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Offline setkávání

Petra Řoutilová

Milé čtenářky a čtenáři zpravodaje,

sotva se knihovny začaly zase rozjíždět po 
první vlně koronavirové pandemie, je tady vlna 
druhá. A knihovny jsou od 22. října 2020 opět 
uzavřeny. Ale věřím, že tentokrát už to pro nás 
nebude tak těžké. Během první vlny jsme se na-
učili žít v online světě a teď v tom můžeme vesele 
pokračovat dál. A ještě více se v tom zdokonalit. 

Ale náš zpravodaj nepřináší pouze online 
svět, přináší i akce, kterých jsme se stihli zú-
častnit offline. A že jich je celkem dost. Hned 
první rubrika Šumné knihovny přináší otevření 
knihovny v Rychnově nad Kněžnou v nově zre-
konstruovaných prostorech bývalého kina. V rub-
rice Zaujalo nás se vracíme do léta, konkrétně 
na příměstský tábor spisovatelů, který pořádala 
Knihovna města Hradce Králové. Dokonce i po 
počátečních obavách, jak to bude, proběhly i sou-
těže Knihovna roku a Městská knihovna roku. Jak 
se na soutěže dobře připravit a vyváznout z nich, 
když ne vítězně, tak se ctí, vám v rubrice Jak na 
to poradí přímo komisařky těchto soutěží. Rubri-
ka Stalo se přináší rovnou dva výlety na Náchod-
sko. Cestovali knihovničtí senioři i knihovníci 
z Jičína. A jaké byly dojmy a zkušenosti z první 

vlny pandemie, přináší článek z konference Co-
vidCON. Pokud se vám stýská po cestování za 
hranice naší země, přečtěte si v rubrice Okénko 
článek Knihovna ze země Sápmi. Knihovna se 
nachází až daleko na severu v Laponsku. 

Přes radost ze setkávání se jsme samozřejmě 
nezapomněli ani na letošní regionální kampaň, 
která nám v tomto čísle už končí. Čtvrté číslo se 
věnuje především osobnostem z řad architektů, 
vědců a vynálezců. V rubrice Naše téma se mů-
žete blíže seznámit s novopackou rodačkou Evou 
Le Peutrec, která v současné době žije na ostrově 
v Nové Kaledonii v Tichomoří, kde pracuje ve 
své architektonické kanceláři. Další zajímavou 
osobností je také architekt, ale tvořící převážně 
v Japonsku. Je jím náchodský rodák Jan Letzel. 
Autor medailonku Pavel Hejzlar je jeho prapra-
synovec. A v neposlední řadě vám rubrika při-
náší přehled vybraných osobností našeho kraje 
v článku Josefa Zimy. Slavné rodáky vám přinese 
také rubrika Webové stránky knihovny, a to 
konkrétně v článku Rodáci a lokální historie na 
webech knihoven okresu Hradec Králové. 

Doufám, že se Vám poslední letošní číslo 
zpravodaje bude líbit a za celou redakci Vám pře-
ji krásné prožití blížících se svátků a do nového 
roku 2021 hodně zdraví! 
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ŠUMNÉ KNIHOVNY

Nově zrekonstruovaná 
Městská knihovna 

v Rychnově nad Kněžnou
Naďa Kaločová

Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou 
se pro veřejnost uzavřela 31. 1. 2020 z důvodů 
stěhování. Během února a první poloviny března 
se přestěhovala do nového zrekonstruovaného 
objektu bývalého kina.

Po dohodě se stěhovací firmou jsme začali 
v pátek 7. února dle plánu nejprve dětským od-
dělením, potom následovalo oddělení pro dospě-
lé, dále čítárna. Další na řadě byl sklad střediska, 
sklad beletrie, naučné literatury a sklad pro no-
viny a časopisy. S firmou jsme byli domluveni 
na 14 dnech stěhování, které bylo rovnoměrně 
rozloženo, aby obě strany stíhaly Dva zaměst-
nanci firmy nakládali knihy na plošinové vozí-
ky, na kterých byly knihy zpevněny folií a poté 
převezeny do nové knihovny. Zde si je přebíraly 
knihovnice a postupně je rovnaly na přesně sta-
novená místa. Stěhování obou půjčoven a čítárny 
bylo celkově jednodušší a rychlejší. Sklady se 
naopak stěhovaly pomaleji, protože zde je vše 
řazeno číselně. Při nakládání knih se muselo dbát 
na zachování číselných řad, aby v nové knihovně 
byly knihovnice schopné vše zase správně čísel-
ně seřadit. Bylo přestěhováno cca 100 000 knih 
a dalších dokumentů. 

Městská knihovna přestěhováním získala nové, 
krásné a účelné prostory, hlavně vše na jednom 
místě včetně sálu. V přízemí – vstupní hale – je 
velký prostor pro pořádání výstav. To v původní 
knihovně nebylo možné. Oddělení pro dospělé 
a pro děti jsou sice samostatná, ale jsou propoje-
na kyvnými dveřmi (lítačkami), takže návštěvníci 
knihovny mohou přecházet mezi odděleními. Čí-
tárna je umístěna za oddělením pro dospělé, což je 
oproti staré knihovně další obrovská výhoda. Toto 
oddělení má krásnou a světlou polohu a v létě je 
možnost posedět si s knihou či časopisem a novina-
mi venku. V přízemí je umístěna kancelář a sklad 
pro knihy střediska, protože Městská knihovna 
v Rychnově nad Kněžnou plní mimo jiné i funkci 
pověřené knihovny regionálními funkcemi. V prv-
ním patře se pak nacházejí sklady pro beletrii, nauč-
nou literaturu, noviny a časopisy. Všechny sklady 
jsou složeny z policových regálů na pojízdných 
podvozcích. Tímto typem regálů jsme získali vyso-
ce efektivní skladový systém, který výrazně zvýšil 
využití prostoru. Oproti původní knihovně další 
obrovská výhoda. Dále se v této části nacházejí 
kanceláře, další výhoda, kterou všechny knihov-
nice získaly důstojné a klidné pracovní prostředí. 
A v neposlední řadě je další obrovskou výhodou 
multifunkční sál s kapacitou 80 míst. Sál disponuje 

ŠUMNÉ KNIHOVNY
výsuvným hledištěm, takže je možné jej využít jak 
s hledištěm, tak i bez něj se stolovou úpravou.

Návštěvníkům naší nové knihovny nabízíme 
krásné, prostorné a přehledné prostory ve všech 
odděleních. Nově má knihovna bibliobox – ná-
vratový box, který umožňuje uživatelům knihov-
ny samoobslužné vracení vypůjčených dokumen-
tů – knih, časopisů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
Dále nabízíme možnost posezení venku s knihou 
či časopisem a k tomu si můžete dát kávu či čaj. 
V knihovně je nově k dispozici automat na kávu 
různých druhů a čaj. 

Plánované slavnostní otevření 30. 3. 2020 
a spuštění pravidelného provozu od 1. 4. 2020 
se neuskutečnilo z důvodu vyhlášení nouzové-
ho stavu. Byly zrušeny dubnové i květnové akce 
knihovny.

Knihovna se otevřela veřejnosti 4. května 

a s ohledem na epidemiologická opatření bylo 
nutné v rámci provozu i nadále dodržovat povin-
nost nošení roušek, dezinfekce rukou, dodržování 
rozestupů a knihy byly dávány do karantény. Od 
pondělí 1. června byla otevřena i čítárna společ-
ně s využitím internetu, a to vše s dodržováním 
rozestupů, dezinfekcí rukou a nošením roušek. 
Rovněž byly v obou půjčovnách zpřístupněny 
on-line katalogy.

Den otevřených dveří pro veřejnost se nako-
nec uskutečnil 17. září 2020 v odpoledních ho-
dinách, celkem se do knihovny přišlo podívat 
na 500 návštěvníků. Dle ohlasů se nové prostory 
knihovny líbily a všichni byli spokojeni.

Kontakt na autorku: nada.kalocova@kulturark.cz

Oddělení pro dospělé Sál

Čítárna

Den otevřených dveří

Knihovně v Chlumci nad Cidlinou 
je 115 let

Jana Tichá

O zřízení veřejné knihovny rozhodla měst-
ská rada v listopadu 1904. Od února 1905 byla 
již knihovna zpřístupněna v budově staré chla-
pecké měšťanky poblíž náměstí. Když se naskytl 

prostor na radnici, byla tam knihovna přemístě-
na. Její součástí byla také čítárna. 1. sv. válka 
utlumila veškerý život a také činnost knihov-
ny. Oživení přišlo po válce, když byl v roce 
1919 přijat první knihovní zákon o veřejných 
knihovnách obecních. Knihovníky byli stále 

mailto:nada.kalocova@kulturark.cz
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dobrovolní spolupracovníci především z řad 
učitelů. Po zavedení druhého knihovního záko-
na v roce 1959 se místní knihovna profesionali-
zovala a došlo k novým úpravám. V roce 1983 
byla knihovna přestěhována do sokolovny. Vy-
držela zde více než 30 roků. V roce 1989 byla 
v knihovně zřízena studovna s několika místy. 
Další stěhování přišlo v roce 2018. Tentokrát 
do nově postavené budovy přímo na náměstí. 
Velikou výhodou je bezbariérový přístup. Sou-
částí knihovny je turistické informační centrum. 
V budově má v prvním patře své prostory vý-
tvarný a taneční obor základní umělecké školy. 

Dne 14. 9. 2020 jsme si výročí v naší 
knihovně trochu připomněli. V době od 15:00 
do 18:00 hodin si návštěvníci mohli prohléd-
nout výstavku dobových fotografií původních 
knihoven, výstavku prací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ a keramického kroužku školní dru-
žiny ZŠ. Zároveň mohli návštěvníci zhlédnout 
fotografie a krátká videa, která jsme promítali 
na plátno. Ukazovaly záběry jednak ze stavby 
nové knihovny, jednak ze stěhování ze sokolov-
ny do nových prostor. Třešinkou programu byl 
křest knihy pana Jana Řehounka Toulky krajem 
dolní Cidliny. Velice nás potěšilo a nesmírně si 
toho vážíme, že nás oslovil pan Řehounek a vy-
bral si právě naši knihovnu pro křest své kníž-
ky v rámci výročí knihovny. Slavnostního křtu 

se zúčastnil a role kmotra se ujal místostarosta 
pan Vladan Kárník. Dalším hostem byl pan Jiří 
Vopálka, který nám popovídal o historii knihov-
ny. Celý program provázela živá hudba v podání 
žáků souboru NZN z místní ZUŠ pod vedením 
paní učitelky Ivany Vítkové. Zazněly skladby 
např. od skupin Greenday, Coldplay, Nightwish, 
ale i hudba z večerníčků. Zjistili jsme, jakou 
máme v knihovně úžasnou akustiku. A tóny hu-
debních nástrojů mezi regály s knížkami krás-
ně ladily. Ještě zmíním příhodu, která se nám 
stala přesně 14. 9. 2020 ráno. V rámci příprav 
na odpoledne jsme samozřejmě zkusili i data-
projektor. Náhoda tomu chtěla (?), že se nám 
ho prostě nepovedlo nastartovat. Při představě, 
že nebudeme promítat projekci fotografií, jsme 
se opravdu dost zapotili. Jenže co teď? Naštěstí 
pan učitel Lukáš Pavel, který doprovázel soubor 
NZN, okamžitě oslovil svoji známou a domlu-
vil vypůjčení dataprojektoru. Spadl nám obrov-
ský kámen ze srdce a přesvědčili jsme se, že 

„v nouzi poznáš přítele“. Jsme rádi, že se nám 
tato slavnostní událost povedla. Knihovně pře-
jeme mnoho a mnoho spokojených čtenářů, aby 
měla regály plné zajímavých knih a měla svým 
návštěvníkům stále co nabízet.

Kontakt na autorku: knihovna@chlumecnc.cz 

ŠUMNÉ KNIHOVNY NAŠE TÉMA

Dálkový rozhovor: 
Architektka Eva Le Peutrec

Lenka Macháčková

Žije svůj sen. Chtěla se stát architektkou a sta-
la se jí. Chtěla stavět vysoké domy až k nebi a sta-
ví katedrály 21. století, jak sama v rozhovorech 
mrakodrapy nazývá.

Novopacká rodačka Eva Hendrychová odešla 
v roce 2002 na dvouletou stáž do San Francisca. 
Po návratu domů dokončila studia a odešla do 
Číny, odtud pak do jižního Pacifiku.

Ve dvaadvaceti odešla do světa, v šestadvaceti 
vyprojektovala v Šanghaji svůj první mrakodrap.

Rok po dokončení vysokoškolského studia 
odjela do neznáma. Práci v Číně si začala vyhle-
dávat přes internet. Nebála se riskovat, začalo se 
jí dařit a otevřely se jí nevídané možnosti.

V současné době žije se svými dvěma dětmi 
na ostrově v Nové Kaledonii v Tichomoří, kde 
pracuje ve své architektonické kanceláři.

Z rodného podkrkonošského městečka Nová 
Paka se Eva ocitla ve velkém světě a v hledáčku 
médií. V roce 2019 vyšla kniha Velké ženy z malé 
země od Renaty Mrázové a jednou z uvedených 
velkých žen je právě Eva Le Peutrec.

Náš dálkový rozhovor probíhá za podivných 
okolností. Ostrov, na kterém Eva s rodinou žije, je 
již několik měsíců uzavřen a není možné z něho 
odletět. Naštěstí je tu internet, a tak se můžeme ptát.

Pocházíte z malého městečka ve střední Evropě, 
nyní žijete na ostrově u moře. Byl to váš sen?

Musím říct, že ano. I když je to jeden z těch, 
co si uložíte hluboko do podvědomí ještě jako 
dítě, desítky let na něj pozapomenete a pak si ho 
stejně zhmotníte. Dobře si vzpomínám, jak nám 
domů v 90. letech přišel první katalog od Fische-
ra. Opatrovala jsem ho léta s posvátnou úctou 
a kochala se liduprázdnými plážemi s palmami. 

Snila nejen o exotických destinacích, ale i o lé-
tání. Nakonec jsem si splnila i tento sen. Během 
studií jsem si přivydělávala právě jako letuška 
u Fischera. Takže sny se plní...

Jste kosmopolitní rodina, jaké jazyky znáte, kte-
rý doma používáte, a umí děti česky?

“Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem”, 
opakovali mi často doma v dětství. Nesnášela 
jsem to úplně nejlépe, ale přesto se cizí jazyky 
pilně učila. Dnes jsem tomu ráda. Postupně jsem 
se učila německy, anglicky, zčásti mandarínsky 
a francouzsky. Na děti mluvím zásadně česky. Je-
jich odpovědi jsou směs češtiny s francouzštinou. 
I když s prarodiči mluví výhradně česky. Musím 
říct, že je velmi milé, je poslouchat. Mám skuteč-
ně pocit, že různé jazyky nám dají možnost proje-
vit různé aspekty naší osobnosti.

Váš životní příběh je velmi inspirující. Připadá 
vám váš život při pohledu zpět jako pohádka?

Pokud by můj příběh inspiroval byť jen jedi-
ného člověka, tak za to budu vděčná a bude mi 
to dávat smysl. Snažím se lidem ukázat, jaký je 
náš skutečný potenciál. Že my jsme architekty 
našeho vlastního života. Nikdo jiný. Byť se pří-
běh může jevit jako pohádka, je za ním spoustu 

Eva Le Peutrec

mailto:knihovna@chlumecnc.cz
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NAŠE TÉMANAŠE TÉMA
tvrdé práce. Neohlížím se zpět do minulosti. Ani 
nehledím příliš do budoucnosti. Snažím se žít teď 
a tady. Budoucnost si tvoříme právě teď!

Architekt je výtvarník, má jistou představu, ale 
musí spolupracovat s projektanty, kteří vidí spíš 
normy a předpisy. Jaká je pro vás tato spoluprá-
ce, navíc ve velkém týmu?

Architekti jsou různí, někdo je více umělec, ně-
kdo více technik. Já osobně se snažím tyto polohy 
vyvažovat. Mám ráda jak technickou stránku věci, 
tak tu uměleckou. Dobrá stavba může vzniknout 
pouze tehdy, když se tyto aspekty protnou. 

V tom vidím skutečné kouzlo této profese. Už 
na škole roky studujete ocelové, betonové, dřevě-
né konstrukce a zároveň dějiny umění a architek-
tury. Ale i právo atd... Stavbu musíte umět neje-
nom navrhnout, ale i odprezentovat, přesvědčit 
developera. Musíte mít obchodní talent, komuni-
kační schopnosti, zároveň umět naslouchat jako 
psycholog. Je toho hodně. To je to, co mne na 
architektuře tolik baví. Ta renesanční multiobo-
rovost.

Vždy jste měla sen stavět mrakodrapy? Co váš 
vlastní dům? Sníte o nějakém?

Sen navrhovat mrakodrapy tam byl od dětství. 
K takové práci se však dostane skutečně jen pro-
mile architektů. A to ještě většinou až na konci 
svého života. Tím se liším od ostatních.

Návrh vlastního domu je pro architekta jedna 
z nejtěžších zakázek. Sám sobě je tím nejtvrdším 
kritikem. Každou vilu, kterou navrhuji, navrhuji tak, 
jako bych v ní měla sama žít (samozřejmě s ohle-
dem na životní styl majitelů). Pokud mě návrh baví 
a dává touhu v něm bydlet, vím, že je to dobrý návrh.

Na každé fotografii působíte velmi elegantně 
a žensky. Jde o vaši zálibu? V civilu a na stavbě 
chodíte také takto  oblékaná? 

Děkuji. :) Módu miluji, vnímám ji jako způsob 
vlastního vyjádření. Elegance je mi vlastní. V ci-
vilu hodně kombinuji. Zvláště ženský styl s ryze 
mužským, eleganci se street style. Dává to outfitu 
tu pravou šťávu (o to se vlastně snažím i v architek-
tuře). Také jsem si zamilovala bílé tenisky, které 
se dají zkombinovat snad úplně se vším a zároveň 
s nimi mohu i na stavbu (pak už tedy nejsou bílé).

Lodičky na vysokém podpatku však i nadále 
zůstávají mojí vlajkovou lodí. Je to moje srdeční 
záležitost. Móda mě zkrátka baví. Třeba jednou 
dojde i na vlastní značku.

Téměř každého nějak ovlivnila literatura. Pohád-
ky v dětství a příběhy v dospělosti. Jak to máte se 
čtením vy? Stíháte i dnes číst? Čtete dětem?

Čtu velmi ráda a hodně. Zvlášť teď, po něko-
lika letech, kdy byly děti úplně malé, a na čtení 
nezbýval čas, si to užívám. Nečtu ani tak knihy, 
jako spíš novinové články. 

V angličtině, francouzštině, češtině. Zajímá 
mne, co se děje ve světě v různých oborech. (Od 
umělé inteligence po umění.) Pomáhá mi to vidět 
svět v souvislostech.

Během karantény jsem začala i hodně psát. 
Uklidňovalo mě to, až z toho vznikla kniha. Dou-
fám, že se podaří ji vydat.

Tento dálkový rozhovor vedeme v době, kdy je 
ostrov uzavřen. Pro nás suchozemce sen, pro 

vás denní realita. Jak se dá tak dlouhá doba 
přežít na jednom místě bez možnosti odcestovat. 
Cestujete ráda?

Mnoho lidí si život na ostrově idealizuje. Mají 
svoji romantickou představu. Ve skutečnosti je to 
psychicky docela náročné. Izolace je patrná. Mám 
hodně lidí v okolí, kteří to nedali a museli se odstě-
hovat. O to víc je to náročnější teď, kdy se zavřely 
hranice ostrova. Nemožnost cestovat je pro psychi-
ku velmi tíživá. Je to ztráta svobody. Zvláště, když 
nikdo neví, jak dlouho to potrvá. Až teď jsem si plně 
uvědomila, jak moc mi Česká republika chybí. Mož-
ná i proto jsem v době karantény napsala svoji knihu. 
Měla jsem potřebu se propojit se svými kořeny.

Pracujete v zahraničí, máte sen postavit něco 
i v Čechách?

Ten sen tu určitě je. Česko je můj domov. Po-
kud bych mohla přispět svým know-how k rozvoji 
této krásné země, jenom by mne to těšilo. Nějaké 
menší zakázky v Čechách mám. Větší plánované 
se momentálně pozastavily z důvodu Covid 19.

Všechno na světě má svůj čas. Možná právě 
tato nelehká doba mi pomůže přetavit stesk po 
domově v něco architektonicky velkolepého. 
Moc bych si to přála! 

A mně nezbývá, než jen dodat, že nejlépe by si 
mohla novopacká rodačka splnit svůj sen a vy-
projektovat nám novou knihovnu v Nové Pace. 
Propojila by se touha čtenářů a pracovníků 
knihovny se sny naší nadané rodačky. 

Kontakt na autorku: machackova@knihovnanpaka.cz

Jan Letzel (1880 – 1925)

Pavel Hejzlar

Letos si připomínáme 140. výročí narození 
Jana Letzela. Rádi bychom vás tedy seznámili 
se životem jednoho z nejvýznamnějších čes-
kých architektů a proslulého náchodského ro-
dáka.

Jan Letzel se narodil 9. dubna 1880 v Nácho-
dě jako šesté dítě hoteliéra Jana Letzela a man-
želky Valburgy.

V letech 1901–1904 studoval architekturu na 
Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora 
Jana Kotěry a stal se jeho nejnadanějším žákem. 
V Čechách se v letech 1904–1905 podílel na 
stavbě Hotelu Evropa v Praze, konkrétně inte-
riéru čajovny a dekorativních prvků, a v roce 
1905 pracoval samostatně na realizaci lázeňské-
ho domu v Mšeném u Budyně nad Ohří. 

