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Rok v duchu kampaně 
a oslav výročí

Andrea Součková

Milé čtenářky, milí čtenáři, 
jak jste jistě v posledních číslech zpravodaje 

U nás zaznamenali, téma letošní krajské knihov-
nické kampaně je věnováno knihovnám a školám. 
Mottem „Vzdělávejme společně“ jsme chtěli 
vyjádřit zájem o posílení spolupráce mezi těmito 
institucemi, a jak dokládá vývoj v posledních 
měsících, o podporu této oblasti se usiluje i na 
celostátní úrovni.

Letošní první číslo zpravodaje U nás, resp. 
rubrika „Naše téma“, bylo úvodem do proble-
matiky a zabývalo se tím, proč by měly knihov-
ny a školy spolupracovat. Ačkoli pro většinu 
knihovnic a knihovníků jsou pravděpodobně 
tyto důvody zcela jasné, není na škodu si je jed-
noznačně formulovat a definovat. V aktuálním 
druhém čísle se rubrika zase věnuje konkrétním 
možnostem spolupráce knihoven a škol. Úvodní 
článek je snahou o souhrn možných společných 
aktivit, další příspěvky rubriky jsou ukázkou 
toho, co mohou knihovny dělat pro školy. Jedná 
se opravdu pouze o výběr, protože dobré příklady 
praxe by se daly najít v řadě menších i větších 
knihoven v kraji i mimo něj, ale na to zde bo-
hužel nemáme dostatek prostoru. Nicméně vaší 
pozornosti by neměl uniknout článek o projektu 
mediálního vzdělávání v Královéhradeckém 
kraji, do kterého se od října 2018 do února 2019 
zapojilo 13 knihoven. Díky spolupráci SKIP 
s nadací Open Society Fund se v tomto období 

podařilo realizovat 59 vzdělávacích akcí, z nichž 
byla převážná část určena právě pro místní školy. 
Autorkou příspěvku je krajská koordinátorka 
projektu kolegyně Bohdana Hladíková a další 
číslo zpravodaje nabídne pohled Vojtěcha Bruka, 
lektora týmu Zvol si info. I když se knihovny 
zabývají mediálním vzděláváním stále více, nedá 
se rozhodně mluvit o nějaké systematické práci, 
proto se tomuto tématu budeme věnovat i nadále 
a konkrétně v následujícím čísle.

V průběhu celého roku si kromě aktuální 
krajské kampaně připomínáme také výročí prv-
ního knihovnického zákona a jeho významu pro 
knihovnickou komunitu. K těmto aktivitám se 
připojujeme samozřejmě i ve zpravodaji. Také 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
toto významné jubileum oslaví a spojí zároveň 
se svým vlastním výročím 70 let od založení. 
Hlavní událostí by měla být konference pro 
odbornou i širší veřejnost, která se uskuteční 
5. listopadu 2019, ale v plánu je celá řada dalších 
aktivit. První akce v rámci oslav už proběhla 
a byla jí originální módní přehlídka. Pokud vás 
zajímá více, bližší informace naleznete v článcích 
Vladimíry Buchtové tohoto čísla nebo na webu 
krajské knihovny. Podzim, který je u knihovnic 
a knihovníků vždy plný termínů, tedy bude letos 
obzvláště nabitý. Kromě zmíněného vás zveme 
také na již tradiční Knihovnickou dílnu v Jičíně 
či další ročník Královéhradecké knihovnické 
konference. Takže si rezervujte místa ve svých 
diářích, ať nic nepromeškáte.
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ŠUMNÉ KNIHOVNY

SVK HK 70 aneb To není šifra...

Vladimíra Buchtová

Tak jsme si marketingově a propagačně 
oddechli, když odešel rok minulý se svým 
100. výročím republiky. A co se nestalo? Přiřítil 
se rok s devítkou na konci a oko oddělení 
vnějších vztahů a marketingu služeb při Studijní 
a vědecké knihovně nervózně mrklo. Vysvětlení 
jest jednoduché. Nejenže slavíme opět 100. výročí, 
a sice vydání 1. knihovnického zákona, a 30. výročí 
sametové revoluce, ale máme své vlastní 70. výročí. 
Ano, od založení Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové uplyne v listopadu 70 let. Jasně, 
nejpohodlnější by bylo usednout a milostivě 
přijímat gratulace a dary k tak významnému jubileu. 
Ale takhle to bohužel nefunguje. 

Veřejnost dychtivě hledí naším směrem, tak co 
bychom tak...

Aha... První akce přece už proběhla – tou 
byla módní přehlídka Otisky módy ve Studijní 
a vědecké knihovně, která se konala začátkem 
dubna. Byla zábavná a více se o této události 
dozvíte na jiném místě tohoto čísla. 

Dále – především pro vášnivé turisty – jsme 
připravili výroční turistickou známku. Tu naši 
původní máme už léta a neustále se prodává. 
Ta výroční je ozdobena luxusní noční fotkou 
knihovny a setkala se okamžitě s velkým ohlasem 
a nadšením. Zjevně to vypadá, že se bude 
doobjednávat, aby se dostalo na všechny zájemce.

Až do konce dubna probíhala mimo jiné soutěž 
pro všechny kreativce pod názvem 70 aneb 
Soutěž o nejlepší placku. Stačilo nakreslit, jak 
veřejnost knihovnu vidí dnes nebo za dalších 
70 let. Fantazii se meze nekladly, takže bylo 
možné vymyslet cokoli, co s knihovnou souvisí, 
třeba jen logo, a zaslat buď elektronicky, nebo 
přijít s originálním návrhem přímo do knihovny 
a vhodit jej do připraveného boxu v centrální 
hale knihovny. Tři vybraní byli odměněni a podle 
jejich návrhu byly vytvořeny placky, které nás 
v knihovně budou provázet po celý rok. 

Letním setkáním pod knihovnou jsme 
slavili loňské 10. výročí působení v nové budově 
knihovny. A protože se osvědčilo a líbilo se nejen 
příchozím, ale i nám, podobnou akci plánujeme 

ŠUMNÉ KNIHOVNY
i letos na 2. září – opět první školní den a opět 
zveme všechny Hradečáky a nejen je na setkání 
pod knihovnou, kde si z programu vyberou jak 
děti, tak dospělí. Celý den plný hudby, zábavy, 
trochy poučení a dobrot! Program je zatím 
překvapení, ale snad můžeme prozradit, že téma 
módy tento rok jen tak neopustíme.

Jak jsem zmínila v úvodu článku a jak 
určitě všichni knihovníci dobře vědí, v roce 
1919 byl vydán 1. knihovnický zákon, který 
mimo jiné zavedl povinnost zřizovat veřejné 
knihovny ve všech obcích a zajišťovat tak úroveň 
vzdělávání v nově vzniklém Československu. 
V historii knihovní ani národní nelze tento 
počin opomenout, a proto Studijní a vědecká 
knihovna pořádá při této příležitosti konferenci 
pro odbornou i širší veřejnost. Ta je plánována 
na 5. listopad a součástí programu je i křest 
knihy o SVK HK, která byla založena o třicet 
let později. A je to venku! Vyjde kniha, která 

mapuje celou sedmdesátiletou činnost Studijní 
a vědecké knihovny v Hradci Králové. I když to 
není první kniha, která o naší instituci pojednává. 

Další drobné dárečky ozdobené aktuálním 
logem knihovny budou veřejnosti nabízeny 
průběžně a možná, že je i spojíme s dalšími 
významnými čísly a jmény, protože devítka na 
konci je velká výzva, ať už se jedná o 600. výročí 
první pražské defenestrace, nebo 80. výročí úmrtí 
Alfonse Muchy, a abych zůstala přísně literární – 
nezapomeňme na Bohumila Hrabala, protože 
právě tento vynikající český spisovatel spatřil 
poprvé světlo světa v roce 1914. 

A to jsem tady nastínila jen to, co musíme 
plánovat dopředu – představte si, co všechno 
ještě může vzniknout z náhlého nápadu, přívalu 
inspirace nebo leknutí! Těšíte se?

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

Knihovna v Mokrém slaví

Vanda Vaníčková

Poslední roky jsou bohaté na kulatá historická 
výročí. V roce 2018 vlály vlajky a Češi slavili 100 
let od založení republiky či si připomněli 50 let od 
srpnové okupace, v roce 2019 uběhne 30 let od 
sametové revoluce nebo 80 let od začátku druhé 
světové války. Své významné kulaté jubileum slaví 
v roce 2019 i knihovna v Mokrém. Na pomyslném 
narozeninovém dortu jí plápolá 130 svíček.1)

Obec Mokré čítá zhruba 160 obyvatel a nachází 
se blízko Opočna v okrese Rychnov nad Kněžnou 
a o knihovně v našem časopise nepíšeme poprvé. 
Není se co divit, neboť Knihovna u Mokřinky 
v čele s knihovnicí Dagmar Honsnejmanovou patří 
mezi nejaktivnější v celém kraji, v roce 2018 pořá-

dala přes 50 akcí. Letošní kulatý narozeninový rok 
není výjimkou, opět je toho nachystáno více než 
dost. Paní knihovnice však neplánuje jednu hlavní 
stěžejní akci, ale spíše větší počet dílčích menších. 
Jak sama říká: „Každá akce by měla být oslavou 
a připomínkou založení knihovny.“ Záštitu nad 
akcemi po celý rok převzal senátor JUDr. Miroslav 
Antl, jenž s knihovnou dlouhodobě spolupracuje.

Jednou z prvních kulturních událostí letošního 
roku, na které měla knihovna svůj lví podíl, byl ta-
neční večer. Jednalo se o premiéru, ale vydařenou. 
Mezi tradičnější akce knihovny patří například fo-
tosoutěž (zaměřená vždy na nějaké konkrétní téma) 
a následné fotovýstavy, vítání občánků, keramický 
kurz, výlety, dekret pro prvňáčka nebo čajovna pro 
seniory. Na poslední zmíněné akci, která se pořádá 
zhruba jednou za měsíc, se samozřejmě kromě 

1 Podnět ke vzniku knihovny dal tehdejší správce školy Emil Musil-Daňkovský. Více o historii knihovny najdete 
v kronice obce Mokré dostupné na: http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=833506aspxVýroční turistická známka

mailto:vladimira.buchtova@svkh.cz
https://www.svkhk.cz/
http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=833506
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dobrého čaje „servíruje“ i dobrá, zajímavá litera-
tura jako například Upečeno s láskou: kváskový 
chléb a pečivo od autorek Ivy Trhoňové a Ludmily 
Gottwaldové. Výběr tohoto titulu nebyl náhodný, 
jedna z autorek žije v blízkosti Mokrého a do knihy 
zařadila zmínku o domácím pečení chleba podle 
kroniky obce Mokré.

Každé správné narozeninové blahopřání 
by mělo oslavenci popřát i něco do dalších let. 

U knihovny v Mokrém by to měla být zejména 
další práce a zdravá sebedůvěra paní knihov-
nice. Nebojí se oslovit nakladatelství, autory, 
lokální osobnosti, politiky či další inspirativní 
lidi a navázat spolupráci. Výsledkem toho jsou 
nejen zajímavé projekty, záštity, ale i přírůstky 
do knihovního fondu (například vydání Bible 
z roku 2014 s osobním věnováním od kardinála 
Dominika Duky, pražského arcibiskupa) nebo od-
měny pro účastníky knihovnických soutěží. Když 
jsem například přijela do Mokrého na rozhovor, 
vybalovala paní knihovnice zrovna krabici dárků 
od CzechTourism (agentura fungující pod Minis-
terstvem pro místní rozvoj zaměřená na propagaci 
cestovního ruchu). Ocenění se mají na co těšit 
a knihovny se mohou inspirovat.

Takže ještě jednou a teď už ve formě opravdo-
vého přání: Milá knihovno, tobě i paní knihovnici 
přeji do dalších let energii, vřelý vztah ke knihám 
i čtenářům a elán pro pořádání dalších knihov-
nických akcí.

Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz
Web knihovny: http://knihovna.obecmokre.cz/

Knihovna a informační centrum 
při základní škole 

na třídě SNP v Hradci Králové

Hana Dvořáková, Alena Kailová 
a Líba Patková

Původní školní knihovna byla založena už v roce 
1963, ale byly to jen sady knih pro společnou četbu. 
Knihovna a informační centrum při základní škole 
na třídě SNP byla profesionalizována od roku 1996. 
Je umístěna ve velké, světlé místnosti s prosklenou 
stěnou, vybavena potřebným nábytkem, dvěma 
počítači a kopírkou. Dále jsou k dispozici stolní hry, 
např. šachy, Aktivity, Člověče, nezlob se. 

Knihovna je přístupná dětem denně od 11 do 
15 hodin a ty ji s oblibou využívají. Tráví zde volný 
čas, např. před odpoledním vyučováním, polední pře-
stávky nebo zde čekají na rodiče, hodně dětí je totiž 

„přespolních“. Děti si zde mohou pohodlně a v klidu 
napsat domácí úkoly nebo se připravovat na výuku. 

Pro přípravu referátů, projektů nebo prezentací 
mohou žáci využívat nejen počítač v knihovně, ale 
od února 2019 je pro žáky školy zpřístupněna nová, 
moderní počítačová učebna. Tam mají k dispozici 
16 PC s připojením na internet. Pracují pod dohle-
dem knihovnic. 

Pro žáky prvního stupně jsou pořádány besedy. 
Děti se seznámí s chodem knihovny, způsobem 
vyhledávání knih, zažijí zábavný kvíz s pohádko-
vou tematikou. Na závěr je pro ně vždy připraven 
malý dárek: záložka do knihy, rozvrh hodin apod.  

Knihovna má v současné době 5 293 svazků. 
Beletrie pro děti i naučné knihy jsou pravidelně 
doplňovány o nové výtisky, na které přispívá fond 
Sdružení rodičů při škole SNP. Pro rozšíření fon-
du jsou využívány i bazary pořádané Knihovnou 
města Hradce Králové. Nedílnou součástí jsou 
soubory knih, např. 20 výtisků jednoho titulu. Ty 
slouží pro společnou četbu v hodinách literatury. 
Knihovna má také předplatné časopisu Čtyřlístek, 
který je oblíben dětmi po několik generací.

Školní knihovna využívá knihovnický program 
KP-SYS. Celkem je registrováno 487 čtenářů, 
škola má 658 žáků.

V rámci školy je knihovna důležitým a oblíbe-
ným místem pro vyhledávání informací a využití 
volného času.

Web školy: https://www.zssnp.cz/

Kterak může vypadat 
propojení knihovny a školy

Vanda Vaníčková

Úvod k letošnímu tématu obstaralo pojednání 
o tom, proč by měly školy a knihovny spolupra-
covat (pozn.: článek Úvodní PROČ aneb Knihov-
ny a školy, U nás; roč. 28, číslo 1). Nyní je tu 
nová článková výzva – JAK? Forma spolupráce 
knihovny a školy se odvíjí od konkrétních styčných 
důstojníků na jedné i druhé straně. Ať už odbor-
níci, doba nebo kurikulum volají sebevíce nahlas 

„vzdělávejte společně“, lidský faktor je stěžejní. 
Chuť a motivace na straně učitelů i knihovníků je 
základ. Začneme optimisticky ukázkou možností, 
když všechno funguje.

Kategorizovat dílčí společné akce knihoven 
a škol je složité, nikoli nemožné. Základní kri-
térium rozdělení vychází z profesního pojetí a je 
založeno na míře propojení obou institucí. Akce 
přímé interakce zahrnují činnosti, kterých se žáci 

1 Příkladem akce založené na přímé interakci jsou i čtenářské dílny. Ukázku této formy spolupráce mezi knihovnami 
a školami lze najít v rubrice Stalo se tohoto čísla zpravodaje.

ŠUMNÉ KNIHOVNY NAŠE TÉMA

Čajovna s vůní chleba v Mokrém
Děti využívají knihovnu i k psaní úkolů

Počítačová učebna

mailto:vandav@seznam.cz
http://knihovna.obecmokre.cz/
https://www.zssnp.cz/
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a učitelé účastní přímo v rámci výuky. Nejčastější 
formou jsou informační lekce a besedy.1) Vzdělá-
vací programy vedou buď zaměstnanci knihovny, 
nebo externí lektoři a hosté, které knihovna zjedná. 
Příkladem nejčastější „přespolní spolupráce“ je za-
pojení autorů literatury pro děti a mládež, oblíbený 
je dále kupříkladu projekt LiStOVáNí2). Ať už ale 
informační lekcí provází knihovník, či odborný 
host, přidanou hodnotou jsou jeho expertní znalosti 
a zkušenosti v oboru v kombinaci s přehledem 
o aktuálních trendech. Z didaktického hlediska 
je pro žáky přínosem změna a vymanění se ze 
školního stereotypu. Žáci mění prostředí, edukačně 
je vede jiný dospělý, pracují v jiném metodickém 
módu. Mezi další akce, které jsou realizovány 
přímo pro školní kolektiv, patří různé modifikace 
akcí pro prvňáčky, nováčky na poli čtenářství. 
Nejen v Královéhradeckém kraji se tento formát 
těší oblibě a stal se společenskou událostí i pro 
rodiče, kteří se ho s fotoaparátem a kapesníkem 
v ruce účastní.

