
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hradec Králové, Hradební (https://docs.google.com/a/hradebni.
cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHJhZGVibmkuY3p8c3BzLXNvcy1hLXNvdS0yMDE0LTE1fGd4OjJhM2Y-
4ZTlhOGY4OTM1OTM).

3 https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas.aspx
4 Praxe ovšem ukázala, že (i podle katalogu prací) středoškolské pozice v městských a krajských knihovnách stále převažují. 

Protože kvalitní středoškolsky vzdělaný knihovník na trhu práce není, často se obsazování středoškolských pozic řeší 
přijímáním vysokoškoláků bez knihovnické kvalifikace, což může v delším časovém horizontu, i přes jejich ochotu se 
rekvalifikovat, přinést potíže v personální práci.
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Kurzy knihovnické angličtiny e-LKA

Pavla Koppová

V tomto článku bych ráda představila kurzy 
e-LKA z pozice organizátora kurzů a přiblížila 
čtenářům jejich vznik a vývoj. První kurz knihov-
nické angličtiny e-LKA vznikl v roce 2010 v rámci 
aplikačního semináře Kabinetu informačních 
studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Ma-
sarykovy univerzity. Na počátku byla myšlenka 
využít e-learning pro vytvoření dostupného kurzu, 
který se bude zaměřovat na angličtinu používanou 
v oblasti knihovnictví a informačních studií. Pro 
vznik projektu bylo důležité, že se již na začátku 
sešly ve skupině dvě učitelky angličtiny a ostatní 
členové se zájmem o e-learning. 

Před samotným vznikem kurzu proběhlo do-
tazníkové šetření v knihovnách, které zjišťovalo 
potřeby knihovníků ohledně používání angličtiny 
při práci a také jejich úroveň v anglickém jazyce. 
Na základě výsledků byla vybrána témata do 
kurzu knihovnické angličtiny e-LKA 1 a úroveň 
kurzu byla určena pro mírně pokročilé – falešné 
začátečníky tak, aby kurz vyhovoval co nejvíce 
studentům. Témata kurzu byla zaměřena přede-
vším na pracovníky ve službách, kteří přicházejí 
do styku s cizinci. Kurz poskytuje slovní zásobu 
pro komunikaci s cizincem, oslovení, registraci, 
pokyny k využívání knihovny, navigaci po knihov-
ně nebo řešení problémů s technikou. Mimo to 
obsahuje každá lekce i gramatickou část, která 
opakuje a rozšiřuje základní gramatické jevy. Kurz 
e-LKA 1 má celkem 9 lekcí, přičemž v každé lekci 
se nachází studijní animace a studijní opory, dále 
zvukové nahrávky, video a řada cvičení. Každá 
lekce je ukončena povinným úkolem, celý kurz 
pak závěrečným testem.

Kurz byl studenty velmi dobře přijat. Řada 
z nich se zapojila do zlepšování kurzu a někteří 
studenti začali navrhovat další oborová témata 
i pokročilejší gramatiku, které by mohly být 
v kurzu zahrnuty. Proto byl v roce 2012 spuštěn 
pokročilejší kurz e-LKA 2 (pro e-LKA), který se 
více zaměřoval na odborná témata a vyžadoval 
po studentech tvorbu vlastních textů v angličtině. 
Mezi témata kurzu patří například popis knihy, 

tipy, příklady a ilustrace.
Kvůli terminologickým nepřesnostem (v názvu 

učebnice a v názvu čtvrté kapitoly) si knihovnická 
komunita uvědomila, jak volným způsobem pří-
davná jména knihovnický a knihovní až dosud 
používala. Bouřlivá diskuse přispěla i ke změně 
odpovídajících předmětových hesel v databázi  te-
matických autorit Národní knihovny ČR.

Konečně má české knihovnictví učebnici, podle 

níž se mohou studenti na střední škole učit. Děkuji 
autorům za obrovský kus práce, který do ní vložili: 
dovedu si představit, jak složité bylo, aby text vzni-
kl. Pokud budou vydány další tři slibované učeb-
nice a budou-li autoři o jejich aktuálnost formou 
doplněných či upravených vydání pečovat, máme 
ve středoškolském knihovnictví na čas vystaráno.

Kontakt na autorku: barbora.buricova@gmail.com

Ilustrovaná postavička učitelky eLKY

https://www.sosluhac.cz/wp-content/uploads/2018/03/ŠVP-Informační-služby-ve-firmách-a-institucích-aktualizovaný-zkrácená-verze.pdf
https://www.sosluhac.cz/wp-content/uploads/2018/03/ŠVP-Informační-služby-ve-firmách-a-institucích-aktualizovaný-zkrácená-verze.pdf
https://docs.google.com/a/hradebni.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHJhZGVibmkuY3p8c3BzLXNvcy1hLXNvdS0yMDE0LTE1fGd4OjJhM2Y4ZTlhOGY4OTM1OTM
https://docs.google.com/a/hradebni.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHJhZGVibmkuY3p8c3BzLXNvcy1hLXNvdS0yMDE0LTE1fGd4OjJhM2Y4ZTlhOGY4OTM1OTM
https://docs.google.com/a/hradebni.cz/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aHJhZGVibmkuY3p8c3BzLXNvcy1hLXNvdS0yMDE0LTE1fGd4OjJhM2Y4ZTlhOGY4OTM1OTM
mailto:barbora.buricova@gmail.com
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vyhledávání, představení knihovny, telefonní 
hovory, psaní dopisů, používání PC nebo popis 
událostí v knihovně. Odborná témata taktéž do-
provází gramatická část. Kurz e-LKA 2 má 7 lekcí. 
Každá lekce je ukončena povinným úkolem a celý 
kurz závěrečným testem. Kurz obsahuje řadu cvi-
čení, testů i audionahrávek a také tipy na studium 
angličtiny. 

I kurz e-LKA 2 se setkal s příznivými ohlasy 
studentů a postupně jsme od nich sesbírali nápady 
na další rozšíření kurzu. V roce 2017 jsme již 
měli námětů dost na to, abychom sestavili žádost 
o tvorbu nového kurzu. Žádost byla úspěšná, proto 
byl v roce 2018 vytvořen a poprvé spuštěn kurz 
e-LKA 3. Na rozdíl od předchozích kurzů se za-
měřuje více na odborná témata a oborové články. 
Cílem je rozšířit slovní zásobu studentů a podpořit 
je v samostatném čtení anglických oborových 

článků. Kurz je proto určen pro pokročilé studenty. 
E-LKA 3 obsahuje rovněž 7 lekcí a představuje 
studentům anglicky témata, jako jsou historie 
knihoven, současné knihovnictví, knižní trh, 
e-knihy a elektronické informační zdroje, kontakt 
se čtenářem nebo trendy a technologie v knihov-
nách. Dále je v kurzu obsažena i gramatická část, 
která opakuje pokročilejší gramatiku, jako jsou 
například frázová slovesa, vazby sloves nebo pod-
mínkové věty. Kurz je doprovázen řadou cvičení 
a odkazů na zajímavé zahraniční zdroje a videa 
z oblasti knihovnictví. Nedílnou součástí kurzu 
jsou opět audionahrávky slovíček a vybraných 
článků. Na nahrávkách s námi spolupracovali rodilí 
mluvčí z Velké Británie a nutno dodat, že tvorba 
nahrávek byla u e-LKA 3 obzvláště náročná, pro-
tože připadla na loňské horké léto, kdy se teplota 
v nahrávacím studiu pohybovala kolem 35 stupňů. 
Mluvčí přesto nezklamali a vydrželi až do konce.  

První běh kurzu e-LKA 3 začal v září 2018 
a skončil těsně před Vánocemi. Přesto stihla větši-
na studentů vyplnit i závěrečný hodnoticí dotazník. 
První běh je většinou spojen se zvýšeným hlášením 
chyb a nesrovnalostí, které studenti v průběhu 
studia objeví. Jelikož se navíc jednalo o pokročilý 
kurz, byl pro některé účastníky opravdu náročný. 
Přesto se v závěrečném dotazníku objevila spousta 
pozitivních reakcí. Namátkou vybíráme některé, 
které nás potěšily: 

Moc děkuji za možnost zúčastnit se kurzu, 
zopakovat si a naučit se oborovou slovní zásobu.

Děkuji vám za velmi přínosný kurz.
Za kurz bych všem, kteří se na něm podíleli, 

chtěla moc poděkovat, sama se k opakování gra-
matiky nedonutím a slovíčka je třeba doplňovat 
(a i opakovat) neustále, což jsem letos díky kurzu 
splnila nad míru. V případě, že se někdy pustíte do 
kurzu e-LKA 4, můžete se mnou jako účastníkem 
opět počítat :)

Dostali jsme také řadu námětů na vylepšení 
kurzu, které se postupně budeme snažit zapra-
covávat. Zpětná vazba od studentů je pro nás 
velmi důležitá a snažíme se všechny připomínky 
důkladně procházet. 

Kurzy e-LKA tedy v současné době nabízejí 
zájemcům tři možnosti, jak si zlepšit oborovou 
angličtinu v závislosti na jejich pokročilosti. 

Ukázka úlohy

Ukázka opora

JAK NA TO

Máme rádi seniory (?), část 1

Zlata Houšková

V poslední době se knihovny věnují stále více 
vzdělávacím aktivitám, ideálně pro osoby v pro-
duktivním věku či adolescenty, rozvíjejí se i nové 
projekty na podporu dětského čtenářství, zaměřené 
na děti a jejich rodiče. Jsou to trendy zcela správné 
a žádoucí, perspektivní. Bylo by však dobré ne-
zapomínat při tom ještě na jednu skupinu osob se 
specifickými potřebami – na seniory. Jednak proto, 
že tvoří minimálně třetinu, v mnohých knihovnách 
i daleko větší část, většinou vděčných a častých 
uživatelů, jednak proto, že jejich procento v popu-

laci dlouhodobě trvale roste a v horizontu dalších 
minimálně třiceti let i narůstat bude a knihovny by 
měly vědět, jak tento klientský potenciál vhodně 
obsloužit a motivovat k využívání služeb. 

V roce 2016 vydala Národní knihovna ČR ve 
spolupráci se SKIP ČR pro tuto práci metodický 
text či standard Rovný přístup – knihovna přátel-
ská seniorům, který zpracovala Sekce 60+ SKIP. 
Zkusme si v něm po skoro třech letech od vydání 
zalistovat a připomenout si některé základní 
požadavky a doporučení – a možná také trochu 
zhodnotit, zda a kam jsme se v této oblasti posunuli. 

Součástí přihlášky je vstupní test, na jehož zá-
kladě lektorky doporučí studentům vhodný kurz, 
který bude odpovídat jejich pokročilosti. Všechny 
kurzy jsou lektorované a tutorované. V kurzech 
tedy reagují na úkoly studentů lektorky, které je 
opravují a poskytují jim zpětnou vazbu. Tutorky 
řeší organizační a technické záležitosti spojené 
s kurzem. Mimo to také podporují studenty, aby 
nezapomínali plnit úkoly. Díky tomuto přístupu 
máme v kurzech e-LKA vysoké procento studentů, 
kteří kurz dokončí. Velmi nás těší přístup knihov-
níků ke kurzům. Vidíme, že se je opravdu snaží 
využít a naučit se v nich co nejvíce, přestože je 
studium při práci mnohdy velmi náročné.

Vytvořený kurz e-LKA jsme prezentovali na 
letní knihovnické škole ve Vídni a na konferenci 
Bobcatsss v Maďarsku, kde se setkal s velkým 
zájmem. Někteří z účastníků s námi poté byli 
v kontaktu a doptávali se na podrobnosti našeho 
kurzu. Mimo to nás překvapil i zájem z Mexika, 
odkud nás kontaktovala zástupkyně knihovnického 
vzdělávání s prosbou o ukázku materiálů z kurzu, 
jelikož sami intenzivně řešili vzdělávání tamních 
knihovníků v angličtině. Je vidět, že téma odborné 
výuky angličtiny v oblasti knihovnictví řeší řada 

zemí a je stále aktuální.
Od roku 2015 kurzy e-LKA převzala organi-

začně Moravská zemská knihovna v Brně. Kurzy 
jsou realizovány za finanční podpory Ministerstva 
kultury České republiky v rámci projektu VISK. 
V případě získání grantu na aktuální rok zasíláme 
informace o termínech kurzu do elektronické kon-
ference Knihovna spolu s odkazem na přihlášku. 
Tu najdete také na adrese https://1url.cz/dMz2J.

Těšíme se i na vás v dalších kurzech e-LKA. 

E-mail: projekt.elka@gmail.com
Web: https://e-lka.webnode.cz/

Zopakujte si angličtinu s námi a spojte slovíčka 
s překladem:

1 Fine
2 Circulation desk
3 Call number
4 Handbook
5 Literacy
6 Biography

A Příručka
B Gramotnost
C Životopis
D Výpůjční pult
E Pokuta
F Signatura

Správné odpovědi: 1E, 2D, 3F, 4A, 5B, 6C

https://1url.cz/dMz2J
mailto:projekt.elka@gmail.com
https://e-lka.webnode.cz/
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JAK NA TO

Personál
Lidé v knihovně jsou vždy její hlavní devízou 

– v širším slova smyslu samozřejmě lidé na obou 
stranách pultu. Pro zamyšlení nad požadavky na 
personál ve službách knihoven seniorům hovořme 
však především o lidech „za pultem“. Pro práci 
s kteroukoli skupinou se specifickými potřebami 
platí ovšem pravidlo, že nejen všichni pracovníci 
ve službách, ale také ti, kteří se v knihovně po-
tkávají na jakékoli úrovni s veřejností (ředitel, 
vedoucí pracovníci, vrátní, služba v recepci, šatná-
ři…), mají mít (alespoň) základní znalosti projevů 
a důsledků konkrétního specifika – v tomto případě 
stáří – a také nezbytné dovednosti pro poskytování 
služeb těmto uživatelům. Všichni by měli znát 
specifické projevy stáří, zejména pak ty, které 
ovlivňují vzájemnou komunikaci se seniory, její 
základní pravidla, ale také třeba možnosti využívání 
kompenzačních pomůcek (často jde o drobnosti) 
nebo například typy životních strategií. Nutno 
podotknout, že znalost a uplatňování všech těchto 
parametrů není věc jednoduchá. I když standard 
požaduje od všech zmíněných pracovníků základní 
odborné školení v rozsahu čtyř hodin, předpokládá 

také, že tato kvalifikace je trvale prohlubována, ať 
už ve formálních, neformálních či informálních 
formách učení.