Poté cestoval po jižní Evropě a své první 
místo získal na doporučení profesora Jana Ko-
těry v říjnu roku 1905 v Káhiře v Egyptě, kde 

Jan Letzel

mailto:machackova@knihovnanpaka.cz
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pracoval půldruhého roku jako člen ateliéru 
dvorního architekta egyptského místokrále Fa-
bricia Paschy. 

V Káhiře se seznámil s majitelem německé 
stavební firmy E. de Lalande Comp. Tokio– 
Yokohama a od něho pak dostal nabídku na po-
dobné místo v Japonsku. 

V roce 1907 odjel do Tokia. U této firmy 
E. de Lalande Comp. nebyl zaměstnán dlouho 
a spolu s dalším Čechem, strojním inženýrem 
Karlem Horou (1881–1973), v Yokohamě, kde 
také žil, založil v roce 1909 svou firmu „Letzel 
& Hora“, ve které oba působili až do roku 1913. 
Od té doby pracoval sám.

Navrhoval a projektoval budovy, které byly 
pro Japonce neobvyklé, protože do nich vnášel 
evropský styl. Hlavně však proto, že navrhoval 
stavby odolné proti zemětřesení (pohromách 

v Japonsku tak častých). K tomu si pořídil auto 
české firmy Laurin & Klement, aby mohl do-
hlížet na stavbu budovaných domů. Realizoval 
tam několik školních budov, rezidencí či hotelů. 
Mezi nejvýznamnější stavby se dostala budo-
va Obchodního výstavního paláce hirošim-
ské prefektury (nyní A-bomb dome = Atomo-
vý dóm). Stavět se začalo 29. prosince 1913 
a již 5. dubna 1915 byla budova dokončena.

Jan Letzel se nikdy neoženil. Z nevelké kore-
spondence a fotografií vyplývá, že ho navštěvo-
vala malá holčička Hanna Mahit ze sousedství, 
z velmi početné rodiny, kterou si velmi oblíbil 
a postaral se o její výchovu a vzdělání. Pozdě-
ji ji uvedl do své společnosti Čechů a českých 
rodin.

Za první světové války byla jeho práce na 
projektech zastavena a Jan Letzel se již nikdy 
k této činnosti nevrátil. Po skončení války 
a vzniku Československa pracoval jako první 
neplacený obchodní zástupce československé-
ho zastupitelství v Tokiu. 

V roce 1920 se vrátil do Prahy, kde pracoval 
nejprve jako příležitostný poradce ministerstva 
obchodu, pak se začal věnovat organizaci čes-
ko-japonských styků v obchodní sféře. 

Zemřel v pouhých 45 letech dne 26. prosince 
1925 v Praze a je pochován na hřbitově v Ná-
chodě.

Kontakt na autora: pavel@atelierph.cz

Průmyslový palác

dvorana Lázně Mšené

Východočeští vynálezci 
a jejich přínos lidstvu

Josef Zima

Kulturní úroveň společnosti stejně jako její 
hospodářská úroveň závisí na vzdělanosti (Wi-
kipedie: Vzdělání je souhrn znalostí, dovedností 
a schopností…) a na invenci jednotlivců. Kultur-
ní úroveň pozvedají autoři různých žánrů, které 
veřejnost zpravidla zná. Jejich díla jsou automa-
tiky chráněna dle autorského zákona již v mo-
mentě vytvoření smysly vnímatelným způsobem. 
Naproti tomu hospodářská úroveň té které geogra-
fické oblasti je závislá na konkurenceschopnosti 
jejího průmyslu. Konkurenceschopnost průmyslu 
je kauzálně závislá na inovativních řešeních. Ino-
vativní řešení vyšších řádů jsou především vyná-
lezy. Vynález je buď chráněn patentem, nebo je 
nechráněný, volný – záleží na průmyslověprávní 
vzdělanosti vynálezce samotného (nebo jeho za-
městnavatele) a na řadě dalších faktorů. Veškerý 
technický a hospodářský pokrok lidstva je tedy 
determinován (obvykle anonymními) inováto-
ry – vynálezci. V dobách starověku nebyly žádné 
patentové úřady, takže se např. nedobereme toho, 
kdo byl vynálezcem kola. V moderní době je už 
situace jiná. Pro české země konkrétně je důleži-
tý vývoj patentní ochrany v c. k. monarchii, tedy 
i v dobách tzv. první průmyslové revoluce kolem 
r. 1840. V době Rakouska-Uherska patřily české 
země do právní sféry „Předlitavsko“ a vytvářely 
60 % průmyslové kapacity celé monarchie. Po-
díl přihlášek vynálezů z českých zemí byl 30 %. 
Registračním místem pro přihlašování českých 
vynálezů byl patentní úřad ve Vídni. To je důvod, 
proč patentní spisy východočeských vynálezů 
z té doby, připomenutých dále, leží ve Vídni.1) 
Slovensko v těch dobách spadalo pod právní 
systém „Zalitavska“, kde se tvořily podmínky 
patentní ochrany odlišným způsobem. Nutno 
poznamenat, že vynálezem je toliko technické 

řešení, které je celosvětově nové a vykazuje tzv. 
vynálezecký krok, což se obojí během přihlašova-
cího řízení úředně prověřuje. 

Na inovativním „výkonu“ českých zemí se 
již od samotného startu průmyslové revoluce 
významně podílel východočeský region. Kdo 
v dnešní době domyslí a docení převratnost vy-
nálezu bleskosvodu, ruchadla, lodního šroubu… 
Připomeňme si alespoň některé vynikající osob-
nosti, které vlastním důvtipem, vzdělaností, pílí 
a houževnatostí předběhly svou dobu:

Prokop Diviš  
(*1698 Žamberk – Helvíkovice; † 1765 Přímětice 
u Znojma)

Je všeobecně znám jako vynálezce bleskosvo-
du – 15. června 1754 vztyčil svůj „povětrnost-
ní stroj na odsávání blesků“. Benjamin Franklin 
postavil tyčový bleskosvod ve Filadelfii r. 1760 
a nechal si jej patentovat šest let po Divišovi! 
Divišovi jeho „povětrnostní stroj“ strhli a nebýt 
toho, že byl duchovním, tak by ho snad i lynčova-
li. To ukazuje postoj neosvícené společnosti k no-
vinkám. Letos je tomu 255 let od Divišova úmrtí. 
Na bleskosvody dnes máme platné normy. Méně 
známé a neméně obdivuhodné je, že r. 1753 sest-
rojil Prokop Diviš i elektrický strunný nástroj De-
nis d or (Zlatý Diviš). Nástroj měl 14 klaviatur. 
Přístroj dokázal napodobit mnoho nástrojů a prý 
také lidský hlas. Tento unikát se ale beze stop 
ztrácí ve Vídni r. 1777! 

Josef Ludvík František Ressel  
(* 1793 Chrudim; † 1857, Lublaň)

Jeho převratný vynález – lodní šroub – na 
který dle rakouského patentního zákona z r. 1810 
byla udělena roku 1827 ochrana. Novinka byla 
natolik převratná, že ji i přes úspěšnou úřední 
zkoušku v r. 1829 provedenou v boce Kotorské 
habsburské četnictvo zakázalo! K praktickému 

1) https://www.patentamt.at

mailto:pavel@atelierph.cz
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využití pak došlo až v USA v r. 1866 (u ponorek 
kolesový pohon fakt nefunguje). Méně známé 
jsou ale další vynálezy, které Ressel vytvořil ještě 
se svým synem, např. šroubový lis na víno a olej, 
válcový lisovací stroj, kuličkové ložisko bez ma-
zání, zařízení pro parní vyluhování barviv a tří-
slovin – ale také pneumatickou potrubní dopravu 
(potrubní poštu) a buzolu.

Antonín Vincenc Lebeda  
(* 1798 Černošice; † 1857 Praha)

Je vynálezcem skříňového perkusního zám-
ku palných zbraní. Vynikající konstruktér, pře-
zdívaný jako nekorunovaný král českých puš-
kařů křesadlových zámků. Po vypršení platnosti 
ochrany patentem jeho řešení konkurence oka-
mžitě aplikovala na svých zbraních.

Bratranci František a Václav Veverkové  
(* 1799, 1796 Rybitví ; † oba 1849) 

Významné zlepšení orební techniky, které 
předčilo patentovaná řešení dovážená z Anglie, 
Holandska a USA. Jejich ruchadlo z r. 1827 
však nebylo patentově ochráněno. Situace využil 
Johan Kainz, dle ruchadla Veverkových nechal 
vyrábět pluhy s označením „Kainzpflug“, který-
mi se prezentoval na hospodářské výstavě v Pra-
ze r. 1883 jako s německým vynálezem! Tepr-
ve čeští vlastenci po překonání úředních obtíží 
v r. 1883 prokázali původcovství vynálezu. Mezi 
tím ale bratranci Veverkové zemřeli v bídě. Vác-
lav Veverka byl kovářem, František byl rolníkem. 
Jejich tvůrčí spoluprací vytvořené ruchadlo sníži-
lo nároky na tažnou sílu při orbě a ještě zlepšilo 
obracení, drobení a kypření půdy. František navíc 
vylepšoval i další zemědělská zařízení.

Celestýn Opitz  
(* 1810, Heřmánkovice u Broumova; † 1866, Ví-
deň)

Tento medik a  člen řádu milosrdných bratří 
získal r. 1841 titul magistr chirurgie a odešel do 
nemocnice milosrdných bratří v Novém Městě 
nad Metují. Roku 1847 vykonal ve špitále jeho 
řádu v Praze Na Františku operaci v éterové 
narkóze – první v Evropě!

Karel Václav Klíč  
(* 1841 Hostinné; † 1926 Vídeň)

Jeho první vynález heliogravury z r. 1878, 
patentově nechráněný, mu byl pro jeho důvěři-
vost odcizen. Po dalších pokusech se dopracoval 
r. 1890 k vynálezu rotačního stíracího hlubotis-
ku a již dva roky na to sestrojil první hlubotis-
kovou rotačku. Grafická technika tisku z hloub-
ky nahradila náročné ruční rytí fotochemickým 
procesem, což mj. otevřelo cestu k levné výrobě 
ilustrovaných časopisů. 

Jan Zvoníček  
(* 1865, Týniště n. Orlicí; † 1926, Praha)

Roku 1908 obdržel patent na konstrukci ra-
diální parní turbíny, byl také vysokoškolským 
profesorem na technice v Praze a v Brně, takže 
byl i pro dnešek příkladem vysokoškolského 
pedagoga znalého aplikace průmyslového práva 
v praxi!!

Pro zpestření a ilustraci „strastí“ vynálezců 
ještě zmiňme příklad českého vynálezce Syl-
vestra Krnky (* 1825 Velký Bor u Horažďovic; 
† 1903 Praha). Jeho nejvýznamnějším vynálezem 
byla puška zadovka. Český puškař a vynálezce 
nabídl své řešení rakouské armádě – nový typ 
pušky s kovovými nábojnicemi a vyšší rychlos-
tí střelby. Jedinou analogií ve světovém měřítku 
tehdy byly pruské jehlovky – též zadovky, které 
způsobily katastrofu rakouské armády v r. 1866 
u Hradce Králové. Ani to však u c. k. úřadů ve 
Vídni „nezabralo“, nabídku nepřijaly! 

Se vznikem Československa souvisí i založe-
ní Patentního úřadu v Praze – již 31. října 1918. 
Následoval patentový zákon č. 305/1919 Sb. To 
bylo pro vytváření průmyslověprávní ochrany 
českých vynálezů a zabezpečení konkurence-
schopnosti československého průmyslu zcela 
zásadní. Poznamenejme, že hospodářský úspěch 
firem je podmíněn inovativností jejich výrobků. 
Úroveň inovací a jejich právní ochrana podmi-
ňuje konkurenceschopnost a komerční využití 
výrobků na trhu. V tom smyslu jsou patentové 
statistiky současně i indikátory hospodářské 

úspěšnosti. Jako důkaz nechť poslouží období 
naší tzv. první republiky, kdy jsme např. v roce 
1930 v počtu přihlášek vynálezů figurovali celo-
světově na osmém místě! Je to doba našeho tzv. 

„hospodářského zázraku“! Ne-velikost ČSR opro-
ti  USA, Británii, Japonsku a všech dalších států 
před námi jen umocňuje tento skvělý výsledek! 

Mnohé firmy byly založeny na existenci pa-
tentově chráněného řešení svého zakladatele, vy-
nálezce a majitele. Tak to platilo a platí ve světě 
i u nás. Příklad: Dodneška existuje porcelánka 
v Žacléři. Ta si v r. 1931 podává přihlášku vy-
nálezu na „Způsob a stroj pro úplně samočinné 
lisování porculánových předmětů“ – a v r. 1933 
získává po úspěšném patentovém řízení patent – 
číslo dokumentu 42840. Vynálezcem a majitelem 
je Theodor Pohl.2) 

Malinká krajová, leč významná odbočka: 
Augustin Žáček (* 1886, Dobešice; † 1961 Pra-
ha) vynálezce MAGNETRONU – Čs. patent 
č. 20293 – „Nová metoda k vytvoření netlume-
ných oscilací“ v r. 1924 sestrojil funkční mag-
netron. Žáček následně již chráněné řešení publi-
koval v r. 1928 a jeho řešení následně pomohlo 
k vývoji radaru v Anglii. Němci se pak nestihli 
divit, jak Angličané včas zasahují proti jejich 
náletům během II. sv. války – byla to technická 
novinka! Žáček tak zásadním způsoben přispěl 
k obraně Anglie. Dalším využitím je v dnešní 
době nepostradatelná MIKROVLNKA. 

Mohli bychom uvést množství dalších vy-
nikajících inovátorů – vynálezců – např. Josefa 
Srbka – vynálezce výroby titanové běloby ruti-
lového typu (1933); Jan Anderle – vynalezl tzv. 
dálník; karosář Josef Sodomka,Vysoké Mýto, 
vynálezce karmy Karel Macháček z Rychnova 
nad Kněžnou…

V novějších dobách tzv. socializmu bylo i vy-
nálezectví podřízeno politickému systému. Když 
vynálezce uspěl se svou přihláškou vynálezu, 
obdržel autorské osvědčení. Autorské osvědčení 
ale bylo již státním majetkem a vynálezce ne-
měl obvykle na další osud své inovace určující 
vliv. Odměna vynálezci měla být vypočtena dle 

kalkulace ze zákona, jenže do všeho zasahovaly 
vlivy politické, strategické, interpersonální (takže 
mj. závist). Známe případy, kdy podnik vynálezu 
využíval a vynálezce „ostrouhal“ – nebo autorské 
osvědčení uděleno bylo, ale NIC se nerealizova-
lo. Nebo naopak pro plnění statických ukazatelů 
byla udělena ochrana na řešení bez vynálezecké 
úrovně, protože politický systém chtěl předho-
nit i v patentové statistice americké imperialisty. 
Přes tyto absurdity se i v této době v našem regio-
nu zrodila řada světových technických novinek! 
Například:

Vladimír Svatý (* 1919 Roztoky u Jilemnice; 
† 1986 Liberec)

Významný vynálezce v textilním strojírenství 
podal celkem 139 přihlášek vynálezů! V r. 1947 
podal přihlášku vynálezu na tryskový stav – 
vzduchový a v r. 1950 na vodní tryskový tkací 
stav. Bombastické novinky, které licencovány 
v Japonsku doznaly obratem dalšího významné-
ho zdokonalení. Vynález konfuzoru v roce 1956 
převratně posunul výkon vzduchového prohozu. 
Podobně to bylo s jedinečným vynálezem bezvře-
tenového předení. 

Ve výčtu nejen českých, ale východočeských 
vynálezců bychom mohli pokračovat dále a dále. 
Takže letem světem.

Připomeňme alespoň Remosku – Oldřich 
Homuta – první prototyp r. 1953, konečné řeše-
ní chráněno patentem z r. 1964 – řešení úspěšné 
i v moderní době. Automatická odstředivá spoj-
ka u motocyklů JAWA – 1966 – Japonsko opět 

„v závěsu“! 

Stanislav Brebera (* 1925 Přelouč; † 2012 
Pardubice) – chemik, spolu s kolegou Radimem 
Fukátkem – vynálezci plastické trhaviny 1966 – 
světoznámého SEMTEXu3). 

Technický pokrok a konkurenceschopnost fi-
rem také rozvíjejí a zajišťují stovky méně publi-
cisticky prezentovaných vynálezů. Každý „drob-
ný“ vynález vylepšuje pozici v konkurenčním 
boji. V moderní době stále tvrdší konkurence má 
stále větší význam chránit každou „maličkost“! 

2) viz https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
3) Nadšenci mohou dle libosti hledat na: https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm

https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm
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Světová databáze patentů (jedna z databází prů-
myslových práv) obsahuje řádově sto milionů 
přesně popsaných technických řešení, na kterých 
je nutno stavět další a další chranitelná zlepšení. 
Jen tak můžeme odolávat konkurenci a nechytit 
se v patentové „pasti“.

V Hradci Králové sídlí AriD – Asociace roz-
voje invencí a duševního vlastnictví o. s., která 
pracuje nejen jako regionální PATLIB cent-
rum, ale která jako jediná v republice disponuje 
s programem „Mladý vynálezce“ pro II. stupeň 
základních škol. Součástí know-how AriDu je 
i originální program „Metodický vynálezce“, 
který učí středoškoláky progresivním vynálezec-
kým postupům. V těchto programech jsou mezi 
žáky a studenty objevovány inovativní talenty, 
které by jinak nebyly odhaleny. A že inovativní 

talenty v rozvoji techniky nelze nikterak nahra-
dit je mimo diskuzi. S těmito programy je AriD 
jediný v republice! Naši Mladí a Metodičtí vy-
nálezci z VÝCHODNÍCH ČECH jako jediní již 
opakovaně reprezentovali naši republiku na me-
zinárodní úrovni.

Doba kamenná neskončila následkem nedo-
statku kamení, ale díky INOVACÍM. Takže: Ino-
vuj, nebo zhyň!!! 

Zdroje: 
https://upv.cz/cs.html
https://cs.wikipedia.org/
archiv autora

Kontakt na autora: zima.winterek@gmail.com

Region na webu knihovny

Vsetínská knihovna online

Eva Semrádová

Ohlédnutí za osudy našich rodáků a připome-
nutí lokálních historických událostí je pro letošní 
rok aktuální téma nejen pro knihovny, které se 
účastní propagační kampaně Regionální osob-
nosti. Nejistota člověku nesvědčí a ve chvíli, kdy 
se na nás valí životní problémy, hledáme ochranu 
před mimořádnou událostí doma, ať už fyzicky, 
nebo jen v mysli. Fenomén domova a rodného 
kraje často zmiňují filozofové, slavní básníci 
i méně známí rodáci z našeho okolí. Každý po 
svém připomíná myšlenky, které František Halas 
vyjádřil ve svém básnickém textu Já se tam vrá-
tím. Domov je místo jistoty, tradic a bezpečí. 

Knihovny patří mezi instituce, které se 

zaměřují na opatrování povědomí o minulosti 
kraje a snaží se připomínat slavné, ale i hodně za-
pomenuté události či osudy pro poučení a inspira-
ci. V souvislosti s tím budují regionální databáze, 
sestavují kalendária, publikují informace v tisku 
i na svých webových stránkách, pořádají literární 
vycházky nebo také vyzývají své uživatele k ak-
tivní spoluúčasti na doplňování znalostí o regionu. 
Právě takovou cestou se vydali zakladatelé data-
báze Osobnosti Valašska. S touto databází i další-
mi elektronickými službami Masarykovy veřejné 
knihovny ve Vsetíně se seznámíme v následují-
cím článku. Příklady z okresu Hradec Králové 
pak dokazují, že místní historie a významní rodá-
ci patří na knihovnické weby i v malých obcích.

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

Kateřina Janošková

Součástí webových stránek Masarykovy 
veřejné knihovny Vsetín je samostatný odkaz 
Knihovna online. Tato sekce shromažďuje veš-
keré služby, které může uživatel vyřídit z pohodlí 
svého domova, aniž by musel fyzicky navštívit 
knihovnu. Výrazného významu a využití nabývá 
tato nabídka v současné epidemiologicky nepří-
znivé situaci, kdy se lidé více obávají osobního 
kontaktu a preferují komunikaci online. I z toho-
to důvodu klade naše knihovna důraz na existenci 
online nabídky.

Základem online služeb souvisejících s kon-
krétním čtenářem je dobře nastavené čtenářské 
konto a online katalog – obojí zřetelně viditelné 
a přístupné z úvodní strany. V sekci Knihovna 
online najdeme nabídku na online vyřízení vý-
půjček. Jedná se především o prolongaci titulů, 
objednávku či rezervaci nebo o meziknihovní 
výpůjční služby. Noví uživatelé si mohou online 
vyřídit „předregistraci“ nebo registraci do knihov-
ny prostřednictvím služby mojeID. Přes mojeID 
se mohou přihlašovat také do čtenářského kon-
ta. Knihovna je i validačním místem pro mojeID. 
Jednou z novějších výhod pro uživatele je platba 
online, kterou právě v období uzavření knihov-
ny využívalo opravdu velké množství čtenářů, ať 
k platbě registračního poplatku, tak k platbě upo-
mínek či jiných drobných pohledávek ve spojení 
s knihovnou. Platbu je možné provést prostřed-
nictvím platební karty, případně bezhotovost-
ním převodem z účtu pomocí záložky Můj účet 
na webu knihovny. 