Druhým typem akcí pro školy jsou aktivity 
s nepřímou interakcí knihovníků spolu se žáky 
a učiteli. Jedná se například o tematicky zaměřené 
soutěže (čtenářské, literární, výtvarné) a výstavy 
organizované knihovnou. Učitel třídu do aktivit 
zapojuje nezávisle na knihovně, orientuje se pod-
le vhodnosti zaměření akce v rámci tematického 
plánu, své kvalifikace, preferencí kolektivu apod. 
V případě zájmu lze samozřejmě vše propojit 
s návštěvou knihovny, ale nemusí tomu být strikt-
ně tak. Příkladem další spolupráce nevyžadující 
přímou interakci je metodická podpora učitelů 
ze strany knihoven, kterou reprezentují seznamy 
doporučené četby.3)

Propojení školy a knihovny lze nazírat i pod 
značně jednodušším úhlem pohledu – žáci a uči-

telé jako běžní čtenáři. Dopoledne se informační 
lekce v knihovně účastní třicet žáků páté třídy v do-
provodu paní učitelky. Odpoledne ale může přijít 
kdokoli z nich a jako „obyčejný čtenář“ využívat 
služeb knihovny a účastnit se jejích akcí. Adam 
si přijde půjčit knížku o cvičení, Adélka časopis 
o koních a paní učitelka se nemůže dočkat nové 
sbírky fejetonů od oblíbeného autora. Ani jeden 
z nich odpoledne nevystupuje z pozice své pro-
fesní role, ovšem i tato forma „spolupráce školy 
a knihovny“ je významná. Až se druhý den vrátí 
do svých profesí, budou opět žáky a učitelkou, zís-
kaná zkušenost s knihovnou a to, co si v knížkách 
přečetli, jim zůstane a „posune je dál“.

Dětských a mladých čtenářů se týkají další dnes 
již téměř standardizované akce v knihovnách, jako 
je například Noc s Andersenem, velké množství 
knihoven pořádá přednášky, tvůrčí dílny, pří-
městské tábory a mnoho dalších aktivit. Učitelé 
zase mohou plně využívat akcí pro dospělé.

Jak bylo slíbeno v úvodu článku, trochu prosto-
ru zbylo i pro případy, kdy spolupráce nefunguje. 
Faktorů, jež jsou toho příčinou, je mnoho. Některé 
jsou formálního rázu (Do knihovny nechodíme, 
protože to nemáme v osnovách.), některé zcela 
praktické (Knihovna je příliš daleko, to bychom 
tam sotva došli a hned zase šli; Když jsem s dětmi 
v knihovně, počítá se to, jako kdybych neučil.) 
a u některých se projeví, že jsme „pořád jenom 
lidé“ (Knihovnice v dětském oddělení se mi zdá 
protivná, tak tam nechodíme; Ředitelka knihovny 
kandidovala za tu a tu politickou stranu, a ty já 
teda rozhodně podporovat žádným způsobem ne-
budu.). Vy ale, milí knihovníci a učitelé, spolupráci 
knihoven a škol určitě podporujte.

Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz

Projekt mediálního vzdělávání 
v Královéhradeckém kraji

Bohdana Hladíková

Díky spolupráci, kterou navázal SKIP s nadací 
Open Society Fund, se v loňském a na počátku 
letošního roku podařilo v knihovnách Králové-
hradeckého kraje realizovat projekt mediálního 
vzdělávání. Prvotní informace o tom, že nadace 
podobnou spolupráci zvažuje, jsme ve Studijní 
a vědecké knihovně v Hradci Králové dostali už 
v únoru 2018. Díky její podpoře nejprve SKIP 
uspořádal v rámci republiky řadu vzdělávacích 
akcí pro knihovníky. Jeden z těchto zdařilých se-
minářů se na konci loňského května konal i v naší 
krajské knihovně. Nadace také nakoupila několik 
tematických knih, které jsme ode-
slali pověřeným knihovnám do 
výměnných fondů. 

Samotný krajský projekt medi-
álního vzdělávání se začal připra-
vovat o něco později. SKIP nám 
zprostředkoval kontakt s nadací 
a veškerá další komunikace pak 
probíhala přímo s ní. Na konci září 
jsme podepsali smlouvu o spoluprá-
ci, kde se nadace zavázala podpořit 
nás částkou 138 000 Kč, a pak už 
nic nebránilo spuštění projektu. 
Celá akce měla být ukončena do 
poloviny února 2019. Nebyl čas 

na předběžné zjišťování zájmu, a tak jsme netušili, 
jestli se knihovny vzhledem k tomu, že už mají 
naplánovanou řadu jiných aktivit, zapojí. Už proto 
jsme ani nijak nelimitovali počet seminářů pro jednu 
knihovnu a nenastavili žádná další pravidla čerpání. 

Ještě před podpisem smlouvy jsme oslovili 
projekt Zvol si info, který nám doporučila nadace 
a který se problematikou mediální gramotnosti in-
tenzivně zabývá. Tým Zvol si info pro nás připravil 
dvě verze vzdělávacího programu s názvem Dávka 
chemtrails, fake news a kritického myšlení! Jeden 
byl určen spíše středoškolské mládeži a dětem 
druhého stupně základních škol, druhý byl kon-
cipován více jako přednáška pro větší publikum 

a určen dospělým. 
Druhou oslovenou lektorkou 

byla Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D., 
která vytvořila hned čtyři vzdělá-
vací programy s mírně odlišným 
obsahem a cílovou populací: Dnešní 
mediální džungle (pro seniory), Me-
diální gramotnost aneb Vaše děti na 
síti (pro dospělé), Mediální výchova 
a gramotnost v praxi (pro žáky 
ZŠ) a REKLAMA – REalita nebo 
KLAM (pro žáky ZŠ a studenty SŠ). 

Dohromady jsme tedy knihov-
nám nabídli šest vzdělávacích 
programů. A zájem byl velký. Do 

2  Webové stránky projektu: http://www.listovani.cz/
3  Vybrané seznamy přibližují  nové tituly a vycházejí z charakteristiky dané věkové kategorie a čtenářských doved-

ností. Příklad z Knihovny města Hradce Králové a seznamu pro žáky prvního stupně ZŠ: https://www.knihovnahk.
cz/files/tinymce/pro-deti/aktuality/1_STUPEN_POSLEDNI_VERZE.pdf

NAŠE TÉMA NAŠE TÉMA

Pomůcka ve výuce

Seminář v Broumově Vzdělávací program pro jičínské školáky
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projektu se zapojilo 13 knihoven a celkově se v ob-
dobí říjen 2018 až únor 2019 uskutečnilo 59 vzdělá-
vacích akcí. Převážná většina přednášek se odehrála 
ve spolupráci s místními školami. Ale měli jsme 
i úspěšné přednášky pro dospělé a seniory. 

Při tvorbě projektu jsme se snažili, aby byl pro 
účastníky co nejjednodušší, což se povedlo. Pouze 
jedna knihovna považovala organizační stránku 
projektu za spíše složitou, zbývající odpověděly, 
že složitá rozhodně nebyla. Pro nás jako organizá-
tora tak nakonec největší komplikaci představovala 
povinnost zveřejnit každou smlouvu i všechny do-
datky v registru smluv. Naštěstí se to díky výborné 
spolupráci s nadací vždy podařilo včas. 

Skvělé je i to, že všichni mají zájem o pokra-
čování projektu. Zapojené knihovny se pro opako-
vání vyslovily. Lektorům se v knihovnách líbilo 
a budou s námi spolupracovat dál. Rovněž nadace 
by v projektu ráda pokračovala, pokud se jí podaří 
získat prostředky. Také my bychom samozřejmě ve 
smysluplném projektu s chutí pokračovali. Pokud 
bychom na uspořádání měli více času, bylo by 

tentokrát přihlašování vícekolové, tak aby se stihly 
zapojit i další knihovny, například tam, kde vyjed-
návání vhodných termínů se školou prostě déle trvá.

A jaký je pohled ze strany zapojených kniho-
ven? Na mé otázky odpovídá Bc. Kateřina Piryová 
z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně:

Proč se do projektu mediálního vzdělávání 
vaše knihovna zapojila a v čem vidíte přínos 
projektu? 

Do projektu mediálního vzdělávání se knihovna 
zapojila, protože si myslíme, že tyto informace 
jsou jednoznačně přínosem v každodenním životě 
dětí a mládeže. 

V knihovně i mimo ni vidíme, že děti a mládež 
tráví u internetu velkou část svého volného času. 
Internet a sociální sítě jsou zdrojem k debatám 
nebo školním pracím (referáty, slohové práce), 
které zde děti občas píší nebo konzultují. Dětem 
v knihovně a v klubu pro mládež, jenž je součástí 
Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně, nabízíme přístup 
na veřejné počítače a jsme přesvědčeni, že je 
důležité, aby děti uměly vybírat správné zdroje 
a s informacemi uměly správně zacházet. V případě 
sociálních sítí, které cílí na privátní informace, je 
důležité stále připomínat, jak s těmito informacemi 
ve veřejném prostoru zacházet. Pomáhá nám to 
udržovat v knihovně bezpečný kyberprostor. 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně na 
přednášky pozvala především školní děti. Jak 
na přednášky reagovaly? Dostali jste i nějakou 
zpětnou vazbu od pedagogů? 

Děti na přednáškách reagovaly s velkým 
zájmem a aktivně se zapojovaly. Pedagogové 
hodnotili informace z přednášek a seminářů jako 
přínosné pro jejich další práci. 

Měli byste zájem o pokračování projektu? 
Jaká další témata kromě mediálního vzdělávání 
by vás zajímala? 

Zájem o pokračování jednoznačně máme. Ob-
last médií se neustále vyvíjí, je obtížné sledovat 
všechny trendy a novinky. Proto bychom rádi 
pokračovali v tomto směru a spolupracovali s ně-
kým, kdo se v oblasti médií pohybuje a má přehled.

Kontakt na autorku: bohdana.hladikova@svkhk.cz

Festival školní četby

Tereza Klazarová

Všichni bychom rádi vkládali našim mladým 
čtenářům do rukou tituly, které je v první řadě za-
ujmou. Přáli bychom si ale současně, aby četli hod-
notnou literaturu s dobrou myšlenkou, rozvíjející 
fantazii i kritické myšlení a nenuceně obohacující 
slovní zásobu. Ze seznamu povinné (což považuji 
za označení, které snad nikdy v nikom nemohlo 
vzbudit upřímný zájem) nebo doporučené četby 
pak společně vybíráme, co by mohla být nejlepší 
volba, nebo alespoň nejmenší zlo. Učitelé se snaží 
splnit nelehký úkol – sestavit nabídku knih, která 
bude univerzálně správná pro tak diverzifikovanou 
skupinu, jakou jen školní třída může být. Svět 
knihoven a škol se v mnohém podobá a doplňuje. 
Proto rádi využíváme možnosti spolupráce se ško-
lami a pedagogy v oblasti, ve které můžeme přispět 
svým vhledem a zkušeností, pokusit se obohatit 
nabídku knih a tím vytvářet pozitivní vztah ke 
čtení, knihám a informacím obecně. 

V Knihovně města Hradce Králové byl na konci 
března pořádán již třetí ročník setkání pro všechny 
pedagogy se zájmem o současnou literaturu pro 
děti a mládež, v letošním roce pojatého populární 
formou jako Festival školní četby. Zde jsme my 
knihovníci předávali své nápady na obohacení na-
bídky knih doporučené školní četby. Mezi návštěv-
níky bylo ale i několik rodičů, kteří také někdy 
bezradně stojí před policemi plnými knih a nejsou 
si jisti, co by zrovna jejich dítě mohlo zaujmout. 

Pro každou věkovou skupinu žáků základních škol 
bylo připraveno přibližně padesát knižních titulů, 
zejména z posledních dvou let, které byly předklá-
dány učitelům jak ve formě přehledných seznamů, 
tak jako prezentace skutečných knih. Sám o sobě, 
bez věkové specifikace, pak stál stánek s komiksy. 
I když je tato literární forma mezi mladými čtenáři 
velice populární, stran dospělých a pedagogů je na 
ni stále někdy pohlíženo jako na četbu druhého 
řádu a s nedůvěrou, kterou jsme se pokoušeli pro-
měnit přinejmenším ve zvědavost a zájem. 

Nabídli jsme tímto způsobem všem účastníkům 
přímý kontakt s knihami, o nichž si myslíme, že jsou 
dobrou volbou a které by dětem v nabídce neměly 
chybět. Všichni návštěvníci mohli dle svých časo-
vých možností volně přicházet kdykoliv v průběhu 
akce. Na začátku ředitelka knihovny Mgr. Barbora 
Čižinská hovořila o významu rozvíjení čtenářské 
gramotnosti v dětském věku, což podložila i vý-
sledky několika výzkumů. Zájem vzbudily zejména 
graficky zpracované informace o vývoji preferencí 
knih mladými čtenáři dle různých parametrů: volba 
žánru a způsob výběru konkrétních titulů v závis-
losti na věku, pohlaví a tak podobně. Pedagogové, 
kteří na festival dorazili, se upřímně zajímali 
o problematiku školní četby i čtenářské gramotnosti 
a přivítali pohled knihovníka na současnou dětskou 
literaturu. My jsme na druhé straně ocenili možnost 
popovídat si s pedagogy a vyslechnout si i jejich 
nápady a zkušenosti z praxe, v čem vidí největší 
překážky, ale i příležitosti k vytváření a prohlu-
bování čtenářské gramotnosti. Velká část kantorů 
pak popisovala svou třídu jako jedinečnou skupinu 
mladých lidí, pro které ani nemůže být vhodný jeden 
jediný univerzální seznam titulů, který je během let 
předáván v nezměněné podobě. Otevřenost diskuze 
a zaujetí pedagogů nás potěšilo a příjemně překva-
pilo. Všechny seznamy doporučovaných knih jsou 
volně k dispozici na webových stránkách knihovny 
www.knihovnahk.cz/pro-deti/nabidka-skolam.

Dne 21. října 2019 proběhne navazující vzdělá-
vací akce s akreditací Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, která bude zařazena v nabídce dal-
šího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vezmi 

NAŠE TÉMA NAŠE TÉMA

Mediální výchova v Nové Pace

Plný sál Knihovny města Hradce Králové

Školáci v Lázních Bělohrad

http://www.knihovnahk.cz/pro-deti/nabidka-skolam
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4. listopadu 1841 v Novém Strašecí při založení 
školní knihovny a veřejné čítárny: „… Jako z úlu 
medového, v němž si včely plásti kladou, libá pouze 
dýchá slast, mravné knihy rovněž mnoho slasti 
lidem z tebe vanou, zdobí též i milou vlast. Vzrůstej 
volně, vzrůstej šťastně! K větší slávě Boží vzrůstej, 
naše školní knihovno!“

V 80. a 90. letech fungovala Státní pedagogic-
ká knihovna Komenského v Praze, předchůdce 
našeho dnešního Národního pedagogického 
muzea a knihovny J. A. Komenského. V jejím 
rámci pracoval Ústav pro informace ve vzdělávání 
(ÚIV), který se na činnost školních knihoven velmi 
zaměřoval. Dá se říci, že na tyto aktivity duchovně 
navazuje i současné Centrum pro školní knihovny. 

Centrum pro školní knihovny
To vznikalo postupně od roku 2006 jako dlou-

hodobý projekt Pedagogické knihovny J. A. Ko-
menského. Jeho hlavní hybatelkou byla paní 
Mgr. Ludmila Čumplová a cílem bylo vytvoření 
podmínek pro přeměnu školních knihoven na 
studijní a informační centra škol. 

Již od roku 2007 pořádá CŠK pro ředitele, 
učitele a školní knihovníky celodenní pracovní 
setkání, na kterém se seznamují s novinkami 
v trendech dětského čtenářství a vyměňují si pří-
klady dobré praxe. Letos je setkání naplánováno 
na 22. října, kdy připomínáme Mezinárodní den 
školních knihoven.

 Nejviditelnějším výstupem projektu jsou webo-
vé stránky http://csk.npmk.cz/. Jejich cílem je pomo-
ci ředitelům základních a středních škol, učitelům 
a dalším pracovníkům školy, kteří mají na starosti 
vedení školní knihovny a často si s tím nevědí rady, 
případně i profesionálním knihovníkům, kteří se 
musí potýkat se specifiky školních knihoven. Na 
stránkách CŠK najdete informace cenné pro bu-
dování školní knihovny při plánování výchovných 
akcí k práci s informacemi. Dále stránky obsahují 
tematické rešerše a odkazy na užitečné informační 
zdroje, zajímavé aktivity školních knihoven.

Od února 2009 nabízí CŠK službu s názvem 
Ptejte se CŠK.1) Na dotazy odpovídají odborní pra-
covníci Pedagogické knihovny J. A. Komenského. 
Zároveň centrum poskytuje poradenskou činnost 
přímo v terénu. Pracovníci Centra se metodicky 

podílejí na přeměně školních knihoven ve funkční 
informační centra škol. Ve spolupráci s vedením 
školy a školním knihovníkem navrhují vhodný 
výběr automatizovaného knihovního systému, 
řazení fondu, organizaci provozu, inventarizace 
či možnosti vícezdrojového financování.

Od letošního roku nabízíme pro odbornou ve-
řejnost pravidelné workshopy, na kterých se učitelé 
a školní knihovníci učí navrhovat čtenářské lekce 
a seznamují se s literaturou pro děti a mládež a jejími 
novinkami na knižním trhu. Dvakrát v roce orga-
nizuje Pedagogická knihovna J. A. Komenského 
celodenní akreditovaný seminář Současná literatura 
pro děti a mládež, který je určen pedagogům a kni-
hovníkům v rámci programu dalšího vzdělávání.

Další aktivitou na podporu čtenářské gramot-
nosti, kterou se snažíme ulehčit práci pedagogům 
a učícím knihovníkům, je projekt Čteme spolu. Na 
webových stránkách projektu http://cteme.npmk.
cz/ najdou zájemci o vzdělávání dětí se speciálními 
potřebami mnoho důležitých informací a desítky 
rešerší monografií a článků odborné literatury na 
toto téma.