Jak víme, jen kvalifikace není nikdy dostateč-
nou zárukou toho, že budeme se seniory komuniko-
vat a poskytovat jim služby adekvátně. K tomu je 
třeba také respektu k nim a jejich důstojnosti, taktu, 
empatie, trpělivosti, dostatku pozornosti i času, 
který komunikaci věnujeme, dodržování zásad 
slušného chování a dalších měkkých dovedností.

V knihovnách větších měst (nad 20 000 obyva-
tel) či knihovnách vykonávajících regionální funk-
ce je doporučena přítomnost jednoho specialisty na 
práci se seniory, tedy osoby s hlubší specializací 
v oblasti gerontopsychologie či geragogiky. Ten by 
měl garantovat relevantní zařazení problematiky se-
niorů do koncepčních a strategických plánů i všech 
ostatních relevantních dokumentů knihovny, tvorbu 
projektů v této oblasti, zapojení do celostátního 
plánu aktivního stárnutí a obdobných celostátních, 
regionálních či lokálních strategií, koordinaci 
spolupráce knihovny s vhodnými partnery a měl by 
být i garantem kvality služeb knihovny seniorům. 
Zároveň by měl být pro seniory hlavní kontaktní 
osobou, která pomáhá řešit problematické situace, 
poskytuje potřebné informace apod. Požadavek 
standardu vypadá neobvykle či nadstandardně, 
ale jen na první pohled. Obdobnými specialisty 
pro jinou specifickou skupinu disponuje přece 
většina knihoven – jsou to kolegové „děckaři“, 
tedy knihovníci v knihovnách pro děti; v některých 
knihovnách navíc dnes již pracují i specialisté na 
klienty se smyslovými či fyzickými handicapy, 
proč tedy ne specialista na práci se seniory? 

Ještě jednou si tedy zopakujme, že pro práci se 
seniory je první a podstatnou podmínkou kvalifi-
kovaný, motivovaný a poučený personál. Dokáže 
zajistit, nahradit či kompenzovat všechny ostatní 
požadavky, které standard definuje, rozhoduje.

Fondy a služby
Oproti jiným skupinám osob se specifickými 

potřebami není třeba pro seniory v knihovně 
budovat speciální fond, s výjimkou fondu pro 
seniory se smyslovým, fyzickým či mentálním 
handicapem; tam samozřejmě platí plně ustano-
vení standardu Handicap Friendly. Uživatelům 
seniorům jsou tedy v knihovnách většinou k dis-
pozici stejné fondy jako všem ostatním čtenářům. 

JAK NA TO
Přesto i tady lze využít možností, jak vyjít jejich 
specifickým potřebám vstříc: např. posilovat ve 
fondu (fyzickém i elektronickém) některá témata, 
jako je zdraví, bezpečnost, „šmejdi“ a finanční 
gramotnost, odebírat speciální periodika zaměřená 
na seniory, bohatěji doplňovat audiotéku knihovny, 
po předchozím proškolení nabízet čtečky, např. 
na cesty hromadnými dopravními prostředky atd.  

Co je však rozhodující pro služby: knihovny by 
měly mnohem více využívat všech prostředků 
vzdálené komunikace a nabízet dálkové služby, 
přesněji řečeno, všechny služby fyzické by měly 
mít svou alternativu ve virtuálním prostředí. Není 
to opět nic „seniorsky“ specifického, knihovna by 
měla podle možností nabízet co nejvíce způsobů 
pro přístup ke službám a pro komunikaci se vše-
mi kategoriemi uživatelů. Pro mnoho seniorů, např. 
imobilních, těch se sníženou hybností či jinými ob-
tížemi však tyto služby mají mnohem větší a často 
zcela zásadní význam; nejsou-li poskytovány, 
nevyužívají je vůbec. Vedle elektronických služeb 

se jedná v této souvislosti i o služby poštovní či 
jiné formy dodávání dokumentů, tedy výpůjční 
služby (dovážka, donáška, kurýrní služby aj.). Pro 
řadu knihoven jde o standard, většina knihoven 
však tyto služby ani zdaleka dostatečně neposky-
tuje a tím znemožňuje některým skupinám rovný 
přístup k nim. Jejich zavádění by mělo být jedním 
z hlavních úkolů v práci se seniory. Podrobnější 
praktické rady pro postupnou implementaci těchto 
služeb přináší právě standard, a to i s odkazy na 
dobrou praxi knihoven: více na https://www.skipcr.
cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf.

MAZUROVÁ, Hana a HOUŠKOVÁ, Zlata. 
Rovný přístup – knihovna přátelská k seniorům: 
metodická příručka pro práci knihoven se seni-
ory. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České 
republiky – Knihovnický institut, 2016. 87 s. ISBN 
978-80-7050-674-5.

Kontakt na autorku: zlata.houskova@gmail.com

Jarmila Burešová

Práce knihovnice ve velkém městě přináší 
kromě odborné knihovnické práce občas potíže – 
můžeme je nazvat výzvami – s různými skupinami 
uživatelů. Ne vždy jde o čtenáře v pravém slova 
smyslu, proto v těchto souvislostech obvykle uží-
váme termín uživatelé. Můžeme říci, že Ostrava je 
specifická poměrně vysokým procentem romských 
obyvatel, přítomností polských, slovenských, viet-
namských a dalších národnostních menšin, což ale 
není obvyklé pro většinu měst a oblastí ČR. A už 
vůbec ne malých městeček, obcí, vesniček. 

Nicméně sociálně vyloučení nejsou lidé jen pro 
svou etnicitu či chudobu, proto je dobré věnovat 
pozornost veškerým skupinám našich uživatelů. 
Nás všech se týká práce na vlastním osobním 
rozvoji v podobě znalosti možných uživatelských 
skupin a připravenosti rozpoznat sociálně vy-
loučeného či sociálním vyloučením ohroženého 
uživatele a schopnosti věnovat mu náležitou péči.

Národní knihovna České republiky proto na 
konci loňského roku vydala metodickou příručku 
pro práci knihoven se sociálně vyloučenými a soci-
álním vyloučením ohroženými skupinami uživate-
lů. Materiál je součástí řady „Rovný přístup“ a byl 
vydán ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy 
a za podpory Ministerstva kultury ČR.

V úvodu příručky se seznámíme s dělením so-
ciálně vyloučených do jednotlivých skupin podle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; so-
ciologové definují zčásti odlišné skupiny vyčleně-
ných, ve většině příkladů se ale se zákonem shodují.

Další část přináší související legislativu na 
všech úrovních – od vlády a ministerstev přes kraje 
po města a obce, vše doplněno základní knihovní 
legislativou, standardy a doporučeními s konkrét-
ními odkazy na úložiště těchto dokumentů. 

Dělení příručky vychází z již existujícího for-
mátu předcházejících metodických příruček Rovný 
přístup Standard Handicap Friendly a Knihovna 
přátelská k seniorům.

Nová metodická příručka Rovný přístup, 
tentokrát k sociálnímu vyloučení

https://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf
https://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf
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Marie Šedá

V roce 2018 vydalo Ministerstvo kultury 
další metodický pokyn pro knihovny, tentokrát 
s názvem Metodický pokyn Ministerstva kultury 
k vymezení standardu doplňování a aktualizace 
knihovního fondu pro knihovny zřizované a/
nebo provozované obcemi na území České re-
publiky.1) Jeho barevná komentovaná verze nese 
název Standard pro dobrý knihovní fond. Volně 
navazuje na již dříve vydané metodické pokyny 

„Standard pro dobrou knihovnu“ a „Služby kniho-
ven knihovnám“.

Tato metodická příručka vznikla na základě 
rozboru stavu knihovního fondu ve veřejných 
knihovnách. Bylo zjištěno, že knihovní fondy 
jsou nedostatečně doplňovány a obsahují množství 
zastaralé literatury, o kterou veřejnost nemá zájem 
– ta pak zabírá místo na regálech a nová literatura 
se mezi ní ztrácí. Na druhou stranu jsou prostory 
takových knihoven využívány neefektivně a ne-
mohou sloužit pro komunitní aktivity.

Významný je i dopad tohoto pokynu – knihov-
níci dostávají do rukou materiál, který jim pomáhá 
stanovit optimální velikost fondu, jeho financo-
vání; je také argumentem pro zřizovatele, kteří se 
často z neznalosti problematiky brání aktualizaci 
a vyřazování knih a dalších dokumentů. Aplikace 
standardu do praxe knihoven umožňuje nabízet 
uživatelům knihy a další dokumenty, které jsou 
kvalitní, aktuální, tedy „živý“ knihovní fond.

Standard se zabývá řadou oblastí – funkcí 
knihovny, zásadami tvorby a typy knihovního 

fondu, jeho rozsahem a jednotlivými součástmi. 
Důležitou kapitolou je financování nákupu knihov-
ního fondu – podle zjištěných statistických dat se 
podíl výdajů na nákup fondu pohybuje kolem 10 % 
celkových výdajů na zajištění provozu knihovny.

Další články standardu jsou věnovány aktu-
alizaci i vyřazování fondu a upozorňují na na-
bídkovou povinnost, která je dána ustanovením 

TROCHA ODBORNOSTIJAK NA TO

Standard pro dobrý knihovní fond 
doplňuje Zlatý fond české 

a světové literatury

1 Ke stažení zde: https://ipk.nkp.cz/docs/2017_Metodicky_pokyn_MK_akvizice.pdf

I. Obecné požadavky – knihovny mají vytvářet 
podmínky pro rovný přístup ke službám a in-
formacím, s čímž souvisí i otázka registračního 
poplatku do knihovny.
II. Personál – kvalifikace pracovníků v pří-
mých službách v oddělení pro dospělé a ade-
kvátním způsobem v oddělení pro děti je 
pravidelně rozšiřována o problematiku práce 
s osobami sociálně vyloučenými či sociálním 
vyloučením ohroženými.
III. Fond a služby – knihovna využívá pro-
středků vzdálené komunikace, nabízí dálkové 
služby, poskytuje donáškovou službu svým 
registrovaným uživatelům, pracuje také se 
specifickými knihovními fondy.
IV. Technické a materiální podmínky – 
knihovna splňující podmínky metodických 
příruček Knihovna přátelská k seniorům 
a Standard Handicap Friendly vytváří vhodné 
fyzické a technické podmínky pro všechny typy 
sociálně vyloučených uživatelů.
V. Webové stránky – knihovna vytváří své 
webové stránky v souladu s pravidly přístup-

nosti podle metodiky WCAG 2.0.
VI. Spolupráce a propagace – knihovna 
propaguje služby, fondy a akce pro sociálně 
vyloučené, kapitola je doplněna o informace 
možné  spolupráce s jinými organizacemi.
VII. Akce – služby – služby a akce, které 
knihovna pořádá, jsou primárně určeny všem 
uživatelům bez zvýhodňování jednotlivých 
skupin. Po zjištění situace v místě a čase může 
knihovna přistoupit ke specializované nabídce 
na základě poptávky podpořené průzkumem 
mezi uživateli. Nabídka služeb i struktura akcí 
je připravována a realizována s ohledem na 
potřeby a schopnosti příjemců; mohou to být:
• služby pro nezaměstnané, služby reagující 

na chudobu a bezdomovectví,
• služby pro děti a rodiny, rodiče na mateřské 

či rodičovské dovolené,
• služby pro rizikové děti a mládež,
• služby pro stárnoucí populaci 60+ a seniory,
• služby pro etnické menšiny,
• služby pro jazykové menšiny, cizince,
• služby pro uprchlíky,
• služby pro lidi s postižením,
• služby reagující na krize a služby pro lidi 

trpící duševními nemocemi,
• služby pro nemocné,
• služby pro lidi se závislostmi,
• služby související s výkonem spravedlnosti.
VIII. Ochrana zaměstnanců a spolupracov-
níků knihovny – součástí kapitoly je souhrn 
doporučení k prvnímu kontaktu s možným 
sociálně vyloučeným uživatelem. 
Dovětek Krize sociální soudržnosti na půdě 
veřejné knihovny socioložky Mgr. Kateřiny 
Sidiropulu Janků, Ph.D., přináší další úhel 
pohledu na tuto problematiku. 

Výhodou této nové metodické příručky je, že 
vznikala postupně, na základě praktických zkuše-
ností, jejich zavádění a ověřování v praxi. Kromě 
odborných částí, vycházejících např. z oboru so-
ciologie, jsou zde uvedeny doporučení a příklady 
dobré praxe knihoven České republiky. 

Doufáme, že metodická příručka bude tím 
správným zdrojem informací a pomocníkem ve 
vaší praxi. V elektronické verzi je k dispozici na 
https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-do-
poruceni/Rovnypristupvylouceninaweb.pdf.

BUREŠOVÁ, Jarmila a SABELOVÁ, Mirosla-
va. Rovný přístup – Knihovny a skupiny ohrožené 
sociálním vyloučením: metodická příručka pro 
práci knihoven se sociálně vyloučenými a sociál-
ním vyloučením ohroženými skupinami uživatelů. 

1. vydání. Praha: Národní knihovna České repub-
liky – Knihovnický institut, 2018. 63 s. ISBN 
978-80-7050-706-3.

Kontakt na autorku: buresova@kmo.cz

https://ipk.nkp.cz/docs/2017_Metodicky_pokyn_MK_akvizice.pdf
https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/Rovnypristupvylouceninaweb.pdf
https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/Rovnypristupvylouceninaweb.pdf
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Andrea Součková a kolektiv autorů

Veřejné instituce, jakými jsou knihovny, by 
měly připomínat důležité mezníky související 
s historií našeho národa. Sto let od založení re-
publiky je významné výročí, které se promítlo do 
řady aktivit a akcí knihoven v ČR a kraji, o čemž 
svědčí i rozsah následujícího příspěvku. Nutno 
upozornit, že článek je pouze výběrem činnosti 
profesionalizovaných knihoven v kraji. Stejně tak 
byly z tohoto výběru vypuštěny naše neprofesiona-
lizované knihovny, ačkoli mnohé z nich se do oslav 
přímo zapojily nebo se na nich minimálně podílely. 
Souhrnný příspěvek byl vytvořen s přispěním či za 
pomoci metodiků pověřených knihoven. 