Mezi další užitečné online služby knihovny patří 
online formuláře, například rubrika „Doporučte 
knihu k nákupu“, kdy prostřednictvím webového 
formuláře mohou uživatelé knihovny navrhnout 
požadovaný titul k nákupu. Následně si pak mo-
hou ověřit, v jaké fázi se jejich požadavek nachází 
(status: Sháníme x Již ve fondu x Ve zpracování).  

Kategorie „online formuláře“ je také hojně vy-
užívána pro přihlašování zájemců do kurzů a na 
vzdělávací akce knihovny. Pro zájemce o zasílání 
novinek a pozvánek z knihovny e-mailem slouží 
formulář „Novinky e-mailem“, po jeho zadání 
je žadatel zařazen do databáze pro „infoservis“, 
který zatím provozuje knihovna prostřednictvím 
online platformy Mailchimp.

Obrovský boom posledních měsíců zazname-
nalo půjčování e-knih, kdy se počty půjčovaných 
knih zněkolikanásobily (ve vsetínské knihovně 
od března 2020 se zdvojnásobily až ztrojnáso-
bily). Masarykova veřejná knihovna Vsetín půj-
čuje e-knihy online. Díky této službě mají čte-
náři přístup k nejnovějším titulům ze současné 
produkce českých nakladatelů. V nabídce tedy 
jsou i aktuálně nejžádanější knihy českých i svě-
tových autorů. Tento typ služby je možný díky 
spolupráci s portálem Palmknihy.cz. Dále jsou 
samozřejmě v nabídce odkazy na e-knihy volně 
ke stažení z jiných zdrojů (Městská knihovna 
v Praze, Databáze knih, Digitální knihovna a dal-
ší). Těšíme se na připojení k portálu Knihovny.
cz. Čtenáři knihovny využívají také služby Pre-
ssReader (online přístup k plným textům deníků 
a časopisů), databáze Anopress a Codexis určené 
k využití v knihovně.

V rubrice „Knihovna online“ poslouží ke zvý-
šení uživatelského komfortu třeba také virtuální 
videoprohlídka knihovnou nebo možnost pro-
číst a prolistovat pravidelný měsíční magazín 
(vkládaný v pdf formátu, kdy web umožní příjem-
né listování). V době uzavření knihovny získala 
na popularitě videa na youtube kanále knihovny, 
kdy knihovníci předčítali dětem pohádky nebo 
tvořili videoupoutávky na e-knihy. Samozřej-
mostí je odkaz z úvodní strany webu na sociální 
sítě (facebook, instagram, youtube kanál). 

Při úpravách a rozvoji webu klade knihovna 
důraz na to, aby byl responzivní a přístupný. 
V tomto směru knihovna rozpracovává novou 

WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVENWEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

https://upv.cz/cs.html
https://cs.wikipedia.org/
mailto:zima.winterek@gmail.com
mailto:eva.semradova@svkhk.cz
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WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

1) údaje k 31.12.2019

1) údaje k 31.12.2019
2) https://www.mvk.cz/pro-deti/fotogalerie/nocovani-s-andersenem-probehlo-na-vsetinsku-on-line-z-domu/

1) https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/hradecke-zajimavosti

koncepci, která pomůže vytvořit web jako otevře-
ný prostor pro všechny čtenáře bez rozdílu, tedy 
i návštěvníky s postižením.

Databáze „Osobnosti Valašska“ www.osob-
nostivalasska.cz

Výrazným počinem pracovnice regionálního 
oddělení a studovny Jany Vaculíkové a dalších 
kolegů bylo v roce 2019 spuštění webového portá-
lu „Osobnosti Valašska“. Jeho cílem je přehledně 
třídit valašské osobnosti (prozatím přes 600 hesel) 
dle různých kategorií (obor činnosti, jméno, místo 
a datum narození / úmrtí, ocenění atd.), a to i za 
pomoci pokročilého vyhledávání. Součástí báze 
je databanka médií, databáze „štítků“ činností 
nebo mapa využívající GPS souřadnic. Osobnosti 
jsou v mapě zaneseny buď na základě místa naro-
zení, nebo místa působení s co největší přesností. 
Na jednotlivá místa Valašska se tak lze skutečně 
podívat jako na unikátní „genia loci“. Databázi 
oceňují nejen studenti, novináři a badatelé, ale 
všichni, kdo chtějí zjistit více o osobnostech va-
lašského regionu, ať již jsou z Valašska či jiných 
koutů republiky či zahraničí. Regionální databáze 

„Osobnosti Valašska“ rozvíjí znalosti o lokální his-
torii (osobnostech, místech, událostech regionu), 
zvyšuje povědomí o významných osobnostech 
z nejrůznějších oblastí společenského, umělecké-
ho a vědeckého života. Život těchto osobností je 
s Valašskem spjat buď od dětství, nebo si k němu 
vytvořili vztah až v dospělosti a jejich působení 
v kraji lze propojit s místopisem – významnými 

regionálními lokalitami. Katalogový web je vy-
stavěn na systému WordPress.

O Masarykově veřejné knihovně Vsetín

Počet čtenářů: 7 515, 
počet akcí: 983, 
počet návštěvníků: 221 290, 
počet výpůjček: 356 826. 1)

Významná ocenění z poslední doby: 
• Kamarádka knihovna – ocenění práce dět-

ských knihoven v ČR – 1. místo v roce 2019
• Razítko dobré praxe – Národní síť zdravých 

měst 2018
• Městská knihovna roku 2014
• Certifikát “Znám svoje ROI”, tj.: za každou 

korunu veřejných prostředků vložených do 
rozpočtu knihovny poskytla MVK veřejnosti 
službu v hodnotě Kč 8,00.

V říjnu 2020 proběhla facebooková online 
událost: 

20. pohádková Noc s Andersenem DOMA 
„Letošní rok je všechno tak nějak jinak, pro-

to i populární Noc s Andersenem změnila svou 
podobu. Ve Vsetíně knihovna iniciovala on-
line setkání. Děti s rodiči si doma často posta-
vili bunkr a četli při lampičce nebo baterce, 
s těstovinami na sladko nebo s mrkvovým sa-
látem. Tvořili rekvizity, oblékli kostýmy nebo 
jen tak lenošili na gauči a četli. Knihovnice 
je zásobovaly nejrůznějšími tipy a podněty. 
Věříme, že v tento večer bylo čtenářských zážitků 
opravdu hodně.“2)

Kontakt na autorku: kjanoskova@mvk.cz

Nocování s Andersenem proběhlo na vsetínsku 
on-line z domu

Rodáci a lokální historie na webech 
knihoven okresu Hradec Králové

Kateřina Hubertová

Královéhradecká krajská knihovnická kampaň 
roku 2020 je zaměřena na regionální osobnosti. 
Knihovnických akcí na téma rodáků a lokální his-
torie je opravdu mnoho a knihovny je pořádají čas-
to a rády, protože se těší zájmu místních obyvatel. 
Jak se ale knihovny věnují tomuto 
tématu ve svých webových prezen-
tacích? Všechny profesionalizované 
knihovny mají na webu samostatný 
oddíl pro připomenutí rodáků, lokál-
ní historie a významných osobností 
se vztahem k místu. Neprofesionali-
zované knihovny, které mají vlastní 
webovou prezentaci, většinou rov-
něž mají zpracovanou a zveřejněnou 
i vlastní historii knihovny ve vztahu 
ke konkrétní obci. 

Knihovna města Hradce Králové na webu 
v oddíle Hradecké zajímavosti1) představuje kni-
hy, které má v unikátním fondu regionální litera-
tury, který buduje desítky let. Jedná se často o ve-
lice vzácné publikace, které pojednávají o Hradci 
Králové a jeho okolí. V sekci uveřejňuje i zají-
mavé informace ze života osobností města. Údaje 

i dobové fotografie 
jsou čerpány z knih 
Literární průvodce 
Hradcem Králové 
a Hradecká čítanka, 
které napsal emerit-
ní ředitel knihovny 
Mgr. Jan Pěta a kte-
ré vydala Knihovna 
města Hradce Krá-
lové.

https://www.mvk.cz/pro-deti/fotogalerie/nocovani-s-andersenem-probehlo-na-vsetinsku-on-line-z-domu/
https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/hradecke-zajimavosti
mailto:kjanoskova@mvk.cz
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Petra Řoutilová

Až budu mít děti, ROZHODNĚ jim budu 
každý večer číst před spaním. S tímto krásným 
předsevzetím jsem si pořídila nejdřív dítě jedno 
a za tři roky druhé. S prvním to ještě šlo, něja-
kou dobu i s druhým, ale pak jsem nastoupila do 
práce a večerní čtení začínalo být čím dál tím ob-
tížnější. A někdy v té době jsem opravdu ocenila 
interaktivní elektronickou tužku, díky níž si dítě 
dokáže číst samo. 

Základní sada se prodává s kufříkem, který 
obsahuje knihu, Albi tužku, nabíječku, průvodce 
Kouzelným čtením a sadu samolepek MP3 pře-
hrávače. A jak to funguje v praxi, bylo nejlepší 
zeptat se mého sedmiletého syna Matýska, který 
tužku používá dost často. Řekl, že nejlíp mi to po-
píše, když si kufřík s Albi tužkou vytáhne. A vy-
táhl kufříky dva, svůj a svého čtyřletého bratra. 

„Tak kterou? Jedna není nabitá!“ Zhodnotil stav 
obou a ke stolu přinesl tu použitelnou. Zapnul tuž-
ku a hned se ozvalo: Vítejte ve světě kouzelného 
čtení! Začni tím, že se tužkou dotkneš tlačítka pro 
zapnutí. Nemohu přečíst tuto knihu. Stáhni si pří-
slušný zvukový soubor. A tak jsme, jak tužka řekla, 
šli nahrát příslušný zvukový soubor z počítače. 
Matýsek přinesl USB kabel, zapojil ho do tužky 
a pronesl: „To vypadá jako plicní ventilátor!“  

Není nad děti žijící v této zavirované době.
Ze stránky www.kouzelnecteni.cz jsme stáhli 

příslušný soubor a šlo se číst. Albi tužka je ur-
čena pro děti od 2 let, proto i provedení knih se 
liší. Sedmiletý Matýsek si otevřel knihu Lidské 
tělo určenou pro děti od 5 do 12 let. V ní mu Albi 
tužka nabídla texty i obrázky. Pokud se tužkou 
dotknul obrázku, tužka mu ho vysvětlila. Na kaž-
dé stránce v knize jsou i protahovací cviky. Stačí 
se tužkou dotknout a dítě se dozví, jak má cvik 
provést. Dále má možnost dávat si kvízy, pouštět 
si různé zvuky a dialogy, doplňující informace 
k tématu. 

Matýskův brácha, čtyřletý Kubík, by si prav-
děpodobně vybral knížku Zvířata na statku urče-
nou pro děti od 2 do 7 lety. Knížka opět nabízí 
spoustu obrázků s možností dotýkat se jich tuž-
kou a poslouchat zvuky zvířat a případné dialo-
gy a kvízy. Text nenabízí žádný. Pro školní děti 
je možné zakoupit i různé knížky jako doplněk 
k zeměpisu, dějepisu nebo cizímu jazyku. Kdo 
rád s dětmi cestuje, ocení různé interaktivní hry 
do auta či hudební knížky. 

Interaktivní tužka není ovšem pouze pro čtení 
knih, může sloužit i jako MP3 přehrávač. Stačí 
si do ní nahrát oblíbené písničky či audio knihu. 

Všimla jsem si, že Kouzelné čtení se v posled-
ních letech dostává i do knihoven. Pro nás, co 
elektronickou tužku máme doma, je výhoda, že 
nemusíme nové knihy hned kupovat, ale může-
me si je půjčovat v knihovně. Pro ty, co nemají 
ani elektronickou tužku, je zase fajn, že to přímo 
v knihovně můžou vyzkoušet. 

Je to takový hezký nový trend, který ocení 
nejen děti, jako doplněk ke svému „klasickému“ 
čtení, ale i rodiče. Čas strávený s dětmi u knížek 
je sice kouzelný, ale kouzelné je i sledovat, jak 
samy prozkoumávají nové možnosti, které sou-
časná elektronická doba nabízí. 

Kontakt na autorku: petra.routilova@svkhk.cz

Historii knihoven v Hradci Králové lze na-
lézt mimo webové stránky2) i v samostatné pub-
likaci Kulturní Hradec Králové3). Publikaci lze 
v knihovně i získat4). Hradecká knihovna vytváří 
a spravuje dvě vlastní regionální databáze: Data-
báze regionálních osobností a Databáze regionál-
ních událostí5).

Profesionální knihovny okresu Hradec Králo-
vé většinou významné rodáky a historii ve svých 
webových prezentacích zmiňují v samostatných 
zvláštních oddílech. Někde nalezneme prolink na 
web zřizovatele, který téma řeší obsáhleji. Též 
jsou běžné třeba odkazy na Wikipedii. Součástí 
některých profesionálních knihoven jsou infor-
mační centra (Chlumec nad Cidlinou a Nový By-
džov), kde lze nalézt o lokální historii a tipech na 
výlety po místních zajímavostech mnoho, další 
knihovny jako informační centra fungují neofi-
ciálně. Tyto knihovny místní historii znají, nabí-
zejí a předávají vědomosti dále.

Na webech se lze dozvědět, že knihovny 

čerpají z lokální historie i v nabídce vzdělávacích 
aktivit pro školy. Např. profesionální knihovna 
Třebechovice pod Orebem nabízí pro ZŠ besedy6): 
Významní rodáci našeho města; Jan Theobald 
Held; Místní pověsti – seznámení s pověstmi spo-
jenými s místními názvy a historickými událost-
mi. V Obecní knihovně Předměřice nad Labem7) 
vznikají ve spolupráci se ZŠ různé projekty, které 
mimo jiné podporují vztah k regionu a jsou zamě-
řeny na historii a místa v nejbližším okolí. Také 
hořiněvský rodák Václav Hanka má na webu 
místní knihovny stále místo a besedy o něm jsou 
stálou součástí nabídky knihovny nejen pro školy. 
Na webu knihovny Hořiněves se navíc dozvíte, 
že nabízí i speciální fond – knihy s rukopisnou 
tématikou.

Drobnější aktivity zaměřené na rodáky a lo-
kální historii lze nalézt jako nabídku na webu 
i u mnoha menších knihoven: Barchov nabízí 
v knihovně nahlédnutí do kronik obce, fotogra-
fickou procházku po obci nabízí knihovna v Ko-
sičkách, informace o turistických cílech regionu 
a turistické vizitky poskytuje knihovna v Nepoli-
sech. Web knihovny v Žiželevsi lehce supluje ne-
existující web obecní8) - uveřejňuje historii obce 
a akce pro občany. Odkazy na všechny zmiňova-
né knihovny lze nalézt na webu Knihovny města 
Hradce Králové v adresáři knihoven.9)

Příkladů, jak knihovny pracují s lokální histo-
rií, lze nalézt mnoho. Na druhou stranu je vidět, 
že dělat by se mohlo daleko více. Téma lokální 
historie je prakticky nevyčerpatelné a dá se ucho-
pit mnoha způsoby. Stačí se inspirovat. Třeba 
v dalších knihovnách.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz 

NOVÉ TRENDYWEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

2) https://www.knihovnahk.cz/o-knihovne/zakladni-dokumenty/dejiny-knihovny
3) LANDSMANNOVÁ, Petra. KNIHOVNA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ. Kulturní Hradec Králové: Knihovna 

města Hradce Králové 1894-2012. Hradec Králové]: Knihovna města Hradce Králové, 2013, 157 s. : il. (některé 
barev.), portréty, faksim. ; 22 x 22 cm. ISBN 978-80-85059-47-2.

4) https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/sluzby/prodej-publikaci
5) https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/databaze/region-hk
6) https://hmk.webk.cz/pages/nabidka-pro-zs.html 
7) https://knihovnapredmericenadlabem.webk.cz/pages/cteme_a_piseme.html
8) Žiželeves je místní částí obce Hořiněves, která svůj web má a obě knihovny na něm uvádí.
9) https://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/adresar-knihoven

Kouzelné čtení je opravdu kouzelné

http://www.kouzelnecteni.cz
mailto:petra.routilova@svkhk.cz
mailto:hubertova@knihovnahk.cz
https://www.knihovnahk.cz/o-knihovne/zakladni-dokumenty/dejiny-knihovny
https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/sluzby/prodej-publikaci
https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/databaze/region-hk
https://hmk.webk.cz/pages/nabidka-pro-zs.html
https://knihovnapredmericenadlabem.webk.cz/pages/cteme_a_piseme.html
https://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/adresar-knihoven
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ZAUJALO NÁS ZAUJALO NÁS

Jitka Pokorná, Theo Falta

Často s kolegyněmi řešíme, co ještě do 
knihovny patří, co je hraniční a co už do knihov-
ny rozhodně nepatří. Mnohdy se i neshodneme. 
Ovšem v tomto případě byla shoda jednomyslná. 
Jednalo se o tvůrčí psaní, a to do knihovny přeci 
patří! Někdo by mohl namítnout, že je to pro-
cházka po druhé straně řeky, ale bez břehů není 
tok. Bez spisovatelů nejsou knihy. Proč se nepo-
kusit přivést někoho ke psaní? Nemusí být hned 
spisovatelem, vždyť bohatě stačí, když si dokáže, 
že má fantazii a že ji může rozvíjet. Zájemců o ta-
kový nápad bylo dostatek a vše mohlo vypuknout. 
Mezi 3. a 7. srpnem se u nás na dětském oddělení 
U Velryby Knihovny města Hradce Králové ko-
nal Příměstský tábor spisovatelů.

Od technických zádrhelů otevírací doby, po-
jišťoven pro potřebu připojištění dětí a 14denní 

nervozity jsme se přesunuli ke dni D, tábor za-
číná. Jak víme, je dobré, když je kolektiv koedu-
kovaný. To se povedlo téměř „fifty fifty“, věkové 
rozhraní od 10 do 14 let. Celkový počet 14 účast-
níků a dva průvodci – knihovníci.

Po úvodních informacích ohledně průběhu 
tábora, kdy se mladí tvůrci dozvěděli, co se na 
ně chystá za témata, hry, tvoření i závěrečné vy-
stoupení, vyšlo hned ze seznamovací hry několik 
inspirativních námětů k tvorbě a začátku psaní. 
Startovalo se zlehka krátkým příběhem, který 
musel obsahovat slova použitá v seznamovačce. 
Kdo chtěl, mohl svůj výtvor prezentovat. Z vlast-
ní praxe víme, že ne všem je příjemné veřejné 
čtení. K našemu úžasu však chtěli svůj příběh 
přečíst téměř všichni! A nutno podotknout, že to 
bylo potěšující poslouchání. Obrovská fantazie 
dětí a chuť tvořit rozpustila naše počáteční obavy 
o dostatek výstupů a celý tábor jsme se potýkali 
spíše s opačným „problémem“.

Během tábora mohl kdokoliv napsat jakýkoliv 
námět na malý papírek a připíchnout ho na tá-
borovou nástěnku. Byly to pro nás nové nápady, 
ze kterých jsme v další tvorbě vycházeli. Za zmín-
ku jistě stojí téma „uškrcena toaleťákem“. V ho-
rorovém duchu jsme celé jedno dopoledne psali 
a četli povídky o různých zločinech a vraždách, 
ke kterým došlo za pomoci toaletního papíru. Ho-
rorový toaleťákový duch se promítl i do oblíbené 

Příměstský tábor 
spisovatelů v KMHK 2020

hry, kterou jsme hráli během tábora hned několi-
krát – Městečko Palermo (klasika podporující vy-
pravěčské a fantazijní schopnosti neomrzí). Další 
významná zmínka patří zdánlivě bezvýznamné 
příhodě. Obědové menu a setkání dětí se slovem 
švej žužu. Pro dospělého běžné jídlo se v hlavách 
mladých tvůrců proměnilo v celé náboženství. 
Plyšová opice jmenována do role krále Švejžu-
žu, táborový pozdrav, modlitby a příběhy, báje 
i oslavné ódy se nesly po celý zbytek týdne.

Pestrost programu jsme řešili rozhodnutím 
vždy jednu polovinu dne psát a tvořit a druhou 
vyzkoušet či zažít „něco jiného“. Velký dík tak 
patří kolegyním Báře Herčíkové z referenčního 
oddělení a Markétě Dubnové z dětského oddělení 
pobočky v Kuklenách. S Bárou jsme spolupraco-
vali v duchu tématu cestopisů a vyrazili na výlet 
„do Chorvatska“. Krom cestovatelské tvorby jsme 
vytvářeli i pestré (původně chorvatské) kravaty. 
S Markétou jsme se další den přenesli do pohá-
dek Boženy Němcové a pátrali po ztracených 
postavách. Zajímavé aktivity a hravost účastníků 
tábora rozpustily poslední zbytky studu a každý 
se ponořil do své tvorby, nutno dodat že mnohdy 
velkolepých rozměrů. Navíc, po cestě z Kuklen 
nás děti provázely největším množstvím vtipů, 
jaké jsme kdy slyšeli.

Středeční program patřil cestě do historie. Za 
pomoci mnoha kolegů celé knihovny se podaři-
lo sehnat pět klasických psacích strojů a zájem 
tvůrců o psaní na nich byl nakonec obrovský. 
Knihovnou se rozléhalo cvakání a děti jen ne-
rady pouštěly ke střídání další písaře. Historic-
ká výprava byla završena přenesením zpět do 

přítomnosti excelentním bonusem v podobě 
návštěvy a besedy reálné spisovatelky paní Ilo-
ny Fišerové. Představila dětem skutečnou práci 
spisovatele a mladí psavci nadšeně poslouchali 
a vyprávění doplňovali řadou otázek o tvorbě 
a námětech na knihy. Ten den nás odtrhlo a vy-
hnalo z knihovny až podvečerní zavírání budovy. 
Obohacení a spokojenost byla vzájemná a touha 
účastníků psát ještě větší.