Postavení školních knihoven není zdaleka ide-
ální a Pedagogická knihovna J. A. Komenského 
a její Centrum školních knihoven se bude snažit 
i v dalších dekádách být dobrým pomocníkem pro 
každého, komu jejich osud není lhostejný.

Kontakt na autorku: vanickova@npmk.cz
Web knihovny: https://www.npmk.cz/knihovna

Edita Vaníčková Makosová

První instrukce 
Pedagogická knihovna J. A. Komenského vznik-

la 1. května 1919 jako součást Československého 
pedagogického ústavu J. A. Komenského, vedeného 
profesorem Otakarem Kádnerem. Ve stejném roce 
byla založena Knihovna českých spisů pro mládež, 
která se v roce 1953 stala součástí fondu PK J. A. 
Komenského. Iniciátory byli zakládající členové 
Společnosti přátel literatury pro mládež v čele 
s Václavem Františkem Sukem. Tento pedagog 
a významný literární kritik od samého počátku kladl 
velký důraz na vliv žákovských knihoven ve školách.

Školní knihovny měly a mají v českých zemích 
zvláštní postavení. Jaksi ambivalentní. V zemi, 
která drží světové prvenství v podobě nejhustší sítě 
veřejných knihoven na počet obyvatel, ani školní 
knihovny co do počtu nezaostávají. V současné 
době statistiky uvádějí, že v České republice mohou 
žáci a studenti navštěvovat kolem čtyř tisíc školních 
knihoven. Za tento příjemný fakt kupodivu není, tak 
jako v případě veřejných knihoven, zodpovědný 

první knihovnický zákon z roku 1919. Ten naopak 
existenci školních knihoven pomíjel. Abychom 
našli základ školních knihoven, tedy knihoven 
základních a středních škol, museli bychom se po-
dívat hlouběji do historie. Školní knihovny vznikaly 
již dříve v souvislosti s reformou školství Marie 
Terezie po roce 1774. A znamenaly vždy velkou 
událost, jak dokládá i text písně, která byla zpívána 

NAŠE TÉMA

Tým zaměstnanců Československého 
pedagogického ústavu J. A. Komenského

Pracovní setkání školních knihovníků 
na podzim 2018

knihu do ruky aneb Rozvoj čtenářských dovedností 
žáků 1. stupně ZŠ nabídne celodenní program, čímž 
umožní ještě důkladnější vhled do problematiky 

prohlubování čtenářské gramotnosti žáků základních 
škol. Během dopoledního bloku se účastníci pod 
vedením zkušené lektorky zaměří na rozvoj čtenář-
ských dovedností prostřednictvím metod kritického 
myšlení. V průběhu odpoledne se pedagogové 
seznámí s knihami doporučenými pro jednotlivé 
ročníky prvního stupně základních škol. Program 
uzavře aktuální téma spolupráce školy a knihovny 
s konkrétními tipy na aktivity pro dětské čtenáře. 
Učitelé tak dostanou příležitost k dalšímu profesní-
mu rozvoji a my budeme mít možnost pokračovat 
ve spolupráci s lidmi ze světa, který je tomu našemu, 
knihovnickému, v mnohém tak blízký.  

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

Centrum pro školní knihovny radí 
již 10 let, Pedagogická knihovna 
J. A. Komenského celých 100 let

1 Služba je k dispozici na: http://csk.npmk.cz/ptejte-se-csk

NAŠE TÉMA

Nabídka pro učitele

http://csk.npmk.cz/
http://cteme.npmk.cz/
http://cteme.npmk.cz/
mailto:vanickova@npmk.cz
https://www.npmk.cz/knihovna
mailto:klazarova@knihovnahk.cz
http://www.knihovnahk.cz/
http://csk.npmk.cz/ptejte-se-csk
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Odborné a informační weby 
pro knihovnickou komunitu

Eva Semrádová

Rubrika Webové stránky knihoven se v minu-
lém zpravodaji představila jako místo, které zve 
k prohlídce inspirativních knihovnických webů. 
Od tohoto čísla zpravodaje se vždy zaměříme 
na jedno téma, ke kterému vyhledáme příklady 
od nás i z jiných krajů; tentokrát to budou weby 
pro knihovníky.

Ke vzniku úspěšného webu je jistě důležité 
dobré technické vybavení i grafické zpracování, 
ale tou zásadní devízou je člověk, který má zájem 
web doplňovat a zdokonalovat. Knihovník, který 
nepotřebuje internet a sám žádné weby nevyuží-
vá, dobře fungující a „živou“ webovou stránku 
nevybuduje. Seznámení s tematickými weby 
o knihovnictví může přispět k pozitivnímu přístupu 
k elektronicky publikovaným informacím, oce-
ňovány jsou online sdílené novinky i zkušenosti. 

Na cestě za odbornými informacemi a zprá-
vami se ale často cítíme jak na veletrhu, kde se 
představují nové trendy a nabízejí extra lákavé 
novinky, a vedle leží zaprášené loňské zboží. 
Uprostřed výstaviště je největší stánek Národní 
knihovny s nabídkou solidních a prověřených 
informací. Pod heslem Informace pro knihovny 
je srovnané vše, od legislativy a standardů až 
po odkazy na knihovnické soutěže a spolky, 
a navíc tu pod jednou střechou najdeme i vstup 
do databáze knihovnické literatury, adresáře 
knihoven či do slovníku českých knihovníků. Pak 
je tu domovský pavilon s názvem našeho kraje 
a vyhlížíme, co připravila na svůj metodický web 
krajská a pověřená knihovna. Tiskové centrum 
obsadili redaktoři, co píší pro elektronické vydání 
knihovnických časopisů, jako je Čtenář, Duha 
nebo Bulletin SKIP. A tak chodíme od jedné 

nabídky k druhé a mnohdy i bloudíme. Webů pro 
knihovnickou praxi je opravdu velké množství 
a orientace v těchto elektronických zdrojích se 
stává další disciplínou odborného vzdělávání.

Pro knihovníky z Královéhradeckého kraje 
bude centrem regionálních informací web Stu-
dijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 
Speciální oddíl Pro knihovny je po mnoha letech 
své existence již všeobecně známý, zveřejňuje 
například krajské koncepce i výroční zprávy, 
informace o propagační kampani, aktuální na-
bídku vzdělávacího centra a elektronické vydání 
zpravodaje U nás. Ale knihovníkům slouží i další 
oddíly webu krajské knihovny: jsou to formuláře 
pro meziknihovní výpůjční službu nebo elektro-
nické zasílání obsahu časopisů, rešeršní služby, 
dále mohou využívat EOD službu, tj. digitalizaci 
knihy z fondu SVK Hradec Králové na objednáv-
ku. Pro registrované uživatele je zajištěn dálkový 
přístup do některých databází bez nutnosti po-
bývat přímo v budově knihovny. Novinky svého 
fondu představuje krajská knihovna v rubrice Co 
číst. Vaše základní a střední školy můžete infor-
movat o literárních lekcích či trénování paměti 
pro studenty, které si mohou objednat přes web 

WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

Pozvánka k návštěvě webových stránek:
Informace pro knihovny Národní 
knihovny Praha: https://ipk.nkp.cz/
Čtenář – měsíčník pro knihovny: 
https://svkkl.cz/ctenar
Duha – informace o knihách a knihovnách 
z Moravy: https://duha.mzk.cz/
Bulletin SKIP – spolkový časopis Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků ČR: 
https://bulletinskip.skipcr.cz/

například k doplnění výletu do Hradce Králové. 
A pak je tu „rodinné stříbro“ čili fond regionální 
literatury a s tím související databáze:

•	 digitální knihovna Kramerius regionálních 
periodik i monografií z fondu SVK Hradec 
Králové;

•	 regionální články – průběžně doplňovaná 
databáze záznamů článků o královéhradeckém 
regionu, kterou dlouhodobě buduje oddělení 
bibliografie SVK Hradec Králové;

•	 regionální seriály – souborný katalog všech 
zjištěných periodik, která vycházela na území 
Královéhradeckého kraje v letech 1800–1965 
či vycházejí do současnosti. Záznamy obsahují 
informaci o dostupnosti historických periodik;

•	 výročí regionálních osobností – faktografická 
databáze s výběrem osobností, které mají v da-
ném roce výročí narození nebo úmrtí.

Často je účelné nedržet se jen vlastního kraje, 
ale zajít si přímo „ke zdroji“ na některý celostát-
ní web, nebo naopak si o věci jen tak „podrbat“ 
v knihovnické komunitě. V následujících článcích 
od autorek z Městské knihovny v Břeclavi tak 
najdete nejen pozvání k návštěvě jejich webu, ale 
i mezi knihovníky na facebook.

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

Pozvánka k návštěvě webových stránek:
Pro knihovny Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové:
https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny.aspx
Regionální informační zdroje Studijní 
a vědecké knihovny v Hradci Králové:
https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/
Informacni-zdroje/Regionalni-zdroje.aspx

https://ipk.nkp.cz/
https://svkkl.cz/ctenar
https://duha.mzk.cz/
https://bulletinskip.skipcr.cz/
https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny.aspx
https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Informacni-zdroje/Regionalni-zdroje.aspx
https://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Informacni-zdroje/Regionalni-zdroje.aspx
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WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

Lucie Pyskatá

Facebookovou uzavřenou skupinu KNIHOV-
NY KNIHOVNÁM jsme vytvořili kvůli lepší spo-
lupráci českých (případně i slovenských) knihoven, 
a to zejména v oblasti pořádání kulturních a vzdě-
lávacích akcí pro čtenáře a širokou veřejnost. Často 
se nám totiž stávalo, že jsme zorganizovali akci 
nebo přijali nabídku od nějakého lektora či spiso-
vatele, na kterou jsme vynaložili nemalé finance, 
a ve výsledku se jednalo o fiasko – většinou právě 
kvůli nekvalitnímu „výkonu“ přednášejícího. 

Ve skupině je tedy možné si před objednáním 
akce zjistit zkušenosti těch, kteří už daného člo-
věka v knihovně hostili. Ale také získat informace 
o ceně, kontakty na přednášející a hlavně ono klad-
né či naopak záporné hodnocení proběhlé události.

Aby se knihovníci nemuseli bát, že se jejich 
hodnocení dostane třeba k samotnému autorovi, je 
skupina striktně vyhrazena pouze pro pracovníky 
knihoven. To také při žádosti o vstup do skupiny 
ověřujeme. Pokud žadatel nemá ve veřejných infor-
macích svého profilu v sekci zaměstnání označenou 
některou českou veřejnou knihovnu, požadujeme, 

aby nám sdělil, ve které knihovně pracuje, abychom 
si to mohli ověřit v kontaktech na webu uvedené 
knihovny. V případě, že člověk vystupuje na face-
booku pod přezdívkou, požadujeme také sdělení 
jména. Toto bezpečnostní opatření také umožňuje 
vyměňování kontaktů a cenových nabídek. 

Skupinu jsme založili na podzim roku 2015, kdy 
se díky skvělé propagaci prostřednictvím elektro-
nické diskusní konference Knihovna přidalo do 
skupiny během pár týdnů několik stovek knihovní-
ků. A dá se říct, že dodneška stále přibývají. Každý 
týden vyřizujeme několik žádostí. Aktuálně má 
skupina přes 600 členů. 

Postupem času se ve skupině začínají řešit i jiné 
knihovnické problémy, než je pořádání veřejných 
akcí. Knihovny se na sebe navzájem obracejí, když 
potřebují radu ohledně různých nových služeb – 
např. přednostní výpůjčky bestsellerů, zpoplatňo-
vání rezervací nebo chtějí zjistit, jaké deskové hry 
jsou u dětí nejoblíbenější, případně když potřebují 
zkopírovat nějakou chybějící stránku do své knihy. 

Kontakt na autorku: mvs@knihovnabreclav.cz

Knihovníkům vstup povolen

Pozvánka k návštěvě webových stránek pro knihovníky:
Městská knihovna Břeclav, Jihomoravský kraj 
https://www.knihovnabreclav.cz/pro-knihovniky

Knihovna, co má tvář

Petra Křížová

V loňském roce jsme obohatili služby Městské 
knihovny v Břeclavi o nové webové stránky. Měli 
jsme v plánu je udělat nejen moderní a přehledné, 
ale také zachovat jejich funkci informační, aniž 
bychom ovšem návštěvníky webu zavalili spous-
tou textu, který stejně nikdo nečte. Po předchozích 
negativních zkušenostech jsme nenajali žádnou 
firmu pro vývoj webu, ale rozhodli jsme se pro 
online produkt solidpixels.net, kde je možné 
celkem jednoduše a za přijatelnou cenu vytvořit 
a spravovat web na profesionální úrovni vlastními 
silami. Nejprve jsme ovšem pomocí ankety zjistili 
od uživatelů našich stávajících stránek, které infor-
mace jsou pro ně nepostradatelné, a z jejich odpo-
vědí jsme vycházeli při zpracování nového webu. 

Naší hlavní myšlenkou bylo ukázat, že knihov-
na, to nejsou jen knihy, ale hlavně lidé, kteří zde 
pracují. Tak vzniklo naše heslo „Knihovna, co 
má tvář“. Nehledali jsme žádné modely, ale 

zveřejnili fotky zaměstnanců, čímž jsme nejen 
stránky oživili, ale také vystoupili z anonymity. 
Nutno dodat, že samotné fotografování poslouži-
lo jako teambuilding a moc jsme si to užili. A to 
nejen samotné focení profesionálním fotografem, 
ale i úpravu vizážistkou a kadeřnicí. (Na stránce 
pro knihovny regionu jsou např. vyfotografovány 
pracovnice regionu, které se starají o knihovníky 
okresu Břeclav.)

Po obsahové stránce se web pro knihovníky 
regionu jistě neliší od těch z jiných knihoven 
s regionální funkcí. Najdou zde aktuální informace, 
jako jsou plány vzdělávání, nejbližší porada, vý-
sledky soutěží; dále online katalog, pracovní doba, 
důležité odkazy a dokumenty, které by knihovníci 
mohli potřebovat ke své práci, a samozřejmě 
kontakty na konkrétní zaměstnance knihovny. 
Již proběhlé akce jsou automaticky zařazeny do 
archivu, kdyby náhodou…

Kontakt na autorku: dospele@knihovnabreclav.cz

Pozvánka k návštěvě facebooku:
facebooková uzavřená skupina 
KNIHOVNY KNIHOVNÁM
https://www.facebook.com/
groups/1665043700410307/
Vítáni jsou všichni knihovníci 
a knihovnice z českých a slovenských 
knihoven. Správu facebookové 
stránky zajišťuje Městská knihovna 
Břeclav.

WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

https://www.facebook.com/groups/1665043700410307/
https://www.facebook.com/groups/1665043700410307/
mailto:mvs@knihovnabreclav.cz
https://www.knihovnabreclav.cz/pro-knihovniky
https://www.solidpixels.net/cs
mailto:dospele@knihovnabreclav.cz
https://www.facebook.com/groups/
https://www.facebook.com/groups/
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NOVÉ TRENDY

Vanda Vaníčková

Porozuměli jste názvu článku, aniž byste ho po-
važovali za jazykový rébus? Pokud ano, ovládáte 
jednu z dílčích dovedností určených pro přežití 
v současné společnosti. Pokud jste nikdy neslyšeli 
o # (hashtagu) a text psaný dohromady považujete 
za chybu, je třeba se ještě leccos o světě naučit. 
S nadsázkou samozřejmě. 

Instagram je v módě
Zmíněný „křížek“ neboli hashtag je neodmysli-

telně spjat s populární sociální sítí Instagram (www.
instagram.com), kde funguje jako znak pro klíčové 
slovo usnadňující vyhledávání a propojení příspěv-
ků podle jejich zaměření. Instagram je sociální 
síť určená ke sdílení fotografií a videí. Primárně 
funguje jako aplikace pro mobilní telefony, spustit 
ji lze samozřejmě i na počítači. Instagram byl 
založen vývojáři K. Systromem a M. Kriegerem, 
v roce 2010 se poprvé objevil mezi aplikacemi 
pro operační systém iOS (společnost Apple), 
nyní je dostupný pro všechny základní operační 
programy. V současné době je síť Instagram ve 
vlastnictví společnosti Facebook. Na instagram lze 
přidávat fotografie a videa, která se zobrazují ve 
čtvercovém formátu. Mezi oblíbené, ale zároveň 
kritizované možnosti této aplikace patří různé filtry, 
pomocí nichž lze upravovat fotografie.1) 

V rychle se vyvíjejícím světě sociálních sítí 
je relativně obtížné najít aktuální a relevantní 
statistiku, nicméně nejbližší odhady z roku 2018 
hovoří o tom, že profil na instagramu má na 
světě zhruba 1 miliarda lidí a v České republice 
více než 2 miliony lidí. Pro porovnání – stejná 

statistika uvádí, že facebookový profil vlastní 
zhruba 2,3 miliardy lidí na světě a přes 5 milionu 
Čechů.2) Nejsledovanější účty na instagramu ve 
světě obstarávají celebrity a sportovci jako na-
příklad Justin Bieber (108 milionů sledujících), 
Taylor Swift (115 milionů sledujících), Cristiano 
Ronaldo (161 milionů sledujících), Selena Gomez 
(148 milionů sledujících) nebo Beyoncé (126 
milionů sledujících). V českém prostředí slaví 
na instagramu úspěch například Leoš Mareš (735 
tisíc sledujících), Kovy (579 tisíc sledujících), 
Zuzkalight (věnuje se zdravému životnímu stylu 
a cvičení; 744 tisíc sledujících) nebo Ben Cristovao 
(703 tisíc sledujících).