Okres Hradec Králové
Kateřina Hubertová a Vladimíra Buchtová

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
uspořádala ve spolupráci s Univerzitou Pardubi-
ce celou řadu přednášek na téma výročí v cyklu 
Ve znamení osmiček – za všechny lze jmeno-
vat například přednášku Mgr. Dity Homolové, 
Ph.D.: Šlechta v první Československé republice, 
přednášku doc. PhDr. Tomáše Jiránka, Ph.D.: 
Československý odboj za první světové války. 
V rámci Klubu seniorů měli jeho členové možnost 
navštívit komentovanou prohlídku výstavy Lide 
československý, tvůj odvěký sen se stal skutkem 
nebo přednášku PhDr. Jaroslavy Pospíšilové Osu-
dy pomníku T. G. M. v Hradci Králové. Během 
roku měli návštěvníci knihovny rovněž možnost 
zhlédnout četné výstavy – například výstavu 
Muzea východních Čech v Hradci Králové Od 
monarchie k republice či Památná místa Králové-
hradeckého kraje, kterou v knihovně prezentoval 

Národní památkový ústav v Josefově. Galerie 
U Přívozu tradičně patřila Klubu konkretistů, 
kteří se ke 100. výročí republiky postavili čelem, 
a to výstavou s příznačným názvem Konkrétní 
podzim – TRIKOLORA.

Knihovna města Hradce Králové uspořádala 
k výročí sérii přednášek s erudovanými lektory: 
Vznik Československa nejen z pohledu Hradce 
Králové, Svobodný zednář Edvard Beneš, Čeští 
demokraté a Osudové osmičky v našich dějinách. 
Pro děti pak ve všech dětských odděleních od října 
2018 do června 2019 probíhá celoroční soutěž 
s názvem První. Děti pátrají v minulosti českého 
státu, aby jim významné osobnosti tehdejší doby 
odkryly to nejzajímavější ze svých životů. Odmě-
nou budou originální sběratelské kartičky sportov-
ců, herců a hereček, politiků, obchodníků a dalších. 
Knihovna města Hradce Králové zorganizovala 
i literární dílnu pro dříve narozené s názvem 
Vzpomínka na vzpomínku,1) jejímž výsledkem 
je útlá knížečka se zajímavými vzpomínkami na 
dobu, která uvozovala první republiku.

Akce k oslavám republiky probíhaly v mnoha 
malých i velkých knihovnách po celém okrese.

Například knihovna v Černilově uspořádala 
výstavu Černilov v době vzniku republiky. Ta byla 
zahájena slavnostní vernisáží s hudebním pro-
gramem, kde zazněly hymny Rakouska-Uherska 
a Československa. Účastníci měli možnost prohlí-
žení dobových dokumentů, archivních kronik, knih 
a dalších předmětů. Na výstavu volně navázaly 
pořady pro školu – beseda s kronikářem a inter-
aktivní program v knihovně ke vzniku republiky.

Výročních 100 let je nejúplněji popsáno v  kro-
nikách. V Chlumci nad Cidlinou proto rovněž 
besedovali nad kronikami a přitom se i dozvěděli, 

Oslavy 100. výročí založení republiky 
v knihovnách Královéhradeckého kraje

knihovního zákona, § 17. Vyňaty z této povinnosti 
jsou dokumenty, jejichž povaha vylučuje další 
využití, jako jsou opotřebované, neúplné nebo 
poškozené dokumenty. 

Standard nově přináší hodnocení využití 
knihovního fondu – každá knihovna by měla sledo-
vat obrat a stupeň aktivace fondu. Tyto indikátory 
jsou založeny na propočtu výpůjček z celkového 
počtu a dále na zjišťování, jak velká část fondu je 
aktivní, tedy půjčovaná ve sledovaném období. 
Tím může knihovna zjistit, jestli existuje vztah 
mezi nabídkou a poptávkou.

Mnoho otázek se objevilo v souvislosti s tím, 
jaké knihy, jací autoři by měli tvořit základ knihov-
ního fondu. Existuje řada zdrojů pro doplňování 
knihovního fondu, které mohou při akviziční práci 
knihovníkům pomoci. Jde například o tituly Co 
číst dětem aneb Zlaté tituly2) (doporučená litera-
tura pro předčítání různým věkovým skupinám 
dětí), Nejlepší knihy dětem3) (výběr ze současné 
české literatury pro děti a mládež, katalogy jsou 
vydávány od roku 2012/2013) či Kánon západní 
literatury od Harolda Blooma. Dalšími zdroji jsou 
přehledy oceněných knih (Nobelova cena za lite-
raturu, Magnesia Litera a řada dalších literárních 
soutěží a cen).

Pro snadnější práci při výběru knihovního fon-
du se součástí metodického pokynu stala příloha, 
která dává ucelený přehled titulů a autorů ze svě-
tové i české literatury pro děti a dospělé, tj. něco 
jako „zlatý fond“. Soubor obsahuje díla, která by 
měla být zastoupena v základním knihovním fondu 
každé veřejné knihovny. 

Zlatý fond české literatury obsahuje 353 titulů 
a tento seznam, stejně jako výbor ze zahraniční 
beletrie, zpracoval doc. PhDr. Martin Pilař, CSc., 
který se profesně věnuje dějinám české i světové 
literatury. Zlatý fond světové literatury je obsáh-
lejší – 450 titulů. Autor vycházel z mnoha zdrojů, 

v případě světové literatury především z výše 
zmíněného Kánonu západní literatury,4) Dictio-
nary of Literary Biography, Volume 353: Twen-
ty-First-Century, Central and Eastern European 
Writers (2010) a řady dalších publikací. Literaturu 
pro děti a mládež představil Mgr. Pavel Mandys, 
literární, komiksový a filmový kritik a publicista. 
Referenčním zdrojem výběru 500 knih byla ze-
jména publikace 2x 101 knih pro děti a mládež,5) 
která byla sestavena jako svého druhu kánon knih 
pro děti a mládež.

Seznam doporučených knih je vystaven na 
webových stránkách Knihovnického institutu 
Národní knihovny ČR;6) je zpracovaný v MS Excel, 
což umožňuje jednoduché vyhledávání a filtrování 
titulů. Lze vyhledávat podle řady kritérií – podle 
země, jazyka, autora, překladatele, ilustrátora 
a v případě, že dílo bylo oceněno, i podle typu ceny. 
U literatury pro děti a mládež je použit i další filtr: 
určení díla pro děti nebo mládež. Tento seznam 
je důležitý nejen z pohledu akvizice, ale také při 
další práci s fondem – při aktualizaci a vyřazování. 
Jeden příklad dobré praxe: než dojde k vyřazení 
knihy, je vhodné nahlédnout na webové stránky 
antikvariátu; může jít o knihu, o kterou je velký 
zájem například mezi sběrateli.

V průběhu let a desetiletí vznikají mnohá lite-
rární díla, která by měla být zahrnuta do kánonu, 
a na druhou stranu možná některá z nich z tohoto 
soupisu zmizí. Tento seznam ale nelze považovat 
za uzavřený: očekáváme, že v průběhu času bude 
doplněn o další díla – ať už podle návrhů knihov-
níků, nebo literárních vědců. Uvědomujeme si, 
že knihovny mají omezené prostory, které nelze 
donekonečna zaplňovat dalšími a dalšími knihami. 
Každá kniha nebo literární dílo potřebuje určitý 
čas, který rozhodne, zda si dílo najde své čtenáře 
i v další době.

Kontakt na autorku: seda@svkos.cz 

TROCHA ODBORNOSTI STALO SE

1 Více v článku Terezy Heuer aktuálního čísla zpravodaje
2 PRAŽÁK, Václav. Nechanice: obrázky ze života a historie města. Hradec Králové: Garamon, 2018. 243 s.

2 Dostupné zde: https://celeceskoctedetem.cz/pro-rodice/zlate-tituly
3 Dostupné zde: https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
4 BLOOM, Harold. Kánon západní literatury: knihy, které prošly zkouškou věků [online]. Praha: Prostor, 2000 [cit. 

2019-01-11]. Obzor. ISBN 80-7260-013-3. Dostupné také z: http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:fdaadc-
60-f77e-11e3-b4ad-005056827e51

5 MANDYS, Pavel. 2x 101 knih pro děti a mládež: nejlepší a nejvlivnější knihy. V Praze: Albatros, 2013. ISBN 978-
80-00-03336-5.

6 Dostupný z: https://ipk.nkp.cz/docs/zlaty-fond-2018

mailto:seda@svkos.cz
https://celeceskoctedetem.cz/pro-rodice/zlate-tituly
https://www.nejlepsiknihydetem.cz/
https://ipk.nkp.cz/docs/zlaty-fond-2018
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STALO SE
jak taková kronika vzniká, jak se do ní píše a co 
všechno se do ní zaznamenává.

Knihovna v Nechanicích spolupracovala v rám-
ci 100. výročí s městem na přípravě nové knihy 
pana Václava Pražáka,2) v knihovně se konala 
autogramiáda a knihu zde lze zakoupit.

S výročím 100 let od založení republiky ak-
tivně pracoval i čtenářský kroužek v knihovně 
v Novém Bydžově. Ve většině knihoven probí-
haly akce a aktivity ve spolupráci se základními, 
ale i mateřskými školami. Výstavy k tématu se 
uskutečnily v knihovnách ve Smidarech, Smiřicích 
a Třebechovicích pod Orebem.

Okres Rychnov nad Kněžnou
Miroslava Cvejnová a Pavel Hošek

V knihovně v Dobrušce se na podzim usku-
tečnila beseda s názvem Vznik a první léta 
Československa PhDr. Aleše Valenty. Poutavá 
forma i ohromný přehled pana Valenty přilákal 
spoustu diváků.

Oslavy 100 let republiky probíhaly v Opočně 
v uceleném cyklu akcí od října do listopadu 2018. 
Zahrnovaly přednášku Ivana Fukse na téma 
Legionáři a vznik Československa a přednášku 
Ladislava Severina Život za první republiky. 
Součástí oslav byl také křest sborníku Opočno 
2001–2018, který proběhl 28. října. Program byl 
zakončen vysazením lípy Svobody. V listopadu 
se uskutečnila dvě divadelní představení pod 
názvem vévévé.československo.cs, která přiblížila 
nejdůležitější mezníky naší novodobé historie. 
Závěrečnou akcí celého cyklu byl Prvorepublikový 
candrbál se skupinou Hašlerka. Všechny akce byly 
pořádány městem Opočno, které získalo příspěvek 
od Královéhradeckého kraje, a knihovna se na 
organizaci významně podílela.

Ve Vamberku se v knihovně připomínal os-
mičkový rok celoročně. V přednášce Osmičkový 
rok PhDr. Jaromír Klášterecký a Miroslav Berger 
hovořili o událostech v letech, jejichž letopočet 
končí osmičkou. Mistrně ve svém vyprávění pro-
pojili dějiny Československa s událostmi přímo 
ve Vamberku. Noc s Andersenem nesla podtitul 
Jak se žilo a jak žily děti v průběhu staletí. Pro 
všechny zúčastněné to byla velmi zajímavá pro-

cházka minulostí.
Častolovická knihovna zvala na besedu nazva-

nou Mezi lvem a orlicí – vznik samostatného Čes-
koslovenska. Programem děti provázela muzejní 
pedagožka Mgr. Martina Maxová. 

K oslavám výročí se připojila také Městská 
knihovna v Týništi nad Orlicí. V Týdnu knihoven 
byla v oddělení pro dospělé instalována výstava 
TGM ve fotografii, knihách a časopisech. Tématu 
se věnovalo setkání Dámského klubu a beseda 
v rámci Klubu důchodců. Zajímavé informace 
přinesla i přednáška Odboj – převrat a vznik 
ČSR doc. PhDr. Marty Kohárové. Během roku 
probíhala na dětském oddělení soutěž Co má 
vědět správný Čech; vylosování výherce proběhlo 
28. října 2018 na akci města Týniště. Knihovna 
se také připojila do celostátní akce Český den 
s českými vlajkami a přispěla k rekordu, kdy bylo 
v rámci ČR vyvěšeno 225 191 vlajek. 

Okres Náchod
Adéla Vlachová

Náchodská knihovna uspořádala přednášku 
historika Richarda Švandy O vyhlášení republiky 
28. října 1918 v Náchodě a okolí. V hale knihovny 
mohli zájemci zhlédnout výstavu Architektura ve 
službách první republiky, kterou připravil Národní 
památkový ústav. 

I Městská knihovna v Broumově se několika 
akcemi připojila k oslavám 100. výročí založení 
republiky. Během listopadu byla v čítárně ke 
zhlédnutí putovní výstava portrétů významných 
osobností Královéhradeckého kraje – Tváře první 
republiky. Na konci listopadu proběhla beseda 
s historikem PhDr. Ondřejem Vašatou na téma 
Neklidný podzim roku 1918 na Broumovsku. 
V dětském oddělení knihovníci připravili tři druhy 
besed, jejichž cílem bylo podpořit povědomí o čes-
ké státnosti, probudit v dětech vlastenecké cítění 
a hravou formou jim přiblížit jejich rodnou zemi. 

V Polici nad Metují knihovna ve spolupráci 
s Klubem filatelistů a Klubem sběratelů Policka 
vyhlásila v dubnu pro děti výtvarnou soutěž o ná-
vrh na nejhezčí poštovní známku. Ve středu 
20. června bylo rozhodnuto, které  návrhy zvítězí. 
Hlavní odměnou pro děti byly nově vydané aršíky 
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známek 100 let československé poštovní známky. 
Všechny dětské návrhy byly vystaveny na chodbě 
knihovny.

Ve společenském sále knihovny v Novém Městě 
nad Metují proběhla v říjnu výstava dokumentů a 
fotografií s názvem Československé legie 1914 až 
1918, která mapovala toto období s přihlédnutím 
k novoměstským legionářům. V rámci vernisáže 
se uskutečnila beseda s historikem, spisovatelem 
a scenáristou Pavlem Kosatíkem o osobnosti TGM 
a událostech října 1918. Společensko-literární 
setkání s bábovkou na téma TGM a pátečníci 
proběhlo první říjnovou sobotu. Pro žáky novo-
městských základních škol knihovnice připravily 
setkání se spisovatelem Tomášem Němečkem 
a ilustrátorem Tomášem Chludem, kteří napsali 
životopisnou knihu o Masarykovi, určenou právě 
mládeži.

Knihovna v České Skalici zvala na besedu 
na téma Co předcházelo vzniku československé 
armády s Martinem Tichým, zástupcem 5. pra-
poru polních myslivců. Tematický program 
Z českoskalických kronik, který mělo v režii 
Českoskalické literárně-hudební kvarteto, přiblížil 
důležité momenty konce 1. světové války a vznik 
Československa pohledem kronikářů i obyvatel 
České Skalice.

Národ v čase byl název pořadu, který nabídla 
knihovna v Červeném Kostelci. Setkáním prová-
zela Mgr. Šimona Šimonová a mapovalo historii 
českých zemí a Slovenska, okolnosti vzniku 
Československé republiky i společenské poměry 
a proměny doby.