Ve čtvrtek nás čekal celodenní výlet do České 
Skalice s pěší túrou do Ratibořic a dále až k Vik-
torčinu splavu. Na čas u splavu vzpomínáme asi 
nejraději. Kdo chtěl, pokračoval ve psaní svých 
rozepsaných prací, někdo skládal básně, někdo 
jen tak ležel v trávě, někdo se koupal či sbíral ka-
meny, ale všichni jsme si v klidu užívali krásného 
počasí. Po celém dni stráveném na vzduchu jsme 
dorazili do knihovny, připraveni na noc spojenou 
s přespáváním v knihovně. Večer nechyběly hry 
a někdo i přes únavu stále pokračoval v psaní. 
Přeci jen se blížila velká prezentace. Ťukání psa-
cích strojů znělo ještě dlouho do noci.
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Rozlámaně a nervózně jsme přivítali závěreč-
ný den a od rána procházeli to, na čem jsme přes 
týden pracovali. Někdo to vzal opravdu vážně 
a celý den věnoval opravám, přepisům, někdo do-
konce začal něco docela nového. Večer přednesu 
stvořených prací – autorské čtení se rychle blížil. 

V Lodivadle na Kavčím plácku nás čekalo 

slavnostní ukončení celého tábora. Za přítomnosti 
rodičů, prarodičů, sourozenců, přátel a dalších pří-
buzných přišlo pět minut slávy pro každého. A že 
bylo opravdu co poslouchat! Povídky reálné i fan-
tazijní, příběhy válečné i kouzelné, báseň i beatbox, 
tvorba čtená i improvizovaná. Bylo plno a byl to 
úspěch! Všichni se bavili a na tvářích rodičů bylo 
vidět příjemné překvapení. Účastníci byli šerpou 
pasováni do stavu Tvůrců a vypuštěni do svých do-
movů s heslem: Fantazie je důležitější než vědění!

Ale tím táborový příběh nekončí, má pokra-
čování. Vzhledem k nadšení všech zúčastněných, 
dětí i organizátorů, jsme se rozhodli pokračovat 
formou kroužku tvůrčího psaní, který se nově od 
října 2020 koná na dětském oddělení U Velryby 
vždy první čtvrtek v měsíci. Všichni jsou srdečně 
zváni. Jíťa, Theo a král Švej-žužou se na vás těší!

Kontakt na autory: detske@knihovnahk.cz

JAK NA TO JAK NA TO

Lucie Macháčková

Co si vybavíte, když se řekne Knihovna roku? 
Úspěch v krajském kole Vesnice roku, příprava 
na celostátní kolo Knihovny roku, slavnostní vy-
hlášení v Zrcadlové kapli Klementina. Ti, kdo 
mohou říct, že tyto vzpomínky mají, ušli dlouho 
cestu.

Na začátku je dobré vědět, co spojuje soutěže 
Vesnice roku a Knihovna roku. Vesnice roku je 
vyhlašována každoročně od roku 1995. „Cílem 
soutěže Vesnice roku v Programu obnovy ven-
kova je snaha povzbudit obyvatele venkova k ak-
tivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit 
rozmanitost a pestrost uskutečňování programů 
obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na 
význam venkova“1). Jedním ze spoluvyhlašovate-
lů je Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
ČR (SKIP). Pro knihovny je velmi důležité, aby 
byly vnímanou součástí občanské vybavenosti 
svých obcí a že i na nich záleží, aby obec v sou-
těži uspěla.

První krok: příprava na krajské kolo Vesnice 
roku. Aby se knihovna mohla začít připravovat, 
musí vědět, že se obec do soutěže přihlásila. Zá-
kladem všeho je informovaný knihovník, který 
se aktivně účastní všech příprav obce a ví, ko-
lik prostoru dostane na představení knihovny. 
Dobrý starosta na knihovnu nezapomíná. Jedním 
z desetičlenné hodnotitelské komise je zástupce 
SKIP, knihovník nominovaný příslušným re-
gionálním výborem SKIP. Už jsem zmínila, že 
základem je informovaný knihovník. To samo-
zřejmě neplatí jen o soutěžící knihovně, ale také 
o komisaři. Přijde vybavený informacemi, které 
mu poskytne pověřená knihovna a těmi, které 
si vyhledá sám. Komunikace soutěžící knihov-
ny s veřejností prostřednictvím webové stránky 
a sociálních sítích je její první vizitkou. Pak už 
je na knihovníkovi a zástupci obce, jak dokáže 
knihovnu a její aktivity prezentovat. Knihovník 
představí činnost knihovny a spolupráci s další-
mi organizacemi v místě. Starosta pak ví, jak je 
knihovna v obci důležitá. Při samotné přípravě je 

1) http://www.vesniceroku.cz/uvod

Když se řekne Knihovna roku

žádoucí spolupracovat také s pověřenou knihov-
nou. Metodik ví, jak má vypadat skvělá knihovna, 
pomůže se vším, co bude třeba a bude v jeho si-
lách! Kritickým okem prohlédne vnitřní prostory 
knihovny (knihovní fond, uvadlé květiny, místo 
pro děti, polepené zdi, označení knihovny …), 
ale nezapomene ani na ty vstupní.

Jaká je ta nejlepší knihovna? Ta, ze které od-
cházejí VŠICHNI členové komise s úsměvem 
a slovy „tady bych chtěl/a zůstat“. Pokud se 
všechno podaří, diplom za moderní knihovnické 
a informační služby je „doma“. Následuje nomi-
nace na cenu Ministerstva kultury ČR Knihovna 
roku v kategorii základní knihovna. Aby informa-
ce o provázanosti mezi Vesnicí roku a Knihov-
nou roku byly úplné, je nutné doplnit, že účast 
v soutěži Vesnice roku neznamená automatickou 
nominaci na Knihovnu roku. Dle nařízení vlády 
č. 5/2003 Sb. mohou návrh na udělení ocenění 
podávat fyzické i právnické osoby, a to do 5. srp-
na daného roku. Co se stane, když je v jednom 
kraji nominována více než jedna knihovna? Pří-
slušná krajská knihovna rozhodne, která z nomi-
novaných knihoven postoupí do celostátního kola. 

Druhý krok: příprava na Knihovnu roku. 
Nominace je vyjádřením poděkování za to, jaké 
vaše knihovna poskytuje služby, ale také je to od-
povědnost. Nezapomeňte na to, že reprezentuje-
te celý kraj. Přípravu nepodceňujte, konkurence 
bude velká. Na co při přípravě knihovny nezapo-
menout? Hlavně na to, že teď už není v komisi 
jen jeden informovaný knihovník, ale hned pět! 
I když jsou všichni, a to mohu slíbit, vlídní, las-
kaví a pyšní na každou knihovnu, kterou navštíví, 
vyhrát může jen jedna! Základní informace o vaší 
knihovně jste vyplnili při přihlášení do soutěže. 
Ale to, jak asi už tušíte, nestačí. Komunikujte 
se zřizovatelem. Zapojte jeho i aktivní čtenáře, 
neprezentujete osobu knihovníka, ale knihovnu 
a její nezastupitelné místo ve společenském živo-
tě obce. Dobře si rozvrhněte čas (udělejte gene-
rální zkoušku).

Co a jak bude komise hodnotit? Metodické 
pokyny Standard pro dobrou knihovnu a Stan-
dard pro dobrý knihovní fond jsou základními 
hodnotícími kritérii. Na co dalšího je dobré ne-
zapomínat? Poskytujete služby pro čtenáře/ná-
vštěvníky s handicapem (bezbariérový přístup, 

donášková služba, spolupracujete s Knihovnou 
pro nevidomé a slabozraké K. E. Macana, pomá-
háte sociálně vyloučeným…)? Máte dobré vztahy 
se spolky a organizujete společné akce, kterými 
stmelujete místní komunitu? Umíte získat fi-
nanční prostředky navíc (granty)? Jste zapojení 
do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
(MAP)? Máte vlastní logo knihovny? Neváhejte 
se komisi pochlubit. Vytváříte tím celkový obraz 
důležitosti knihovny ve vaší obci. Nedílnou sou-
částí knihovny a tím i hodnocení je samozřejmě 
osoba knihovnice/knihovníka, která umí svou 
knihovnu představit.

Letošní ročník soutěže Knihovna roku byl 
jiný než všechny předešlé. Důvod není těžké 
uhodnout, covid-19. Co tato situace ve svém dů-
sledku přinesla? Na prvním místě to byla zrušená 
soutěž Vesnice roku. S tím souvisí i změna pra-
videl pro nominování knihoven. V jednotlivých 
krajích byly ustanoveny dvoučlenné komise ve 
složení krajský metodik + člen krajské komise 
Vesnice roku, které nominovaly (při dodržení 
regulí Vesnice roku) knihovnu do soutěže. Účast 
nebyla umožněna knihovnám, které soutěžily 
v roce 2019. A protože účast nebyla vázána na 
soutěž Vesnice roku, nominoval svou knihovnu 
i kraj Praha. Možností, jakým způsobem se bu-
dou knihovny hodnotit vzhledem k celospolečen-
ské situaci a vládním opatřením, bylo připrave-
no několik. Všichni jsme si byli jistí, že úroveň 
knihoven bude vysoká. Noční můrou pro komi-
si byla varianta, že bude možné hodnotit pouze 
na základě zaslaných podkladů. Druhá varianta 
hodnocení spočívala v předvýběru čtyř knihoven, 
opět na základě zaslaných podkladů, které komi-
se osobně navštíví. Nakonec k radosti všech ko-
misařů se mohlo hodnocení uskutečnit tradičním 
způsobem, návštěvou všech nominovaných. Bylo 
to velmi těžké rozhodování, protože se hodnotilo 
čtrnáct opravdu pěkných knihoven. Téměř všech-
ny sídlí v krásných zrekonstruovaných prosto-
rech, nabízejí čtenářům nejen tradiční knihy, ale 
také další dokumenty (deskové hry, audioknihy, 
e-knihy…), činnost zaměřují na děti i dospělé, 
zapojují se do celostátních projektů i neformální-
ho vzdělávání, jsou společenskými centry a spo-
luvytvářejí kulturní život svých obcí. Pravidla 
říkají, vítěz může být jen jeden. V očích komise 

mailto:detske@knihovnahk.cz
http://www.vesniceroku.cz/uvod
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Kateřina Hubertová

Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
ČR je již 11 let organizátorem a hlavní hybnou 
silou soutěže o nejlepší městskou knihovnu roku. 
Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihov-
ny, které jsou provozovány či zřizovány městy 
a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných 
knihovnických a informačních služeb. V letošním 
podivném kovidovém roce probíhalo dlouhé zva-
žování, zda soutěž Městská knihovna roku vůbec 
uskutečnit. Nakonec soutěž dostala zelenou, zášti-
tu nad ní převzal Svaz měst a obcí ČR a knihovny 
se musely popasovat s novými pravidly1). 

Na rozdíl od předchozích let nebyl rozhodu-
jící počet obyvatel, knihovny pouze musely být 
z místa se statutem města. Při základním výběru 
se do dalšího posuzování dostala vždy jedna nej-
lepší knihovna v kraji. Všechny krajské knihovny 
pak prošly benchmarkingovým srovnáním a osm 
nejlepších knihoven pak bylo osobně navštíveno 
celostátní komisí. Ta všechny knihovny během 
návštěvy obodovala podle předem známých 
37 kritérií. Například dostupnost knihovny, slu-
žeb i informací o knihovně, přístup pro různé zne-
výhodněné skupiny, služby pro různé kategorie 
uživatelů, provozní dobu, sociální zázemí, esteti-
ku prostor, osvětlení, prostory pro děti a mládež, 

možnosti občerstvení a další. Kritéria byla se-
skupena do několika hlavních oblastí hodnocení 
s různou procentuální vahou: 
1. Informace o knihovně (váha 5 %)
2. Umístění knihovny, její viditelnost a dostup-

nost (váha 15 %)
3. Služby knihovny, nabídka (váha 45 %)
4. Vnitřní vybavení knihovny (váha 45 %)

Kritéria hodnocení byla součástí vyhlášení 
podmínek soutěže, tzn. že knihovny se mohly na 
posouzení předem připravit. Bylo tedy opravdu 
v možnostech každé knihovny dobře se na ná-
vštěvu komise nachystat. Je jasné, že některé věci 
změnit nelze. Budovu nenafouknete a neposune-
te blíž k náměstí či autobusové zastávce. Lze pra-
covat jen s tím, co je k dispozici.

Dovolte mi s mírným nadhledem pár postřehů 
a rad z pozice letité celostátní komisařky.

Do soutěže se knihovny nominují i výběrem 
svých dvou nejpovedenějších akcí v daném časo-
vém úseku. Jak tyto akce vybrat?

Každá knihovna by měla mít nějakou svou 
koncepci, vizi, ideální stav, kam se snaží směřo-
vat. Vybírejte akce, které jsou s touto koncepcí 
v souladu. Akce, které jsou součástí nějakých vět-
ších cyklů – lokální historie, komunitní aktivity, 
čtenářská gramotnost, spolupráce s dalšími sub-
jekty v místě. Akce, které mají dopad na místní 

Soutěž Městská knihovna roku 2020 
a co by se vám k soutěžení mohlo 
hodit a zatím vám to nikdo neřekl

komunitu. Akce, ve kterých se odráží nějaké ak-
tuální téma, které hýbe společností. Akce s přesa-
hem – týkají se celého regionu, může se zapojit 
kdokoliv. Akce pro různé cílové/věkové/zájmové 
skupiny. Akce ověřené tradicí i akce netradiční, 
originální. Akce, ze kterých je nějaký tiskový vý-
stup – ať už publikace, nebo jen články v tisku. 

Nevybírejte jednorázové akce jako výstava/
přednáška/soutěž k tématu bez dalších souvis-
lostí k činnosti knihovny či lokálnímu umístění. 
Nechlubte se akcemi, které běžně probíhají v kaž-
dé knihovně. Ani akcemi, které pro knihovnu při-
pravil někdo jiný.

Komise se na návštěvu soutěžící knihovny při-
pravuje i PŘEDEM. Připravte se i vy na návště-
vu komise též PŘEDEM. Přípravu nepodceňujte. 
Vodítkem mohou být i zde kritéria hodnocení.

Příprava v době, kdy je ještě na ledacos čas:
• Důkladně prověřte webovou prezentaci své 

knihovny. Máte k tomu i metodické příručky2), 
tak je prostudujte a vytěžte maximum. 

• Informujte všechny zaměstnance, co se chystá. 
Udělejte si takový malý brainstorming nápadů, 
naplánujte a načasujte přípravu.

• Vyčistěte vstupní prostor knihovny. Opravdu 
musí být hned u dveří burza vyřazených knih 
a hromádka letáků spřízněných organizací?

• Prosvětlete prostor – pryč se zbytečným mobi-
liářem, balíky sběru apod.

• Kvalita knihovního fondu nespočívá v jeho 
velikosti. Proberte knihovní fond, vyřaďte sta-
ré, opotřebované a zbytečné knihy a časopisy. 
Police v regálech nesmí být přecpané, knihy na 
sobě či ve dvou řadách nebo až do stropu. Po-
může vám Standard pro dobrý knihovní fond3). 

• Komise nehodnotí, jak je kde uklizeno a kde 
se víc blýskají okna. Ale ten pocit čistoty, po-
řádku a řádu dělá dobrý a silný dojem.

• Nezahlťte prostor půjčoven cedulemi s příkazy 
uživatelům – návštěvník chce být vítán, ne vy-
strašen a vychováván.

• Výzdoba ano, ale i tady podle přísloví, že méně 
je někdy více. Dětské kresby a výrobky na oži-
vení do dětského oddělení určitě patří. Ale jen 
do té míry, kdy ještě nepřekáží, nepadají, už 

na nich nesedí prach, nežloutnou a nekroutí se 
jim stářím rohy.

• Květiny do knihoven rovněž ano, ale také s ci-
tem a mírou. Nesmíte pochybovat, zda jste ješ-
tě v knihovně či v botanické zahradě. A raději 
investujte do jednotných květináčů.

• Nástěnky či výlepová plocha mohou být dob-
rým pomocníkem, pokud jsou udržované. Od-
straňte nepotřebné, vše s prošlým termínem 
a oslími rohy.

• Barvy v knihovnách jsou vítané. Zvlášť když 
se povede sladit celý interiér a grafický styl 
tištěných dokumentů.4)

• Nezapomeňte, že komise bude mít na prohlíd-
ku knihovny omezený čas. Promyslete, jak ho 
využijete. Co komisi ukážete? Čím je knihov-
na výjimečná, jiná? V čem je knihovna dobrá? 
Co je její nejsilnější stránka? Netradiční služ-
by? Nachystejte si zpracovanou dokumentaci 
akcí/kroniku knihovny, výroční zprávy, medi-
ální výstupy apod.

• Zvažte, zda knihovna nemá nějaký mimořádný/
neotřelý/netypický prostor, který stojí za ukázání 
a nevidí se všude. Připravte na návštěvu komise 
i ten, společně s legendou, jak knihovně slouží.

• Zamykáte WC? Je k tomu důvod?
• Pozvěte si na návštěvu nezávislou osobu – ka-

maráda. Proveďte ho knihovnou a nechte ho 
komentovat vše, co uvidí… A zamyslete se nad 
tím. Má pravdu? A nešlo by s tím něco udělat?

Ve chvíli, kdy knihovna zná hodinu a den, kdy 
ji navštíví komise:
• To je chvíle, kdy zajistit u zřizovatele, aby si 

udělal čas a návštěvu komise absolvoval spo-
lečně se svými knihovníky. Je dobré ukázat, 
že zřizovateli na knihovně záleží, zajímá se 
o její aktivity a řeší s ní její problémy.

• Projděte s kolegy znovu plánovanou strategii 
návštěvy.

• Členové komise jsou taky lidi. Vžijte se do 
jejich situace – několik dnů tráví spolu v autě 
a objíždějí republiku. Jsou unavení, často 
hladoví a potřebují na toaletu… Budou vděč-
ní, když jim nalejete vodu nebo uvaříte kávu. 

JAK NA TO JAK NA TO
bylo ale vítězů čtrnáct.

Na závěr bych ráda za celou komisi poděko-
vala všem knihovnicím, které měly odvahu „jít 
s kůží na trh“ a za to, jak dokázaly svou knihovnu 
představit. Nemalý dík patří také jejich zřizova-
telům, kteří si uvědomují důležitost knihovny, 

a proto ji podporují. A v neposední řadě nesmí-
me zapomenout na metodičky/metodiky, kteří 
knihovnám pomáhají ve všech směrech jejich 
činností.

Kontakt na autorku: Lucie.Machackova@nkp.cz

1)  Podrobné podmínky na webu SKIP ČR https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a-skanska-
-mestska-knihovna-roku/soutez-mestska-knihovna-roku-2020 .

2)  https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180498 a https://prirucky.ipk.nkp.cz/
3)  https://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-dobry-knihovni-fond
4)  Inspirovat se můžete na https://www.svkkl.cz/en/ctenar/clanek/619 .

mailto:Lucie.Machackova@nkp.cz
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku/soutez-mestska-knihovna-roku-2020
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku/soutez-mestska-knihovna-roku-2020
https://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20180498
https://prirucky.ipk.nkp.cz/
https://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-dobry-knihovni-fond
https://www.svkkl.cz/en/ctenar/clanek/619
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Pokud budete chystat i něco víc, přečtěte si 
tento bod znovu. Chlebíček a zákusek je bá-
ječná záležitost, ale nesmíte se pouze jimi stra-
vovat několik dnů po sobě. 

A když už je komise za dveřmi?
• To už jen letmo přehlédněte knihovnu, na-

dechněte se a jděte ty dveře otevřít. 

Pokud jste se alespoň částečně inspirovali 
výše uvedenými radami, určitě neuděláte ostu-
du. Jedna věc je jasná – vyhrát opravdu může jen 
jedna knihovna. Komise má velmi těžkou pozici. 
Během krátké doby několika dnů vidí v těsném 
závěsu za sebou ty nejlepší knihovny republiky. 
Vybírá nejlepší knihovnu z těch nejlepších kniho-
ven. Pro knihovnu v soutěži je velký úspěch už to, 
že byla vybrána do posledního kola posuzování. 
A takto to i prezentujte ostatním. 

Mám na závěr ještě malou vzpomínku z jedné 
takové kuriózní jízdy komise. Některé knihovny 
mají pro členy komise připravené i dárečky. Což 

o to, dárky dostává každý rád… Ale představte si 
situaci, kdy se po třech dnech vracíte večer z cest 
s kufrem špinavého prádla, máte před sebou ještě 
i stovku kilometrů po tom, co jste opustili slu-
žební auto v Národní knihovně v Praze… A na 
té cestě vám dělá společnost … vydlabaná dýně! 
😊 Nezapomenutelný zážitek! 

Z pozice komisařky jsem zmínila náročnost, 
únavu, strádání a těžké rozhodování… To je pravda. 
Na druhou stranu je třeba přiznat, že jsem nesmírně 
potěšena možností návštěv top knihoven republiky. 
Poznat ty nejkrásnější, nejzajímavější, nejpracovi-
tější a nej… a nej… knihovny a jejich knihovníky. 
A tak, i když se vždy obávám komisní jízdy, vždy 
je pro mě velkou inspirací. Přivážím si spoustu ná-
padů, postřehů, tipů a v neposlední řadě poznávám 
další a další báječné lidi. Vás, knihovníky.

Přeji všem knihovnám hodně odvahy do sou-
těže. Bát se rozhodně nemusíte. Může to být pro 
vás odrazový můstek k dalším metám. 