Proč to funguje?
Rostoucí popularita instagramu (nejen mezi 

dětmi a mladými lidmi) není náhodná, svým cha-
rakterem koresponduje se současným chováním 
většiny uživatelů virtuálního prostředí. Není čas 
ztrácet čas. Na internetu je uloženo velké množství 
informací různého druhu a různé kvality. Uživatelé 
málokdy věnují hodiny svého času hledání ověře-
ných zdrojů, na nichž by nalezli to, za čím přišli. 
Stále častěji se nechají „ukolébat“ informačním 
souhrnem či výtahem, který jim je přehledně 
podsunut. Na obdobném principu časové ekono-
mie funguje instagram, který namísto dlouhých 
titulků a komentářů nabízí fotografie. Zveřejnit 
všeříkající obrázek, jímž autor vyjádří „více než 
tisíc slov“. Byť je spojení vypůjčené z reklamy na 
bonbóny Raffaello, hodí se i do tohoto kontextu. 
Zároveň je obrazové sdělení atraktivnější i pro 
naši psychiku a estetické cítění a vyvolává silnější 
emoce. 

#knihovnyjdousdobou

1 Instagram. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. c2019 [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/
wiki/Instagram; Instagram. IT- SLOVNÍK.cz [online]. [Cit. 2019-04-14]. Dostupné z: https://it-slovnik.cz/pojem/
instagram

2 TIP#017: přehled sociálních sítí, médií a služeb včetně počtu uživatelů celosvětově i v Česku. @365tipů [online]. 
[Cit. 2019-04-14]. Dostupné z: https://365tipu.cz/2015/01/17/tip-017-prehled-socialni-siti-medii-a-sluzeb-vcetne-

-poctu-uzivatelu-celosvetove/

ZAUJALO NÁS
Je to i pro knihovny?

Ano! Kromě výše zmíněných známých osobnos-
tí má instagramový profil například také Knihovna 
Václava Čtvrtka v Jičíně (pozn.: více v článku 
M. Sehnalové Se Čtipískem na webu, U nás, roč. 29, 
č. 1). A Jičín v tom rozhodně není sám, dále mne 
zaujaly kupříkladu instagramové profily knihoven 
v Třinci3), Prostějově4) nebo Uherském Hradišti5). 
Podívejte se, inspirujte a třeba zkuste i založit profil 
a proniknout do tajů této sociální sítě. 

Instagram představuje pro knihovnu primárně 
další informační kanál při práci s veřejností. Díky 
sdílení obrázků poskytuje trochu jiné možnosti 
komunikace se čtenáři. Podle zkušenosti s knihov-
nickými profily jsou nejčastěji zveřejňovány 
propagační materiály (plakáty k akcím knihovny, 

speciální nabídky pro čtenáře), fotografie z akcí 
knihovny nebo knižní tituly k vypůjčení (nové 
nebo nějakým způsobem zajímavé knihy). Přida-
nou hodnotu profil získává, pokud je trochu více 
moderní, zároveň ale „lidský“. Takovému účelu 
dobře poslouží fotky ze života knihovny a kni-
hovníků (oslavy, jubilea, pracovní kolektiv, fotky 
typu „co se děje, když je knihovna zavřená“ aj.) 
nebo vtipné tematické koláže či obrázky (humor 
založený na znalosti literatury a knih). I když to 
může znít nereálně, opět odkazuji na profily výše 
jmenovaných knihoven, které takové příspěvky 
mají a čtenáře baví. Knihovna je tím pádem zase 
více v jejich povědomí. A co chtít víc?

Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz

3 Více na: https://www.instagram.com/knihovnatrinec/
4 Více na: https://www.instagram.com/knihovnapv/
5 Více na: https://www.instagram.com/knihovnabbb/

Malá rekapitulace časopisu ČAJ 
ke kulatému výročí – číslo 150

Václav Franc

„Časopis autorů Jičínska pro chvíle pohody“ 
(zkráceně ČAJ) začal vycházet v říjnu 2002 jako 
reakce na nemožnost publikovat delší texty regi-
onálních autorů. Doposud v měsíčníku KOBRA 
(Kulturní občasník regionálních autorů) vychá-
zely pouze kratší texty a spíše poezie. ČAJ měl 
nejprve půlroční periodicitu, která se postupně 
zkracovala.

V prosinci 2007 vyšel jako určitá prémie výbor 
z příspěvků v ČAJi „Silný kafe“ a byly v něm 
uveřejněny příspěvky dvanácti autorek a autorů 
vybraných za pět let od prvního čísla ČAJe. Od 
srpna 2008 (číslo 23) vychází až do současnosti 
jako měsíčník. Zatímco v prvních číslech tvořily 
texty místních autorů většinu náplně časopisu, po-
stupně se stále více dostávalo na příspěvky hostů. 
Od čísla 52 (leden 2011) potom přibyl i rozhovor 

se zajímavou osobností. Další významná změna 
nastala v lednu 2012. Do čísla 63 (prosinec 2011) 
vycházel ČAJ ve formátu A4, od následujícího 
čísla už v dnešním formátu A5. Během více než 
šestnácti let vyšly v ČAJi příspěvky více než dvaceti 
regionálních autorů, nechyběli zástupci z řad žáků 
či studentů místních škol, další regionální autoři 
(třeba úspěšní účastníci literární soutěže Řehečská 
slepice). Kromě toho se v ČAJi představilo téměř 
200 autorek a autorů prakticky z celé České repub-
liky, dále množství autorů ze Slovenska a nechyběli 
ani autoři z Polska a Maďarska. Vedle známých 
jmen české literatury se v ČAJi objevují nová jména, 
řada autorů uveřejnila svoje příspěvky dokonce 
právě v ČAJi poprvé.

Novinkou posledních let je i to, že některá čísla 
jsou věnována literatuře určité země či zemí, třeba 
právě v lednu 2019 severské literatuře (předtím 
francouzské, ruské atp.).

https://cs.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://cs.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://it-slovnik.cz/pojem/instagram
https://it-slovnik.cz/pojem/instagram
https://365tipu.cz/2015/01/17/tip-017-prehled-socialni-siti-medii-a-sluzeb-vcetne-poctu-uzivatelu-celosvetove/
https://365tipu.cz/2015/01/17/tip-017-prehled-socialni-siti-medii-a-sluzeb-vcetne-poctu-uzivatelu-celosvetove/
https://www.instagram.com/knihovnatrinec/
https://www.instagram.com/knihovnapv/
https://www.instagram.com/knihovnabbb/
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JAK NA TO JAK NA TO

Máme rádi seniory (?), část 2

Zlata Houšková

Technické a materiální podmínky
Všichni víme, že s věkem se postupně zhoršují 

naše fyzické schopnosti a naopak narůstají fyzic-
ká i smyslová omezení. V seniorském věku se 
obvykle postupně zhoršuje sluch, zrak, mobilita, 
nehledě na psychické změny, které mohou rovněž 
negativně ovlivnit pohyb, vnímání, orientaci apod. 
Chceme-li tedy, aby senioři trvale využívali služeb 
knihoven, musíme v nich vytvářet vhodné fyzické 
a technické podmínky a opatření umožňující 
samostatný pohyb a pobyt uživatele seniora, 
přičemž funkčnost speciálních opatření a vy-
bavení je nutné pravidelně kontrolovat. Obecné 
konstatování standardu samozřejmě konkretizuje 
řada doporučení týkajících se např. osvětlení pří-
stupové cesty, bezbariérovosti knihovny i přístupu 
k ní, možnosti parkování, bezpečnosti pohybu po 
knihovně, výtahů a dalších prostředků usnadňu-
jících mobilitu, výšky pultů i regálů, světelných 
podmínek, ale také třeba jasného a srozumitelného 
orientačního systému v knihovně i ve fondu, ná-

vodů k užívání techniky, odpočinkového prostoru 
či pitného režimu a mnoho dalších. Pokud snad 
někomu připadají požadavky standardu příliš 
náročné, je dobré si uvědomit, že většinu těchto 
podmínek je třeba zajistit také handicapovaným 
uživatelům, maminkám s dětmi, ale i dalším 
uživatelům se specifickými potřebami. Vždyť se-
nioři tvoří, jak už jsme si řekli, větší (velkou) část 
našich uživatelů, která služby knihoven využívá 
ráda, často a vděčně; pro mnoho z nich pak bývá 
téměř jedinou příležitostí ke společenskému kon-
taktu, přístupu ke kultuře i možností integrace do 
majoritní společnosti. Je na nás jim to vše umožnit.

Web
Stejně jako prostor knihovny i její webová 

prezentace či „webový prostor“ by měl splňo-
vat pravidla přístupnosti. Obecně vzato mají 
knihovní weby ještě hodně „rezerv“; o tom by 
mohli jistě zasvěceně hovořit především hod-
notitelé soutěže Biblioweb. A tak přestože se 
situace vcelku pomalu zlepšuje, je ještě o čem 
přemýšlet a v některých knihovnách i co od zá-

Jubilejní březnové číslo 150 je zaměřeno 
především na mladé autory a opět je mezinárodní, 
neboť svoje básně představují autoři ze Slovenska 
(Lucia Makúchová a Charlie Daimon). Rozhovor 
poskytl nymburský básník a badatel Aleš Misař či 
hradecká cestovatelka Andrea Željazková, která 
chce o svých putováních vydat knihu. Čtenáři 
se dozvědí o knize Jaroslava Rudiše „Český ráj“. 
K výročí ČAJe přispěli autoři na základě výzvy 

„povídka na 150 slov“. Nejzajímavější práce jsou 
uveřejněny právě v jubilejním čísle.

Jenže ČAJ chystá další překvapení. Již dubnové 
číslo 151 bude věnováno Řehečské slepici, chystá 

se číslo zaměřené na německou a řeckou literaturu 
či číslo k 200. výročí narození Boženy Němcové 
(únor 2020), kde rozhovor přislíbila paní profesor-
ka Jaroslava Janáčková, která dílu autorky z našeho 
kraje zasvětila převážnou část badatelského života.

Editor ČAJe Václav Franc má ještě hodně plánů, 
takže se zdá reálné i číslo 200, plánované na rok 
2023. Nechť elán a nadšení, stejně jako přízeň 
čtenářů a literátů, ČAJi vydrží do dalších let.

Zájemci si mohou všechna čísla přečíst v PDF 
formátu na stránkách http://ikobra.rehec.cz/.

Kontakt na autora: franczub@seznam.cz

kladů měnit. Stejně jako při pohybu v knihovně 
neměl by být senior při pohybu na webových 
stránkách znevýhodněn kvůli zhoršení svých 
senzorických, motorických nebo kognitivních 
schopností. Ke změnám musí dojít v informační 
architektuře webu (jasné popisy, spíše mělké 
uspořádání odkazů), interakčním designu (jasné 
odlišení odkazů, omezení skrolovacích seznamů, 
poskytování informací přes více senzorických 
kanálů ad.), vizuálním designu (používání většího 
písma, textu s větším kontrastem, odpovídají-
cích nadpisů, vhodného barevného schématu 
aj.) i designu informačním (jasné vyjadřování 
a úprava obsahu, poskytování přesných návodů 
apod.). Bližší definici přístupnosti stanoví meto-
dika WCAG2.0. Některé knihovny již přistoupily 
rovněž k vyčlenění sekce speciálních informací 
pro seniory (specifické služby, speciální aktivity, 
důležité odkazy apod.). I tuto aktivitu senioři 
vysoce oceňují a je jednoznačně obohacením 
nabídky služeb této specifické skupině uživatelů.

Spolupráce a propagace
Význam spolupráce (i propagace) není zdán-

livě třeba zvláště zdůrazňovat. PhDr. Vít Richter, 
ředitel Knihovnického institutu NK ČR a čestný 
předseda SKIP, říká, že „spolupráce je nejtěžší 
knihovnická disciplína“, a nemýlí se. S koope-
rací a koordinací míváme dost velké problémy, 
a přitom je zvláště důležitá tam, kde jde o uži-
vatele se specifickými potřebami. V knihovnách 
nemůžeme všechno znát, všechno umět, a tak 
nám může spolupráce s poučenějšími, kompe-
tentnějšími, zkušenějšími velmi prospět. Proto 
má knihovna spolupracovat s organizacemi 
zastřešujícími a sdružujícími seniory v dané 
lokalitě, organizacemi a institucemi, které se 
věnují práci se seniory, a ve spolupráci s nimi 
zajišťovat i vhodnou formou propagaci svých 
služeb. Spolupráce je potřebná také s dalšími 
knihovnami v regionu i republice, které se 
problematice věnují. Vedle domovů pro seniory 
či domovů s pečovatelskou službou, stacionářů, 
církevních a charitních zařízení, zájmových 
sdružení, spolků a klubů seniorů se jedná sa-
mozřejmě také o veřejnou správu a samosprávu, 
zdravotnická zařízení, speciálně orientovaná 
vzdělávací zařízení, školy apod. Všichni tito 
(a mnozí další) partneři mohou zároveň svými 
specifickými cestami velmi efektivně pomoci 
propagaci našich fondů a služeb, což nám může 
zjednodušit a usnadnit práci…

Podrobnější informace k implementaci po-
žadavků standardu přináší příručka pro práci 
knihoven se seniory; v elektronické verzi je 
k dispozici na: https://www.skipcr.cz/dokumenty/
rovny_pristup.pdf.

MAZUROVÁ, Hana a Zlata HOUŠKOVÁ. 
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

http://ikobra.rehec.cz/
https://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf
https://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf
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STALO SE

Vladimíra Buchtová

Kabely, reflektory, štendry, velké chystání, šoky, 
že „všechno je jinak“, nervozita... Tak to vypadalo 
v sobotu 6. dubna 2019 po 12. hodině těsně po 
uzavření Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové. Pomalu, ale jistě jsme začali chystat módní 
přehlídku s názvem Otisky módy, kterou jsme ve 
spolupráci s FOX Gallery připravili v rámci oslav 
70. výročí založení naší knihovny.1) Myšlenka na 
prezentaci krásných šatů v krásných prostorách 
krásné knihovny vznikla na začátku roku, když jsme 
s výkonnou ředitelkou FOX Gallery Mgr. Janou 
Opatrnou přemýšleli o spolupráci. A protože se 
knihovna za své prostory opravdu stydět nemusí, 
bylo vybráno centrální schodiště jako přehlídkové 
molo. Ostatně nebylo to poprvé, co na něj vstoupila 
noha modelčina. I tentokrát bylo na co se dívat. Hud-
ba, zvířecí rozevláté vzory, minimalistické modely, 
nápadné originální šperky, vlající drahé látky, štíhlé 
modelky v barevném osvětlení a zvědavé návštěv-
nice. Malý welcome drink na začátku, úvodní slovo 
ředitelky knihovny Mgr. Evy Svobodové, přítom-
nost náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje 
Mgr. Martiny Berdychové – to vše dodávalo akci 
slavnostní ráz. 

S úderem 17. hodiny se to ve 4. podlaží rozjelo... 
Byly představeny návrhy z dílny Hany Zárubové, 
Denisy Nové, Kláry Nademlýnské, Terezy Uje-

vićové, Heleny Metlové, nízkoprahové pracovní 
dílny Metráž a autorské šperky studia Zorya, Lucie 
Houdkové, Kláry Šípkové, Karly Olšákové, Jolany 
Novákové Krédlové, Kateřiny Matěchové a Hany 
Polívkové. Mimochodem – šperky byly vystaveny 
k obdivu i možnému prodeji ve 4. podlaží knihovny 
až do konce dubna.

Móda je sice móda, šperk je šperk a všechny jsme 
více či méně marnivé, ale zase knihovna je knihovna 
a náš fond stojí za to. A tak jsme rádi podlehli pro-
fesionální deformaci, neodolali a udělali také svoji 
přehlídku – byly vystaveny knihy a časopisy o módě 
a autorském šperku napříč obdobími z pestrého 
fondu Studijní a vědecké knihovny. Nedá se tedy 
říct, že by naše návštěvnice odcházely nepoučeny 
o tom, co vše skýtají zdánlivě nudně šedé zdi z be-
tonu. Úvodní slova paní ředitelky, že „obě instituce 
jsou si blízké tematikou a psané slovo vždy souviselo 
s kreativitou“, tímto vešla ve skutek. 

Celou přehlídku odborně komentovala její 
realizátorka, již výše zmíněná Mgr. Jana Opatrná, 
a dojem z celé akce byl úžasný. Kdo nepřišel, 
mohl jen litovat. A protože spolupráce byla skvělá, 
akce krásná a dámy zvědavé, doufáme, že si něco 
podobného ještě v budoucnu zopakujeme.

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

STALO SE

Módní přehlídka v knihovně 
aneb Kdo je krásnější?

1 Více o akcích k výročí knihovny v aktuálním čísle U nás, v rubrice Šumné knihovny.

Lenka Jandová

V době, kdy usedám nad tímto článkem, je 
14. únor už sice dávno za námi a květen lásky čas 
daleko před námi, ale Hynek, Vilém i Jarmila 
jistě prominou, že příležitost k nové lásce u nás 
v knihovně pučí již v Březnu – měsíci čtenářů. Už 
poněkolikáté měli čtenáři Knihovny města Hradce 
Králové možnost zažít v knihovně Rande s knihou 
naslepo, tentokrát na pobočce Moravské Předměstí 
B. Nebojte se, k žádným orgiím u nás nedocházelo, 
pouze jsme našim čtenářům poskytli příležitost 
k seznámení s novými autory, příběhy a zážitky.