V Knihovně městyse Velké Poříčí byla k vidění 
výstava s názvem Tady nová republika, zapůjčená 
z Národního pedagogického muzea a knihovny 
J. A. Komenského v Praze. Současně s touto 
výstavou proběhla výstava prací žáků ZŠ Velké 
Poříčí, kteří pracovali na projektech k oslavám 
100. výročí založení republiky.

Okres Trutnov 
Markéta Šlitrová, Jana Kopecká 
a Jana Sehnalová

Městská knihovna v Trutnově v rámci oslav 
100. výročí založení ČSR uspořádala besedu 

známé genealožky Blanky Lednické. Při se-
stavování rodokmenu a pátrání po předcích se 
tentokrát zaměřila na zdroje z období 1. světové 
války a obecně doby kolem roku 1918. V oddělení 
pro děti proběhla výstava knih, kterou navštívilo 
několik tříd. Další akcí, která se věnovala výročí 
vzniku republiky, byl pravidelný měsíční klub 
Dráček. Na říjnovém setkání byl pro děti připraven 
vědomostní kvíz a spousta krásných knížek. Na 
závěr došlo i na zpěv státní hymny. 

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší oslavi-
la 100. výročí založení republiky programem pro 
žáky čtvrtých až devátých tříd ZŠ. Pro mladší děti 
bylo připraveno devět stanovišť, na kterých plnily 
rozmanité úkoly. Žáci osmé a deváté třídy zhlédli 
prezentaci k tomuto tématu. Program byl obohacen 
o dobové předměty a oděvy, které byly rozmístěny 
po knihovně, aby měly děti konkrétní představu 
o době před 100 lety. Akce probíhala převážně 
v měsíci říjnu, celkem se jí účastnilo 141 dětí.

Okres Jičín
Helena Vejvarová 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně se věnovala 
výročí republiky celoročně. Program byl pestrý 
a zaměřený na všechny věkové kategorie uživatelů. 
V roce 2018 se uskutečnilo 48 tematických akcí, na 
které přišlo 1 146 návštěvníků. Jičínská knihovna 
k danému tématu zpracovala a vytiskla výběrové 
bibliografické letáky a vytvořila propagační logo. 
Z množství přednášek, besed, výstav a dalších 
akcí zmiňme alespoň některé: Výstava Proměny 
módy a životního stylu v letech 1920–1940 byla 
spojena nejen s přednáškou a módní přehlídkou. 
Zejména pro dámy bylo určeno i scénické čtení 
z dopisů Charlotty a Alice Masarykových, kde 
účinkovaly Daniela Kolářová a Marie Málková. 
S Jičínem za první republiky seznamovaly vlas-
tivědné vycházky po městě, jež vedla PhDr. Eva 
Bílková. Prázdniny byly ve znamení zábavy dětí 
za první republiky, pro malé i velké zájemce byly 
připraveny nejrůznější retrohry. Děti i dospělí se 
mohli rovněž účastnit tvůrčích dílen na témata: 
Šperky Ch. Masarykové, Prvorepublikový ma-
sopust či Dětství našich prababiček.  

Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce připravila 
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Vladimíra Buchtová

V sobotu 10. listopadu loňského roku Studijní 
a vědecká knihovna v Hradci Králové již potřetí 
ožila festivalem Očima generací.1) Jak sám název 
napovídá, jedná se o počin, který spojuje genera-
ce, nebo se o to alespoň pokouší. Téma festivalu: 
Mé kořeny. V době globalizace a odcizení to zní 
možná trochu rebelsky, ale díla, která z něho 
vzešla, jsou dojemná a poukazují na to, že rodina 
není ani zdaleka tak mrtvý pojem, jak by se mohlo 
z některých studených statistik zdát. Dílka všech 
generací – dětí, maminek, otců, dědečků, babiček 
a v některých případech i praprarodičů – vystavená 
v galerii Automat nenechala nikoho na pochybách, 
že vztahy v rodinách bývají navzdory generačním, 
pubertálním a přechodovým vlnám opravdu vřelé. 
Jednalo se jak o práce výtvarné – mimochodem 
velmi veselé –, tak o literární práce seniorské, 
žákovské, potažmo předškolsky mateřinkovské. 
Je nutno dodat, že výstava se konala pod záštitou 
Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a za 
podpory Ministerstva kultury ČR.

V sobotu se tedy uskutečnilo symbolické ote-
vření této výstavy. To bylo spojeno s tříhodinovým 
programem, který se odehrával v konferenčním 
sále a v učebně knihovny. V učebně začala od 
9. hodiny přednáška paní Kamily Jiříkové s ná-

zvem Energie a zdraví. Kamila Jiříková je odbor-
nou lektorkou Školy pánevního dna. Přednáška 
byla věnována všem, ale přece jenom se tam 
sešly pouze ženy. Některé informace byly obecně 
známé, jiné překvapily. Došlo i na „jednoduché“ 
cviky. Jednoduché v uvozovkách. Jednoduše totiž 
jen vypadaly. Jejich poctivá realizace však byla 
podstatně těžší. Přednáška byla zajímavá, a tak 
vážně uvažujeme o tom, že menší seminář pro 
veřejnost by vůbec neškodil. Od 11. hodiny pak 
paní Jiříková pokračovala v povídání o přírodních 
cestách ke zdraví.

To však byla pouze část programu. Do kon-
ferenčního sálu, kde se již připravovaly dámy 

Očima generací 2018 
aneb Není kořen jako kořen

1 Oficiální web: http://www.ocimageneraci.cz/

Komentované prohlídky v Jičíně 
s paní Bílkovou

Vernisáž výstavy Konkrétní podzim 
TRIKOLORA v SVK Hradec Králové

Výstava v Černilově

Módní přehlídka v Jičíně Oslavy 100 let republiky 
v Třebechovicích
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Kamila Jiříková

Příprava dopisu Ježíškovi

Výroba papírových vlaštovek

ve spolupráci s místní ZŠ a MŠ program pro žáky 
1.–9. tříd na téma vznik Československa a založe-
ní republiky. V Týdnu knihoven pak v domově 
s pečovatelskou službou probíhalo čtení z obecní 
kroniky a jejích zápisů z období vzniku republiky. 
Pro širokou veřejnost byla k tématu uspořádána 
videopřednáška a výstavka knih. Knihovna se 
rovněž připojila k městským oslavám v Pecce a po-
dílela se na programu, který byl tvořen na základě 
zápisu v místní kronice o proběhlých oslavách na 
Pecce dne 30. 10. 1918. 

Na akcích města připomínajících výročí se po-

dílela i Knihovna Karla Jaromíra Erbena v Miletí-
ně. Pro malé i velké připravila soutěžní kvíz. Stejně 
tak své čtenáře otestovala i Městská knihovna 
Hořice, která pro děti, mládež a dospělé nachys-
tala rovněž vědomostní kvíz. V Březnu – měsíci 
čtenářů proběhly tvůrčí dílny Tatíček Masaryk 
a legionáři s ilustrátorkou Lucií Seifertovou, ur-
čené pro žáky ZŠ; součástí bylo například i vytvá-
ření 3D obrázků. I v Hořicích se uskutečnila řada 
přednášek a besed k výročí republiky, stejně jako 
v dalších místech okresu – v knihovnách v Nové 
Pace, Sobotce a Libáni.   
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1 SEMRÁDOVÁ, Eva. Webové stránky malých knihoven: metodické doporučení pro knihovníky v obcích do 3 000 
obyvatel [online]. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 26 s. [cit. 2019-01-25]. ISBN 978-80-7052-129-8. 
Dostupné také z: https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/E-knihy-vydane-SVK-HK/Weby-knihoven-tiskova-verze.aspx.

Eva Semrádová

Šestá Královéhradecká knihovnická konference, 
která se uskutečnila 20. listopadu minulého roku, 
měla téma, jež posouvá knihovnické služby do 
virtuálního světa a je pevně spjaté s informačními 
technologiemi. Sedmdesát posluchačů se shromáž-
dilo k vyslechnutí přednášek, které pod společným 
názvem Elektronické zdroje a služby přiblížily 
praktické využití portálu Knihovny.cz a službu 
Získej. V bloku věnovaném elektronickým zdro-
jům jsme řešili vyhledávání ve volně dostupných 
databázích a celý odpolední program se zabýval 
webovými stránkami knihoven. 

Odpoledne se již tradičně zaměřuje na příklady 
dobré praxe z našeho kraje: prostřednictvím webů 
jsme se podívali do Knihovny města Hradce Krá-
lové a Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Jičínská 
knihovna navíc vyslala na konferenci i maskota 
svých dětských webů Čtipíska Knihovnického. Ve 
své fyzické podobě se těšil velkému zájmu okolí 
hned, jak jej jičínské kolegyně vytáhly z batohu. 
Nutno ještě dodat, že postavičce vdechla podobu 
ilustrátorka Markéta Vydrová a o plyšový kabát se 
mu postarala jičínská knihovnice Romana Kučero-
vá. V dalších prezentacích jsme se trochu rozhlédli 
po okolí a seznámili se s úspěšnými webovými 
projekty z Pardubického kraje a z Vysočiny. S pří-
spěvky z Jičína a Havlíčkova Brodu se můžete po-
drobněji seznámit v nové rubrice Webové stránky 
knihoven v tomto čísle našeho zpravodaje. 

Knihovníci jezdí na konferenci pro inspiraci 
a také kvůli setkání s kolektivem stejně naladěných 
lidí. Při přednáškách se ozývá řada otázek z publika: 
tentokrát se nejvíce diskutovalo o službě Získej 
s panem PhDr. Janem Pokorným, Ph.D., druhým 
tématem plným otázek byl portál Knihovny.cz. 
Služby tohoto moderního nástroje přijela představit 
členka expertního týmu celostátního portálu paní 
PhDr. Bohdana Stoklasová, která i po přednášce zů-
stala mezi posluchači a své dojmy pak shrnula takto:

Královéhradecká konference 
o elektronických službách

Příspěvek o službě Získej
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Andrea Součková

První listopadový den roku 2018 patřil již 
tradičnímu setkání knihovnic a knihovníků jičín-
ského regionu, které pravidelně připravuje úsek 
regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka 
v Jičíně. Program byl zahájen proslovem ředitelky 
jičínské knihovny Mgr. Jany Benešové, ve kterém 
mimo jiné připomněla úspěchy loňského roku. 

(RNDr. Věra Černá, Ing. Dana Malá a Stanislava 
Benešová obdržely titul knihovnice Královéhra-
deckého kraje roku 2018. Místní knihovna Vido-
chov uspěla v krajském kole soutěže Vesnice roku 
a postoupila do celostátní soutěže Knihovna roku.)

Očekávanou částí programu bylo vyhlášení 
ceny Knihovna Jičínska 2018. Titul se uděloval 
již počtvrté a tentokrát putoval do Knihovny An-
tonína Bocha v Libošovicích, kde působí bývalé 

Setkání knihovnic 
a knihovníků Jičínska

„Vaše konference byla pro mne velmi poučná 
akce, trochu překvapivě zvláště ten odpolední blok. 
Líbí se mi vaše aktivity a snahy pomoci s weby 
malým knihovnám a úsilí o sjednocení základních 
údajů. A ta mladá kolegyně z Jičína mi zodpověděla 
několik dotazů na téma web – facebook – instagram, 
které si v poslední době kladu. Web a facebook 
celkem zvládám, asi budu muset zvládnout i insta-
gram, budeme ho potřebovat pro propagaci portálu 
Knihovny.cz.“

Na konferenci byla představena nová metodická 
příručka vydaná Studijní a vědeckou knihovnou 
v Hradci Králové s názvem Webové stránky malých 

knihoven,1) která byla připravena pro všechny odbě-
ratele našeho zpravodaje ve formě volné přílohy pro-
sincového čísla. Závěr konference přinesl informace 
o nové koncepci knihoven Královéhradeckého kraje 
2019–2023 a také vyhlášení propagační kampaně 
s mottem „Vzdělávejme společně“, která by měla 
ukázat veřejnosti sílu spolupráce knihoven a škol. 
O tématu budoucího setkání už je tedy rozhodnuto, 
sedmá Královéhradecká konference se uskuteční 
19. listopadu 2019 pod názvem Knihovny a školy.

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

Beseda s Ing. arch. Karlem Čermákem Oceněné knihovnice s panem starostou

ze společnosti Rodinné pasy, se k 10. hodině začaly 
hrnout maminky s dětmi. A samozřejmě holčičky, 
které toužily po výzdobě svých obličejíčků. Na 
programu totiž bylo malování na tvář. A dopadlo 
výborně. Vrozené marnivosti propadly i některé 
matky a i ony na konci odcházely s drobným 
ornamentem na skráních.

Děti z mateřské školky Kamarád pak zazpívaly 
a zatančily. Koho to nebavilo, mohl se zatím za-
pojit do psaní obřího společného dopisu Ježíškovi. 
Po celou dobu pokračovalo i autorské čtení a tvůrčí 
dílna pro všechny generace.

Někdo by si mohl pomyslet, že to určitě byla 

všechno „ženská“ záležitost. Omyl. Tatínků 
a kluků bylo víc než dost. Tatínkové dostali i svůj 
vlastní speciální úkol. Totiž rozpomenout se na svá 
klukovská léta a složit papírovou vlaštovku nebo 
letadlo. Soutěž ve schopnosti létání jejich výrobků 
je zjevně vrátila do klukovských let. Bylo veselo.

Vydatně se fotilo, povídalo a hrálo, a když 
k tomu připočtete výtečné domácí buchty od ře-
ditelky celého projektu Ing. Evy Nytrové, neměla 
celá sobota chybu.

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

mailto:eva.semradova@svkhk.cz
mailto:vladimira.buchtova@svkhk.cz
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spolužačky, dlouholeté kamarádky a současné 
knihovnice Alena Pospíšilová a Eva Pantlíková.1) 
Kromě nich se slavnostního aktu účastnil také 
starosta obce Vít Svoboda. S činností a aktivitami 
libošovické knihovny blíže seznámila metodička 
Dana Michlová. Dary oceněným předaly Mgr. Jana 
Benešová a Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studij-
ní a vědecké knihovny v Hradci Králové; o hudební 
doprovod se postarala děvčata z místní ZUŠ Josefa 
Bohuslava Foerstera.   