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz 

JAK NA TO

Kateřina Hubertová

S každým koncem roku před knihovníky vel-
kých i malých knihoven stojí stejný úkol. Je po-
třeba vypracovat statistiku… S každým koncem 
roku se my, metodici, kteří máme na starost vy-
pracovat statistické sumáře a jejich komentář za 
celou obsluhovanou oblast, hrozíme, jaké výkazy 
nám dorazí1). A s každým výkazem bychom rádi 
dostali i komentář, který nám trochu přiblíží, co 
za čísly výkazu vidět. Takovou zprávu o tom, jak 
se Vaší knihovně daří. O tom, jak si rozumíte se 
starostou, kolik Vám přibylo/ubylo čtenářů a proč 
se tak asi stalo, co se v knihovně za rok změnilo, 
která akce se Vám povedla nebo na kterou nepři-
šli lidi, co se u Vás nejvíce čte, jak to máte s pe-
nězi na knihovnu, co Vás trápí a jaké problémy 
musíte řešit…

Komentářů z malých neprofesionalizovaných 
knihoven, i když si o ně říkáme, k naší lítosti do-
stáváme málo (cca třetina výkazů má i komentář). 
S koncem roku 2019 mi na stole ale jeden zají-
mavý komentář přistál. Komentář, který sice není 
dokonalý, ale který je ze života. Ze života jedné 
malé obce (240 obyvatel) a její knihovny u No-
vého Bydžova. Starostkou a knihovnicí v jedné 
osobě je v Zachrašťanech paní Monika Nováko-
vá. S jejím souhlasem Vám komentář bez dalších 
úprav předkládáme. Vzpomeňte si na tento pří-
spěvek, až Vám s koncem roku přistane na stole 
formulář statistického výkazu. A zkuste nám na-
psat o Vaší knihovně takovou zprávu o tom, jak 
se daří…

A teď už komentář ze Zachrašťan:

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz

Proč byly Zachrašťany za hvězdu

JAK NA TO

1) neúplné, špatně vyplněné, bez návaznosti na předchozí roky apod.

Monika Nováková

Knihovna funguje dobře, ačkoli v posledních 
letech lehce ubylo výpůjček a přečtených knih. 

Zaznamenala jsem však velký zájem o sérii 
knih D. Prestona a L. Childa o příbězích zvláštního 
agenta A. Pendergasta. Čtenářům se líbí, jak jsou 
knihy napínavé, místy až strašidelné, velmi zajíma-
vá je postava hlavního hrdiny Pendergasta. Vždy, 
když vyjde nový díl série, s radostí objednávám. 

Podobný zájem je i o knihy Steva Berryho, ve 
fondu máme i většinu jeho knih. 

S údivem jsem zjistila, že většina „malých“ 
čtenářů vyrostla a přehoupla se přes hranici 15 let. 
S radostí ale vidím, že miminka, která jsem jako 
starostka od roku 2011 přivítala, už začínají jevit 
zájem o knížky, a tudíž nám roste nová generace 
čtenářů. Pro děti máme opravdu bohatý výběr, vel-
kým hitem jsou knihy Veroniky Válkové o Báře, 
která cestuje pomocí kouzelného atlasu do minu-
losti a zažívá tam různá dobrodružství. Já sama 
mám tyto knížky moc ráda, autorka píše o věcech 
minulých úžasným způsobem, který baví, a čtenář 
se mimoděk dovídá historická fakta. Několik knih 
této série si vypůjčila i učitelka dějepisu mojí dcery. 

V roce 2019 prodělala Tvořivá dílna velkou 
změnu. Poté, co v roce 2018 opadl zájem dětí (vět-
šina holčiček povyrostla a má jiné zájmy, např. fa-
cebook, instagram a další aplikace, o kterých nic 
nevím), jsem začala pořádat dílny pro šikovné ženy, 

které se neměly kde scházet a které rády něco vy-
rábí a vymýšlí. Jelikož jsou tvořivě zdatnější než 
děti, mohla jsem si dovolit připravovat i složitější 
výrobky (viz foto). Dílnu jsme měly už sedmkrát 
a dámy jsou z ní nadšené. Chodí jich osm až deset 
a jsou moc šikovné. V létě jsme po práci za odmě-
nu ještě poseděly u vínka a něčeho malého, koncem 
září jsme měly i grilování – knihovna sídlí příhodně 
v budově Obecního hostince. 😊

Je to pro ně příležitost se sejít, něco pěkného 
vytvořit a když už kolem sebe mají tolik knih, 
něco si i vypůjčit. Pro mě je to velmi uspokojující, 
protože každá z nich se ze všech sil snaží výrobek 
dokončit, ty šikovnější zvládnou i dva nebo víc. 
Dětem jsem většinou musela se vším pomáhat 
a často věci ani nedodělaly. 

Baví mě sledovat, jak si dílna žije vlastním 
životem. Na začátku to byly tři dámy – kamarád-
ky, každá z jiného konce vesnice, kterým jsem 
nabídla, že se mohou sejít v knihovně, aby nám 
jedna z nich ukázala, co vše vyrábí. Rozneslo se 
to a příště už jich přišlo šest. Postupně se rozrůs-
táme, zájem je čím dál větší, ale knihovna má jen 
omezený prostor, takže v tuto chvíli uvažuji, že 
budu pořádat dílny pro dvě oddělené skupiny, 
abychom do sebe při práci nevrážely lokty. 

Znovu pár fotografií z naší dílny

   Monika Nováková
          knihovnice

Obecní knihovna Zachrašťany 2019

Ubrousková technika zdobení

mailto:hubertova@knihovnahk.cz
mailto:hubertova@knihovnahk.cz
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ZAUJALO NÁS TROCHA ODBORNOSTI

Falšený patchwork Reliéfy

Levitující hrníčkyUbrousková technika zdobení

ReliéfyKošíky z sisalových a kokosových provazů

Petra Řoutilová

Na 12. března 2020 myslím nikdo z nás dlou-
ho nezapomene. Vláda ČR vyhlásila (poprvé) 
stav nouze kvůli koronavirové pandemii a od ná-
sledujícího dne došlo k plošnému uzavření všech 
veřejných institucí, tedy i knihoven. 

Jak si knihovny poradily s nouzovým stavem, 
jsme se snažili zjistit pomocí dotazníkového še-
tření1), které bylo inspirováno průzkumem Mo-
ravské zemské knihovny. Šetření v našem kraji 
probíhalo od 17. 7. do 7. 8. 2020. 

Cílem dotazníku bylo analyzovat dopady 
vládních opatření na služby knihoven v našem 
kraji, zmapovat aktivity knihoven v době uzavře-
ní a možné nové trendy. 

Do průzkumu, který byl rozeslán profesionál-
ním i neprofesionálním knihovnám v kraji, se jich 
zapojilo celkem 42 z celkového počtu 389. Což 
bohužel není nijak velké číslo. Zajímavé ovšem 
je, že se nám do průzkumu zapojilo 9 pověřených 
knihoven, i když jich v kraji máme pouze 6.  

Knihovny v době uzavření se svými uživate-
li většinou komunikovaly. Nejčastějším způso-
bem komunikace bylo zveřejňování informací 
na webové stránce knihovny (90 %) a také přes 
sociální sítě (57,5 %). Mezi nejčastěji poskyto-
vané knihovní služby patřila donášková služba 
(i přes vládní zákaz – více než 65 %) a vracení 
knih do biblioboxu (více než 30 %). K donáškové 
službě nutno dodat, že vše probíhalo za přísných 
hygienických podmínek. Knihovníci či dobro-
volníci měli vždy roušku a rukavice. Knihy byly 
v ochranných obalech a s uživateli se knihovníci 
či dobrovolníci buď vůbec nesetkali a knihy ne-
chali za dveřmi, nebo dodržovali bezpečné dvou-
metrové rozestupy. 

Nové služby během nouzového stavu zavedlo 
pouze 26,2 % knihoven. Což je 9 knihoven z 39, 
které na otázku odpověděly. 

Mezi nové služby patří:
• Možnost objednání knih telefonicky nebo 

e-mailem.
• Besedy pro školy realizované venku (v kláš-

terní zahradě).
• Zprostředkování odkazů na on-line knihy.
• Založení youtube knihovny, kde knihovnice 

četly knihy dětem, připravily se na pasování 
prvňáčků na čtenáře a uváděly zde novinky 
knihovny.

• Zapojení dětí do hry Lov perel on-line.
• Výdejové okno.
• Objednávky z volného výběru.
• Virtuální prohlídky výstav.
• Zavedení nového knihovního systému.

Nové služby zůstanou v nabídce nastálo pouze 
u 47 % dotazovaných. 

Knihovny se veřejnosti znovuotevíraly od 
dubna až do června 2020. V našem kraji se jich 
nejvíce otevřelo 27. 4. 2020. Mezi nejčastější 
problémy po znovuotevření knihoven patřila 
návštěvnost (45,2 %) a nedostatek informací od 
vlády ČR (28,6 %). 

Na otázku, s kým knihovny konzultovaly po 
dobu uzavření např. hygienická opatření, většina 
odpověděla, že se svým zřizovatelem (78,6 %). 
Konzultace s pověřenou knihovnou uvedlo 
11,9 % tázaných. Metodickou pomoc si vyžádalo 
pouze 11,9 % knihoven. 

Zprávu o možném snížení rozpočtu mělo bě-
hem šetření opět pouze 11,9 % knihoven. Rozpo-
čet se podle nejčastějších odpovědí sníží o 5 %. 
Úspora je v některých knihovnách nařízena už 
pro letošní rok 2020 a příští rok je právě v jednání. 

Dopady covidu-19 na služby knihoven 
Královéhradeckého kraje

1) Celý dotazník naleznete na stránkách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové na adrese https://bit.ly/3jRW6X1

https://bit.ly/3jRW6X1 
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Věra Škraňková

Na loňském setkání v Příbrami mne oslovily 
jihočeské kolegyně, zda bych neuspořádala po-
dobnou akci u nás. Protože jsem člověk družný, 
nebránila jsem se. Vím, že u nás je krásně, máme 
i dobré knihovny, tak proč ne. Na valné hromadě 
SKIP v červnu 2019 jsem tuto otázku projednala 
s předsedkyní regionálního výboru i předsedou 
SKIPu a oba mi řekli, ať to uspořádám, že mne 
podpoří. Termín jsme stanovili na 2. – 4. června 
2020. Na regionálním výboru jsem přednesla svou 
vizi a začali jsme pracovat na rozpočtu a grantu. 
V září jsem si se správcem kláštera v Broumově 

prohlédla cely, ve kterých jsem plánovala uby-
tování, dojednala exkurze v knihovnách, pozdě-
ji zajistila autobus i stravování. A v únoru jsme 
spustili přihlašování účastníků. Za tři dny jsem 
měla seznam plný a škemrala jsem v klášteře 
o alespoň další dva pokoje. Ty mi byly přislíbe-
ny. I tak jsem ještě evidovala několik náhradníků. 
A potom to přišlo. Vyhlášení nouzového stavu, 
zákazy, roušky, uzavřené knihovny i restaurace. 
Znovu jednání v klášteře o změně termínu. Že už 
bude na podzim klid, o tom nikdo nepochyboval. 
Domluvili jsme nový termín na 29. září až 1. října. 
Napsala jsem všem účastníkům o změně termínu. 
Všichni se těší, s termínem souhlasí. Následovalo 
opětovné jednání s knihovnami, které byly v na-
šem programu, s dopravcem, restauracemi, zám-
kem. Vše se podařilo dohodnout na nový termín. 
V květnu jsem rozeslala informace k platbě s pro-
vedením do konce srpna. Začátkem září jsem za-
čínala jednat s náhradníky za některé odhlášené. 
Pořád jsme ještě byli na čísle 44 účastníků. Ro-
zeslala jsem informace o dopravě do Broumova, 
sjednala auto náchodské knihovny na odvoz z ná-
draží, zajistila a rozeslala jídelníček, aby si každý 

Jak jsem chystala celostátní 
setkání knihovnických 
seniorů na Náchodsku

Problémem v letošním roce jsou i neočekávané 
výdaje na ochranné pomůcky.

Jako největší problém během uzavření knihov-
ny se dotazovaným jevila: 
• Samota a nedostatek kontaktu se čtenáři.
• Dezinfekce knih, málo místa pro karanténu 

knih.
• Prázdná knihovna bez čtenářů.

Na 81 % knihoven uzavření během nouzo-
vého stavu nebude mít žádný vliv do budoucna. 

Nabízí se otázka, zda je to vlastně dobře.
A ještě jeden komentář na závěr. V den vydá-

ní zimního čísla zpravodaje (v prosinci 2020) už 
víme, že byl bohužel pravdivý: 

„Obávám se, že věc nelze zdaleka považovat 
za uzavřenou a že nás čeká ještě řada omezení 
v dalších měsících, bohužel.“

Kontakt na autorku: petra.routilova@svkhk.cz

mohl vybrat ze tří jídel to svoje. Jak se blížil ter-
mín a zvyšoval se počet pozitivních případů ná-
kazy koronavirem, tak se také začali odhlašovat 
někteří z účastníků. Tak jsem zase kontaktovala 
všechny zúčastněné v organizaci, že nás nebude 
40, ale pouze 30. Poslední dny jsem s obavami 
otvírala počítač a bála se, co se zase dozvím 
o opatřeních vlády a kdo se ještě odhlásí. Ale 
teď přijde ta radostnější část mého článku. Přes-
ně podle plánu se sešlo do 14 hodin v Městské 
knihovně v Broumově 30 účastníků našeho vys-
něného setkání. Po občerstvení po cestě jsme se 
vydali na ubytování do kláštera. Každá dvojice 
nalezla svou celu. Odložili jsme zavazadla a šli 
na prohlídku kláštera se zasvěceným výkladem 
a návštěvou klášterní knihovny, ve které se svého 
času nacházel i Codex gigas čili Ďáblova bible 
a ve které se (kromě jiného) filmoval i F. L. Věk. 
Poté následovala exkurze do městské knihovny, 
kde nás přivítal místostarosta města Kamil Sle-
zák a provedla vedoucí Marta Lelková. Po večeři 
v klášterní restauraci U Tří růží jsme v klášteře při-
vítali polického fotografa Oldřicha Jenku, autora 
několika fotografických publikací z regionu. Ten 
nám ve svých filmech představil přírodní krásy 
Broumovských a Polických stěn ve všech ročních 
obdobích, za slunce i za mlhy. Aby všichni věděli, 
v jakém krásném kraji se nacházejí, protože na 
přírodu už v programu nezbyl čas. Nechyběla ani 
připomínka loňského setkání v Příbrami formou 
videa knihovnického kameramana Mirka Bláhy. 
Ráno nás čekal autobus a přesunuli jsme se do 
Náchoda, kde nás v knihovně uvítala její ředitel-
ka Ivana Votavová. Po prohlídce a občerstvení 
jsme se ještě stihli podívat na náměstí, jak tam 
na lavičce sedí Josef Škvorecký. Na obědě jsme 
už obdivovali restauraci v Pekle, kterou upravil 
Dušan Jurkovič pro majitele zámku v Novém 
Městě nad Metují. Na tom zámku také zanechal 
svou typickou stopu. Zámkem, jeho historií i zá-
sluhami rodu Bartoňů nás provedl správce Ondřej 
Daněk. (Na Bartoně jsme už narazili i v náchod-
ské knihovně.) Zajímavě hovořil i o zámecké 
zahradě, která postupně prochází rekonstrukcí. 

Následovala procházka po náměstí a cesta do 
knihovny. Ředitelka Lada Všetičková nám byla 
dokonalou průvodkyní. Zhlédli jsme i video o his-
torii a stěhování knihovny a prezentaci o činnosti 
i o vydavatelských aktivitách knihovny. Účastní-
kům byly nabídnuty různé publikace, nejen o Du-
šanu Jurkovičovi. Jen se po nich zaprášilo, to víte, 
knihovníci. Pak v tom útulném sálku následovala 
večeře formou rautu, který pro nás připravili re-
stauratéři z Pekla. A v nejlepším jsme museli pře-
stat a odjet zpět do cel. V klášterní chodbě jsme si 
ještě neodpustili společnou fotku v županech, kte-
ré jsme měli všichni k dispozici ve svých celách. 

Další den ráno jsme absolvovali ještě prohlídku 
klášterního kostela, protože v úterý nás tam ne-
pustili kvůli bohoslužbě. Provázel nás vystudova-
ný knihovník, který si stěžoval, že se po studiích 
do knihovny nedostal, protože všude požadova-
li pět let praxe. Jako průvodce věděl o kostele 
všechno. Potom už se zavazadly jsme odjeli do 
Ratibořic. Prošli jsme Babiččino údolí od zámku 
až po Viktorčin splav. Cestou jsem si neodpus-
tila čtené ukázky z Babičky. Po obědě v hotelu 
Holzbecher jsme odjeli na nádraží do České Ska-
lice na vlak, který odvezl účastníky směr domov. 

mailto:petra.routilova@svkhk.cz
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Knihovny v čase krize

Petra Řoutilová

Začátkem září, kdy byla za námi první vlna 
koronavirové pandemie a druhá vlna před námi, 
jsme se měli možnost sejít osobně s knihov-
níky ze všech koutů republiky na konferenci 
CovidCON: Knihovny v čase krize ve velkém 
sále Ústřední knihovny Městské knihovny v Pra-
ze. Vše probíhalo v souladu s epidemiologickými 
předpisy té doby. Účastníci měli roušky, u vcho-
du byla možnost dezinfekce rukou a v sále velké 
rozestupy mezi účastníky. 

Konference byla rozdělena do čtyř hlavních 
tematických bloků. První nesl název První vlna 
z první řady. Jako první vystoupil ředitel Měst-
ské knihovny v Praze RNDr. Tomáš Řehák, jenž 
shrnul situaci, která tady byla na jaře a jak na 
tuto situaci reagovala Městská knihovna v Pra-
ze. Nastínil také vývoj do budoucna. V závěru 
svého příspěvku apeloval na využití krize jako 
neopakovatelné příležitosti k rozvoji a posunu 
vpřed. Po RNDr. Řehákovi vystoupil se svým 

příspěvkem generální ředitel Národní knihovny 
PhDr. Vít Richter. Také shrnul situaci z jara 2020, 
ale zaměřil se na otázky knihoven všeobecně. Na 
co se knihovny v době krize ptaly nejvíce. Byly 
to otázky na karanténu osob i knih, nemocenskou, 
OČR, práci z domova, krácení mezd, použití 
ozonu…, přednášející dále poukázal na kreati-
vitu našich knihoven a peripetie, kterými musely 
knihovny projít, než se znovu otevřely veřejnosti. 
Na závěr, po promítnutí míry nákazy covid-19, 
zhodnotil, že lepší je jít do knihovny než na dis-
kotéku.  

Jako třetí v tomto bloku vystoupila PhDr. Klá-
ra Rösslerová, Ph.D., která mluvila o zahranič-
ních knihovnách a jejich boji s pandemií. Zhod-
notila, že všechny knihovny ve světě se znovu 
otevřely, ale často jinak, než jak jsme byli zvyklí 
doposud. Začaly více využívat technologie Grab 
and Go, což by se dalo přeložit jako vzít a jít. 

Druhý blok nesl název Jeden za všechny 
a byl věnován projektům, které vznikly v době 
uzavření knihoven. Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, 

Ph.D., mluvil o projektu Kup knihu, zachráníš 
nakladatele či o Akci K, která je zaměřena na 
kulturu, zprostředkování obsahu fondů a kultur-
ního dědictví či na aktivaci paměti. Jako další vy-
stoupil Mgr. Zdenko Vozár, který mluvil o plném 
zpřístupnění digitalizace pro studenty VŠ. Další 
na řadě byl PhDr. Martin Krčál, Dis., který před-
stavil rozcestník Proti viru. PhDr. Hana Landová, 
Ph.D., přiblížila „koronavirový“ boj knihoven 
VŠ, kdy na své pracoviště často nemohli ani sami 
knihovníci. Blok byl zakončen výsledky průzku-
mu, který byl zaměřen na reakce knihoven v době 
pandemie. Nejprve se dotazník věnoval knihov-
nám jižní Moravy a poté knihovnám celé ČR. 
Přednesly ho Mgr. Adéla Dilhofová a Mgr. Eliš-
ka Bartošová. 

Třetí blok Knihovny aneb služby všeho 
druhu se zaměřil na vše, co knihovny dokázaly 
vymyslet za stavu uzavření. V tomto bloku bylo 
jasně vidět, že kreativita knihovníků nezná mezí. 
 Jana Jindřichová mluvila o tom, že místo ote-
vření nové pobočky Jezerka v Praze se knihovna 
otevřela nikoli jako knihovna, ale jako šicí díl-
na pro šití roušek. Během nouzového stavu zde 
60 zaměstnanců stihlo ušít přes 2500 roušek. Jak 
to bylo během jara 2020 v Poličce, nám sdělila 
Hana Šandová. Zde se tiskly zakladače na roušky 

a zapojili se tu do iniciativy Tiskne celé Svitav-
sko. Lenka Greplová z knihovny v Moravské 
Třebové nám prozradila, jak si poradit s roznáš-
kou knih až do domu. V Moravské Třebové vy-
užili pomoc skautů.  Blok zakončila Dagmar 
Kučerová z Městské knihovny Louny a předsta-
vila opravdu živé virtuální prostředí knihovny. 
Prostřednictvím facebooku každý den vysílali 
pro děti, propagovali kampaň Řekni babičce, ře-
kni dědovi a do virtuálního světa převedli i školu 
třetího věku. 