A v čem přesně Rande s knihou naslepo spočívá? 
Je to velice prosté. Vybrali jsme z fondu knihovny 
plno krásných knih, zabalili je do neprůhledného 
papíru, pěkně ozdobili a přidali malý štítek s ná-
povědou. Ze štítku se dalo vyčíst pouze hodnocení 
čtenářů z internetové Databáze knih, žánr a národ-

nost autora. Jinými slovy už nebylo možné knihu 
soudit podle obalu. Do každé knížky jsme navíc 
vložili slosovatelný anketní lístek, na kterém se 
nám čtenáři mohli svěřit s tím, jak se jim „rande“ 
vyvedlo a jestli by do toho šli znovu. Až se nám 
všechny anketní lístky vrátí, provedeme slosování 
a odměníme tři čtenáře sladkou cenou. Jak jinak, 
když jde o lásku. Za měsíc březen se půjčilo přes 
70 dárkově zabalených knih a velice nás potěšilo, 
že „randit“ k nám přišli nejen naši běžní čtenáři, ale 
že k nám zavítali i návštěvníci vzdálených poboček 
naší knihovny. A někteří i vícekrát. K dnešnímu 
dni tj. k 5. 4., se nám vrátilo 28 anketních lístků 
a v drtivé většině se čtenáři svěřili, že se jim rande 
naslepo vydařilo. Pár čtenářů jsme ale museli vyvést 
z omylu, že ačkoli jsou knihy zabalené jako dárky, 
nemůžou si je nechat a musí nám je po měsíci zase 
vrátit. A jedna čtenářka, která s námi „randila“ i loni, 

Proslov ředitelky knihovny Mgr. Evy Svobodové

Welcome drink pro příchozí

Přehlídku komentovala Mgr. Jana Opatrná

Modelky předváděly také originální šperky

Výstava šperků

Závěrečný potlesk

Randění v knihovně

mailto:vladimira.buchtova@svkhk.cz
https://www.svkhk.cz/
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Už nějaký čas se i na stránkách knihovnického 
zpravodaje U nás setkáváme s pojmem kritické 
myšlení a vnímáme jej jako jednu z klíčových 
kompetencí pro život ve 21. století. A pro rozvoj 
kritického myšlení u dětí je čtenářská gramotnost 
zásadní.

První z řady workshopů byl věnován formátu 
dílny čtení. Do podtitulu setkání, které hostilo 
dětské oddělení červenokostelecké knihovny, jsme 
si daly: „Co můžeme udělat pro to, aby děti četly 

s radostí?“ Už na pozvánce bylo vypíchnuto, že 
ideální pro příchozí účastníky by bylo přijít v tan-
demu, tedy učitelka se svým oblíbeným knihovní-
kem nebo knihovnicí z dětského oddělení, protože 
součástí setkání byla i prezentace ukázkové spolu-
práce učitelek a knihovnice z Červeného Kostelce. 
Výzkumy dětského čtenářství (např. České děti 
a mládež jako čtenáři 20171)) se shodují na tom, 
že čtenářství dětí je nejvíce ovlivněno věkem, po-
hlavím a vzděláním rodičů. Zásadní vliv z pohledu 
sociálních institucí má tak na prvním místě rodina 
a na druhém pak současně škola a knihovna, na 
což kladou důraz nejnovější kampaně různých 
knihovnických platforem. 

Hlavní náplní kosteleckého setkání byla mode-
lová dílna čtení, pro kterou příchozí využili fond 
dětského oddělení. Tématem byl protentokrát 
knižní hrdina. Po úvodním představení pracovní 
skupiny a stanovení cílů setkání následovala kratší 
teoretická úvaha nad možnostmi zařazování dílny 
čtení do výuky. Vlastní práce s textem a následná 
reflexe vyplnily zhruba 60 minut. Dílnu čtení 
lektorovaly paní Jana Tollarová (ZŠ Václava 
Hejny Č. Kostelec), Hana Nováková (Knihovna 
Břetislava Kafky Č. Kostelec) a Jana Stejskalová 
(JOB – spolek pro inovace). Účastníci si kromě 
vlastních zážitků odnášeli dobře strukturovaný 
popis a pravidla dílny čtení, aby ji mohli začít 
uplatňovat ve své praxi.

Workshop byl propagován prostřednictvím da-
tabází MAS a skrze knihovnickou i pedagogickou 
veřejnost. Zúčastnilo se 35 zájemců, což předčilo 
naše očekávání a naplnilo kapacitu dětského 
oddělení na 150 %. Lehce přes polovinu tvořily 
učitelky prvního stupně ze tří kosteleckých základ-
ních škol. Dále se zúčastnily kolegyně knihovnice 
z Police nad Metují, Broumova, Velkého Poříčí, 
Rtyně v Podkrkonoší a Batňovic. Kostelecké 
pedagožky doplnili učitelky a učitelé z polických 
škol, náchodské ZŠ Pod Montací a markoušovické 
ZŠ Mraveniště. Workshop trval podle plánu dvě 
hodiny. Následná diskuse k tématu přidala další 
hodinu času. A protože lidé chtěli hodně diskutovat 
a ptát se, navážeme dalším workshopem v květnu 
2019 v prostorách kostelecké ZŠ V. Hejny, kde 

Hana Nováková

Ve středu 20. února 2019 se v prostorách červeno-
kostelecké Knihovny Břetislava Kafky uskutečnilo 
první z řady plánovaných setkání, která se rozhodla 
realizovat pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gra-
motnosti, patřící pod hlavičku Místní akční skupiny 
Stolové hory, z. s. Tuto otevřenou pracovní skupinu, 
setkávající se od září 2018 v rámci projektu „Rozvoj 
vzdělávání na Náchodsku – MAP 2“, tvoří učitelky 
a knihovnice z oblasti Náchodska. Profesně – a jak se 
zdá i osobně – jim velmi záleží na rozvoji čtenářské 
gramotnosti dětí, se kterými pracují.

nám prozradila, že ozdoby ze zabalených knížek si 
schovala a používá je jako jarní dekoraci. 

Rande naslepo není samozřejmě jedinou akcí, 
kterou Knihovna města Hradce Králové v rámci 
Března – měsíce čtenářů pořádá. Letos mohli naši 
uživatelé například navštívit přednášku o bylinkách, 
předčítání O vlkovi, který vypadl z knížky, a Kniho-
žrouty u Berty na pobočce Slezské Předměstí, zá-
jemci si také mohli poslechnout přednášku o jarním 
detoxu v Centru celoživotního vzdělávání nebo 
vytvořit vázičku pro maminku na pobočce Nový 
Hradec Králové. U nás na Moravském Předměstí 
B měli návštěvníci možnost zasoutěžit si v literár-
ním kvízu, vyrobit sovu Matyldu, jež je patronkou 
dětského oddělení naší pobočky, či zhlédnout Etno-
portréty, výstavu obrazů od nadaných dětí ze Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Hradci Králové.

Krásných akcí, které nejen v rámci Března – 
měsíce čtenářů Knihovna města Hradce Králové 
pořádá, je mnoho, ale závěrem všechny čtenáře 
časopisu U nás vyzývám: Dejte šanci vykvést nové 
lásce, třeba zase za rok u nás v březnu, a nezapo-
meňte, Rande s knihou naslepo má jednu velkou 
výhodu: když vám kniha nepadne do oka, můžete 
ji bez obav a výčitek zase vrátit.

Kontakt na autorku: moravske@knihovnahk.cz 
Web knihovny: https://www.knihovnahk.cz/Zabalené knihy

Začátek workshopu v prostoru dětského oddělení

Lektorky workshopu Jana Tollarová 
a Hana Nováková

Závěrečná reflexe workshopu

STALO SE STALO SE

Začínáme s dílnou čtení – workshop 
v červenokostelecké knihovně

1 Více včetně tiskové zprávy je k dispozici na: https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/ctenarstvi-1/12_Cten.htm#pruzkumy

mailto:moravske@knihovnahk.cz
https://www.knihovnahk.cz/
https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/ctenarstvi-1/12_Cten.htm#pruzkumy
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Tajemství světa na stránkách knížek, 
literatura pro děti od 3 do 6 let

Markéta Poživilová

Od nejmenších čtenářů se dostáváme ke kníž-
kám pro děti od 3 do 6 let, kdy opouštějí bezpečí 
máminy náruče a objevují ten velký svět kolem 
sebe. Začínají si uvědomovat své vlastní já, chtějí 
zkoumat, vše samy vyzkoušet. Zároveň ale potře-
bují chvíle klidu a pohody, kdy veškeré informace 
a nové situace zpracovávají, rozvíjejí svou fantazii 
a učí se trávit čas po svém. Mezi tyto okamžiky 
může patřit i společné čtení knížek. Rodič dítěti 
věnuje plnou pozornost a dítě je v rozpoložení 
očekávané pohody a soustředění. V tomto věku si 
čtený příběh velice užívá, může v něm nacházet 
podobné situace, hledat nové způsoby řešení, po-
rovnávat získané zkušenosti, může se trochu bát, 
smát, pochybovat – prožívat ryzí emoce. Právě 
proto je důležité se k přečtenému vracet, povídat si 
o knížce, o tom, co dítě prožívalo, co jak vnímalo. 
Pokud dítě vyžaduje, aby se jedna a tatáž knížka 
četla neustále dokola a v naprosto přesném znění, 
lze předpokládat, že právě tento titul dítě něčím 
velice zaujal a opakovaným čtením se s informací 
či situací po svém vyrovnává. Společné chvíle strá-
vené nad knížkou také intenzivně pomáhají budovat 
vztah mezi rodičem a dítětem. Vhodné je také udělat 
ze společného čtení oblíbený večerní rituál, na který 
se bude těšit dítě i rodiče, popřípadě prarodiče. 

Pro děti ve věku od 3 do 6 let jsou nejvhodnější 
ty knížky, které jsou bohatě ilustrované a přitom 
obsahují dostatek textu, čímž dítěti umožňují po-
nořit se do příběhu a následně si o něm s rodičem 
povídat. Pokud se nezačne vyptávat samo od sebe, 
je dobré zahájit konverzaci konkrétními, ale jed-
noduchými otázkami, hledáním obrázků, popisem 
apod. Je také možno dávat dítěti jednoduché úkoly, 
např.: „Kolik je na obrázku jablíček?“, „Najdi 
7 kytiček!“, „Kdo má modré kalhoty?“

Důležité je též napodobovat zvuky a hlasy, 
které se v textu objevují. Dítěti se tímto způsobem 
pomůže, aby se v textu lépe orientovalo, rozlišilo 
postavy či lépe pochopilo samotný děj. V tomto 
období si již samy děti začínají vybírat knížky 
podle toho, co je baví a zajímá, a je také čas naučit 
dítě správným čtenářským návykům. Knížky se 
prohlížejí s umytýma rukama, opatrně se otáčejí 
listy. Vhodnou společnou aktivitou je vytvoření 
vlastní jedinečné záložky. 

Zde vybrané knihy jsou tentokráte jen pouhou 
špičkou ledovce. Pro tento věk vychází velké 
množství knížek, které jsou krásně napsané a mají 
nezapomenutelné ilustrace. Musím říci, že mě 
napadaly stále nové a nové tituly, o kterých jsem 
si říkala, že je musím představit, ale pro které už 
bohužel prostor nezbyl. 

OKÉNKO
budou následovat další ukázky dobré praxe jak ve 
školách, tak i v knihovnách.

Tento článek doplní v dalším čísle zpravodaje 
U nás příspěvek s názvem „Co můžeme jako 
knihovníci udělat pro to, aby děti četly s radostí?“, 
který podrobně popíše probíhající projekt „Jak 
rozečíst druháčky?“ červenokostelecké základní 
školy a knihovny. 

Doporučené zdroje:
• Facebookové stránky projektu Rozvoj vzdělá-

vání na Náchodsku – MAP 2: 
https://www.facebook.com/nachodskomap2

• Webové stránky o programu Čtením a psaním 
ke kritickému myšlení: 
http://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php

Kontakt na autorku: deti@knihovnack.cz

Jak již bylo zmíněno výše, krátký text a okouz-
lující ilustrace jsou skutečně velkým lákadlem. 
(GAARDER, Jostein. Anton a Jonatán / KA-
VECKÝ Peter a Adrián MACHO. Gerda: příběh 
velryby / ČECH, Pavel. O čertovi / ONDRAŠÍK, 

Pavel. O prasátku Lojzíkovi / BIERMANNOVÁ, 
Franziska. Pan Lišák má knihy rád / HORÁČEK, 
Petr. O myšce, která se nebála / PAPOUŠKOVÁ, 
Eva. Kosprd a Telecí / ČECH, Pavel. Dobrodruž-
ství pavouka Čendy)

Snad všichni kluci se rodí s nadšením pro tech-
niku, a tak jsou u nich oblíbené knížky o autech, 
zemědělských a stavebních strojích, vláčcích. Ob-
jevují také své hrdiny – hasiče a policisty. (ERNE, 
Andrea. Vše o autech / KUHLMANN, Torben. 

Lindbergh: dobrodružství létajícího myšáka / 
KAHOUN, Jiří. O mašinkách / POKORNÝ, Ro-
man. Policejní pohádky / POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. 
Hasičské pohádky)

https://www.facebook.com/nachodskomap2
http://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php
mailto:deti@knihovnack.cz
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V tomto věku jsou též velice oblíbené knihy, kte-
ré umějí něco víc, se kterými si dítě může „pohrát“. 
Jsou to různé zvukové knížky, které po zmáčknutí 
tlačítka vydají nějaký zvuk nebo hudbu. Dále pak 
knížky s otevíracími okénky, hmatové knížky apod.  

(SCORTEGAGNA, Luna. V lese plném zvuků / 
DANES, Katie. Jaké je to ve vesmíru / PARKER, 
Laura. Jak funguje lidské tělo / SIMON, Laurent 
a Jean LEROY. Pusinky pro velkého zlého vlka) 

Kouzelné čtení s Albi tužkou – to je interaktivní 
čtení, díky němuž mohou děti poznávat svět hned 
několika smysly. Stačí se elektronickou tužkou do-
tknout obrázku nebo textu v knize a vzápětí zazní 
informace, zvuky, hudba nebo otázka a úkol. Ještě 

jsem neviděla dítě, které by knížky s Albi tužkou 
nemilovalo. (Cesta kolem světa / Hravé učení / 
Staré pověsti české / Člověk a příroda / Svět zvířat 
/ Večerníčkovy pohádky)

K závěru tohoto období se dítě začíná připra-
vovat a mnohdy i těšit na školu. Často poptávané 
jsou knížky pro předškoláky, které jsou plné 
různých úkolů, spojovaček a vyplňovaček, nebo 
Malované čtení. Knihovny někdy nevědí, jak 
tyto „doplňovací“ knížky čtenářům půjčovat, aby 
nedošlo k jejich znehodnocení. Nám se osvědčilo, 

že ke každému takovému titulu dáváme čtenáři 
i popisovací fólii. Po vyplnění ji stačí jen vygu-
movat nebo umýt. (Moje první kniha předškoláka 
a prvňáka / BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Mezi námi 
předškoláky / FIŠEROVÁ, Michaela. A–Ž půjdeš 
do školy / ROŽNOVSKÁ, Lenka. Co dělá peřina, 
když je jí zima)

Nechybějí ani knížky, které řeší různé problémy 
nebo situace. (STAVARIČ, Michael. Děvčátko 
s kosou / SKÁLOVÁ, Alžběta. Největší přání 

/ WEBEROVÁ, Šárka. Dva domovy / HAAN, 
Linda. Princ a princ / MAĎARKOVÁ, Kateřina. 
Justýnka a asistenční jednorožec) 

Děvčátka si zas ráda hrají na princezny a víly, 
takže každá knížka, která je růžová a právě s touto 
tematikou, má úspěch téměř zajištěn. (HAPKA, 
Cathy. Její Výsost Sofie / Květinové víly a jejich 

tajemný svět / STARÁ, Ester. Dušinka, víla věcí 
/ KROLUPELLOVÁ, Daniela. Sněhová víla / 
ZACHARNÍK, František. A zase ty princezny)
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Petra Landsmannová

Na sklonku roku 2018 vydala Knihovna města 
Hradce Králové novou publikaci s poetickým ná-
zvem Hradecká čítanka. Slavnostní křest se usku-
tečnil ve čtvrtek 6. prosince 2018. Kniha je „mladší 
sestrou“ Literárního průvodce Hradcem Králové 
z roku 2016, na který volně navazuje a doplňuje 
jej. Proto má podobné grafické provedení i stejně 
netradiční čtvercový formát. 

Hradecká čítanka obsahuje ukázky literárních 
textů, které se vztahují k Hradci Králové. Jedná 
se o básně, povídky, romány, fejetony, paměti 
a písně. Některé jsou známé, jiné zapomenuté, 
nebo dokonce nesnadno dostupné. Převážná část 
textů shromážděných v čítance podává velmi 
plastický obraz o životě v Hradci za předchozích 
generací.

Ukázky vybral a tematicky seřadil emeritní ře-
ditel knihovny Mgr. Jan Pěta. Jak sám upozorňuje 
v úvodu, jedná se o výběr bez nároku na úplnost. 
Jsou zde zařazeny texty pouze od hradeckých 
autorů. Pod tímto pojmem rozumíme básníky, 
prozaiky a dramatiky, jejichž život a dílo jsou 
spojeny s Hradcem Králové, kteří se zde narodili, 
kteří tu bydleli, studovali, pracovali a případně též 
literárně tvořili. Navíc jde jen o ty z nich, jejichž 
dílo bylo završeno, kteří již nežijí.