Po slavnostním vyhlášení byl pro přítomné 
připraven odborný program. Prezentace obsahovala 
ohlédnutí za rokem 2018. Knihovnice si vyslechly 
důležité informace z oboru, týkající se oblasti 
ochrany osobních údajů, statistiky, výměnných 
fondů apod. Nechyběl ani výhled na rok 2019 a na-
bídka služeb a aktivit poskytovaných Knihovnou 
Václava Čtvrtka v Jičíně pro obsluhované knihovny. 

Celým odpolednem slovem provázela Helena 
Vejvarová, vedoucí úseku regionálních funkcí 
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.

Po pauze, během níž se měla možnost k dalšímu 
programu připojit i veřejnost, následovala beseda 
nad starými pohlednicemi Jičína a okolí před 100 
lety s Ing. arch. Karlem Čermákem2). Přednášející 
zaujal řadu zájemců, takže bylo třeba doplňovat 
stále další židle, až byl celý sál zcela zaplněn. Že 
téma veřejnost zajímá, bylo patrné rovněž z toho, 
že i po oficiálním ukončení přednášky zůstali téměř 
všichni posluchači na svých místech a měli zájem 
o další informace. 

Více o akci včetně fotogalerie najdete na http://
knihovna.jicin.cz/region/2018/11/titul-knihovna-

-jicinska-2018-zamiril-do-libosovic/.

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz

O exkurzi knihovníků, 
na kterou jsme málem neodjeli

Adéla Vlachová a Klára Havlová

Pět minut do odjezdu. Na místě srazu jsme už 
všichni, další přibereme po cestě. Moje kolegyně 
Klárka Havlová je zlehka nervózní, že náš objed-
naný autobus ještě nedorazil. I když předpovědi 
slibovaly slunce, začíná pršet a docela by se nám 
hodilo si už nastoupit. Ale v klidu, ještě je čas.

Čas odjezdu. Klárka přechází z místa na místo, 
a co chvíli se dívá na displej mobilu. Včera zvonil 
hned několikrát, jak se účastníci zájezdu postupně 
z různých důvodů odhlašovali. Od řidiče autobusu 
teď ale žádná zpráva o zpoždění nepřichází.

Po dalších pěti minutách už kolegyně nevydrží, 
volá dopravci a postupně jí tuhnou rysy ve tváři. Do-
zvídá se totiž, že s námi nepočítají. Objednávku sice 
máme potvrzenou, nikdo neví, jak se to mohlo stát, 
ale nějak jsme jim ze systému vypadli a teď zrovna 

nemají žádný autobus, který by pro nás přijel.
Tak takhle začala naše exkurze, kterou jsme 

třetí říjnovou sobotu loňského roku připravili 
pro neprofesionální knihovníky z náchodského 
regionu. Náš cíl? Rentzovo muzeum barokního 
tisku v Kuksu, Městská knihovna Slavoj ve Dvoře 
Králové nad Labem a Obecní knihovna ve Studnici.

Náhradní dopravu se nám vcelku rychle poda-
řilo vyřešit. Sehnali jsme tři auta a ještě jednoho 
řidiče. Zbytek výpravy, který jsme nabírali cestou 
v České Skalici, si zatím hromadně zašel na kávu. 
To, že se hodně lidí z exkurze na poslední chvíli 
odhlásilo, mělo nakonec jednu velkou výhodu. Do 
aut bychom už víc účastníků neposkládali.

První zastávkou naší exkurze bylo Rentzovo 
muzeum barokního tisku v Kuksu.1) Tato z rui-
ny obnovená národní kulturní památka Lázeňský 

1 https://www.rentzovomuzeum.cz/

STALO SE

2 https://www.slavoj.cz/
2 http://knihovnastudnice.webk.cz/

dům (postavená v roce 1704) představuje Brau-
novi rovnocenného umělce Michaela Heinricha 
Rentze (1698–1758), Sporckova dvorního mědi-
rytce v Kuksu. V muzeu nás přivítal prof. PhDr. 
Stanislav Bohadlo, CSc., který se významným 
způsobem zasloužil o kulturní revitalizaci Kuksu, 
je zakladatelem festivalu barokního divadla, opery 
a hudby Theatrum Kuks, majitelem i provozovate-
lem Comoedien-Hausu a Rentzova muzea. Výklad 
v muzeu zpestřil hrou na dva barokní nástroje 
a zpěvem dobové písně o životě na Sporckově 
panství.

Druhou zastávkou byla Městská knihovna 
Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem.2) Všemi 
odděleními knihovny nás provedla její ředitelka, 

paní Marta Pešková Staníková. V dětském oddělení 
nás nejvíce zaujala výzdoba – nástěnné vyobrazení 
zvířat, jehož autorkou je „babička sprejerka“ – více 
než osmdesátiletá paní, která sprejuje obrazy pro 
královédvorskou zoologickou zahradu. V  oddělení 
pro dospělé zaujala účastníky exkurze možnost 
zaplatit za upomínky konzervou či jinými trvanli-
vými potravinami. Paní ředitelka všem vysvětlila, 
že tímto originálním způsobem se rozhodli podpořit 
benefiční akci pro bezdomovce Noc venku: právě 
k lidem bez domova vybrané potraviny poputují. 
Velkým překvapením pro knihovníky byla čajovna, 
kterou knihovna provozuje. V nabídce je zde kromě 
čajů i mnoho stolních her k zapůjčení.

Oběd ve středověké krčmě Starý pivovar byl 
zážitkem nejen pro chuťové buňky, ale i pro oči. 
Atmosféra historické pivnice a středověkého skle-
pení nás nadchla.

Poslední zastávkou exkurze byla Obecní 
knihovna ve Studnici.3) O knihovnu se od roku 
2017 stará paní Miloslava Koncošová. Pracuje 
v místní škole, což je pro knihovnu výhodné – paní 
Koncošová má velmi pěkný vztah s dětmi, přivádí 
je do knihovny a motivuje je ke čtení nejrůznějšími 
soutěžemi, společným tvořením a dalšími aktivi-
tami. Knihovníci se shodli, že práce studnické 
knihovnice může být pro všechny velkou inspirací.

Co je důležité? I přes dramatický začátek to 
byla, myslíme, povedená exkurze. Je dobře, že 
knihovníci vyjeli ze svých domovských knihoven, 

Prohlídka dvorské knihovny

Rentzovo muzeum barokního tisku

Společné foto

1 Rozhovor s oceněnými knihovnicemi je k dispozici v aktuálním čísle zpravodaje.
2 Rodák z Jičína. Ing. arch., sběratel historických pohlednic, regionální historik, vlastivědný badatel a autor vlastivěd-

ných publikací z Jičínska a Českého ráje.

http://knihovna.jicin.cz/region/2018/11/titul-knihovna-jicinska-2018-zamiril-do-libosovic/
http://knihovna.jicin.cz/region/2018/11/titul-knihovna-jicinska-2018-zamiril-do-libosovic/
http://knihovna.jicin.cz/region/2018/11/titul-knihovna-jicinska-2018-zamiril-do-libosovic/
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Cíleně se tomuto tématu věnují mateřské školy, 
kde rozvoj čtenářské pregramotnosti mají přímo 
ve svých vzdělávacích plánech; často jsou také 
zapojeny do různých projektů – například do 
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
v rámci Evropského sociálního fondu.

Podle mezinárodních průzkumů PISA1) 2015 je 
Česká republika, co se týče čtenářské gramotnosti, 
spíše lehce podprůměrná, a oproti předchozímu 
šetření v roce 2012 došlo dokonce k poklesu. 
Důvodů je jistě mnoho, mnohdy bude těžké je 
i rozpoznat. Mě však zaujal údaj, který z testování 

nepřímo vyplynul, a to je fakt, že testované děti, 
kterým rodiče pravidelně četli již od útlého dětství, 
dosahovaly lepších výsledků než děti, kterým 
pravidelně nikdo nepředčítal. 

Tato informace byla pro mě jako pro jednotlivce 
a zároveň knihovníka velice důležitá. Říká mi, že 
podporovat čtení v rodinách má velký smysl, že 
projekt Bookstart má v tomto ohledu velký po-
tenciál a je opravdu IN. Posouvá tak čtenářskou 
pregramotnost z mateřských škol do rodin a vede 
rodiče k tomu, aby se svým děťátkem četli již 
od nejútlejšího věku, od prvních měsíců života. 
Velkou pomocí, inspirací a návodem je rodičům 
jistě metodika, kterou dostávají spolu s dětským 
leporelem, audioknihou a seznamem vhodných 
knížek pro společné čtení, většinou při vítání 
občánků nebo při slavnosti v knihovně. Důležité 
je právě to každodenní předčítání a prohlížení 
obrázkových publikací. Je to zároveň výzva 
i pro vás knihovníky, abyste doporučované 
knížky pořídili do svých knihoven a usnadnili 
tak rodičům začátky s aktivním čtením. Seznamy 
doporučované literatury jsou součástí balíčků pro 
rodiče a budou pravidelně aktualizovány o nově 
vycházející tituly. Pokud nejste přímo v projektu 
zapojeni, více informací můžete nalézt na webu 
www.sknizkoudozivota.cz.

Uvádím zde proto jen některé vybrané knížky, 
které jsou vhodné pro společné čtení rodičů a jejich 
dětí. A bylo velice těžké se rozhodnout…

  Nejmenší čtenáři a jejich první výlety 
            do země knih

Markéta Poživilová

Po sérii toho nejnapínavějšího a podivného 
z dalekého severu se pro změnu budeme věnovat 
literatuře veskrze pozitivní, a to literatuře dětské. 
Začneme knížkami pro ty opravdu nejmenší 
čtenáře, pokračovat budeme nabídkou pro děti 
1. a 2. stupně základních škol a vše zakončíme li-
teraturou pro náctileté, tedy takzvanou young adult.

Čtenářská pregramotnost je pojem, který je 
velice úzce spjat právě s literaturou pro nejmenší 
čtenáře. Je to období před tím, než se dítě naučí samo 
číst a psát. Období velkého vývoje, kdy získává 
mnoho jiných dovedností a poznává svět kolem 
sebe. A právě v této době se utváří také vztah ke 
čtení a vzdělávání. S tím samozřejmě souvisí i to, že 
společné čtení rozvíjí fantazii, myšlení a řeč, procvi-
čuje paměť a učí dítě rozumět textu, komunikovat. 1 Angl. zkratka: Programme for International Student Assessment

viděli příklady dobré praxe a vyměnili si zkuše-
nosti. Děkujeme všem zúčastněným. 

Ještě osobní poznámka na závěr: mám panickou 
hrůzu mluvit před větším počtem lidí. Vyhýbám se 
tomu, jak jen to jde. Klárka se ale rozhodla, že to 
pro mé dobro ve mně zlomí a přes moje protesty mi 

„nařídila“, ať si do autobusu připravím libovolné 
čtení, které nám zkrátí cestu. Že mi je špatně, když 
se v autobuse dívám do knížky? Prý: „To dáš!“

Žaludek sevřený, ruce zpocené. V tašce mám 
čtyři knihy a nejsem si ani trochu jistá, jestli se 

můj výběr bude dlouholetým knihovníkům líbit… 
A tak když nám pak Klárka na nádraží po telefonátu 
s dopravcem celá zoufalá oznamovala, že autobus 
nepřijede, moje první reakce byla, přiznávám, 
sobecká a nekolegiální. Naplnil mě pocit radosti 
a obrovské úlevy. JO! Myslím, že je to jasné 
znamení, že na jakýkoliv projev před lidmi prostě 
ještě nejsem dostatečně připravená.

Jo a tu objednávku jsem fakt nestornovala...

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

Prohlídka dětského oddělení knihovny ve Dvoře Králové nad Labem

Projekt Bookstart v Černilově

Program pro nejmenší v Knihovně města 
Hradce Králové – ruce vzhůru

Program pro nejmenší v Knihovně města 
Hradce Králové – tvoření

OKÉNKO OKÉNKO

http://www.sknizkoudozivota.cz
mailto:vlachova@mknachod.cz
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OKÉNKO
Knížky o lásce mezi rodiči a dítětem, o přá-

telství, o důvěře a bezpečí. (WECHTEROWICZ, 
Przemysław. Obejmi mě, prosím / MCBRATNEY, 

Sam. Hádej, jak moc tě mám rád! / DESBORDES, 
Astrid. Mám tě rád, sestřičko. / DESBORDES, 
Astrid. Co mi řekl táta)

I nejmenší čtenáři mají své starosti a obavy. 
Bojí se tmy, cizích lidí nebo doktora. Jak se s ta-
kovými problémy vypořádat je mohou naučit spolu 
s rodiči i knížky. (CENKL, Jakub a HARAŠTOVÁ, 
Helena. Nebojím se tmy / ŠPINKOVÁ, Martina. 

Divný brach strach / PIERRE, Coran. Žádný 
strach, zajíčku / VHRSTI. Už se nebojím tmy / 
LEHEČKOVÁ, Hana. Co se děje v Podpostelí / 
CENKL, Jakub a SEKANINOVÁ Šárka. Strach 
má velké oči)

OKÉNKO

Knížky pomáhají vyznat se v pocitech a emo-
cích i těm nejmenším. A někdy to není vůbec jed-
noduché. (CHIEN CHOW CHINE, Aurélie. Emil 

se stydí / CURHIARRA, Piroddi. Má první knížka 
pocitů / Ferda a jeho mouchy / Ferda v tom zase 
lítá / ČERNÝ, Vojtěch. Děti a emoce)

A co je tak trochu noční můrou každého rodiče? 
No přece naučit své milované děťátko chodit na 
nočník. (SCHEFFLER, Axel. Pip a Pipa: Lou-
žička / BENOIT, Charlat. Pořád nic! / COCKLIO, 

Marion. Už žádné plenky / VAN GENECHTEN, 
Guido a VILÉM, Hynek. Víš, co má v plínce myš / 
FONTAINE, Carine. Malý nočník, malá hovínka)

TIP PRO KNIHOVNU: Můžete ve své knihov-
ně rodičům nabídnout vhodnou literaturu pro 
nejmenší čtenáře a usnadnit jim tak výběr knížek. 
Třeba pomocí plakátu nebo výstavky. Můžete také 
rodiče inspirovat k tomu, jak s knihou pracovat. Dů-
ležité je společně určit a rozpoznat kladné a záporné 
hrdiny, hledat morální poučení, pracovat při četbě 

se zvuky a s intonací hlasu, vymýšlet varianty kon-
ce příběhu, vysvětlovat humor, a zároveň nechat 
dítě, aby samo vyjádřilo, co se mu zdálo humorné. 
Velký význam má také to, když se různé aspekty 
příběhu promítnou do reálného života dítěte.