Posledním blokem tohoto nabitého dne byla 
panelová diskuze s názvem Jak se do lesa volá, 
když se z lesa nic neozývá, nebo ozývá? Dis-
kuzi moderoval Mgr. Daniel Bechný ze Studijní 
a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Hosty byli 
Bc. Jan Delong z knihovny Třinec, Mgr. Len-
ka Hanzlíková z MKP, Mgr. Martina Šmídtová 
z Moravské zemské knihovny v Brně, Mgr. Lukáš 
Dlapa z Městské knihovny Blansko a Mgr. Marek 
Uhlíř z Městské knihovny v Břeclavi. O čem se 
diskutovalo, si můžete poslechnout na stránkách 
Sdruku https://sdruk.cz/covidcon-do-ucha/

Kromě samotné konference probíhaly i dopro-
vodné akce. Zájemci se mohli během přestávky 
podívat na makerspace Suterén, kde si uživate-
lé mohou zkusit vytvořit něco nového. V další 
přestávce proběhla i prohlídka prostor Ústřední 
knihovny. Po ukončení konference bylo možné 
navštívit DOK16 a jak je uvedeno na stránkách 
knihovny: „DOK16 je tu pro každého, kdo chce 
poznat radost z práce vlastních rukou.“ A ten, 
kdo v Praze přespával do druhého dne, měl mož-
nost navštívit i další pobočky Městské knihovny 
v Praze. 

Zkrátka konference CovidCon byla uspořáda-
ná se vším všudy a já si z ní odnesla přesvědče-
ní, že knihovny jen tak něco neporazí. Kreativní 
knihovnice a knihovníci jsou schopni se přizpů-
sobit všemu. 

Kontakt na autorku: petra.routilova@svkhk.cz

Měla jsem z celého setkání dobrý pocit. Sešli se 
lidé, kteří si měli co říct, byli rádi spolu a všechny 
zážitky se ještě umocňovaly přítomností spřízně-
ných duší. Odměnou za všechnu starost pro mne 
byla spokojenost účastníků, kterou mi dávali na-
jevo osobně i potom e-maily. Neskromně cituji 
jeden za všechny.

Vážení a milí kolegové,
děkuji manželům Bláhovým z Kostomlat pod 

Milešovkou za hezké dokumentární fotografie 
z naší seniorské spanilé jízdy do Broumova. Byla 
jsem na tomto knihovnickém putování po našich 

knihovnách poprvé a moc se mně s Vámi líbilo.
Je třeba poděkovat všem organizátorům ze 

SKIPu, všem kolegům z hostitelských knihoven, 
osazenstvu kláštera, zámku a četných restaura-
cí. Hlavně však hvězdě zájezdu, kolegyni Věře 
Škraňkové, která všechno zařizovala a jejíž nena-
podobitelný smích nás udržoval v dobré náladě!

Na shledanou v lepších časech?
Vzpomíná a pozdravuje
Helga Turková (emeritní pracovnice Knihov-

ny Národního muzea)

Kontakt na autorku: v.skrankova@seznam.cz

Prezentace PhDr. Martina Krčála, Dis.

mailto:petra.routilova@svkhk.cz
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STALO SE STALO SE

Alena Pospíšilová

Tematický zájezd pečlivě připravený 
Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně navázal 
na sérii úspěšných výjezdů za poznáním inspi-
rativních knihoven. Profesionální i dobrovolné 
knihovnice potěšila ve čtvrtek 3. září 2020 ná-
vštěva obou knihoven. 

Příkladně upravená, tituly Vesnice roku 
oceňovaná, obec Studnice se nachází poblíž 
Ratibořic, v trojúhelníku vytvořeného městy 
Náchod, Česká Skalice a Červený Kostelec. 
Součástí Studnice je dalších sedm obcí – Ba-
kov, Pastviště, Starkoč, Řešetova Lhota, Třtice, 
Všeliby, Zblov – dohromady 1 111 obyvatel. Ve 
spádové obci sídlí obecní úřad, základní škola, 
pošta, Dům seniorů Jarmila a mateřské centrum, 
ordinaci zde má i lékař. V historickém, citlivě 
zrekonstruovaném, domě uprostřed obce na-
jdete útulnou knihovnu. Místní jméno Studni-
ce se odvozuje od studny s pramenitou vodou. 
Tu nám také paní knihovnice Míla Koncošová 
spolu s minerální vodou a bábovkou od mamin-
ky nabídla. Ideální propojení knihovny a ško-
ly v osobě paní knihovnice, která pracuje jako 
asistentka a družinářka, dokládá počet dětských 
čtenářů, výpůjček a aktivity z toho vyplývají-
cí. O budoucnost této knihovny se ve Studni-
ci obávat nemusejí. Děkujeme nadšené paní 
knihovnici za milé přijetí a přejeme vše dobré 
do veškerého konání. Více informací najdete na 
webu obce.1)

Krásné počasí, které podtrhlo radost z na-
vštívených míst, umocnilo příjemný dojem, 

který v nás zanechala návštěva města Náchoda 
a její knihovny. Sídlí v památkově chráněném 
a bezbariérově přístupném domě na pěší zóně 
v centru Náchoda. Role průvodkyně se ujala 
osobně paní ředitelka Mgr. Ivana Votavová. 
Noblesa a elegance prvorepublikového domu 
doslova dýchne na každého návštěvníka. Čte-
náři zde najdou univerzální knihovní fond, de-
sítky titulů časopisů, bohatý výběr regionální li-
teratury. Kouzelná zákoutí s pohodlnými křesly 
zvou k usednutí. Bohatá nabídka nejrůznějších 
zájmových činností a aktivit láká dospělé i děti. 
Vlídné prostředí je bezpečnou oázou všem, kteří 
se chtějí vzdělávat, setkávat s podobně naladě-
nými lidmi. Děkujeme paní ředitelce a celému 
kolektivu za příjemný zážitek, za nahlédnutí do 
povznášejícího prostředí náchodské knihovny.2) 
Přejeme, ať se Vám i nadále dobře daří. 

Závěrečná část společného objevování 
krásných míst patřila městu a zámku. Náchod 

Jaroslava Vydarená

Výjimečných talentů bylo a je v našem kra-
ji jako kvítí na louce. Otřepané? Snad. Přesto 
výstižné. Je jich tolik, jsou tak pestrobarevné 
a regionu tolik sluší. Od pohádkářů, básníků 
a romanopisců přes dramatiky, režiséry a hu-
debníky po malíře, architekty, slavné podni-
katele či starosty. Výjimečným lidem našeho 
kraje se v knihovně věnujeme od počátku roku 
a jsme pyšní na to, že světlo mnohých oprav-
du svítí na světovém nebi. Pokud by vás z té 

bohaté kytice teď právě nikdo nenapadl, vězte, 
že jeden ze zakladatelů moderního abstraktního 
umění František Kupka pochází z Opočna, že 
otec českého kubismu Bohumil Kubišta se na-
rodil ve Vlčkovicích a do školy chodil v Pras-
kačce, že průkopník novodobého sochařství 
světového významu Otto Gutfreund je ze Dvo-
ra Králové nad Labem. Jedna z vůdčích osob-
ností moderní architektury Josef Gočár, který 
vdechl Hradci Králové urbanistickou koncepci, 
žil a tvořil v našem kraji a zemřel v Jičíně. Vý-
razná literární osobnost a zakladatel exilového 

Jičínští na Náchodsku

Hvězdy či kvítí?

máme spojený s mnoha významnými rodáky, 
např. se spisovatelem Josefem Škvoreckým, 
textařem, dramatikem a filmovým scénáristou 
Vratislavem Blažkem nebo dlouholetým ředite-
lem náchodské knihovny Jaroslavem Suchým 
a dalšími osobnostmi. Po dobrém obědě v le-
gendárním Hotelu U Beránka jsme pohodlným 
stoupáním vyšli k zámku. Prohlídka s vtipnou 

průvodkyní a závěrečný rozhled z terasy zámku 
byly tou příslovečnou třešničkou na dortu. 

Děkujeme paní ředitelce jičínské knihovny 
Mgr. Janě Benešové i oběma obětavým meto-
dičkám Hele Vejvarové a Janě Jiřišťové za obo-
hacující, inspirativní zážitkový den.

Kontakt na autorku: trizuby@seznam.cz

1) https://www.obecstudnicena.cz/
2) Podrobné informace najdete na www.mknachod.cz

mailto:trizuby@seznam.cz
https://www.obecstudnicena.cz/
http://www.mknachod.cz/
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STALO SE OKÉNKO

Michaela Sehnalová

Děti na druhém stupni základní školy jsou 
velmi specifickými návštěvníky knihovny. 
Jako mladší děti je do knihovny brávaly paní 
učitelky a vštěpovaly jim tak pravidelnost půj-
čování a včasného vracení, společně s knihov-
nicemi jim ukazovaly, že čtení není jen práce, 
ale že je to hlavně zábava a nekonečná studni-
ce fantazijních světů a příběhů. Jak školní lát-
ky přibývá, ubývá času na pravidelné návštěvy 
knihovny. Postupně nezbývá čas téměř žádný. 
Sem tam s dětmi do knihovny zavítá nadšený 
češtinář.

Během pravidelných workshopů s pedagogy, 
které plánujeme vždy na poslední týden o prázd-
ninách, ukazujeme čerstvé literární novinky, které 
stojí za přečtení učitelům i dětem. „Předváděčku“ 
literatury koncipujeme dle věku čtenářů. V krát-
kosti knihu představíme, povíme, pro které čtená-
ře je vhodná a jak se s ní dá pracovat. Učitelé si 
pak knihy, které je zaujmou, zpravidla vždy půjčí, 
přečtou a doporučí svým žákům. Součástí těchto 
workshopů v knihovně je i zamlouvání termínů 
na návštěvu knihovny se třídou. Druhostupňoví 
pedagogové si podobnou „předváděčku“ přejí 
i pro své žáky hned zkraje školního roku.

Vždy je dost náročné žákům představit knihy 
v krátkém časovém úseku – však hezkých knih, 
které si zaslouží být představeny, je tolik! Důleži-
té ale je, aby se knihovník nenechal strhnout a dal 
dětem prostor i na prohlížení a soukromé sezná-
mení se s knihami. Žáky vždy některá z nich za-
ujme a okamžitě si ji chtějí půjčit nebo si obnovit 
registraci.

Základním kamenem úspěchu takovéto akce, 
ale nejsou knihy samotné, jak by se na první 

pohled mohlo zdát, nýbrž nadšení knihovníka, kte-
rý o knihách mluví. Není to přednáška, není to pře-
vyprávění příběhů z knih. Je to vzbuzování radosti 
ze čtení, navnadění na skvělé příběhy, entuzias-
mus čišící z každého slova a pohybu knihovníka.

Dobrodružství pro kluky i holky
Skvělých knih je spousta. Po velkém úspěchu 

Prašiny Vojtěcha Matochy vzrostl zájem i o dru-
hý díl a nyní všichni netrpělivě očekávají i pokra-
čování v podobě třetího dílu. Skvělá dobrodruž-
ství zažívají čtenáři i s knihami Petra Hugo Šlika 
v sérii knih z Klárova: Tajemství jeskyně pokladů, 
Ve staré cihelně se svítí, Po stopách ztraceného 
syna a Záhada dračího klíče. Jan Švrček po-
slal do světa rovněž velmi dobrodružnou knihu 
Strážci sovího vrchu. Série Petra Stančíka H

2
O 

je u dětí velmi oblíbená a knihy čtou již od roku 
2017, kdy vyšel první díl H

2
O a tajná vodní mise. 

O rok později pokračoval Stančík druhým dílem 
H

2
O a poklad šíleného oka a v roce 2019 třetím 

dílem H
2
O a pastýřové snů.

I ženské autorky píší dobrodružnou litera-
turu (nejenom) pro kluky

Mezi českými autory vyniká i Veronika Vál-
ková se svou knižní sérií Kouzelný atlas putování 
časem. V těchto knihách se čtenáři vydávají na 
cestu do různých historických období. Děti tak 
navštíví kupříkladu významné české panovníky, 
plují s piráty nebo objeví terezínské ghetto. His-
toricky velmi věrné jsou knihy Daniely Krolu-
pperové Zločin na starém městě pražském a Past 
na korunu. Autorka si dala velmi záležet, aby 
skvěle vystavěný dobrodružný příběh s detek-
tivní zápletkou zasadila do věrných historických 
reálií 19. století a vzniku republiky. Petra Sou-
kupová, velmi oceňovaná česká autorka, před 

Čtenářské cestičky 
pro druhý stupeň ZŠ

nakladatelství ‘68 Publishers v Torontu, Josef 
Švorecký, prožil dětství v Náchodě a na jeho 
počest je pojmenován celostátní festival stu-
dentské tvorby. Spisovatel, novinář a filozof, 
jakož i přítel prvního československého pre-
zidenta, Karel Čapek, je stejně jako jeho bratr 
Josef, malíř světového významu, z Trutnovska. 

S výčtem hvězd nejsem u konce, ještě jsem 
se vůbec nedostala k Erbenovi, Němcové, Jirás-
kovi, Havlovi, dalšímu malíři světových roz-
měrů Josefu Šímovi, spisovateli a publicistovi 
Rudolfu Medkovi, jehož dva synové Mikuláš 
a Ivan se rovněž proslavili za hranicemi naší 
země, zakladateli Červené sedmy Jiřímu Čer-
venému a jeho dceři Soně, která se do našeho 
kraje stále ráda vrací. A jak bych mohla zapo-
menout na zakladatele továrny Petrof v Hrad-
ci Králové Antonína Petrofa, nakladatele Jana 
Hostivíta Pospíšila a jeho syny, autora české 
hymny Františka Škroupa či slavného dětské-
ho chirurga prof. Hvězdoslava Stefana. Že je 
to pořádná nálož? Ano, však jsem říkala, jako 
kvítí na louce či hvězd na noční obloze. A jest-
li mě podezíráte, že jsem zapomněla na autora 
nejoblíbenějšího humoristického románu, který 
u nás zná každé malé dítě, a jehož rozhlasovou 
podobu proslavil František Filipovský, vězte, 
že nezapomněla, ale všechny je zde vyjmeno-
vat nemohu. A přiznám se, že se trochu dmu 
pýchou, když si nyní spolu s vámi připomínám, 
kdo všechno se tu narodil a tvořil. 

Soutěž s názvem Poznáte je? jsme připravi-
li již v lednu a jsme si vědomi její obtížnosti. 
Na jednom výstavním panelu jsou umístěny 
fotografie 23 regionálních osobností, které mu-
sejí soutěžící nejenom poznat, ale ještě k nim 
přiřadit díla, která jsou vyobrazena a náhodně 
rozmístěna na vedlejším panelu. Bratry Čapky, 
Němcovou, Kubátovou či Václava Havla jistě 
pozná každý, ale poznat malíře, architekty či 
hudebníky už je těžší. A ty, co k nim dokázali 
ještě bezchybně přiřadit díla, už bychom spo-
čítali na prstech. Ale našli se, o to větší jsme 
měli radost. Soutěž je celoroční, máte tedy ještě 

šanci nejen oprášit si školní znalosti, ale hlavně 
získat sympatické ceny. 

Od počátku roku věnujeme našim regionál-
ním osobnostem prostor v podobě výstav, be-
sed, přednášek, soutěží a dalších akcí. Výstavy, 
které můžete průběžně zhlédnout ve vstupní 
hale knihovny, jsme rozdělili do několika částí 
podle oborů a profesí. V zimě to byli pohád-
káři, po nich slavné rodiny, divadelníci, malí-
ři a architekti, fotografové a na sklonku roku 
dostanou prostor novináři. Od října do prosince 
potom bude v galerii Dokola ve čtvrtém podla-
ží knihovny otevřena závěrečná výstava, která 
by měla být výběrem toho nejlepšího, co v kra-
ji máme. Přijďte se podívat, třeba trochu záře 
našich regionálních hvězd osvítí i vás a hlavně, 
budete hrdí spolu s námi. A nebojte se, určitě 
je poznáte. 

Kontakt na autorku: jaroslava.vydarena@svkhk.cz

mailto:jaroslava.vydarena@svkhk.cz
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OKÉNKO OKÉNKO
časem okouzlila čtenáře knihou Kdo zabil Snížka? 
a nyní knihou Klub divných dětí. Klára Smolíko-
vá chrlí pravidelně množství skvělých knih pro 
malé i velké čtenáře. Starší děti si oblíbily přede-
vším její detektivky Tajná dvojka A+B, které píše 
společně s manželem Jiřím W. Procházkou. Útěk 
Kryšpína N. Ivony Březinové je útlá knížka, která 
ale obsahuje silný příběh o šikanovaném chlapci. 
Děti po této knize sahají velmi často, nejčastěji 
po společné aktivitě právě nad touto knihou. Dal-
ší skvělou českou autorkou je Petra Braunová, je-
jíž Evička lhářka žhářka, která vyšla v loňském 
roce, je excelentní příběh jednoho smutného ži-
votního osudu. Děj je emotivní a i dospělý čtenář 
bude osudem hlavní hrdinky zasažen.

Zábava a humor pro všechny
Skvělým a velmi oblíbeným autorem je Da-

vid Walliams. Čtenáři, kteří se zamilovali do knih 
Roalda Dahla, budou milovat i Walliamsovy kni-
hy – všechny. Nejoblíbenější jsou však Nejhorší 
děti na světě a Babička drsňačka. Letos vyšla 
Ledová obluda, která se na regálu nikdy příliš 
dlouho neohřeje. Naprostým fenoménem je ně-
kolikadílný Ztřeštěný dům na stromě. V každém 
dalším dílu narůstá dům o 13 pater, která jsou vy-
bavena bowlingovou dráhou, čokoládovou fon-
tánou, nádrží s lidožravými žraloky, fontánami 

na limonádu a spoustou dalších věcí, které si jen 
čtenář dovede představit.

Trochu drsného čtení
Napínavý děj, útlá měkká vazba a velká pís-

mena. To jsou knihy ze série Přežil jsem… ame-
rické autorky Lauren Tarshisové. Tyto knihy mají 
potenciál přivést k četbě i děti, které berou knihy 
jako nutné zlo ke splnění požadavků na čtenářský 
deník. Stejně tak je oceňují i dospělí čtenáři, kte-
rým se horší zrak, příběh je totiž čtivý a napína-
vý. Jak Hitler ukradl růžového králíčka od Judith 
Kerrové jemným způsobem ukazuje, jak válka 
ovlivňuje životy všech. Série Holky na vodítku 
Ivony Březinové je nestárnoucí klasikou dívčího 
čtení. Jsou to přesně ty knihy, které když začnete 
číst, nemůžete přestat.

Čtenářské cestičky jsou nevyzpytatelné. Kni-
hovník by měl být průvodcem a rádcem, svítit 
dětem na cestu. Vzbuzovat nadšení a předávat 
radost ze čtení svému okolí. Knihovnictví je totiž 
hlavně o člověčině a lidském přístupu. Přeji tedy 
nám, knihovníkům, abychom si uměli najít radost 
i ve složitých situacích a kousek radosti předat 
i svému okolí.

Kontakt na autorku: sehnalova@knihovna.jicin.cz 

Do knih se koronavirus ještě nestihl 
dostat, anebo ano?

Vanda Vaníčková

Spíše než autorem článku se cítím jeho edi-
torem. Tím, kdo skládá dobré texty, aby z nich 
vznikl (troufale řečeno) ještě lepší výsledek. Vý-
sledek v tomto případě motivovaný „koronasitu-
ací“, která je tu s námi od jara. I když se ze všech 
stran neustále dozvídáme, že se nyní nacházíme 

v novém, výjimečném a mimořádném stavu, při 
pohledu do literatury to vypadá trochu jinak. 

Vybrala jsem útržky z různých knih, z nichž 
mezi řádky cítím spojení s atmosférou, jež 
se naší společností ve většině letošního roku 
nese. Není to o rouškách, dezinfekci a omeze-
ní v restauracích. Stejně jako koronavirus není 
jenom o zdravotních obtížích. Ukázky z textů 

připomínají moudra, která se v nich ukrýva-
jí, a jejich možné připodobnění právě k dnešní 
době. A to bez ohledu na fakt, zda fandíme po-
litikům, epidemiologům, strach budícím noviná-
řům nebo jsme kritiky toho všeho. 

Anebo je to podobnost zcela náhodná posíle-
ná mou snahou vidět v textech víc, než v nich je. 
Co myslíte vy?