V první kapitole Obrazy z dějin Hradce 
Králové najdete čtivé texty pojednávající 
o historii města. Ukázky jsou seřazeny chro-
nologicky, takže postupně odkrývají zajímavé 
milníky hradeckých dějin od středověku až po 

rok 1968. Nalezneme zde ukázky z historic-
kých románů, povídek, ale i memoárů z pera 
různých autorů, např. Ignáta Herrmanna, Aloise 
Jiráska, Josefa Štolby, Jaroslava Durycha, Ru-
dolfa Medka, Vladimíra Preclíka, ale i úryvek 
z deníku židovského chlapce, studenta hradec-
kého gymnázia Jiřího Münzera. Druhá kapitola 
s názvem Doma obsahuje texty o rodném městě. 
Spisovatelé často vzpomínají na rodný dům, 
rodinu, dětství i mládí, které prožili v Hradci. 
Opět se zde prolínají známá literární jména 
(Štolba, Durych, Medek, Vachek, Fischl) s li-
teráty méně proslulými. V kapitole Hradecké 
osobnosti najdete úryvky chvalozpěvů, zdravic 
či vzpomínek na významné hradecké obyvatele, 
jejichž věhlas přesáhl hranice města. Ukázky 
jsou seřazeny chronologicky, od oslavné básně 
na Bohuslava Balbína až po vzpomínky spolu-
žáků na studenta Karla Čapka a oslavnou báseň 
na legionáře Rudolfa Medka. Obsáhlá je kapitola 
Když jsem v Hradci študýroval, ve které jsou 

Hradecká čítanka. 
Hradec Králové v poezii a próze

TIP PRO KNIHOVNU: V předchozím článku 
o literatuře pro nejmenší čtenáře jsem se zmínila 
o úspěšném projektu Bookstart – S knížkou do 
života, jehož organizátorem je SKIP a který běží od 
roku 2018 v mnoha našich knihovnách. Aktuálně 
SKIP připravuje pokračování tohoto projektu, a to 
vydáním další dětské knížky, tentokráte pro děti od 
3 let. Tato publikace by měla být určena především 

dětem, které se zapojily do projektu S knížkou do 
života, a doplnit chybějící článek mezi knížkou 
z projektu Bookstart a Knížkou pro prvňáčka. 
Knihovny se tak stanou skutečnými průvodci 
čtenářstvím a budou se moci podílet na rozvoji 
čtenářských dovedností již od nejútlejšího věku. 

Kontakt na autorku: pozivilova@knihovnahk.cz

Některé děti na příběhy a pohádky moc nejsou. 
Co takhle vyzkoušet první dětské encyklopedie? 
(DE LA BÉDOYÈRE, Camilla. Moje první kniha 
o přírodě / HANÁČKOVÁ, Pavla. Nečekaná 

přátelství aneb Jak si zvířata a rostliny pomáhají 
/ SOCHA, Piotr. Včely / Velká kniha experimentů 
/ VOSTRADOVSKÁ, Tereza. Hravouka) 

Pokud je dítě spíše vizuální typ a knížka plná pís-
menek ho unavuje, můžete mu zkusit nabídnout třeba 
komiks. Velký výběr kvalitních komiksů je i pro malé 
čtenáře. Mezi evergreeny samozřejmě patří Čtyřlís-
tek, Barbánek, Anča a Pepík nebo Kocour Vavřinec. 

Ale vyšly i nové zajímavé kousky. (SKÁLA, Fran-
tišek. Velké putování Vlase a Brady / LAWSON, 
Arne. Kytičky z ulice / ŠKRLÍK, Libor. Cestovatel 
Čenda Buráček / HEITZ, Bruno. Expresní sardinka 
/ SMOLÍKOVÁ, Klára. Bílá paní na hlídání)

OKÉNKO DOPORUČUJEME DO VAŠICH FONDŮ
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shromážděny vzpomínky spisovatelů na dobu 
mládí a na studia na hradeckých školách, ať už 
to bylo staroslavné gymnázium, kněžský seminář, 
učitelský ústav, reálka či obchodní akademie. 
V Hradci Králové také vznikla řada studentských 
spolků a spousta literátů vzpomíná právě na to, 
jak hradecká kulturní atmosféra ovlivnila jejich 
vztah k umění a inspirovala je k vlastní tvorbě. 
K mládí a studentským letům neodmyslitelně 
patří i první milostná vzplanutí a první lásky. 
Ukázky z milostných básní, vzpomínkových 
textů prozaických, ale i úryvky z deníků či dopisů 
naleznete v kapitole Hradecké lásky. O Hradci 
Králové se v minulosti často mluvilo i jako 
o městě vojáků, protože v původní hradecké 
pevnosti sídlila vojenská posádka a ve městě měl 
rozhodující slovo velící důstojník. Atmosféra vo-
jenských pochodů, kasáren, cvičení a večerních 
štrajchů je věrně zachycena v kapitole Život 
vojenský. Kapitola Hradecký místopis obsa-
huje úryvky z děl popisující hradecká zákoutí, 
budovy sakrální i profánní, hřbitovy, parky, 
schodiště a spoustu dalších lokalit, které zau-
jaly hradecké literáty. Mezi výrazné dominanty 
Hradce patří i jeho řeky – Labe a Orlice, které 
se slévají u romantického soutoku. Není divu, že 
řada literátů popsala právě hradecké řeky, jejich 
modravý nádech, romantická zákoutí, tajemné 
proudy, ale i praktické využití vody pro bělení 
prádla, vaření tiskařské černě či plavení dřeva. 
Neštěstí při povodních či sebevraždy mladých 
studentů naleznete také v kapitole Řeky neboli 
město na soutoku. Předposlední kapitola Zača-
rovaný Hradec popisuje město plné ohnivých 
mužů, vodníků, polednic, bílých paní a jiných 
strašidelných postav. Ano, i Hradec Králové má 
svoje nadpřirozené bytosti a naštěstí i spisovatele, 
kteří se postarali o to, aby se na hradecké pověsti 
nezapomnělo. Poslední kapitola se jmenuje Hra-
dec milovaný: jak je již z názvu patrno, zahrnuje 
ukázky básní poetů oslavujících město Hradec 
Králové. Obdiv, okouzlení, vděčnost, stesk 
i melancholie, to lze najít v literárních vyznáních, 
vzpomínkách i vzkazech budoucím generacím.

Texty shromážděné v Hradecké čítance nejsou 
upraveny podle současného pravopisu, uveřejňuje-
me je přesně ve znění citovaných originálů. V ne-
změněné podobě jsou svědectvím jak osobitosti 
literárního stylu každého spisovatele, tak vývoje 
českých pravopisných zvyklostí. Pro doplnění jsou 
uvedeny údaje o autorech v závěrečném abeced-
ním seznamu spisovatelů s kratičkými anotacemi 
o jejich vztahu k Hradci.

Literární texty vhodně doprovázejí historické 
fotografie. K přiblížení atmosféry jsou tak často 
použity staré fotografie města, domů, ulic, zákou-
tí, Hradečanů i Hradečanek ze sbírky Státního 
okresního archivu v Hradci Králové. Jedná se 
o snímky známé, ale často i neznámé a poprvé 
knižně publikované.

„Když se řekne Hradec Králové, začnu psát 
novou knihu,“ řekl při jednom ze svých návratů 
do rodného města spisovatel Viktor Fischl. Jak 
se přesvědčíte v Hradecké čítance, zdaleka 
nebyl sám… 

Pokud vás publikace zaujala, můžete si ji za-
koupit za 300 Kč v naší knihovně (v hlavní budově 

Autor knihy Mgr. Jan Pěta

DOPORUČUJEME DO VAŠICH FONDŮ

Jana Benešová

Rozsáhlá kniha velmi podrobně ve formě 
kalendária provází čtenáře událostmi spojenými 
s prvními sty dny existence Charty 77. Obsahuje 
medailonky a fotografie protagonistů Charty 
a přehled všech mluvčích. Na fotografiích najdeme 
i příslušníky tehdejšího stranického establishmen-
tu. Cenné a zajímavé jsou dobové archivní prameny 
komunistického aparátu a vlastní dokumenty Char-
ty 77. Publikované texty dokládá velké množství 
obrazových příloh. 

Knihu vydalo nakladatelství Academia v edici 
Průvodce, která přináší mnoho dalších zajímavých 
dokumentů.

Spoluautor Radek Schovánek pochází z Jičína, 
proto jsme jej požádali o besedu. Uskutečnila se 
27. února 2019 v jičínské knihovně. Bylo to za-
jímavé setkání plné nových informací a inspirace 
k pročtení knihy. Radek Schovánek má o čem 
mluvit a má jasné a vyhraněné názory. Před 
listopadem 1989 se aktivně podílel na přepiso-
vání a šíření samizdatů. Pašoval knihy a časopisy 
z Maďarska. V roce 1988 spoluzaložil samizdato-

DOPORUČUJEME DO VAŠICH FONDŮ

Vyšla kniha o Chartě 77

Slavnostní křest

ve Wonkově ulici a na pobočce na Novém Hradci 
Králové). Případně si publikaci můžete objednat 
na e-mailu infostredisko@knihovnahk.cz, pošleme 
vám ji poštou.

PĚTA, Jan. Hradecká čítanka: Hradec Krá-
lové v poezii a próze. Hradec Králové: Knihovna 
města Hradce Králové, 2018. 210 s. ISBN 978-
80-85059-54-0.

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

mailto:infostredisko@knihovnahk.cz
mailto:lansmannova@knihovnahk.cz
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1 Petr Blažek je český historik a pochází z Hradce Králové. Pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů.

DOPORUČUJEME DO VAŠICH FONDŮ

Radek Schovánek v jičínské knihovně

Marcela Fraňková

Depozitáře obecních spolků, které obhospo-
dařují nadšení a pracovití patrioti, občas vydají 
zajímavé doklady minulosti. Ať už jde o zápisy 
o událostech, literární počiny, básně, anebo za-
psaná vyprávění babiček, podávaná z generace na 
generaci, je dobře, když je jim věnována pozor-
nost. A pokud se dočkají i nové publicity, potom 
zcela jistě obohatí regionální tvorbu a její historii. 

Červený Kostelec se v samém závěru roku 
2018 dočkal vydání zajímavé regionální publikace. 
V depozitáři Vlastivědného spolku při Městském 
kulturním středisku Červený Kostelec objevil 
František Tuček rukopis Jaroslava Durdíka, který 
se v 60. a 70. letech minulého století zabýval vlas-
tivědnou prací v Červeném Kostelci a jeho okolí. 
Z jeho vyprávěnek a poudaček, zčásti zřejmě 

zcela vybájených a zčásti sepsaných příběhů ze 
života v Kostelci, vyšla tiskem pouze jedna. Zbylé 
čekaly až na dobrý nápad pánů z Vlastivědného 
spolku, kteří oslovili učitele gymnázia v Trutnově 
Mgr. Vojtěcha Kábrta, Ph.D., a ředitele Městského 
kulturního střediska Tomáše Šimka a nabídli jim 
možnost připravit „poudačky“ k tisku. A všichni 
společně měli velké štěstí, že nabídku ke spolu-
práci přijal i Petr Čuhanič, který knížku půvabně 
ilustroval. Po grafické úpravě Aleše Jurčičky 
a tisku v tiskárně GZH Hronov, s. r. o., byla 
knížka připravena vydat se na cestu ke čtenáři 
jak v regionu, tak určitě i do knihoven milovníků 
magického kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové 
a bratří Čapků v celé republice. 

Vítání knihy proběhlo těsně před vánočními 
svátky v Knihovně Břetislava Kafky. Přítomní si 
vyslechli úryvky poudaček v podání Nadi Eflero-

Pohádky a poudačky z Hadařova

vou edici NOS. Od počátku 90. let působil jako 
dokumentarista a odborný pracovník v různých 
institucích zabývajících se výzkumem českoslo-
venského komunistického režimu. Dnes pracuje 
na Ministerstvu obrany ČR.

BLAŽEK, Petr1) a Radek SCHOVÁNEK. 
Prvních 100 dnů Charty 77: průvodce historic-
kými událostmi. Praha: Academia, 2018. 451 s. 
Průvodce. ISBN 978-80-200-2782-5.

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

DOPORUČUJEME DO VAŠICH FONDŮ

vé, potěšili si duši vystoupením dětí ze souboru 
Hadářek, jak také jinak, když jde o poudačky 
z Hadařova, a došlo samozřejmě i na přípitek na 
šťastnou cestu knihy ke čtenáři. Knihu bylo možno 
zakoupit jako dárek pod vánoční stromeček. Na 
důkaz, že náš kraj je bohatý na pověsti a lidovou 
tvorbu, byly ve vstupním prostoru červenokoste-
lecké knihovny vystaveny ukázky regionální lite-
ratury z doby minulé i současné, která je součástí 
regionálního fondu knihovny. 

Aby nepřišli zkrátka ani čtenáři zpravodaje 
U nás, dovolím si na závěr nabídnout malinkou 
ochutnávku – ukázku vypravěčských schopností 
autora zmíněných poudaček Jaroslava Durdíka 
a dialektu, kterým je zaznamenal: „A tenkrát za 
Hadařovem – takhle k panství, kerý dál měl Krako-
noš – se táhly veliký, hluboký lesy. No hotový moře, 
lány lesů. Šak lidi jim taky říkali lesy v Lánech. 
Protékal tam potok, kerej měl svý prameny někde 
až v Krakonošovském rajóně. Tomu taky patřily 
lesy a hory, kam až voko dohlídlo. A v těch Lánech 

vostávala zlá Ježibaba. Nigdo neví, vodkud přišla 
a jak se tam dostala. Byla to babizna vysoká jako 
jedle, vlasy měla vybělené, velký uhrančivý voči 
jí svítily jako kočce, pod vorličím nosem měla 
širokou a bezzubou hubu. Celá páchla tak diuně 
vohněm a sírou, kerou vydechovala a kerou přivá-
děla nemoce dobytku a sužovala lidi. A představte 
si! Tahle vošklivá a vohyzdná babice najednou 
si usmyslila, že tam tak sama nebude a že chce 
ňákýho človíčka. Inu, posedla ji, nestvůru, touha 
po mužským, nestydu!“

DURDÍK, Jaroslav. Pohádky a poudačky 
z Hadařova. 1. vydání. Červený Kostelec: Měst-
ské kulturní středisko, 2018. 88 s. ISBN 978-80-
270-4937-0.

Kontakt na autorku: reditelka@knihovnack.cz

Ježibaba

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astav_pro_studium_totalitn%C3%ADch_re%C5%BEim%C5%AF
mailto:benesova@knihovna.jicin.cz
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Z KNIHOVNICKÝCH ORGANIZACÍ

Kateřina Hubertová

Valná hromada SKIP 08 Východní Čechy 
proběhla v Knihovně města Hradce Králové 
v úterý 19. března 2019. Přítomno bylo 66 členů 
východočeského SKIP, tj. 35,3 %, kteří se postup-
ně seznámili se zprávami o činnosti za rok 2018, 
o hospodaření a se zprávou revizní komise. Společ-
ně s plánem akcí na rok 2019 byly všechny předlo-
žené materiály hlasováním schváleny. Následovalo 
představení volebních kandidátů do regionálního 
výboru SKIP 08 a kandidátů do ústředních orgánů 
SKIP ČR. Velká celorepubliková valná hromada 
SKIP ČR proběhne v červnu v Obecním domě 
v Praze (info https://www.skipcr.cz/akce-a-projek-
ty/akce-skip/valna-hromada/10.-valna-hromada), 
přítomné podrobně informoval předseda SKIP 
ČR a host regionální valné hromady Mgr. Roman 
Giebisch, Ph.D., z Národní knihovny v Praze.

Součástí valné hromady bylo opět slavnostní 
vyhlášení soutěže Čtenář roku. V březnu, v měsíci 
věnovaném právě čtenářům, SKIP již devátým 
rokem vyhledává a oceňuje nejlepší čtenáře. 
V soutěži jsme již hledali nejmladší, nejstarší, 
čtenářské rodiny… letos jsme se zaměřili na muže 
se zajímavým „čtenářským příběhem“. Knihovny 
mohly kritéria soutěže volit dle svých potřeb 
a nominovat svého MISTRA ČETBY – čtenáře 
roku 2019. Protože SKIP 08 je rozkročen přes dva 
a kousek kraje, hledali jsme mistry dva – za Krá-
lovéhradecký a Pardubický kraj. Za kraj Králové-
hradecký byl oceněn Ing. Vilém Vatrt, kterého do 
soutěže nominovala Místní knihovna v Černilově. 
Za Pardubický kraj byl oceněn Jan Brožek, které-
ho do soutěže nominovala Knihovna městského 
obvodu Pardubice III. A proč zrovna tito?

Z nominace černilovské knihovny se lze 
dozvědět: „Pan Vilém Vatrt je naším věrným 
čtenářem. Je to mladý muž, který cestuje díky své 
práci po celém světě a navštěvuje velmi dobro-

Valná hromada SKIP 08 
Východní Čechy

Hlasování

Mgr. Zlata Houšková o projektu Bookstart

Z KNIHOVNICKÝCH ORGANIZACÍ
družné lokality a dálavy. Doma chvíli neposedí. 
Dal by se charakterizovat slovy ,Z Černilova až 
na konec světa‘. Téměř všude s ním cestují také 
časopisy a knihy z naší knihovny. V naší sbírce 
kuriózních fotografií máme díky panu Vatrtovi 
vyfoceno, kam až se výpůjčky z naší knihovny, 
na rozdíl od nás knihovnic, dostaly. Ze svých cest 
také vozí ochutnávky různých exotických plodin 
a nezapomíná přitom na pracovnice knihovny.  
Minulý týden jsem takto ochutnala ovoce až z Ko-
lumbie! A řekněme si, kolik čtenářů pamatuje na 
ocenění práce knihovnic? Také proto si myslím, 
že je za naši knihovnu nejlepším kandidátem na 
titul ,mistr četby‘.“

Pardubický mistr čtenář měl v nominaci zdán-
livě skromnější text. Obsahoval pouze devět slov 
a jedno číslo: „Velmi aktivní čtenář, který za rok 
přečetl neskutečných 436 knih.“

Myslíme, že oba pánové si ocenění zasloužili. 
Díky soutěži jsme se zase dozvěděli něco víc 
o lidech, kteří chodí do knihoven. Oba pánové, 
mistři četby, dostali knihy od sponzorů soutěže 
a poukázku na nákup nových knih v knihkupectví 
Kanzelsberger od SKIP 08.