Kontakt na autorku: pozivilova@knihovnahk.cz

Číst se dá i beze slov. Důkazem toho je série obrázkových knížek Rok v lese, Rok na venkově, 
Rok ve školce, plných humoru, zajímavostí a příběhů bez textu. Stačí jen hledat a nalézt. (DZIUBAK, 
Emilia. Rok v lese / LIPUT, Przemyslaw. Rok ve školce / KOZIEL-NOWAK, Magda. Rok na venkově 
/ SCHAMP, Tom. Celý svět v obrázcích)
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OKÉNKO

Kde se tu vzal ten dopis?
Spolupráce České televize a knihoven 
při realizaci projektu Skautská pošta

Veronika Součková a Tomáš Fomín

Internetový projekt dětského webu www.decko.
cz Skautská pošta se v roce připomínajícím 100. vý-
ročí vzniku Československa soustředil na období 
první republiky. Navazoval na televizní seriál 
Skautská pošta 1918 vysílaný na podzim na stanici 
ČT :D a vycházel z málo známého faktu, že skauti 
při vzniku Československé republiky v roce 1918 
zajišťovali distribuci důležitých zásilek i tajných 
depeší pro československou vládu. Zatímco tele-
vizní seriál o tomto období vyprávěl, ve webové 
soutěži si děti dobrodružnou roli skautských do-
ručovatelů vyzkoušely na vlastní kůži.

Průvodcem projektu na televizní obrazovce i na 
webu byl Pavel Zedníček v roli „dědečka“, který 
v dětství mezi skautské doručovatele sám patřil. 
Na začátku soutěžního příběhu narazil dědeček 
na dopis, který v dobách skautské pošty očividně 
doručen nebyl. To mu bylo záhadou – záhadou, 
kterou mu měly pomoci rozluštit děti.

Při přemýšlení o způsobu realizace webové soutě-
že Skautská pošta jsme hledali spolehlivé, bezpečné 
a důvěryhodné místo, kam by děti mohly přijít 
splnit reálnou část své mise. Ideálním prostorem pro 
takovou spolupráci se ukázaly být pobočky kniho-

ven, které hustě pokrývají celou Českou republiku. 
Ve spolupráci se SKIP a Národní knihovnou 

jsme proto na začátku září 2018 oslovili síť kniho-
ven se stručnou charakteristikou projektu a výzvou, 
aby se nám ozvaly knihovny, které by měly o spo-
lupráci zájem. Ozvalo se nám téměř 500 knihoven, 
do kterých jsme rozeslali výtisky tzv. skautských 
kronik – tištěných knížek, ve kterých byla zašif-
rována nápověda pro řešení záhady. Do knihovny 
přinesly děti dopis vytištěný z webu a v knihovně 
pak za laskavé spolupráce knihovníků obdržely 
výměnou za tento dopis jeden výtisk skautské 
kroniky. A mohly pokračovat v luštění, přičemž 
klíče k luštění se postupně objevovaly na webu 
v návaznosti na odvysílané díly seriálu. Zážitek 
pak vyvrcholil finálním „nalezením pokladu“ na 
webu projektu www.skautskaposta.cz.

Spolupráce s knihovnami byla pro tým webu 
stanice ČT :D velmi příjemná: profesionalita, 
vstřícnost a rychlá komunikace přispěly k úspěchu 
projektu, potvrzenému pěknými reakcemi dětí 
a jejich rodičů. Rozložení ohlasu dětí v terénu 
bylo velmi různé – od míst, kde do knihovny přišly 
desítky dětí, které do knihovny normálně nechodí 
a které jsou tedy potenciálně novými klienty, až po 
místa, kam pro skautskou kroniku nepřišel nikdo. 
O důvodech rozdílů v reakcích dětí můžeme jen 
spekulovat, ale z geografického rozložení reakcí 
to vypadá, že aktivnější a motivovanější jsou děti 
mimo velká města (i když to neplatí stoprocentně).

Z pohledu České televize byla spolupráce 
s několika stovkami poboček knihoven vynika-
jící, a bude-li v budoucnu příležitost, velmi rádi 
podobnou spolupráci zopakujeme.

Kontakt na autory: 
veronika.souckova@ceskatelevize.cz, 
tomas.fomin@ceskatelevize.cz

Pavel Zedníček

Poezie stále žije

Michaela Sehnalová

Poetry slam – u nás častěji používané obrá-
cené spojení slam poetry – je specifický poetický 
žánr. Jeho počátky sahají do Ameriky 80. let, 
odkud se rozšířil dále do světa. V České repub-
lice se začal objevovat po roce 2000. Je to skvěle 
nakombinovaný mix poezie, stand up komedie, 
performance a hlubokých životních pravd.

„Slam poetry nemusíme představovat. I kdy-
bychom se o to pokoušeli, nepodaří se nám to. 
Jednotná definice ještě nevznikla. Je potřeba 
vymýtit utrpení z tohoto světa, o to se snažíme a to 
je, řekl bych, nejblíž definici slam poetry,“ uvedl 
k vystoupení slamerů v Jičíně úřadující mistr ČR 
v této disciplíně, který vystupuje pod uměleckým 
jménem Dr. Filipitch.

V rámci knihovnické dílny, kterou každoročně 
pořádá Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, měly 
kolegyně knihovnice možnost zhlédnout exhibici 
slam poetry. Večerní poetický program sklidil 
obrovský úspěch a zaplněný sál knihovny burá-
cel nadšeným potleskem a smíchem. Jičínu se 
představili poetové: Anatol Svahilec, Dave, Švéd, 
Dr. Filipitch a jako podpora jičínský Vidlák.

Slam poetry je soutěžní disciplína, pořádají se 
dokonce i mistrovství republiky. Do Jičína dorazili 
ti nejlepší z nejlepších, již několikrát dekorovaní 
účastníci celorepublikových klání. Exhibice ale 
i tak nesla soutěžní prvky, neboť hlavním hodno-
tícím hlasem je publikum. Diváci rozhodovali, kdo 
z performerů získá nejvyšší počet bodů.

Tematické rozpětí jednotlivých básní bylo 
široké, většinu čerpali účinkující z vlastních 
životních zkušeností. A tak diváctvo vyslechlo 
tragikomický povzdech nad hodinami tanečního 
kurzu, vysokokadenční báseň o životních limitech 
či text ze života učitelky na škole v přírodě. Tento 
pedagogický přednes Anatola Svahilce přítomné 
maximálně uchvátil a zaručil mu tak absolutní 
vítězství. Večer se slam poetry hodnotí Knihovna 
Václava Čtvrtka v Jičíně jako jeden z nejúspěšněj-
ších, a to jak z hlediska návštěvnosti, tak z hlediska 
velmi kladné zpětné vazby. 

Mladí poetové kolegyně knihovnice okouzlili, 
takže je velmi pravděpodobné, že budou pozváni 
i do dalších knihoven po celé republice. Zatím se 
exhibice či soutěže konaly spíše v klubech nebo 
centrech současného umění, jakým je kupříkladu 
MeetFactory v Praze. Slam poetry je populární 
hlavně u mladší generace. Počty fanoušků ale rok 
od roku stoupají. Slam poetry se rozšiřuje i za 
hranice svých „domovských měst“ Prahy, Plzně 
a Olomouce. Slamovat může začít každý, komu 
nechybí odvaha vystoupit před publikem.

Na webových stránkách slampoetry.cz nalez-
nou zájemci vše potřebné o tomto žánru i kalendář 
akcí. Všechny důležité informace jsou pak rovněž 
na facebooku.1) Zájemci o záznam z vystoupení 
v jičínské knihovně mohou navštívit webové strán-
ky Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.2)

Kontakt na autorku: sehnalova@knihovna.jicin.cz

OKÉNKO

1 https://www.facebook.com/slampoetry/
2 http://knihovna.jicin.cz/2018/09/26/slam-poetry-exhibice-mistru-v-jicine/

Slam poetry v Jičíně

mailto:veronika.souckova@ceskatelevize.cz
https://www.facebook.com/slampoetry/
http://knihovna.jicin.cz/2018/09/26/slam-poetry-exhibice-mistru-v-jicine/
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DOPORUČUJEME DO VAŠICH FONDŮ

Vychází kniha o osudech popravených 
a umučených sokolů

Jiří Uhlíř

Představení knihy „Nebylo jim souzeno žít“ 
autorek Heleny Rezkové a Pavlíny Špatenkové 
se uskutečnilo v pátek 12. října 2018 od 17 hod. 
v Knihovně města Hradce Králové ve Wonkově 
ulici. 

Autorky chtějí vydáním knihy splatit po více než 
70 letech dluh sokolským hrdinům, kteří již nebudou 
odsouzeni k zapomnění. V knize popisují sokolský 
odboj a pohnuté osudy 160 sokolů a sokolek, členů 
Sokolské župy podkrkonošské-Jiráskovy a částečně 
i Sokolské župy orlické (tj. oblast Trutnovska, Ná-
chodska, Rychnovska, Královéhradecka a částečně 
i Orlickoústecka), uvězněných a popravených nebo 

umučených během 2. světové války. Impulsem pro 
sepsání knihy byly události na Končinách u Červe-
ného Kostelce, kde v roce 1942 rodina Burdycho-
vých ukrývala radistu Jiřího Potůčka, posledního 
žijícího z výsadku Silver A. Hned po jeho vyzrazení 
bylo popraveno v Pardubicích na Zámečku 17 členů 
sokolské odbojové skupiny S 21 B, ale ani to nebyl 
počet konečný, sokolské životy vyhasínaly dál.

„Před rokem jsme začínaly bádat po osu-
dech 20 popravených sokolů v rodinách, archivech, 
kronikách… Úplnou náhodou se nám dostal do 
ruky seznam ze sokolské kroniky v Krčíně a rázem 
jsme měly jmen popravených a umučených 120. 
Při dalším intenzivním hledání jsme nakonec zma-
povaly neuvěřitelných cca 160 příběhů, při nichž 

  Literární dílna v roce 2018 s tématem 
    Vzpomínka na vzpomínku

DOPORUČUJEME DO VAŠICH FONDŮ
ještě dnes mrazí,“ říká spoluautorka knihy Pavlína 
Špatenková. Jak dodává Helena Rezková, autorky 
si cení zejména toho, že se jim podařilo vyhledat 
a oslovit žijící děti a příbuzné popravených: „Vá-
žíme si toho, že nám otevřeli své rodinné archivy, 
v nichž uchovávají fotografie, dopisy psané před 
popravou… Dodnes vzpomínají na poslední chvíle 
se svými rodiči, kteří položili za naši svobodu to 
nejcennější, svoje životy.“

Kniha vychází u příležitosti 100. výročí vzniku 
Československé republiky. Vydala ji renomovaná 
spisovatelka a vydavatelka Helena Rezková z Vlko-
va, která má na svém kontě již tři desítky hodnotných 
knih, v nichž se ohlíží do minulosti obcí a ve třech 
publikacích i do historie TJ Sokol v severový-
chodních Čechách. Kniha formátu A4 má celkem 
280 stran. Kvalitně ji vytiskla na křídovém papíru 
tiskárna V&H Print Hlávko, s. r. o., Nové Město 
nad Metují. Obsahuje velké množství fotografií 
a dokumentů, celkem přes 630 vyobrazení; velmi 
často zde některé dokumenty, svědectví i fotografie 
otiskují vůbec poprvé. Sympatické je, že autorky 
jsou činné funkcionářky Sokolské župy podkrko-
nošské-Jiráskovy. Helena Rezková je starostka župy 
a Pavlína Špatenková, učitelka základní školy ve 
Dvoře Králové nad Labem, pak vzdělavatelka župy.

Dílo, jež se řadí k literatuře faktu, má celkem 
sedm hlavních tematických oddílů. Autorkám 

se podařilo vyjádřit úctu obětem, popraveným, 
umučeným a vězněným sokolům. Kniha obsahuje 
množství medailonků, biografií, životopisů osob-
ností. Přínosem je co nejpodrobnější shromáždění 
vzpomínek, dokumentů i cenných fotografií ve 
spolupráci s příbuznými. Autorkám se mj. povedlo 
zachytit příběhy i osobnosti 42 sokolských jednot 
severovýchodních Čech. Podařilo se jim přiblížit 
mnoho životních osudů statečných a hrdinských 
sokolů, včetně některých jmen zrádců. Monografie 
je založena na vzpomínkách i na nově objevených, 
vypátraných, odkrytých a nalezených faktech 
a informacích. Síla knihy je nejen ve faktech, osu-
dech, příbězích, ale i v dokumentech a jedinečných 
snímcích postihujících sledovanou problematiku 
skutečně komplexně. Souborná publikace je 
atraktivní svým obsahem i původními fotografiemi 
a dokumenty, solidně odkazuje na použité zdroje. 
Tuto hodnotnou, přínosnou a zdařilou knihu s po-
zoruhodnou grafikou a vyobrazeními mohu vřele 
doporučit. Je k dostání v knihkupectvích našeho 
regionu.

REZKOVÁ, Helena a Pavlína ŠPATEN-
KOVÁ. Nebylo jim souzeno žít. Vlkov: Helena 
Rezková, 2018. 272 s. ISBN 978-80-88182-09-2.

Kontakt na autora: zj.uhlirovi@seznam.cz

Tereza Heuer

V roce 2018 hudební oddělení Knihovny města 
Hradce Králové uspořádalo druhý ročník literární 
dílny pro čtenáře – seniory a klienty Domova 

u Biřičky, tentokrát s názvem Vzpomínka na 
vzpomínku – na první republiku. Loňské téma 
Vzpomínka, již beru do ruky1) se těšilo značnému 
zájmu a byla očekávána velká účast i u letošního 

„prvorepublikového“ tématu. Ukázalo se ale, že 

1 BOUŠKOVÁ, Emílie et al. Vzpomínka, již beru do ruky: literární dílna. 1. vydání. [Hradec Králové]: Knihovna 
města Hradce Králové, 2017. 86 s. ISBN 978-80-85059-53-3.
ŠIMONOVÁ, Šimona a Tereza HEUER. Dříve narození napsali knížku. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje [online]. 2018, roč. 28, č. 1, s 42-44 [cit. 2019-01-18]. ISSN 0862-9366. Dostupné také 
z: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20180127.pdf

Autorky knihy Obálka knihy
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účastníci, narození zhruba ve 30. letech, na úplně 
rané dětství nebo rodiče tolik vzpomínek nemají. 
I přesto se našlo osm pamětníků, kteří sepsali 
příběhy a vzpomínky své nebo svých rodičů či 
jiných příbuzných na převážně předválečná a vá-
lečná léta v Československé republice. V úterý 
11. prosince 2018 jsme vydaný sborník společně 
pokřtili opět v příjemném prostředí Domova 
u Biřičky za účasti všech přispěvatelů. Tedy 
skoro všech. Bohužel na podzim v požehnaném 
věku 91 let zemřel jeden z pamětnických autorů. 