Společnost a bezpečí
„Moderní společnost nevěří, že může být 

v bezpečí, pokud vědomě a záměrně nepodnik-
ne opatření, jimiž by svoji bezpečnost zajisti-
la. K těmto opatřením v první řadě patří řízení 
a sledování lidského chování, to znamená soci-
ální kontrola. Tu lze vykonávat dvěma způsoby. 
Je možné stavět lidi do situace, která jim zabra-
ňuje dělat to, co je nežádoucí; také je možné je 
stavět do situace, která je podněcuje k tomu, co 
je žádoucí.“ (Bauman, 1988, s. 19)

Elity hledají řešení
„Nic není tak citlivé, tak útlé, tak křehké 

a měnivé jako náklonnost a city občanů, kteří se 
nejen dokáží rozhněvat na nešlechetnost kandi-
dátů, ale občas ohrnují nos i nad správným jed-
náním.“ (Cicero in Plachetka, 1996)

„Já vím, intelektuálové a snobové se lidové 
moudrosti vysmívají. Dělají však chybu! Lid 
bývá často moudřejší než jeho elity, které se 
mylně považují za nadřazené. (…) Naše spo-
lečnost natolik uvěřila tomu, že se všechno ode-
hrává v hlavě, že jsme se odřízli od zbytku těla. 
Uznáváme výhradně mozek, a to jen proto, že 
obsahuje neurony.“ (Gounelle, 2014, s. 87-88)

„Epidemie je snem mocných, umožňuje kont-
rolovat populaci, určit každému jeho místo, vést 
o každém podrobné registry informací a vytvo-
řit strnulý prostor, v němž každý občan podléhá 
přímému vlivu moci.“ (Foucault, 1975)

„Zkušenosti nás učí: je chyba unáhleně soudit, 

že něco, čemu jsme neporozuměli, musí být nut-
ně omyl. Ostatně některé věci, kterým jsem kdysi 
nerozuměl, jsou pro mě dnes jasné jako den.“ 
(Gándhí in: Stern, 1998, s. 52)

Co mám dělat já?
„V našem současném stavu pololidí-polozví-

řat nás arogantní nevědomost nutí k domněnce, 
že skutečně naplňujeme úděl lidského rodu, když 
oplácíme ránu ranou a rozdmýcháváme v sobě 
hněv. Chceme věřit, že odveta je zákon lidského 
rodu, přestože všechna Písma ukazují, že odveta 
není nikdy nutná, i když v některých případech 
je povolená. Naopak sebeovládání je povinné 
vždycky.“ (Gándhí in: Stern, 1998, s. 80) 

„Když vámi zmítají pochybnosti nebo se cítíte 
příliš zaujati sami sebou, vzpomeňte si na obli-
čej toho nejchudšího a nejosamělejšího člověka, 
kterého jste kdy poznali. Ptejte se sami sebe, jak 
mu můžete pomoci. A ucítíte, jak se pochybnosti 
i zaujetí vlastní osobou rozpouštějí.“ (Gándhí 
in: Stern, 1998, s. 80)
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Petr Rybář

V nedávném rozhovoru pro tento časopis1) jsem 
přiznal, že četba z veřejné knihovny mi v mládí po-
otevřela cestu k životnímu zaměření na přírodově-
du, i skutečnost, že nejoblíbenější oblastí v okolním 
světě je mi skandinávský Sever. A právě tam jsem 
několikrát navštívil knihovnu, která jedinečným 
způsobem propojuje přírodní podmínky při polár-
ním kruhu s potřebami lidské kultury. Leží v zemi, 
jejíž jméno u nás zná málokdo a která překračuje 
obvyklé státoprávní zvyklosti (čtenáře ujišťuji, že 
nejde o cimrmanovský vtípek). Konstituuje se 
teprve od konce 20. století na původně jen vágně 
vymezeném území Laponska a nazývá se Sápmi – 
země Sámů, původních obyvatel. Překrývá několik 
státních území bez ohledu na jejich hranice, a to od 
středního Norska přes Švédsko a Finsko až po os-
trov Kola v Rusku. Má svoji vlajku, hymnu i par-
lament a rozlohu téměř pětinásobku plochy Česka 
s více než dvěma miliony obyvatel, z nichž asi 
75 000 osob náleží k laponskému etniku.

Ona unikátní knihovna se v originále nazý-
vá Rovaniemen kaupunginkirjasto, tedy Veřej-
ná knihovna města Rovaniemi, centra finského 
Laponska (pardon, dnes prý je tento pojem po-
važován za zastaralý a poněkud hanlivý, takže: 
finské části Sápmi). Šedesátitisícové Rovaniemi, 

ležící na soutoku řek Kemi a Ounas mezi vrchy 
Ounas a Korkalo, bylo za 2. světové války téměř 
úplně zničeno. Mělo však štěstí (tak jako Hradec 
Králové po zboření josefínské pevnosti), že jeho 
obnovy se ujalo několik špičkových architek-
tů, především nejslavnější z nich – Alvar Aalto 
(1898–1976), mimo jiné autor kongresového pa-
láce Finlandia Hall v Helsinkách.

Aalto navrhl také kulturní komplex v Rova-
niemi, jehož ústřední budovou je Laponský dům 
(Lappia House), sloužící jako divadlo, sjezdový 
či koncertní sál s nezbytným zázemím, třeba re-
staurací či rozhlasovým studiem. Obrysy střešní 
konstrukce připomínají kopce zaoblené dávným 
ledovcem, zvané tunturi (což je i v češtině základ 
slova tundra) a nenechávají nikoho na pochybách, 
že stavba z roku 1965 vyrostla v odraze severské 
krajiny. Podobně vyhlíží jen pár metrů vzdálený 
objekt městské knihovny, též z kreslícího prkna 
Alvara Aalto, s členitým půdorysem a několika-
metrovými zdmi z celistvého betonu – teprve nad 
nimi vystupují šikmo položené bloky s širokými 
okny, která směřují do tří světových stran. Celek 
prý symbolizuje nahromaděné ledové kry, když 
na řece končí zima a v přírodě se probouzí život. 
Ale hlavně je dokonale funkční. U polárního kru-
hu totiž ani v letním poledni nestojí Slunce víc 
než pár stupňů nad obzorem (v zimě se téměř ne-
ukáže) a běžná okna by zachycovala málo světla. 
Jsou-li však vysoko nad zemí a za nimi parabo-
licky sklenuté bílé stropy, které odrážejí sluneční 
paprsky k podlaze, dostává se vnitřním prostorům 
dostatek světla, měkkého a bez stínů…

Několik kilometrů k severu – přímo na linii po-
lárního kruhu – leží zábavní park finského vánoč-
ního mužíka Joulupukkiho, pro mezinárodní publi-
kum označovaný jako Santa Claus Village. Mají tu 
obří hodiny, údajně „regulátor času“, takže Váno-
ce prý mohou slavit každý den v roce. Proudí sem 
zástupy turistů, užívajících si severské a vánoční 

OKÉNKO OKÉNKO
atrakce, jen v pavilonu se Santou nesmějí používat 
fotoaparáty… Konkurovali by totiž místním profe-
sionálům, kteří tu prodávají služby. A tak při prv-
ním vstupu do knihovny opatrně pronáším otázku, 
zda smím pořídit pár záběrů.

„Bez problémů“, říká s úsměvem knihovnice 
za obslužným pultem. Oddechnu si, protože pat-
řím k lidem, kteří co nevyfotografují či nenatočí, 
to zkrátka neviděli… Hned za vchodem se nabízí 
první příležitost, jak jinak než s přírodními moti-
vy. Je tu galerie znaků místních obcí – na jednom 
z nich je losos, na dalším rybí ocasy, jinde sněžný 
kur, též sobí parohy nebo stylizovaná polární záře 
a podobné motivy; země Sápmi je zkrátka spjata 
s přírodou se vším všudy!

Dozvídám se, že Alvar Aalto se inspiroval sta-
rověkým amfiteátrem, kde jsou si všichni společen-
sky rovni a mají shodné možnosti; čtenáři tu mo-
hou vstoupit v podstatě kamkoliv a využívat svoji 
knihovnu jako otevřenou knihu. Výpůjční oddělení 
je rozděleno do dvou vzájemně otevřených úrovní, 
tak jako amfiteátr – níže položené čítárny s příruční-
mi fondy nabízejí klidná místa pro studium se svět-
lem ze stropních světlíků i stolních lamp, na horní 
etáži jsou také knihovní regály a navíc servisní pult 

s počítači a další technikou. Samozřejmostí pro čte-
náře je přístup k internetu včetně propojení s další-
mi knihovnami v regionu i bezplatné wifi. 

Knihovna v Rovaniemi vznikla v roce 1860 
a od té doby několikrát změnila místo i územní 
působnost; v roce 1988 získala „Cenu severské 
knihovny“. Současná budova má plochu 3905 m2 
a její fondy zahrnují beletrii i literaturu faktu, 
hudební a filmové materiály, noviny a časopisy 
z různých oblastí poznání. Rozsáhlá a mnohoja-
zyčná je také specializovaná sbírka titulů věnova-
ných Laponsku. Knihovní fondy obsahují víc než 
440 000 svazků a roční obrat přesahuje milion 
položek. Nechybí tu ani výstavní „Laponský sál“, 
prezentující zejména současné umění skandináv-
ského Severu. Není bez zajímavosti, že kulturní 
zařízení funguje na největším evropském katastru 
o rozloze 8017 km2 (což je bezmála dvojnásobek 
plochy Královéhradeckého kraje, byť jen s 62 ti-
síci obyvateli), který vznikl v roce 2006 slou-
čením města s několika venkovskými obcemi. 
V regionu Sápmi se hovoří řadou odlišných sám-
ských nářečí, v podstatě samostatných jazyků: 
severní, jižní, skoltská, inarijská a luleská sám-
ština, přičemž další dva druhy sámštiny – piteská 
a umeská – pomalu zanikají a kemijská sámština 
již vymřela. A Čech k té směsici mateřštině vzdá-
lených uralských jazyků pocítí sympatie, protože 
psaná sámština (se kterou se setká přinejmenším 
v dopravním značení, a ovšem i v knihovně) vy-
užívá stejnou diakritiku jako český jazyk – háčky 
a čárky nad písmeny. Kde jinde tohle hledat?

Kontakt na autora: gavia@seznam.cz

Studovny osvětlují vysoko položená okna

Soukromí ve studovně

Znaky laponských obcí často využívají přírodní 
motivy (Inari)

Veřejná knihovna v Rovaniemi, v pozadí Lappia House

1) DUBNOVÁ, Markéta. RNDr. Petr Rybář aneb Pět kontinentů očima zoologa a ekologa. U nás: knihovnicko-in-
formační zpravodaj Královéhradeckého kraje. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 
2020, 30 (3), s. 11 – 12. ISSN 0862-9366. Dostupné též z https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/
Aktualni-cislo.aspx

Knihovna ze země Sápmi
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přehled nadpisů na stránce) nebo grafické prvky 
umožňující zvýraznit tipy, doporučené zdroje či 
možné problémy.

Kapitoly, jejich výběr nebo celou příručku 
lze tisknout či stáhnout ve formátech TXT, PDF, 
ODT nebo EPUB. Příručku lze také pohodlně číst 
na mobilních zařízeních. 

Příručka se snaží přispět k porozumění tématu 
přístupnosti. Výčet pravidel bývá těžko zapama-
tovatelný, ale pochopení, pro koho a proč jsou 

jednotlivá opatření důležitá, může podpořit jejich 
používání v každodenní praxi. Knihovna, která 
uvedené principy uplatní na svých webových 
stránkách, by neměla mít problémy se splněním 
požadavků zákona o přístupnosti ani s dostupnos-
tí webových stránek a elektronických služeb pro 
seniory, cizince, lidi s postižením, i další uživate-
le se specifickými potřebami.

Kontakt na autorku: cernin@jabok.cz

Kaitola příručky při zobrazení na počítači

Kapitola příručky v PDF výstupu 
vytvořeného na mobilním telefonu

Kapitola příručky při zobrazení na mobilním telefonu

Přístupné webové stránky - příručka pro 
knihovny

Eva Cerniňáková

Pro život lidí s postižením jsou informační 
technologie, internet a mobilní aplikace velkým 
přínosem. V mnohém jim usnadňují život a dáva-
jí jim možnost zvládat řadu činností samostatně, 
bez pomoci druhých. Bohužel, ne vždy mohou 
potenciál, který jim technologie nabízejí, plně vy-
užít, protože webové stránky nebo aplikace jsou 
často vytvořeny tak, že pro ně nejsou přístupné. 

Přístupnost řeší Zákon o přístupnosti webo-
vých stránek a mobilních aplikací1), který začal 
platit v dubnu 2019. Přístupnost se podle tohoto 
zákona týká většiny knihoven, navíc je i jedním 
ze základních předpokladů rovného přístupu ke 
knihovním službám a informacím. Protože však 
prováděcí metodický pokyn k zákonu o přístup-
nosti2) je určen spíše těm, kdo mají odborné zna-
losti v oblasti IT, pro mnoho knihovníků se příliš 
nehodí. Knihovnický institut NK ČR dal proto 
podnět ke vzniku metodické příručky určené pří-
mo pro pracovníky knihoven. Tato příručka byla 
zveřejněna v září 2020 pod názvem Přístupné 
webové stránky – příručka pro knihovny a je do-
stupná na adrese https://prirucky.ipk.nkp.cz/.

Příručka je určena všem pracovníkům kniho-
ven, nejen těm, kdo mají na starosti koncepci 
a správu webových stránek. Na přístupnost má 
totiž vliv nejen to, jak jsou webové stránky vy-
tvořeny, ale i způsob, jakým jsou informace na 
webu prezentovány, nebo jak přístupné jsou 

dokumenty ke stažení (ve formátech PDF, DOCX 
aj.), jako je knihovní řád, pozvánky aj. V příručce 
je kladen důraz na porozumění problematice, ni-
koliv pouze na samotná pravidla.

První část příručky nazvaná Uživatelé webu 
se specifickými potřebami je úvodem do pří-
stupnosti. Vysvětluje, pro které uživatele a proč 
je přístupnost důležitá, jaké jsou nejčastější pře-
kážky přístupnosti a jaká opatření naopak mohou 
pomoci. 

Hlavní část příručky Základy přístupnosti webu 
pro knihovníky je určena těm, kdo připravují kon-
cepci webu. Přináší podrobné informace o přístup-
nosti z hlediska jednotlivých opatření, doporučené 
zásady pro tvorbu přístupného webu i objasnění, 
jak může dodržování těchto zásad pomoci lidem 
se specifickými potřebami i běžným uživatelům.

Pro ty, kdo web spravují nebo na něj vkládají 
informace, je určena část nazvaná Manuál pří-
stupné editace webu. Jde o výběr témat z části 
Základy přístupnosti webu pro knihovny, která se 
přímo týkají editace stránek v redakčním systému.

Části Jak ověřit přístupnost a Přílohy obsahují 
praktické informace (kontrolní seznam pro ověře-
ní přístupnosti, tipy pro výběrové řízení na tvorbu 
webu, odkazy na články, nástroje aj.).

To, že je příručka dostupná prostřednictvím 
webového rozhraní, umožňuje vzájemné propoje-
ní souvisejících informací pomocí odkazů. V roz-
hraní je také k dispozici řada navigačních nástro-
jů (lišta s přehledem kapitol, historie prohlížení, 

1) Zákon ze dne 20. března 2019 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Sbírka zákonů České republiky, 2019, 44(99), s. 853-857.

2) NÁPRAVNÍKOVÁ, Jana a SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH. Metodic-
ký pokyn k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (včetně požadavků normy EN 301 549 V2. 1.2) [online]. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, Odbor eGover-
nmentu, 2020 [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-pokyn-pristupnost-interneto-
vych-stranek-a-mobilnich-aplikaci-pdf.aspx

mailto:cernin@jabok.cz
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Erika Jelínková

Ve středu 9. 9. 2020 proběhl v naší městské 
knihovně křest a autorské čtení knihy Strom 
Bydžova. 

S myšlenkou vydat soubor 
děl novobydžovských autorů za 
mnou přišel spisovatel Michal 
Vrba, který žije v Novém Bydžo-
vě, koncem roku 2018. Myšlen-
ka mě nadchla, a tak jsme začali 
shánět peníze, naštěstí se ještě 
neuzavřel rozpočet na další rok 
a autory. Zveřejnili jsme výzvu 
v Novobydžovském zpravodaji, 
na webu a facebooku městské 
knihovny. Jedinou podmínkou 
bylo, aby autor žil v Novém 
Bydžově. Postupně se nám se-
šlo sedm odvážných, kteří byli 
ochotní svá díla představit veřej-
nosti. Kniha má tak poměrně širo-
ký záběr od osobní poezie přes akční příběhy až 
po punkově přímočarou báseň. Autorku ilustrací 
jsme našli v místní ZUŠ a její osobitý styl knihu 
velice pěkně doplňuje. 

Po mé krátké úvodní řeči se slova ujal Michal 
Vrba, který se pro dnešní večer ujal role kmotra. 
Vzhledem k tomu, že je otcem myšlenky knižně 
vydat soubor děl bydžovských autorů, povyprávěl 
o tom, co ho k tomuto zajímavému nápadu přivedlo. 

Pak už jsem na pódium pozva-
la autory a ilustrátorku, tak aby-
chom mohli naše společné dílo 
pokřtít a připít mu na vlídné přije-
tí od čtenářů. Následně se jednot-
liví autoři představili a pohovořili 
o tom, co bylo inspirací k napsání 
jejich povídky nebo básně. Těm, 
kdo na křtu nebyli, je alespoň vy-
jmenuji: Tereza Blahová, Martin 
Drobek, Oldřich Vágner, David 
Khol, Martin Tichý, Jan Skalic-
ký, Tomáš Komárek a ilustracemi 
knihu doplnila Anna Mauerová. 
Diváci dostali prostor pro své 
dotazy a přímo na místě si moh-
li knihu koupit a nechat si ji po-

depsat. Vy, kdo knihu ještě nemáte, si ji můžete 
zakoupit v naší knihovně a také bude k prodeji na 
Svatomartinském jarmarku.

Ještě chvilku probíhala neformální diskuze 
a postupně jsme se rozešli, někdo domů, někdo 
pokračovat v povídání v nedalekém pohostinství. 
Myslím, že akce se nám vydařila a můžeme do 
budoucna přemýšlet o dalším, třeba i košatějším 
stromě. Ráda bych poděkovala Michalu Vrbovi, 
který má na vzniku knihy Strom Bydžova velkou 
zásluhu a odvedl největší kus práce a Městu Nový 
Bydžov, které ji financovalo, autorům a ilustrá-
torce za jejich odvahu a všem, kdo přišli, za jejich 
zájem. Strávili jsme spolu příjemný večer a já se 
budu těšit na další. 

Kontakt na autorku: jelinkova2@novybydzov.cz

DOPORUČUJEME DO VAŠICH FONDŮ POKLADY KNIHOVNÍCH FONDŮ

Iva Košťálová

Každý knihovní fond má svá nej a mezi nimi 
i nejstarší knihu. V Knihovně města Hradce Krá-
lové to je Citara Nového Zákona… od Antonína 
Koniáše, kterou vydala Alžběta Tibelli v roce 
1799. Proslulá Tibelliova tiskárna ve městě fungo-
vala již od roku 1711. Alžběta Tibelli převzala tis-
kárnu po svém zemřelém manželovi Janu Klimen-
tovi Tibellim. Brzy se dostala do tíživé finanční 
situace kvůli úbytku zakázek v důsledku zrušení 
jezuitského řádu a náboženských bratrstev. Po své 
smrti v roce 1806 odkázala podnik faktorovi Fran-
tišku Boučkovi. Ten byl ovšem brzy ze situace, ve 
které se tiskárna nacházela, zoufalý a velmi rád ji 
o dva roky později prodal Janu Hostivítu Pospíši-
lovi. To už je ale jiný příběh.

Vraťme se k Antonínovi Koniášovi. Narodil se 
v rodině knihtiskaře, je tedy trochu paradoxní, že 
proslul svou horlivou cenzurou a konfiskací neka-
tolických knih, které často i veřejně pálil (v Hradci 
Králové to bylo roku 1728, 1731 a 1735). Knihy 
cenzuroval tím, že v nich škrtal a přepisoval podle 
něj závadné pasáže. Sám byl autorem několika 
spisů. Tato jeho aktivita byla spjata právě s hra-
deckou Tibelliovou tiskárnou. Vydal zde i své nej-
známější dílo: Klíč kacířské bludy k rozeznání otví-
rající, k vykořenění zamýkající. Ve snaze nahradit 

zabavené knihy uveřejnil několik duchovních spisů. 
Mimo jiné uspořádal sbírku duchovních písní s vel-
mi dlouhým názvem Citara Nového Zákona pra-
vého Boha v předrahých Kristové víry tajemstvích 
a svatých jeho libozpěvně oslavující aneb Písně 
celoroční s nimiž věrné duše v každý čas Boha 
chváliti, při vejročních slavnostech milostně Syna 
Božího vtělení, a předivné světa vykoupení sobě 
potěšitedlně připomínati, ve všech potřebách a pří-
padnostech zkormoucenou mysl obveseliti může 
k duchovnímu potěšení všem vlastencům předsta-
vené. Poprvé byl tento kancionál publikován v roce 
1727. Do roku 1800 vyšel celkem v sedmi známých 
vydáních. Je tištěn gotikou a vázán v kůži na lepen-
ce. Vazba našeho exempláře je již částečně poško-
zená a chybí zadní desky. Sbírka obsahuje většinou 
starší převzaté a upravené duchovní písně. Některé 
ale složil sám Koniáš, jako např. Píseň o vykořeně-
ní kacířských kněh, která je zřejmě ovlivněna starší 
jezuitskou skladbou Zapalte kacířské bludy. 

„Spis jest mnohém subtilnější 
a k zavedení schopnější,
věrný se ho stříci musí,
chce-li spasiti svou duši.
Šíří se též spis dáleji,
trvá nežli řeč stáleji,
rozům s falší zaslepuje,
bludy v srdce vkořeňuje.“

Nejstarší kniha ve fondu 
Knihovny města Hradce Králové

Strom Bydžova

Křest

Strom Bydžova

mailto:jelinkova2@novybydzov.cz
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ředitel SVK HK Josef Vlček při své pravidelné 
ranní pochůzce po knihovně rádoby nenápadně 
poptával knihovnic, zda by se některá nechtěla 
ujmout v té době stagnujícího zpravodaje, řekla 
jsem nonšalantně: „Proč ne, já to zkusím“.