V souvislosti s Březnem – měsícem čtenářů 
SKIP 08 byly na webu http://projekty.kmhk.cz/ 
aktualizovány nové Seznamy dětské literatury. 

Seznamy s novinkami za rok 2018 obsahují 25 
titulů pro každý ročník. Nové TOP knihy jsou 
v seznamech zvýrazněny, takže jsou na první po-
hled zřetelné. Výběr je zaměřen na novinky a čtivé 
knížky vydané v roce 2018 (případně 2017 i starší 
kvalitní tituly), které knihovnice znají z půjčovní 
praxe. Ke každé knize jsou připojeny tyto údaje: 
jméno autora, nakladatel, rok vydání, počet stran 
a stručná anotace. Řazení knížek podle věkových 
skupin: mateřská škola (předškoláci), 1. ročník, 
2.–3. ročník, 4.–5. ročník, 6. ročník, 7.–8. ročník 
a 9. ročník. Koordinátorky projektu doufají, že 
seznamy pomohou v práci jak knihovníkům, tak 
i učitelům, případně rodinám v orientaci ve vychá-
zejících dětských titulech.

V loňském roce se podařilo Knihovně města 
Hradce Králové ve spolupráci se SKIP Východní 
Čechy posunout soutěž Lovci perel o stupeň 
dále. Lovci nyní mají vlastní webovou stránku 
https://www.lovciperel.cz/ a jejich možnosti se 
značně rozšířily. Právě o tom byl další příspěvek, 
který na valné hromadě zazněl. Představení webu 
a jeho možností se ujala autorka původní soutěže, 
Bc. Alice Hrbková z Knihovny města Hradce 
Králové. V současné době je do soutěže zapojeno 
z celé republiky 194 knihoven a 62 škol a soutěží 
celkem 2 333 dětských lovců, kteří loví mezi 2 672 
perlorodkami. Databáze knih, která vkládáním 
perlorodek vznikla, je i s doplňkovými otázka-
mi ke každé knize přístupná i neregistrovaným 
návštěvníkům. Lze ji tedy využít podobně jako 
knihy ze Seznamu dětské literatury. Knihy zde se 
dají filtrovat podle věkových kategorií.

Posledním bodem programu byla přednáška 
Mgr. Zlaty Houškové o nejnovějším projektu 
SKIP, nazvaném Bookstart – S knížkou do 
života. O tomto projektu lze nyní slyšet často. 
Příspěvek měl hlavně vysvětlit knihovníkům, že 
není třeba se bát zapojit se. Více na http://www.
sknizkoudozivota.cz/.
    
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz 
Web SKIP 08 Východní Čechy: 
http://skip.knihovnahk.cz/

Pozvánka na celostátní VH od 
Mgr. Romana Giebische, Ph.D.

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/10.-valna-hromada
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/10.-valna-hromada
http://projekty.kmhk.cz/
https://www.lovciperel.cz/
http://www.sknizkoudozivota.cz/
http://www.sknizkoudozivota.cz/
mailto:hubertova@knihovnahk.cz
http://skip.knihovnahk.cz/
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Z KNIHOVNICKÝCH ORGANIZACÍ

Božena Blažková

Když jsem si připravovala pro regionální val-
nou hromadu SKIP 08 prezentaci aktivit našeho 
seniorského knihovnického klubu za loňský rok, 
uvědomila jsem si, kolik společných akcí a setkání 
jsme už od roku 2012 uspořádali. Ráda bych vás 
seznámila s našimi posledními aktivitami.

V loňském roce jsme se v květnu společně 
vypravili do Sobotky, kde jsme navštívili nejen 
knihovnu, ale i Muzeum Fráni Šrámka a zámek 
Humprecht. I přes nepřízeň počasí využili skalní 
turisté možnost přespání v Libošovicích. A tak se 
po příjemně stráveném večeru ještě následující den 
účastníci prošli kolem hradu Kost a pokochali se 
krásami Českého ráje. Akci pro nás obětavě zor-
ganizovala naše členka Alenka Pospíšilová, která 
za svůj přínos kulturnímu dění na Jičínsku získala 
významnou regionální cenu – Jivínského Štefana. 
V září se konal literárně-turistický zájezd do 
Teplických skal. Cílem byl zámeček Bischofstein 
a organizátorka Věra Škraňková nabídla možnost 
přespání u nich na chalupě. Akce se jako obvykle 
vydařila a všichni účastníci zájezdu si užili nejen 
turistiku, ale i pěkné večerní společné posezení. 
V říjnu jsme se sešli v Knihovně města Hradce 
Králové na tradiční inspirativní „literární bábovce“. 
Všichni přítomní si navzájem připravili nejen kuli-
nární, ale hlavně literární občerstvení. Po skončení 
akce byly pro účastníky tradičně sepsány nejen 
recepty, ale hlavně osvědčené literární lahůdky 
a tipy na knížky, které stojí za to si přečíst. Co se 
týče cestopisných přednášek, i v této oblasti jsme 
čerpali tzv. z vlastních zdrojů a využili jsme opět 
nepřebernou studnici výprav manželů Čejkových. 
Tentokrát jsme s nimi navštívili Nový Zéland. V le-
tošním roce jsme aktivity více přesunuli do prvního 
pololetí a trochu jsme je i rozšířili. V plánu máme 

návštěvu Hronova, Hořic a Sobotky, kde jsme 
v loňském roce nestihli vlastivědnou vycházku. Ve 
druhé polovině roku nás čeká „literární bábovka“ 
a druhá polovina návštěvy Nového Zélandu.

Závěrem bych ráda ještě podrobněji zmínila 
první akci letošního roku – literárně-vlastivědnou 
vycházku a přednášku: Hronov v životě a díle 
sourozenců Čapkových. Průvodcem a lektorem 
byl Hasan Zahirović, člen Společnosti bratří Čapků 
a známý čapkovský badatel, kterého knihovníci 
znají z konference Člověk Čapek. Hronov společně 
s Úpicí a Malými Svatoňovicemi patří mezi jeho 
nejoblíbenější místa v našem regionu. Při hledání 
souvislostí mezi hronovským dětstvím sourozenců 
Čapkových a jejich tvorbou narazil na úžasnou 
věc – ve starém mlýně hronovské babičky (Papírna) 
je zachovaná původní autentická pec. Celý objekt 
je nyní v majetku města, zatím ve zchátralém stavu 
a potřebuje rekonstrukci. Společně s místními zá-
jemci o čapkovské tradice se Hasan Zahirović snaží 
nalézt odpovídající kulturně-společenské využití 
této historicky zajímavé budovy. Vedle Jiráskova 
rodného domku a současné muzejní expozice by 
město Hronov mohlo postupem času nabídnout 

Klub knihovnických seniorů SKIP 08 
a putování za sourozenci Čapkovými

Na návštěvě v hronovské knihovně

Andrea Pokorná

Ráda bych v rámci rubriky Poklady knihovních 
fondů představila čtenářům zpravodaje U nás něco 
z „rodinného stříbra“ Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové, tedy něco z našeho nepříliš roz-
sáhlého fondu starých tisků (necelé 4 000 titulů). 
A začneme samozřejmě tím nejstarším a nejcenněj-
ším, což jsou tři exempláře Bible benátské. 

Bible česká zvaná Benátská1) byla vytištěna 
– jak již sám název napovídá –v roce 1506 v ital-
ských Benátkách v dílně tiskaře Petera Liech-
tensteina na náklady tří významných pražských 
měšťanů – Jana Hlavsy z Liboslavi, Václava Sovy 
z Liboslavi a Buriana Lazara (proto také znak 
města Prahy na titulním listu). Korektory byli 
Jan Jindřišský ze Žatce a Tomáš Molek z Hradce 
nad Labem (původní název pro Hradec Králové). 

Tři hradecké exempláře Bible benátské

POKLADY KNIHOVNÍCH FONDŮ

1 TOBOLKA, Zdeněk Václav a František HORÁK. Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 
XVIII. století. Díl II. Tisky z let 1501-1800. Praha: Komise pro knihopisný soupis československých tisků, 1941.

návštěvníkům další velice zajímavou společen-
skou budovu s výstavním a přednáškovým sálem. 
Nabízí se spojení nejen se sourozenci Čapkovými 
(pohádkový kraj jejich dětství, muzeum robotů), 
ale i s dalšími významnými osobnostmi Hronova. 
Své místo by zde mohla mít např. i expozice zabý-
vající se historií celosvětově jedinečného festivalu 
divadelních ochotníků. Na přednášce v knihovně 
i během literárně-vlastivědné vycházky nás lektor 
velmi podrobně seznámil se všemi zajímavostmi 
a nově se nabízejícími možnostmi města Hronova. 
Pevně věřím, že při příští návštěvě Hronova už bu-
dou plány jasnější a budova se bude rekonstruovat. 

Lektor se nám s neutuchajícím entuziazmem věno-
val po celý den a předal nám obrovské množství 
zajímavých informací. Myslím si, že po návratu 
domů jsem nebyla jediná, kdo z knihovny vytáhl 
knížku Heleny Čapkové Moji milí bratři a znovu 
se začetl do vzpomínek na společné dětství všech 
tří sourozenců.

PS. Na valné hromadě jsem si také uvědomila, 
že mezi nás seniory přicházejí stále mladší ročníky. 
Já vím, že se věk odchodu do důchodu zvyšuje, ale 
z pohledu nás, kteří už v důchodu nějaký ten rok 
jsme, mezi nás přicházejí stále mladší.  Zvu tedy 
všechny současné i budoucí knihovnické seniory, 
kteří mají zájem se i nadále s knihovníky setkávat 
a podnikat společné aktivity, mezi nás. Potřebu-
jete k tomu jediné – ponechat si i po odchodu do 
důchodu členství ve SKIPu. Pokud jste měli pouze 
členství kolektivní za knihovnu, je zapotřebí se 
přihlásit jako individuální člen. Přihlášku a další 
informace včetně plánovaných akcí naleznete na 
webových stránkách regionálního výboru http://
skip.knihovnahk.cz/. Scházíme se čtyřikrát ročně. 
V současné době máme v evidenci téměř 40 zájem-
ců. Akcí se pravidelně účastní 10–20 členů. Pokud 
chcete být aktuálně informováni o jednotlivých 
akcích, přihlaste se na mojí e-mailové adrese b.bla-
za@seznam.cz a já vás ráda zařadím do adresáře.

Hasan Zahirović (vlevo) 
s vedoucím hronovské knihovny

http://skip.knihovnahk.cz/
http://skip.knihovnahk.cz/
mailto:b.blaza@seznam.cz
mailto:b.blaza@seznam.cz
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POKLADY KNIHOVNÍCH FONDŮ
Jedná se o třetí česky tištěnou bibli a první tištěnou 
mimo české území – domácí knihtisk po roce 1500 
totiž nebyl schopen tak náročnou zakázku zajistit. 
Obsahově i typově navazuje na starší bible, tzv. 
Pražskou z roku 1488 a tzv. Kutnohorskou z roku 
1489. Dlouho byla považována za vůbec první 
česky tištěnou bibli, přestože sami vydavatelé se 
na rubu titulního listu k oběma předchozím hlásí. 
Stejně jako Kutnohorská a Pražská je i ona vytiš-
těna domácí bastardou – s tím rozdílem, že zde 
jsou již použity i typy s diakritikou. Ve Starém 
zákoně je oproti biblím z roku 1488 a 1489 přidá-
na Čtvrtá kniha Ezdrášova, v jejíž předmluvě se 
dočteme, že předtím již byla bible „tištěna českými 

literami podvakrát“. Celkové řazení jednotlivých 
biblických knih bylo převzato do všech dalších 
českých vydání bible a používalo se až do konce 
18. století.2)

Bohužel ani jeden z našich tří exemplářů není 
úplný. Nejzachovalejší je exemplář se signaturou 
I-400 381. I u něj jsou ovšem titulní list, část před-
mluvy a několik dalších míst v textu nahrazeny 
opisem zřejmě z poloviny 19. století. V předmluvě 
u kapitoly vi najdeme na dolním okraji rukopisný 
přípisek „... kterouž jsem z radosti koupil dne 
2. února 1849 Jozef Nigrin“ a hned na další straně 
(stejně jako na opisu titulního listu a na několika 
dalších stranách) je razítko „Musejní spolek v Ji-
číně“. Tento exemplář se pyšní krásnou a bohatou 
výzdobou. Dřevořezy jsou pečlivě kolorovány, 
v celém textu jsou ručně domalované červené 
a modré iniciály a některé jsou výpravně barevně 
iluminovány a zlaceny. Vazba se zachovala původ-
ní, s částečnými pozdějšími opravami – dřevěné 
desky s pokryvem z hnědé usně a s dírkovými 
sponami. 

Exemplář se signaturou I-400 381a je taktéž 
neúplný, s o poznání prostší výzdobou. Dřevořezy 
nejsou kolorovány, jednoduché iniciály jsou pře-
vážně jednobarevné, červené či modré, část jich je 
propracovanějších dvoubarevných červeno-mod-
rých. Původní vazba se nedochovala, převazba po-
chází zřejmě z 19. století a při necitlivém oříznutí 
horních částí stran bohužel došlo ke ztrátám někte-
rých živých záhlaví. Lepenkové desky jsou pokryty 
hnědým papírem a hřbet plátnem. Na přední desce 
je rukopisná signatura gymnázia v Jičíně a na 
přední předsádce rukopisný přípisek „Dar c. Kr. 
gymnasii Jičínskému theologa Pavla Jirounka 

2 VOIT, Petr. Encyklopedie knihy. Praha: Libri, 2006.

POKLADY KNIHOVNÍCH FONDŮ

Ester Horáková

V roce 1936 se narodil na Studánce kousek od 
Dobrušky v rychnovském okrese pan Karel Petr. 
Od mládí se zajímal o historii, a to ne ledajakou. 
Zajímal se o svůj rodný kraj. Ve svých asi šedesáti 
letech dopsal unikátní knihu „Vyprávění o zašlých 
časech rodného kraje“. Mnoho hodin proseděl v ar-
chivech a bádal, hledal. Podle autorova vyjádření 
kniha není, a ani nemá být, odbornou historickou 
studií nebo sbírkou pověstí či lidových povídek.

Jeho kniha je volným vyprávěním příběhů 
z dávných dob, se všemi dosažitelnými historický-
mi poznatky, s vřelou láskou k národu, vlasti a pře-
devším rodnému kraji. Když její řádky čtete, ožívá 
v ní stará písmácká tradice, která se v nelehkých 
dobách dědila z otce na syna. Ožívají jednotlivé 
grunty a osudy jejich obyvatel. Tyto řádky také 
dávají velký prostor pro fantazii. 

Kdo si ale chce zopakovat české dějiny, může 
začít od začátku; každý hledá v knize to své, to, co 
ho zaujme. Byla by však chyba nečíst i ostatní ka-
pitoly, protože v nich je většinou nějaký údaj, který 
podává vysvětlení různých skutečností. Historie 

zde probouzí představivost a také dává poučení 
o tom, co všechno naši předci dovedli.

Pro vaši lepší představu uvádím převyprávěný 
úryvek z knihy, ve kterém se autor zabývá základy 
školství na Skalce: V dávných dobách urozených 
a statečných pánů Mladotů kolem roku 1764 ne-
byla na Skalce škola. Děti musely za vyučováním 
do vedlejší vsi. Baron Mladota ale cítil, že je 
zapotřebí vzdělávat i místní děti. Proto požádal 
místního sládka, aby učil děti číst, psát a počítat. 
Nejprve se učily děti v malé světničce, která po 
nějaké době již nevyhovovala. Vyučovalo se 

Vyprávění o zašlých časech 
rodného kraje

1887“. Na rubu přední předsádky si pak můžeme 
přečíst další rukopisný přípisek „Z knihovny Petra 
Jirounka výměnkáře v Poříčí u Semil“.

A konečně třetí exemplář se signaturou 
I-400 381b je v nejhorším stavu. Jedná se o ob-
nažený knižní blok. Z původní vazby se u hřbetu 
dochovaly pouze úzké části dřevěných desek. 
Iniciály jsou velmi podobné jako u předchozího 
exempláře a dřevořezy jsou sice kolorovány, 
ovšem rozhodně ne tak pečlivě, jako je tomu 
v případě prvního exempláře. Jako u jediného se 

ovšem částečně dochovala počáteční celostránko-
vá ilustrace Stvoření světa.  

Všechny tři exempláře jsou – stejně jako celý 
fond starých tisků – uloženy v našem depozitáři. 
První dva je možné v případě badatelského zájmu 
přivézt do studovny k prezenčnímu studiu. Třetí 
exemplář bohužel kvůli svému stavu neopouští 
depozitář. 

Kontakt na autorku: andrea.pokorna@svkhk.cz
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Z DĚJIN KNIHOVNICTVÍ V NAŠEM KRAJI

K jubileu prvního knihovnického zákona

Alena Součková

Vznik samostatné Československé republiky 
28. října 1918 je bezesporu významnou dějinnou 
událostí. Světová válka, která skončila až 11. lis-
topadu, zanechala zkázu, hospodářský propad, 
nedostatek potravin… Rozpadá se rakousko-uher-
ská monarchie a v nových nástupnických státech 
se státním zřízením stává republika. Prezident 
T. G. Masaryk přijíždí z amerického exilu a Národ-
ní shromáždění, které bylo ustaveno 13. listopadu 
1918, jmenuje novou vládu. Bylo nutno provést 

zákonná opatření, která by uklidnila a stabilizo-
vala poměry, vznikají nové organizace, úřady 
a instituce, které dříve sídlily ve Vídni. Zákony 
a vládní nařízení první republiky řešily především 
státoprávní a finanční otázky, volební právo, soudy, 
notářství, daně, ale prolínají se i do oblasti běžného 
života – trh s rybami, obchod ranými brambory, 
cena spotřebního cukru, fakultativní pohřbívání 
ohněm1) apod. Zákonů bylo hodně, byly stručné 
a podpisem prezidenta nabývaly účinnosti.