Na útlou knížečku jsou pamětníci právem 
hrdí a radost z povedené akce jsme měli i my 
v knihovně. Pokud se nám podaří sehnat finance, 
rádi bychom proto v projektu pokračovali. Letos 

s příběhy na téma Vzpomínka na toho, kdo mě 
ovlivnil. Pamětníci by tak mohli zavzpomínat na 
osobu, která pro ně v životě mnoho znamenala. 
Oba ročníky Vzpomínek je možné zakoupit v Do-
mově u Biřičky nebo Knihovně města Hradce 
Králové a jejích pobočkách.

CHYTRÁ, Marie et al. Vzpomínka na vzpo-
mínku na 1. republiku: sborník povídek z literární 
dílny pro dříve narozené. Vydání první. Hradec 
Králové: Knihovna města Hradce Králové, 2018. 
59 s. ISBN 978-80-85059-55-7.

Kontakt na autorku: heuer@knihovnahk.cz 
Web knihovny: https://www.knihovnahk.cz/

Jedna z autorek, paní Tylšová Křest publikace

DOPORUČUJEME DO VAŠICH FONDŮ Z KNIHOVNICKÝCH ORGANIZACÍ

Konference Bookstart 
– S knížkou do života

Kateřina Hubertová

Téma projektu knížek pro ty nejmenší, právě 
narozené děti se od půlky roku 2017 vyskytuje 
nejen ve zpravodaji U nás opakovaně a bude tomu 
tak zřejmě i do budoucna. Projekt Bookstart se 
překulil do dalšího ročníku a knihovny po celé 
republice pořádají akce a aktivity pro rodiče 
a jejich čerstvě narozené děti. Co je Bookstart, 
v českém prostředí nazvaný S knížkou do  života, 
se můžete informovat na jeho webových stránkách 
http://www.sknizkoudozivota.cz/.

Pro všechny zapojené do projektu, ale i pro 
ty, kteří by se případně teprve zapojit chtěli, byla 
v Knihovně města Hradce Králové v úterý 27. listopa-
du 2018 uspořádána konference BOOKSTART 2019.

Předseda SKIP ČR Mgr. Roman Giebisch, 
Ph.D., představil prezentaci PhDr. Víta Richtera 
s názvem Podpora čtení v rodině ve světle průzku-
mu čtenářství dětské a dospělé populace v ČR. Vel-
mi zajímavá byla přednáška Mgr. Ivy Škaloudové, 
ředitelky mateřské školy Klubíčko v Pardubicích, 

která do problematiky čtenářské pregramotnosti 
promítla pohled pedagoga s praktickou zkušeností 
s malými dětmi.

Ostatní přednášející byli všichni z knihovnic-
kých řad a i jejich prezentace můžete nalézt na 
webu projektu. Mluvilo se o základních principech 
projektu, jeho problematických místech, možnos-
tech financování, webu a facebooku, procesu při-
hlašování do projektu a objednávání i o konkrétní 
organizaci projektu v roce 2019. Velmi důležitým 
bodem programu byla výměna zkušeností a živá 
diskuse. Chvíli se zdálo, že do diskuse se zapojilo 
snad všech 85 účastníků. Celou akci zkušeně mo-
derovala Mgr. Zlata Houšková.

Do projektu je nyní zapojeno cca 140 knihoven. 
Informace o něm se pomalu šíří i do veřejné sféry. 
Knihovny oslovují rodiče, předávají sety. Sbírají 
při tom zkušenosti a otevírají se jim nové možnosti. 
SKIP ČR již z knihovnických zkušeností a ohlasů 
zúčastněných vydal tři inspirativní publikace. 
Projekt Bookstart má velké možnosti a záleží jen 
na nás, jak se nám je povede využít.

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.Mgr. Zlata Houšková a Mgr. Iva Škaloudová

mailto:heuer@knihovnahk.cz
http://www.sknizkoudozivota.cz/
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Z KNIHOVNICKÝCH ORGANIZACÍ

Příručka Jak na projekt 
S knížkou do života

Zlata Houšková

Projekt S knížkou do života (Bookstart) vstupuje 
rokem 2019 do svého druhého ročníku. Během 
loňského roku dostalo již cca 10 000 novorozenců 
a jejich rodičů prostřednictvím knihoven v ČR 
knižní dárek a tisíce se jich zúčastnily aktivit, 
které pro ně knihovny připravily. Zájem knihoven 
o účast v projektu zatím mírně roste; benefity 
z toho mají noví občánkové a jejich rodiče, obce 
i celá společnost včetně zapojených knihoven. 
Ale o tom se hodně mluví i píše. My bychom rádi 
v této chvíli připomněli, že oborová metodická 
pracoviště, v tomto případě Národní knihovna 
ČR a SKIP ČR, se starají o to, aby se projekt co 
nejvíce rozvíjel a aby podíl knihoven v něm měl 

co největší kvalitu. V prosinci 2018 vydala proto 
Národní knihovna ČR ve spolupráci se SKIP 
ČR a s finanční podporou Ministerstva kultury 
ČR (které ostatně projekt v témž roce ohodnotilo 
cenou Knihovna roku v kategorii významný počin 
v oblasti poskytování VKIS) metodickou příručku 
Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart).1)

Jde o útlou brožurku (47 stran) určenou přede-
vším nejmenším knihovnám zapojeným do projek-
tu či zvažujícím svou účast, ale může samozřejmě 
posloužit i knihovnám větším. Poskytuje všechny 
potřebné základní informace k projektu včetně 
argumentace k zapojení do projektu pro knihov-
ny a zejména jejich zřizovatele. Tyto argumenty 
obsahuje především kapitola Základy čtenářství 
nejmenších dětí a role rodičů, jejíž autorkou je 

1 Příručka je k dispozici na: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty/
JaknaprojektSknkoudoivotaweb.pdf.

1 Více v článku Mgr. Zlaty Houškové aktuálního čísla zpravodaje.

Ať už jste do projektu zapojeni, nebo jenom 
chcete dění kolem sledovat, toto jsou nejdůleži-
tější zdroje:
• webová stránka projektu http://www.sknizkou-

dozivota.cz/,
• knihovnická elektronická konference Andersen 

(více na https://www.skipcr.cz/odborne-orga-
ny/klub-skolnich-knihoven/elektronicke-kon-
ference-pro-knihovniky),

• publikace S knížkou do života – projekt 
Bookstart v českém prostředí (vyšla jako 
zvláštní číslo Bulletinu SKIP č. 1/2017) ke 

stažení na https://bulletinskip.skipcr.cz/,
• publikace Aktivity SKIP na podporu čtenářství 

a k propagaci služeb knihoven (vyšla jako 
zvláštní číslo Bulletinu SKIP č. 1/2018) ke 
stažení na https://bulletinskip.skipcr.cz/,

• metodická příručka Jak na projekt S knížkou 
do života (Bookstart)1) ke stažení na https://
ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/
informacni-materialy-a-dokumenty/Jakna-
projektSknkoudoivotaweb.pdf.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz

Z KNIHOVNICKÝCH ORGANIZACÍ

2 Více o konferenci v článku Bc. Kateřiny Hubertové aktuálního čísla zpravodaje.

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., z Ústavu vý-
zkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. Na deseti stranách je 
zde přehledně, jasně a výstižně zhodnocen význam 
projektu pro podporu gramotnosti a pregramotnosti 
dětí v raném věku i jeho přínos pro rodiče. Knihov-
níci zde najdou stručnou, fundovanou argumentaci 
ve prospěch projektu, využitelnou v jednání se 
zřizovatelem či sponzory, ale také praktické 
informace a rady pro rodiče, které by se rodiče 
na setkáních v knihovně měli postupně dozvědět.

Většina publikace je pak věnována praktickým 
návodům k účasti v projektu: jak a kdy jednat 
o projektu se zřizovatelem, jak se do projektu 
přihlásit, jak připravit a předat dárkové sady, akce 
pro rodiče a děti a jak na ně zvát, jak připravit 
vhodné prostředí pro tuto klientelu v knihovně, 
zajistit dobrý fond, získat partnery, kam se obrátit 
pro další rady a informace. To vše ve stručných 

pokynech a vždy doplněno zkušenostmi z praxe 
knihoven, které se projektu účastní.

V příloze čtenář najde nejen seznam knihoven 
zapojených do projektu, který může sloužit jako 
kontaktní „adresář“, ale především ukázky scé-
nářů úspěšných pořadů ze tří knihoven (Městská 
knihovna Dobříš, Knihovna města Ostravy a Měst-
ská knihovna Sedlčany), které byly realizovány 
v rámci projektu v roce 2018. Tyto scénáře mohou 
být dobrým vzorem a inspirací pro ostatní knihov-
ny. S postupným zveřejňováním dalších scénářů 
se počítá v elektronické podobě na webu projektu 
http://www.sknizkoudozivota.cz/.

Příručka by tedy snad mohla být dobrým 
metodickým rádcem, jakousi „kuchařkou“ pro 
účast v projektu. Další metodické materiály 
pro účastníky projektu by měly být zveřejněny 
i v roce 2019, resp. letech následujících. V této 
souvislosti je dobré ještě připomenout i Bulletin 
SKIP, konkrétně zvláštní číslo 1 z roku 2017, 
které je metodickým úvodem do projektu a přináší 
řadu inspirací pro vhodné aktivity v knihovnách. 
Další informace nalezne zájemce také na webu 
a facebooku projektu https://cs-cz.facebook.com/
sknizkoudozivota/.

Distribuce metodické příručky Jak na projekt 
S knížkou do života v současné době právě probíhá. 
V první fázi ji obdrží všechny zapojené knihovny 
a knihovny, které se účastnily konference k pro-
jektu v listopadu 2018.2) O uspokojení dalších 
zájemců se organizační štáb projektu postará 
postupně, pro distribuci se jedná i o spolupráci 
s krajskými knihovnami.

HOUŠKOVÁ, Zlata a Veronika LAUFKOVÁ. 
Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart): 
metodická příručka. 1. vydání. Praha: Národní 
knihovna České republiky – Knihovnický institut, 
2018. 47 s. ISBN 978-80-7050-703-2. 

Kontakt na autorku: zlata.houskova@gmail.com
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Skupina pro komunitní aktivity 
při Sekci veřejných knihoven SKIP

Kateřina Janošková

Pracovní skupina vznikla koncem roku 2002 
v souvislosti se vzdělávacím projektem „Knihovna 
jako komunitní centrum“, který za finanční podpo-
ry Nadace OSF Praha připravily Zlata Houšková 
a Zuzana Ježková. Zúčastnění knihovníci a knihov-
nice vytvořili neformální skupinu odborníků oslo-
vených tématem. Po ukončení projektu v roce 2004 
se skupina nerozpadla, dále se schází a téma rozvíjí.

Protože téma komunitních knihoven je v sou-
ladu s cíli Sekce veřejných knihoven, bylo v roce 
2006 odsouhlaseno začlenění pracovní skupiny pro 
komunitní aktivity do této sekce. Nově ustanovená 
skupina se zpočátku věnovala prosazování témat 
souvisejících s komunitní rolí knihoven do činnosti 
(především) veřejných knihoven, zapracování 
těchto bodů do koncepcí a strategií jak na celo-
republikové úrovni, tak při pomoci jednotlivým 
knihovnám. Zabývala se tak tématem dobrovol-
nictví v knihovnách. Zástupci vystupovali jako 

přednášející na různých konferencích jak u nás, tak 
na Slovensku a prezentovali dobrou praxi.

V posledních dvou letech se složení expertní 
skupiny lehce proměňuje, objevují se noví členové. 
Tým navazuje na předchozí zkušenosti a pokračuje 
v práci. Pro rok 2018 a 2019 u příležitosti 100. vý-
ročí vzniku ČSR a 100. výročí vydání 1. knihovnic-
kého zákona navrhl téma regionálních diskusních 
kulatých stolů nazvaných Knihovna – věc veřejná. 
Tyto diskuse by se měly stát společnou komuni-
kační platformou pro knihovny a veřejnou správu. 
V současnosti se skupina zabývá tvorbou konceptu 
práce s lokální historií ve veřejných knihovnách, 
která by se mohla stát jedním z hlavních směrů 
komunitních aktivit.

Pro Týden knihoven 2018 byl vytvořen koncept 
„Lokálka“, sloužící jako návod a pomocník nejen 
pro tuto příležitost. Shrnuje základní body a dopo-
ručení, která je možno použít, pokud se knihovna 
chce systematicky zabývat lokální historií. Více 

Z KNIHOVNICKÝCH ORGANIZACÍ
info na https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/ak-
ce-skip/lokalka. Týden s touto tematikou úspěšně 
proběhl v desítkách knihoven o celé ČR.

Tématu lokální historie bude věnována i při-
pravovaná konference v Knihovně města Hradce 
Králové v listopadu 2019. Představí možnosti 
systematického uchopení tématu lokální historie 
v knihovnách. Kromě příspěvků odborníků z této 
oblasti budou přiblíženy některé z forem, kterými 
je možné v knihovnách lokální historii prezentovat 
a poukázat na důležitost uvědomování si vlastních 
kořenů a sounáležitosti s určitým místem: výstavy, 
questing, digitalizace, živá knihovna, mapování 
a další. Dá také prostor ke sdílení dobré praxe.

Dalším tématem, kterým se skupina zabývá, je 
mapování aktivit knihoven ve virtuální podobě. 
Slouží k tomu efektivní nástroj Kumu.io1) pro 
sdílení dobré praxe, spolupráce a PR. Mapování 
může mít v knihovně široké využití: můžete si 
udělat jasno v akcích, které pořádáte, partnerech, 
se kterými pracujete, sdílet dobrou praxi, předávat 
tipy na přednášející a experty, inspirovat se, zjiš-

ťovat potřeby uživatelů i neuživatelů, propojovat 
komunitu, získat atraktivní vizuální prezentaci 
aktivit knihovny, argument pro zřizovatele a další. 
V současné chvíli je v procesu vzniku mapa kniho-
ven se zaměřením na lokální historii. Expertem na 
tento nástroj mapování je členka skupiny Eliška 
Bartošová. I vy se můžete o této technice dozvě-
dět více, například i prostřednictvím kurzů, které 
nabízejí vybrané knihovny. 