Nutno říci, že zpravodaj nebyl v té době 
v dobré kondici. Do roku 1996 vycházela pravi-
delně čtyři čísla ročně, v roce 1997 však vzhle-
dem k úsporným opatřením vyšlo jen jedno číslo. 
V roce 1998 připravila knihovna dvě čísla, která 
byla zveřejněna pouze v elektronické podobě na 
webových stránkách SVK. V březnu 2000 vyšlo 
pod mým vedením první číslo zpravodaje, jehož 
editorial nesl název „V mírně pozměněné po-
době“. Jsem přesvědčena, že slovo mírně bylo 
použito z nemístné skromnosti, protože podoba 
zpravodaje byla pozměněna silně. Změnil se ne-
jen vzhled, ale i obsah. 

O grafickou podobu, obálku a sazbu se staral 
mladý kolega Jan Pokorný z odboru informačních 
technologií. Kolem roku 2000 byli mnozí z nás 

oslněni novými technologiemi, které vtrhly do 
knihoven. Ať už šlo o internet, CD-ROMy, data-
báze, nástroje pro správu počítačových sítí, nej-
různější aplikace či stále vylepšované knihovnic-
ké systémy. Graficky nápaditě zpracované koláže 
obrázků těchto novinek se objevovaly na barev-
ných obálkách zpravodaje. To byl ohromný skok 
dopředu oproti dřívějším obálkám, na kterých 
byla zpravidla jednobarevná fotografie některé 
z knihoven regionu. Zpravodaj tak lákal k pro-
listování již svojí obálkou, na které byly titulky 
hlavních článků každého čísla a strana, na které se 
článek nachází. Uvnitř byly černobílé fotografie, 
loga a grafika. Tisk byl svěřen hradecké tiskárně 
Dukase s.r.o. Protože tisk byl finančně poměrně 
náročný, rozhodli jsme se jej částečně hradit z in-
zerce. Byla to ale klopotná práce přesvědčovat 
firmy, aby ve zpravodaji, který měl dosah omeze-
ný více méně na knihovny, inzerovaly. Záměr se 
částečně podařil, mezi inzerenty byly především 
regionální nakladatelství, tiskárny, IT firmy z ob-
lasti vyhledávání a správy informací a knihařství.

Záměr změnit podobu zpravodaje se však 
netýkal pouze vzhledu, ale především obsahu. 
Ambicí bylo povznést zpravodaj nad regionál-
ní úroveň, vymanit se z neustále se opakující-
ho sdělování vzájemně podobných zkušeností 
z knihoven regionu, zvyšovat úroveň a vzdělávat 
knihovnice menších knihoven tak, aby se nové 
technologie rozšířily i tam.

Každé číslo bylo věnováno nějakému hlav-
nímu tématu, ke kterému jsem se snažila obsta-
rat článek od knihovnické osobnosti známé na 
celostátní úrovni. V mnoha případech se to po-
dařilo, třebaže příspěvky nebyly v té době ho-
norované. A tak ve zpravodaji publikovali např. 
Ing. Stanislav Psohlavec z AiP Beroun, s.r.o., 
PhDr. Františka Vrbenská z Národní knihovny 
ČR, PhDr. Jaroslav Vyčichlo z SVK Plzeň, Petr 
Břicháček z AiP Safe s.r.o., Ing. Jiří Mika z SVK 
Kladno či doc. PhDr. Mgr. Richard Papík, PhD., 
z UISK FF Praha. Pokud o to měly zájem, mohly 
se k tématu vyjádřit i regionální knihovny. Další 
změnou bylo zavedení pravidelných rubrik. Ja-
kožto šéfredaktorka jsem oslovovala regionální 
osobnosti z různých oborů (historiky, pedagogy, 
knihovníky) a vedla s nimi rozhovory. V Okénku 

KDO JE

Lenka Málková

První, co mě napadlo, když jsem byla požádá-
na o příspěvek do zpravodaje U nás, bylo: „Pro-
boha, vždyť já si už vůbec nepamatuji, co bylo 
před dvaceti lety“. Jako bývalá knihovnice a člo-
věk ovlivněný svým povoláním jsem se rozhodla 
hledat informace na místě činu. Vypůjčila jsem si 
v knihovně inkriminovaná čísla zpravodaje a jala 
se vzpomínat. 

Možná by vás zajímalo, proč a jak jsem se sta-
la šéfredaktorkou. Bylo mi 43 let a v SVK HK 
jsem pracovala sotva jeden rok. Moje pracovní 

náplň v oddělení věcné katalogizace byla sice po-
měrně zajímavá, ale vzhledem k mé turbulentní 
pracovní historii poněkud statická. Od maturity 
jsem prošla mnohými profesemi, i když nemůžu 
s čistým svědomím tvrdit, že vše, co jsem děla-
la, jsem dělala ráda. Posuďte sami: sekretářka, 
mzdová účetní, dílenská plánovačka, pracovnice 
objednávající uhlí, dokumentaristka v oddělení 
VTEI, lektorka angličtiny na volné noze, učitelka 
angličtiny na základní i střední škole a konečně 
exportní manažerka jednodenních kuřat v šlech-
titelské firmě na pokraji bankrotu (doufám, že ne 
mojí vinou). Nedivte se tedy, že když se tehdejší 

Jak to bylo se zpravodajem 
U nás v roce 2000 – 2001 

(vzpomínky tehdejší šéfredaktorky)

KDO JE
Dále v kancionálu najdeme např. Veselé vá-

noční hody, Chtíc, aby spal, Píseň o věčnosti, 
Píseň o smrti, Píseň o soudném dni, Píseň o mu-
kách pekelných a další. Při listování narazíme 
i na několik poznámek psaných rukou kurentem 
v češtině. Jedná se o záznamy o narozeních, úmr-
tích a svatbách různých členů rodiny Kačerových, 
např. „Narodila se dcera Anna dne 15. prosince 
1869“. Bohužel již není možné zjistit, kdo knihu 
tehdy vlastnil a psal si do ní poznámky.

Jediný exemplář Citary Nového Zákona… je 
k dispozici v referenčním centru knihovny, a to 
pouze prezenčně. Je to také populární součást pro-
hlídky knihovny, obzvláště pro malé návštěvníky.

Zdroje:
DIVIŠOVÁ, Jaroslava. Encyklopedie města 
Hradce Králové. Hradec Králové: Garamon, 
2011, 846 s. ISBN 978-80-86472-52-2.

Hradecká čítanka: Hradec Králové v poezii 

a próze. 1. vydání. Hradec Králové: Knihovna 
města Hradce Králové, 2018. 210 stran. ISBN 
978-80-85059-54-0.

Knihovna Památníku národního písemnictví, 
2019. Cytara Nowého Zákona Prawého Boha 
W Předrahých Krystowé Wjry Tagemstwjch, 
a Swatých geho Ljbo-Spěwné Osláwugjcý [on-
line]. [cit. 26. 10. 2020]. Dostupné z: https://arl.
pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/arl-pnp/en/de-
tail-pnp_us_cat-041963-Cytara-Noweho-Zako-
na-Praweho-Boha-W-Predrahych-Krystowe-Wj-
ry-Tagemstwjch-a-Swatych-geho-LjboSpewne/ 

PAULAS, Jan, 2010. Na Koniáše se nelze dívat 
očima dnešní doby. In: Katolický týdeník [online]. 
21. 10. 2010 [cit. 26. 10. 2020]. Dostupné z: htt-
ps://www.katyd.cz/clanky/na-koniase-se-nelze-

-divat-ocima-dnesni-doby.html.

Kontakt na autorku: kostalova@knihovnahk.cz
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Když pak Karel napsal veselohru Sládci, byla 
tam v roce 1837 o Velikonocích uvedena a měla 
úspěch. Hrála v ní samozřejmě i Betynka. 

Od roku 1836 se Karel s Betynkou vídal častěji, 
protože pobývala u své tety v Praze. A dokonce 
spolu zajeli i do Miletína na svatbu Karlovy sestry. 

Roku 1837 Karel úspěšně studia dokončil. 
Stal se přísedícím u soudu, ale bezplatně. Stále 
musel, jako v době studií, dávat kondice, aby měl 
alespoň nějaký příjem. V roce 1842 Karlovi vyšla 
první sbírka Písní národních v Čechách. Jinak se 
rychle učil cizím jazykům. Studoval třeba i ruš-
tinu. Však doprovázel profesora moskevské uni-
verzity O. M. Bodjanského po Chodsku. 

V roce 1842 Karel s Betynkou zajeli do Žeb-
ráku za její vážně nemocnou maminkou. Ta 
Karla požádala, aby si Betynku co nejdříve vzal. 
V květnu pak byla ve Zdicích svatba. Brzy po ní 
Betynčina matka zemřela. 

Karel se také zajímal o pohádky. Však mu 
i Božena Němcová nabídla své rukopisy čes-
kých pohádek. Když si je přečetl, navrhl jí, aby 
je vydala sama. Také se mu zásluhou Františka 
Palackého splnilo přání cestovat po Čechách 
a prohledávat venkovské archivy. Tak působil 
ve Frýdlantu, na Chodsku, Plzeňsku, Č. Budějo-
vicích (tam získal pro Vlastenecké muzeum opis 
Kosmovy kroniky), Táboře, Soběslavi, v klášteře 
Zlatá Koruna (tam v knihovně získal kompletní 
Postilu od Mistra Jana Husa). Poznal se s mno-
ha dalšími známými osobnostmi – Josefem Ka-
jetánem Tylem, Karlem Havlíčkem Borovským, 
Karlem Sabinou, Karlem Hynkem Máchou. Když 
měl v roce 1847 přednášku v oboru slovanského 
bájesloví, pochválil ho i sám Josef Jungmann. 

V roce 1848 proběhly i v Praze velké nepo-
koje. Pak byl ustanoven stočlenný Národní výbor 
a jedním z nich byl i Karel Jaromír Erben. Vel-
kým překvapením pro Karla bylo, když mu hra-
bě Thun nabídl, aby se stal redaktorem vládních 
Pražských novin. Na radu Františka Palackého to 
nakonec přijal. Byl také chválen za překlad soud-
ního a konkurzního řádu do češtiny. Když jeho 
otec ovdověl, Karel mu nabídl pobyt v zimních 
měsících v Praze. Ze zdravotních důvodů dal 
Karel výpověď a jako šéfredaktor skončil. Pak 
sehnal zaměstnání ve Vídni jako znalec českého 

jazyka v právnické terminologii. 
V jeho rodině se narodily čtyři děti. Blažena, 

Ladislava, Jaromír (ten půlroční zemřel) a Bohu-
slava (ta jediná se vdala a já jsem si dopisovala 
s její vnučkou Bohuslavou Čapkovou). Koncem 
roku 1850 měl Karel velké zdravotní problé-
my. A když mu v květnu 1851 zemřel otec, ani 
na pohřeb nemohl do Miletína přijet. V létě byl 
pak vypsán konkurz na místo stálého městského 
archiváře a Karel se ihned přihlásil. Hlasovalo 
pro něho 68 členů komise ze 70. Na doporuče-
ní lékaře v létě zavítal do Miletína ke své sestře. 
Když se vrátil do Prahy, nakladatel Pospíšil ho 
přemluvil, aby svoje balady uspořádal ke knižní-
mu vydání. A tak sbírka dvanácti balad vyšla na 
jaře 1853 pod názvem Kytice. Dost knížek Karel 
rozdal svým známým. Boženě Němcové ji poslal 
poštou a vložil do knížky bankovky v hodnotě 
sto zlatých, protože věděl, že má velké finanční 
problémy. Když v roce 1854 císař František Josef 
I. se svou ženou „Sissi“ zavítal do Prahy a Karel 
měl tu čest potkat se s nimi na Hradě, osobně cí-
sařovně Kytici daroval. 

Na přelomu roku 1856–57 měla Betynka zdra-
votní problémy. Na chvíli odjela do Žebráku k se-
stře. Její zdravotní stav se nelepšil a nakonec se 
vrátila do Prahy a to do špitálu u kláštera Milo-
srdných sester na Malé Straně. Karel se s dětmi 
přestěhoval na Malou Stranu. A v srpnu roku 1857 
tam Betynka zemřela. Karlův život byl pak velmi 
těžký. Jeho sestra si o něho dělala starost a po čase 
ho pozvala do Miletína a tam mu navrhla, aby se 
znovu oženil a dokonce i znala ženu, která by se 
dobře o jeho tři dcery starala. Byla to Žofie Mast-
ná z Lomnice nad Popelkou. Karel ji od vidění 
znal. A nakonec se s ní v roce 1859 oženil. Z to-
hoto manželství se narodily dvě děti (Vladimír 
a Marie), ale obě bohužel v útlém věku zemřely. 
Žofie se pečlivě starala o tři nevlastní dcery. 

V roce 1867 byl Karel dokonce na národopis-
né výstavě v Moskvě. A nám zanechal mnoho 
úžasných děl. Ovládal dvanáct cizích jazyků. Na-
psal mnoho pohádek a jeho zásluhou se nám za-
chovalo dva tisíce dvě stě lidových písní. Zemřel 
22. listopadu 1870 ve věku 59 let. 

Kontakt na autorku: j.hellinger@raz-dva.cz 

Růžena Hellingerová

Protože to v listopadu 2020 bude 150 let od 
úmrtí našeho slavného rodáka, připomeňme si 
něco z jeho života.

Narodil se v Miletíně v domě čp. 142 sedmého 
listopadu 1811 jako druhý z dvojčat. Jeho bratr 
Jan brzy po narození zemřel. A z devíti dětí v této 
rodině jich zemřelo sedm. Na živu zůstala ještě 
Karlova mladší sestra Josefa. Otec Jan byl šev-
cem a pro uživení rodiny si navíc ještě přivydělá-
val sadařstvím. Maminka Anna pocházela z uči-
telské rodiny Žábů. 

Karel byl nadaný žák a zásluhou faráře Jana 
Arnolda a jeho kaplana byl připravován na vyšší 
studia. Hlavně výukou němčiny. Tehdy byla vy-
učovacím jazykem právě němčina. A Karel byl 
přijat roku 1831 na gymnázium v Hradci Králové. 
Své první verše pak napsal v němčině. Po úspěš-
ném ukončení gymnázia byl přijat na právnickou 
fakultu v Praze. Finančně mu vypomáhal majitel 
miletínského panství Hynek Falge. Jeho spolu-
žákem byl také Karel Havlík ze Žebráku, o jed-
něch prázdninách k němu dokonce Erben zavítal. 
Karel se na návštěvě zamiloval do Barbory Me-
čířové. Ona byla členkou ochotnického spolku. 

Karel Jaromír Erben

do zahraničí byly předávány zkušenosti ze slu-
žebních cest. Pravidelně se objevovala také rubri-
ka Ze života knihovnických organizací a Přírůst-
ky a recenze knihovnické literatury. Samozřejmá 
byla výměna zkušeností mezi knihovnami, upo-
zorňování na zajímavé akce v knihovnách, názory 
na používané technologie a průzkumy spokoje-
nosti uživatelů a knihovníků s nimi.

Vydávání zpravodaje bylo sice v roce 2001 do-
časně zastaveno, ale s vyhlášením Programu pod-
pory zajištění výkonu regionálních funkcí v roce 
2002 začal být zpravodaj znovu vydáván a jeho 
financování bylo pokryto z tohoto programu. Ale 
to už je jiná kapitola s jinou šéfredaktorkou.

Zajímavé citáty z rozhovorů s regionálními 
osobnostmi ve zpravodaji U nás v roce 2000:

PhDr. Josef Ptáček – regionální historik, 
pedagog

(č. 1/2000)
„Moje heslo zní: Lepší kniha v polici nežli pra-

se v lednici.“

Mgr. Ivo Martin – středoškolský učitel, 
v době studií pravidelný návštěvník SVK

 (č. 2/2000)
„Myslím, že kdo chce, do knihovny si cestu 

vždy nejde, kdo zájem nemá, k návštěvě knihov-
ny ho sebelepší propagace a popularizace knihov-
nických služeb nepodnítí.“

PhDr. Vlasta Hamplová – dlouholetá 
knihovnice v SVK

(č. 3/2000)
„V rodině, kde nikdo nečte, kde nikdo knihy 

nepotřebuje, čtenáře mezi dětmi nehledej.“

Doc. PhDr. Jan Dvořák – spisovatel, vyso-
koškolský učitel, zakladatel Literárních dílen 
v SVK

(č. 4/2000)
„Četbou navazujeme s autorem dialog, to zna-

mená, že neustále konfrontujeme vlastní svět se 
světem spisovatelovým – a tím se naše vidění 
a prociťování života znásobuje a prohlubuje, stá-
váme se prostě bohatšími, zamýšlíme se z jiných 
úhlů pohledu nad otázkami, které nás trápí a na 
něž si nedovedeme odpovědět.

Kontakt na autorku: lenkamalkova56@gmail.com

KDO JE KDO JE

file:///D:/data/AD_reklama/2020/09-knihovny/U%20n%c3%a1s%20%c4%8d.%204_2020/U%20%20n%c3%a1s%20%c4%8d.%204_2020/fotky-cernobile/Doporu%c4%8dujeme%20do%20va%c5%a1ich%20fond%c5%af/Strom%20Byd%c5%beova/lenkamalkova56@gmail.com
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TIPY A NÁMĚTY

Do čísla přispěli:
Bc. Vlaďka Buchtová – SVK v Hradci Králové, Mgr. Eva Cerniňáková – Knihovna 
Jabok, Theo Falta – Knihovna města Hradce Králové, Ing. arch. Pavel Hejzlar – Ateliér 
PH, Růžena Hellingerová – bývalá průvodkyně v rodném domku K. J. Erbena v Miletíně, 
Bc. Kateřina Hubertová – Knihovna města Hradce Králové, Mgr. Kateřina Janošková – 
Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Ing. Erika Jelínková – Městská knihovna, klub 
MEKKA a TIC Nový Bydžov, Iva Košťálová – Knihovna města Hradce Králové, Hana 
Kramářová – Knihovna Nechanice, Lenka Macháčková – Městská knihovna Nová 
Paka, Mgr. Lucie Macháčková – Knihovnický institut NKP, Mgr. Lenka Málková – 
SVK v Hradci Králové, Monika Nováková – starostka a knihovnice obce Zachrašťany, 
Jitka Pokorná – Knihovna města Hradce Králové, Alena Pospíšilová – Knihovna 
Antonína Bocha Libošovice, RNDr. Petr Rybář – zoolog, ekolog, publicista, Mgr. Petra 
Řoutilová – SVK v Hradci Králové, Mgr. Michaela Sehnalová – Knihovna Václava 
Čtvrtka v Jičíně, Bc. Eva Semrádová – SVK v Hradci Králové, Mgr. Věra Škraňková – 
SKIP 08 Východní Čechy, Jana Tichá – Městská knihovna Chlumec nad Cidlinou, 
Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Mgr. Jaroslava 
Vydarená – SVK v Hradci Králové, Ing. Josef Zima – předseda výboru AriD.

Příměstský tábor spisovatelů KMHK

Jako důkaz, že projekt PPUČ nepatří do kate-
gorie „peníze z EU, které je potřeba hlavně rych-
le vyčerpat“, nabízím některé své aktivity vzniklé 
v rámci projektu. Všechny jsem vyzkoušela bě-
hem seminářů s žáky základních škol v různých 
knihovnách našeho kraje. A úspěšně. :)
• Aktivita Balič novodobý; https://clanky.rvp.cz/

clanek/c/z/22015/BALIC-NOVODOBY.html/

• Aktivita Cizí zeď; https://clanky.rvp.cz/cla-
nek/c/Z/22288/cizi-zed.html/

• Aktivita Vydej svůj článek!; https://clanky.
rvp.cz/clanek/c/z/22533/VYDEJ-SVUJ-C-
LANEK.html/

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz

OBSAH CO S TÍM V KNIHOVNĚ?

Výukové aktivity podporující rozvoj 
gramotností (zejména čtenářské a digitální).

Aplikovat v informačních lekcích pro 
děti, žáky a další skupiny uživatelů.

Příklady dobré praxe, zkušenosti 
učitelů a lektorů.

Inspirovat se, poupravit 
a vyzkoušet při lekcích.

Odborné zdroje a prezentace 
ze setkání učitelů; webináře; 
pětiminutovky (krátká videa).

Využít k sebevzdělávání a rozšíření 
profesních obzorů knihovníků. 

Přihlášky na odborné akce, 
setkání, konference.

Podpořit vzdělávání knihovníků a přímé 
sdílení zkušeností, neboť nejlépe se v praxi 
realizuje to, co si sám předem vyzkouším.

Gramotnosti jedou!

Vanda Vaníčková

„Abychom dětem na cestě za poznáním byli 
dobrými průvodci, musíme umět vzdělávání na-
hlížet z různých úhlů. Vodítkem takového přemýš-
lení jsou mimo jiné gramotnosti.“1)

Výše uvedenou motivací vítá své návštěvníky 
webová stránka gramotnosti.pro, která je jedním 
z výstupů projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). 
Jedná se o projekt zajišťovaný Národním peda-
gogickým institutem ČR, jenž by bez ohledu na 
název neměl uniknout ani pozornosti knihovníků. 

Hlavním cílem projektu je podpořit u českých dětí 
i učitelů rozvoj tzv. základních gramotností, a to 
hlavně sdílením zkušeností a metodickou podporou. 
Autoři projektu se zaměřují na gramotnost čtenář-
skou, matematickou a digitální. Nechybí teoretic-
ké informace ani vyloženě praktické materiály pro 
činnosti v předškolním a základním vzdělávání.

Co naleznete na webových stránkách2) a jak 
to využít v knihovně?

Knihovna není škola, ale co se týče vzdělávání 
zejména v oblasti čtení a čtenářské gramotnosti, 
může mít (a občas jasně i mívá) navrch.

1) Dostupné na WWW: https://gramotnosti.pro/
1) Projekt je umístěn na webových stránkách metodického portálu RVP.CZ; hlavní záložka zde: https://digifolio.rvp.

cz/view/view.php?id=12726
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