Dne 7. února 1919 byl pod číslem 67 schválen 
zákon o organizaci lidových kurzů občanské 

především v zimě, protože v ostatních měsících 
děti pomáhaly na polích a v hospodářstvích. Po 
stížnosti, která byla zaslána až do vrchnostenské 
kanceláře, postoupilo collorédské panství malou 
místnost v myslivně, která se stala na nějakou 
dobu zázemím pro vyučování. Školství v té době 
upadalo až do roku 1816, kdy bylo vydáno císařské 
nařízení o tom, že ve všech „spádových“ obcích 
musí být škola. Stávající škola na Skalce byla po-
stavena po různých peripetiích v letech 1896–97, 
po opravách a rekonstrukcích stojí dodnes.

Moje převyprávění zabralo jeden odstavec, pan 
Petr vše rozvinul do osmi velkých stran. Kniha 

„Vyprávění o zašlých časech rodného kraje“ má 
v originále formát A3, 180 stran a 5,2 kilogramů. 
Vázána je ručně v koženkové vazbě s ručně ma-
lovanými obrázky. Mám tu čest tento poklad naší 
historie mít v knihovně Podbřezí. Je zde k prohléd-
nutí, přečtení a zamyšlení.

Kontakt na autorku: 
podbrezi.knihovna@seznam.cz
Web knihovny: 
https://knihovna-podbrezi.webnode.cz/

výchovy. Ten stanovuje, aby v každém městě byly 
zřízeny sbory, které pořádají bezplatné vzdělávací 
kurzy pro obyvatelstvo na náklady jednotlivých 
míst, a že obce mají povinnost postarat se o vhodné 
prostory. Vzdělávání veškerého obyvatelstva, jeho 
organizovanost a jednotnost je jedním z podkladů 
pro přípravu zákona o knihovnách obecních.

Co předcházelo
Veřejné knihovny v českých zemích jsou spo-

jeny s národním obrozením; existovaly knihovny 
v obcích, ve školách i spolcích. Z dochovaných 
statistik z počátku 20. století se uvádí 4 451 vše-
obecně přístupných knihoven a 2 130 spolkových 
knihoven přístupných jen jejich členům. Obcí 
bylo 3 243, ale situace se v různých částech země 
značně lišila, zvláště v územích s převahou ně-
meckého obyvatelstva. Velmi složitá byla situace 
na Slovensku, kde převažoval maďarský jazyk, 
vzdělanost a kultura.

Snahy o prosazení knihovnického zákona na 
počátku 20. století podrobně popisuje doc. PhDr. 
Jaromír Kubíček, CSc., v článku i publikaci uvede-
ných v soupisu literatury na konci tohoto příspěvku. 

Podklady poslance Karla Pippicha z roku 1901 
a návrhy Ladislava Jana Živného z roku 1907 
byly podrobné a dobře připravené, ale u poslanců 
neměly ohlas a obstrukcí německých poslanců se 
knihovnický zákon k projednání nedostal. Ještě 
následovala snaha v roce 1911, ale válečné události 
veškeré práce přerušily.

Ve stručnosti k paragrafům
Osobnostmi, které mají na knihovnickém 

zákonu největší zásluhu, jsou Ladislav Jan Živný 
a Jan Auerhan. Podklady se projednávaly na schůzi 
knihovního odboru Svazu osvětového v listopadu 
1918 a schůze byla provázena živou diskusí, stej-
ně jako jednání na poradním knihovním výboru 
tehdejšího Ministerstva školství a národní osvěty. 
Národnímu shromáždění návrh předložil ministr 

Gustav Habrman 16. května 1919; v důvodové 
zprávě například zmiňuje: „Nová doba, nové úkoly 
státní žádají, aby knihovny vyskytovaly se ve všech 
obcích, čehož lze docíliti jedině zákonem…“ 

Zákon o veřejných knihovnách obecních2) 

č. 430 Sb. ze dne 22. července 1919 je podepsán 
prezidentem T. G. Masarykem, ministerským 
předsedou V. Tusarem a ministry A. Švehlou 
a G. Habrmanem. Zákon má 12 paragrafů – je 
jako ostatní zákony té doby stručný a má formu 
nařizovací (povinnost zřídit knihovnu, zajistit 
správné fungování a organizaci, práva a povinnosti 
knihovní rady, přesné určení nákladů na knihovnu 
ze strany obce, činnost knihovníka a jeho plat atd.). 

„Na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech 
vrstev obyvatelstva zřizovány buďte veřejné 
knihovny s četbou vzdělávací, naučnou i zábav-
nou, která má skutečnou vnitřní hodnotu.“, říká 
úvodní paragraf.

Zákon stanovuje dobu, do kdy má být knihovna 
zřízena – u obcí, kde je škola, do jednoho roku, 
u menších obcí do 400 obyvatel je lhůta dvouletá.

Zákon řeší i náklady a udržování veřejné 
knihovny. Určuje, že každá obec bude tyto nákla-
dy hradit jako řádná obecní vydání. Náklady jsou 
určovány podle počtu obyvatelstva – od 30 haléřů 
do 1 koruny na každého obyvatele.

Zákon řeší otázku, kdo má knihovnu řídit – 
4–8členná knihovní rada, kterou ustavuje obecní 
zastupitelstvo. Funkce člena rady je čestná a ne-
placená a trvá dva roky. Rada jmenuje knihovníka, 
rozhoduje o nákupu nových knih i o jejich vyřazo-
vání a ročně podává písemnou zprávu o činnosti.

Pamatováno je i na národnostní menšiny – buď 
samostatnou, nebo přenosnou knihovnou.

Podle § 3 „Úplně vybudovaná knihovna se sklá-
dá z půjčovny knih, čítárny časopisů a knihovny 
příruční“.

V obcích s více než 10 000 obyvateli je agen-
dou knihovny pověřen knihovník, který má mít 
vyměřený plat, aby se mohl zcela věnovat tomuto 

Z DĚJIN KNIHOVNICTVÍ V NAŠEM KRAJI

1 Pozn.: texty tištěné kurzívou jsou převzaty z původních textů Sbírky zákonů a nařízení státu československého 
a dobových dokumentů.

2 S celým textem knihovnického zákona a souvisejícími dokumenty se můžete seznámit na: https://ipk.nkp.cz/docs/
legislativa/KnihovniZakon_1919.doc.

mailto:podbrezi.knihovna@seznam.cz
https://ipk.nkp.cz/docs/legislativa/KnihovniZakon_1919.doc
https://ipk.nkp.cz/docs/legislativa/KnihovniZakon_1919.doc
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povolání. V menších obcích je plat knihovníka 
stanoven dohodou.

Podrobnější vysvětlení ke knihovnickému 
zákonu

V návaznosti na knihovnický zákon bylo 
připraveno podrobné nařízení vlády Republiky 
československé číslo 607 ze dne 6. listopadu 1919, 
které v patnácti kapitolách a celkem v 61 článcích 
podává upřesňující výklady.

Například o přístupnosti knihovny: 30 týdnů 
ročně, a to v místech do 2 000 obyvatel jednou 
týdně, pro 2 000–3 000 obyvatel alespoň dvakrát 
týdně, pro 3 000–10 000 obyvatel alespoň čtyři-
krát týdně a pro více než 10 000 obyvatel denně. 

„Hodiny výpůjční je stanoviti tak, aby vyhovovaly 
většině obyvatelstva a podporovaly oběh knih.“

„Veřejné knihovny půjčují četbu zpravidla 
bezplatně.“

Nařízení vlády řešilo i největší problémy 
fungování knihoven, a to vhodné prostory pro 
knihovny: „Obec poskytuje všem účelům veřejné 
knihovny vhodné místnosti, důstojně a účelně 
vybavené… Žádná část knihovny nesmí být dána 
do místnosti, v níž se čepují alkoholické nápoje, 
ani do soukromého bytu.“ A také roční přírůstek 
knih – protože „knihy byly nesnesitelně drahé,“ 
jak prohlásil poslanec, známý spisovatel Stanislav 
Kostka Neumann.

I knihovna v malé obci má mít při svém vzniku 
alespoň 50 vázaných svazků četby a každý rok 
pořizuje dalších 10 svazků.

Příruční knihovna má být přiměřená, každému 
přístupná. Má obsahovat Sbírku zákonů a nařízení 
Československé republiky, přiměřený naučný 
slovník vyhovující moderním potřebám a další 
praktické příručky, slovníky, zákoníky, učebnice, 
atlasy, díla týkající se poměrů místních a krajových, 
často požadované tiskopisy atd.

Na návrh knihovníka je vypracován a knihovní 
radou schválen knihovní řád, který například řeší 
vymáhání knih od čtenáře, poplatky z prodlení, 
případně náhradu ztracené knihy.

„Knihovníkem jest ustanoviti inteligentní osobu 

znalou literatury a správy knihovnické. Knihovník 
ani jeho pomocníci nemají býti stiženi chorobou 
sdělnou nebo vzbuzující ošklivost.“  Pro knihovny 
určené více než 10 000 obyvatelům je knihovní-
kem ten, kdo absolvoval alespoň střední školu 
a vykonal po jednoročním odborném studiu státní 
knihovnickou zkoušku. V menších knihovnách se 
vyžadovala měšťanská škola, odborný kurz a také 
státní knihovnická zkouška. Pro knihovnické 
vzdělání bude připraveno zvláštní nařízení.

„Knihovníkovi budiž za jeho práci stanovena 
odměna. Tato odměna nemůže mu býti odepřena, 
přesahuje-li pravidelná činnost v jeho knihovně 
tři hodiny týdně po 30 týdnů ročně.“ V knihovně 
určené pro  více než 5 000 obyvatel nesmí být 
odměna nižší než 500 korun ročně. V knihovnách 
určených pro více než 10 000 obyvatel je kni-
hovník odborným obecním úředníkem s platem 
náležejícím odborným úředníkům a právem na 
řádný postup.

V každém kraji (župě) se na podnět ministerstva 
školství a národní osvěty zřídí ústřední knihovna, 
která například na vyžádání půjčuje veřejným 
knihovnám naučné knihy, nákladné příručky 
a knihy k rozhojnění fondů na dobu nejméně 
dvou měsíců.

Knihovnický zákon v praxi
Ministerstvo školství a národní osvěty usta-

novilo poradní výbor pro lidové knihovnictví. 
Fungovali knihovničtí instruktoři.

Významnou pomocí byla Příručka pro veřej-
né knihovny od Jindřicha Hrozného a Roberta 
Balaše, která obsahovala zásady knihovnické 
práce – administrativu, vzorový knihovní řád, 
pokyny pro výpůjční proces, pravidla pro třídění 
knih. Příručka vyšla ve dvou verzích – pro malé 
a větší knihovny – a vyšla také slovensky, polsky, 
rusky a maďarsky.

Ministerstvo školství a národní osvěty od roku 
1920 zpracovávalo statistické přehledy a výsledky 
činnosti veřejných knihoven publikovalo.

Při vzniku republiky se samozřejmě jednalo 
i o zřízení Národní knihovny se specifickými čin-

nostmi a národním konzervačním fondem. Dosud 
fungující knihovna Národního muzea a Veřejná 
a universitní knihovna v Praze nesplňovaly všech-
ny předpoklady a k ustavení Národní knihovny 
došlo až po dvaceti letech.

Bylo dbáno o skladbu fondu ve veřejných 
knihovnách. A tak v roce 1919 byl v nákladu 
20 000 výtisků vydán Seznam knih do obecních 
knihoven – asi 1 000 titulů beletrie a naučné četby. 
Podle nabídkového seznamu si knihovny mohly 
tituly objednávat.

V pětiletých cyklech bylo sledováno, jak je 
knihovnický zákon dodržován. V roce 1924 bylo 
10 426 činných knihoven – i v malých obcích – 
a zájem o knihovny byl velký.  Problémem však 
byl knihovní fond – většinou zastaralý, převzatý 
ze spolkových knihoven, a roční příspěvek od obce 
na nákup nových knih nedostačoval.

V roce 1925 ustavený Masarykův lidovýchovný 
ústav se stal pokračovatelem aktivit Svazu osvěto-
vého: vydal anotovaný seznam vybraných knih do 
všech knihoven. Vyšla příručka o české literatuře 
a časopis Česká osvěta vydával recenze nové litera-
tury na knižních lístcích, které mohly být řazeny do 
katalogů knihoven. Ministerstvo školství a národní 
osvěty vyčlenilo částku přes jeden milion korun 
na zakoupení knih do knihoven, a tak mohlo být 
zakoupeno asi čtvrt milionu knih. Také některá 
nakladatelství poskytovala knihovnám knihy za 
sníženou cenu.

V roce 1926 se v Praze konal Mezinárodní 
sjezd knihovníků a přátel knihy a mezi zahranič-
ními účastníky vzbudil referát Roberta Balaše 
o knihovnickém zákoně největší pozornost. Až 
do roku 1929 se činnost knihoven slibně vyvíjela, 
připravovaly se kroky k novele knihovnického 
zákona v oblastech prostorových podmínek, platu 
knihovníka a zajištění státního příspěvku finančně 
slabým obcím. Knihovny se staly samozřejmou 
součástí veřejného života a u veřejnosti se podařilo 
prosadit zájem o knihovny, četbu a knihy.

Význam prvního knihovnického zákona
I když se knihovnický zákon v době svého 

vzniku potýkal s nedostatky, byl na svou dobu 

velmi pokrokový a byl vzorem pro zahraničí. 
Období po válce a v prvních letech republiky 
nebylo snadné, a přesto se prosadily zákony pro 
vzdělávání lidu. Povinné zřizování knihoven, 
kvalitní knihovní fondy, práce s národnostními 
menšinami, přenosné knihovny a v neposlední řadě 
nesmírné úsilí a nadšení umožnily kvantitativní 
i kvalitativní rozvoj veřejných knihoven. Účinnost 
zákona se projevovala i v malých obcích a týkala 
se veškerého obyvatelstva.

Vnímejme první knihovnický zákon v širokých 
souvislostech vzniku samostatné Československé 
republiky jako vzácné dědictví a pevný základ 
pro další fungování knihoven a jejich význam 
pro společnost. Mnohé tehdy prosazované nebo 
plánované aktivity jsou totiž realizovány i v sou-
časných knihovnách.
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Knihovnická dílna v rámci festivalu
      Jičín – město pohádky

Jana Benešová

Dílnu, určenou především pracovníkům dět-
ských oddělení, pořádá Knihovna Václava Čtvrtka 
v Jičíně 10.–12. září 2019 již po dvacáté třetí. Její 
motto je stejné jako motto celého festivalu „Pohád-
ky a pověsti hradů a zámků Českého ráje“. Usku-
teční se za finanční podpory Ministerstva kultury 
ČR a ve spolupráci se SKIP 08 Východní Čechy.

První den zahájí prezentace projektu „Kluby 
CoderDojo v knihovnách“ v podání Mgr. Vladany 
Pillerové z Národní knihovny ČR a Ing. Dany 
Calábkové z Vědecké knihovny v Olomouci. 
S příspěvkem „Akční a zážitkové hry v knihov-
nách“ pak vystoupí kolega knihovník z Městské 
knihovny v Praze Miloslav Linc. BcA. Ladislava 
Dlouhá seznámí účastníky s možnostmi muziko-
terapie v knihovnách. Večer všechny čeká před-
stavení „Cukrárna U Šilhavého Jima“. Na motivy 
stejnojmenné knihy připravili spisovatel Marek 
Toman a knihovnice Edita Vaníčková Makosová 
zdramatizovaný příběh z Divokého západu o síle 
literatury a přátelství. Program prvního dne skončí 
pozdě večer posezením s výtvarnou dílnou a trži-
štěm nápadů.

Na druhý den si Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D., 
z Katedry českého jazyka a literatury Univerzity 
Hradec Králové připravila dílnu „Biblioterapie – 
práce se strachem v textu“. Odpoledne se účastníci 
dílny vydají autobusem v duchu výše uvedeného 
motta na literární výlet na Sobotecko. U hradu Kost 
navštíví skalní světničky, které inspirovaly Karla 
Václava Raise k povídce „Ve skále“. Další cesta 
povede údolím Plakánku a připomene soboteckého 
rodáka Fráňu Šrámka. V obci Vesec je napláno-
vána zastávka a povídání o filmových pohádkách, 
které byly v této vesničce natočeny. Ukončení dne 
proběhne v loveckém zámku Humprecht, kde je 
připraven pořad „Šlechtic na cestách mezi výcho-

dem a západem, literární soirée s dobovou hudbou“.
Třetí den psychiatr, publicista a vysokoškolský 

pedagog MUDr. Radkin Honzák, CSc., bude ho-
vořit o tom, jak na stres a úzkost.

Ukončením dílny bude tradiční posezení u kávy, 
kde zhodnotíme program a pohovoříme o aktu-
álních problémech, které bychom mohli dalším 
ročníkem Knihovnické dílny pomoci řešit. 

Informace o dílně a přihlášky jsou k dispozici 
na webových stránkách Knihovny Václava Čtvrtka 
v Jičíně: https://knihovna.jicin.cz/dilna-2019/.
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