Věříme, že existence skupiny pro komunitní 
práci má své místo a roli v rámci Sekce veřejných 
knihoven i v naší knihovnické komunitě. Dokáže 
iniciovat a formulovat zajímavá témata a myšlen-
ky, systematizovat a předávat je kolegům z praxe 
a dalším knihovnám...

Pokud by měl kdokoli z kolegů zájem se připojit 
k této skupině, případně zařadit svou knihovnu 
do mapy knihoven s aktivitami v oblasti lokální 
historie, neváhejte nás kontaktovat: Janošková 
Kateřina, e-mail: kjanoskova@mvk.cz, telefon: 
+420 734 417 893.

1 https://kumu.io/

Sladký život s knihovnou aneb 
Nechraň se vlastním plotem, ale přáteli

Helena Vejvarová

Rozhovor s Evou Pantlíkovou a Alenou 
Pospíšilovou, pracovnicemi Knihovny Anto-
nína Bocha v Libošovicích, jež v loňském roce 
obdržela titul knihovna Jičínska 2018.1) 

HV: Můžete, prosím, stručně představit vaši 
obec?

Libošovice jsou nevelká vesnice nacházející 
se na bývalém kosteckém panství v turisticky 
atraktivní jižní části Českého ráje, ležící 3 km 
severozápadně od města Sobotky, na samém konci 
Královéhradeckého kraje. První písemná zmínka 

1 Slavnostní vyhlášení titulu proběhlo 1. 11. 2018 v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Více v článku Setkání knihovnic 
a knihovníků Jičínska aktuálního čísla zpravodaje.

KDO JE

Mapa knihoven se zaměřením na lokální historii
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o obci pochází z roku 1352. Pod obecní úřad sídlící 
v Libošovicích spadá dalších 9 obcí a asi 15 samot. 
Trvale je zde přihlášeno 508 obyvatel. Na katastru 
obce se nachází velké množství rekreačních chalup 
a chat. Především starší majitelé v nich žijí většinu 
roku, pouze v zimě se vracejí za pohodlím do měst.

Základní škola byla v Libošovicích zrušena 
v roce 1982, školní děti dojíždějí do Sobotky. 
Předškolní děti navštěvují mateřskou školu 
V Ráji, která sídlí v budově školy od roku 1977. 
V omezené míře funguje pošta. Charita se sídlem 
v Sobotce provozuje v budově bývalé fary Domov 
pokojného stáří. Mimo knihovnu nabízí kulturní 
vyžití LOS – Libošovický ochotnický spolek. 
Aktivní je sbor dobrovolných hasičů a myslivecké 
sdružení. Všechny tyto složky společně zajišťují 
kulturně-společenský život v obci. 

Knihovna je umístěna v prvním patře budovy 
obecního úřadu, má k dispozici dvě místnosti 
a chodbu, kterou jsme povýšily na výstavní galerii 
Na Návsi.

HV: Jak daleko sahá historie knihovny v Li-
bošovicích? 

Knihovna v Libošovicích má dlouholetou 
tradici. Iniciátorem jejího založení byl koncem 
19. století řídící učitel Václav Luštický (1852 až 
1913). V roce 2013 jsme knihovnu pojmenovali 
po jeho zeťovi, řídícím učiteli Antonínu Bochovi, 
který v Libošovicích učil od roku 1900 až do ne-
dobrovolného odchodu do důchodu v roce 1939. 
Hlavním důvodem bylo, že ještě žijí jeho žákyně, 
které se také slavnosti pojmenování s radostí zú-
častnily. Pro zajímavost můžeme uvést, že vnučka 
pana řídícího Bocha Eva Komendová pracovala 
jako knihovnice v Olomouci a pravnučka Markéta 
Dubnová dosud pracuje v Knihovně města Hradce 
Králové. 

HV: Jak jste se k práci knihovnice dostaly 
právě vy dvě?

V roce 2011 hledal obecní úřad knihovnici. 
Společně jsme se knihovny ujaly my dvě, dlou-
holeté kamarádky a spolužačky z 1. třídy, čerstvé 

důchodkyně. Činnost jsme slavnostně zahájily 
6. ledna 2012. Předcházející knihovnice využívala 
pouze jednu menší místnost. Ta se nám zdála být 
zcela nedostatečná. Po dohodě se starostou byla 
knihovna rozšířena o zasedací místnost. Z neútul-
né, neosobní knihovny se díky regálům s knihami, 
koutku pro dětské čtenáře, květinám a obrázkům 
stal příjemný, zabydlený prostor, zvoucí k pobytí 
a posezení.

HV: Můžete čtenářům prozradit něco o sobě?
Eva Pantlíková: Vystudovala jsem Střední 

ekonomickou školu v Jičíně. Většinu pracovního 
života jsem strávila v Mladé Boleslavi. Zde jsem 
pracovala v různých pozicích na městském úřadě. 
Jako knihovnice jsem působila v Libošovicích již 
v době svých středoškolských studií a pak dále 
až do roku 1978, kdy jsem odešla na mateřskou 
dovolenou.

Alena Pospíšilová: Po maturitě na textilní průmy-
slovce v Jilemnici jsem v roce 1972 nastoupila do 

KDO JE
Okresní knihovny v Semilech a dálkově vystudovala 
knihovnickou školu v Praze. Po mateřské dovolené 
jsem nastoupila do Městské knihovny Fráni Šrámka 
v Sobotce. V metodickém obvodu jsem tehdy měla 
mezi 16 místními knihovnami i tu v Libošovicích. 
Dokonce jsem zde po určitý čas v osmdesátých 
letech jako dobrovolná knihovnice působila. Ze 
Sobotky jsem po dvaceti letech odešla do Jičína 
a odtud po dvanácti letech do předčasného důchodu.

HV: Knihovna Antonína Bocha vykazuje velmi 
pěkné statistické výsledky. Jak se vám podařilo 
získávat nové čtenáře?

Těší nás, že se knihovna postupně stala v půj-
čovní pátek odpoledne místem setkávání. Sna-
žíme se o to, aby k nám malí i velcí chodili rádi, 
skoro jako domů. Aby byla knihovna součástí 
jejich života. Díky skvělé spolupráci s Knihov-
nou Václava Čtvrtka v Jičíně máme čtenářům 
stále co nabídnout. I proto nás hojně navštěvují 
čtenáři, ještě více čtenářky a milovnice čtení 
místní i z širokého okolí. Nové a žádané knihy 
dostáváme formou výměnných souborů. Jsme 
rády, že se tento vynikající, ekonomicky výhodný 
systém udržel. Starosta i zastupitelstvo společný 
nákup a profesionální zpracování nových knih 
plně podporují každoročním příspěvkem. Vy-
užíváme i meziknihovní výpůjční službu. Pro 
čtenáře a všechny další zájemce jsme s radostí 
připravily v průběhu uplynulých let řadu nejrůz-

nějších besed a vernisáží výstav. S potěšením 
uvádíme mezi čtenáře také regionálně zamě-
řené knižní novinky. Je povzbuzující, když se 
při těchto příležitostech knihovna zaplní, nebo 
dokonce „praská ve švech“. Drobnou, úsměv-
nou perličkou pro nás při ohlédnutí za zajíma-
vou plejádou osobností, které naši knihovnu 
navštívily, jsou dva ministři. Mezi vzácnými 
hosty byl historik, diplomat a ministr zahraničí 
PhDr. Jaroslav Šedivý a doc. MUDr. Leoš He-
ger. Velkou poctou byla návštěva vojenského 
historika plukovníka PhDr. Eduarda Stehlíka a 
několikanásobná návštěva historika prof. Ro-
berta Kvačka.

HV: Jak je to s výstavami v galerii Na Návsi?
Musíme přiznat, že název je lehce nadnesený. 

Jde vlastně o chodbu obecního úřadu, kterou vy-
užíváme a obohacujeme pravidelnými výstavami. 
Zpočátku byly výstavy obměňovány každý měsíc. 
V poslední době termín prodlužujeme na dva mě-
síce. Čtenáři a návštěvníci mohou obdivovat nejen 
krásné fotografie, grafiku a obrazy vynikajících 
umělců amatérů i profesionálů, ale i práce dětí 
a šikovných rukou našich žen.

HV: Čím je pro vás práce v knihovně a můžete 
říci, co vás třeba v poslední době potěšilo?

Každý půjčovní den je pro nás malý svátek. 
Práce v knihovně je služba, každý čtenář je pro nás 
vzácný host. Jsme rády, že k nám mají lidé důvěru, 
že je stejně jako nás obě baví číst, vzdělávat se, 
stále něco nového poznávat. Těší nás dobrá spo-
lupráce s obecním úřadem, zvláště naším hodným 
starostou. Vážíme si skvělé spolupráce a pomoci 
jičínské knihovny, přátelských vztahů se všemi 
knihovnicemi, paní ředitelkou i s vámi metodička-
mi. Rády se zúčastňujeme perfektně připravených 
zájezdů, které Knihovna Václava Čtvrtka pro nás 
jako součást vzdělávání pořádá. Velkou poctou 
a povzbuzením se pro nás stalo získané ocenění 
v podobě titulu knihovna Jičínska roku 2018. Mile 
nás překvapil a potěšil náš pan starosta Vítek Svo-
boda. Druhý den po předání ocenění, v půjčovní 

KDO JE

Spolužačky

Knihovna v Libošovicích
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1 http://knihovna.jicin.cz/  
http://knihovna.jicin.cz/region/

Zábava s prvním 
knihovnickým zákonem

Michaela Sehnalová

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně plánuje 
koncept oslav stého výročí prvního knihov-
nického zákona. Vyzývá proto další knihovny 
k připojení se k akcím, které mezi sebou mohou 
knihovny sdílet. Jde především o akce pro děti 
a mládež, ale zapojit se můžou i celé rodiny.

V první řadě se jedná o výtvarnou soutěž. 
Úkolem dětí bude najít v rodinných knihovničkách 
nejstarší knihu. Výsledkem soutěžního příspěvku 
by mělo být umělecké zpracování (obrázek, příběh, 
komiks, fotografie, film) nalezené knihy, procesu 
hledání knihy či čehokoliv dalšího, co s hledáním 
nejstarší knihy v rodinné knihovničce souvisí.

Sběrným místem všech prací budou knihovny. 
Komunikace bude probíhat mezi knihovnami. 
Příspěvky do soutěže zašlou knihovnice zúčastně-
ných knihoven do jičínské knihovny, kde v Týdnu 
knihoven proběhne vyhlášení vítězů. Na toto 
vyhlášení budou pozváni vítězové všech kategorií 
v doprovodu knihovnic. 

Dalším nápadem je série kvízů pro děti. Každé 

dva měsíce budou dětem k dispozici v dětském 
oddělení a v klubu pro mládež. Z odevzdaných 
správně zodpovězených kvízů budou vylosováni 
tři výherci, kteří obdrží od knihovnic odměnu. Děti, 
které se poctivě zúčastní všech či většiny kvízů, bu-
dou v Týdnu knihoven odměněny taktéž. Jičínské 
knihovnice pro ně chystají exkurzi po třináctých 
komnatách knihovny.

Podrobné propozice výtvarné soutěže i znění 
kvízů budou od konce února k dispozici na webu 
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně.1) Na stejném 
místě naleznou knihovnice volně ke stažení i logo 
k výročí prvního knihovnického zákona, které 
vytvořila jičínská knihovnice Helena Vejvarová. 
V Jičíně bude soutěž vyhlášena v rámci Března – 
měsíce čtenářů, ve stejném termínu bude v Jičíně 
vystaven i první ze série kvízů o knihovnickém 
zákonu. 

Pojďme tedy výročí prvního knihovnického 
zákona pojmout zábavně a pojďme si ho užít 
všichni společně.

Kontakt na autorku: sehnalova@knihovna.jicin.cz

pátek, na obě čekala v knihovně krásná kytice růží 
a velká bonboniéra. Ještě větší překvapení bylo, 
když v následujícím týdnu přišel na obecní úřad 
dopis od pojišťovny, u které má obec pojištění: 

„Z tisku jsme se dozvěděli, že vaše obec má velice 
úspěšnou knihovnu, a proto vám pro knihovnu 

věnujeme finanční dar ve výši 2 000 Kč.“

Kontakt: knihovnalibosovice@seznam.cz, 
vejvarova@knihovna.jicin.cz
Web knihovny: http://knihovnalibosovice.webk.cz/

TIPY A NÁMĚTY

Do čísla přispěli:
Bc. Vladimíra Buchtová – SVK v Hradci Králové, Mgr. Jarmila Burešová – SKIP ČR a Knihovna měs-
ta Ostravy, Barbora Buřičová z Babčič – nezávislá autorka, Miroslava Cvejnová – Městská knihovna 
Dobruška, JUDr. Soňa Dresslerová – Moravská zemská knihovna v Brně, Tomáš Fomín – Česká televize, 
PhDr. Marcela Fraňková – Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec, Tereza Hager, M.A. – CoderDo-
jo ČR, Mgr. Michaela Hašková – SVK v Hradci Králové, Bc. Klára Havlová – Městská knihovna Náchod, 
Mgr. Tereza Heuer – Knihovna města Hradce Králové, Mgr. Lucie Hlaváčová – Krajská knihovna Vyso-
činy, Ester Horáková – Místní knihovna Podbřezí, Pavel Hošek – Městská knihovna Kostelec nad Orlicí, 
Mgr. Zlata Houšková – SKIP ČR, Bc. Kateřina Hubertová – SKIP 08 Východní Čechy a Knihovna města 
Hradce Králové, Mgr. Kateřina Janošková – SKIP ČR a Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Jana Ko-
pecká – Městská knihovna s RF Trutnov, Mgr. Pavla Koppová – e-LKA, Lucie Leišová – CoderDojo ČR, 
Bc. Markéta Poživilová – Knihovna města Hradce Králové, Jana Sehnalová – Městská knihovna Rtyně 
v Podkrkonoší, Mgr. Michaela Sehnalová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Bc. Eva Semrádová – SVK 
v Hradci Králové, Mgr. Andrea Součková – SVK v Hradci Králové, Veronika Součková – Česká televize, 
PhDr. Marie Šedá – Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Markéta Šlitrová – Městská knihovna 
s RF Trutnov, PhDr. Jiří Uhlíř – Jaroměř, Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomou-
ci, Helena Vejvarová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Bc. Adéla Vlachová – Městská knihovna Náchod.

Vyhlášení ceny 
Knihovna Jičínska 2018

http://knihovna.jicin.cz/
http://knihovna.jicin.cz/region/
mailto:knihovnalibosovice@seznam.cz
mailto:vejvarova@knihovna.jicin.cz
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