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Redakční rada se opět sešla se 
svými spolupracovníky           

Božena Blažková           
 

     Prosincová rozšířená redakční rada se pomalu, ale jistě, stává tradicí. Na společné 
pracovní setkání zveme spolupracovníky, dopisovatele a knihovníky ostatních knihoven 
kraje. Tentokrát se kromě členů redakční rady zúčastnili i zástupci všech čtyř 
vysokoškolských knihoven, nová vedoucí muzejní knihovny z Vrchlabí Z. Flousková a 
knihovníci z veřejných knihoven. Celému jednání byla přítomna J.Vydarená z oddělení 
kultury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
 
      Program byl rozdělen na tři části. Nejprve jsme se tradičně zabývali naším 
zpravodajem, pak jsme společně jednali o nové koncepci knihovnického kraje a na závěr 
si účastníci jednání prohlédli nové prostory Studijní a vědecké knihovny. 
 
      Na semináři ke statistikám byla mezi účastníky rozdána malá anketa - hodnocení 
zpravodaje za rok 2008 a náměty pro rok následující. Celkem bylo získáno a zpracováno 
37 anketních lístků. Jednotlivé rubriky byly většinou hodnoceny známkou 1-2 (hodnocení 
jako ve škole), pouze rubriky Políbeni múzou, Z knihovnických organizací obdržely horší 
hodnocení. Ze zajímavých námětů se budeme určitě více věnovat dětské literatuře, 
čtenářským soutěžím pro děti i dospělé a knihám v elektronické podobě. Z anketních 
lístků také vyplynul zájem o souhrnné články o průběhu knihovnických akcí v kraji, které 
byly hodnoceny jako zdroj námětů pro činnost. Byl potvrzen i zájem o výběrové informace 
o novinkách regionální a knihovnické literatury. Těší nás zájem o vkládání příloh. V 
letošním roce pro vás připravíme následující přílohy: Knihovnické týdny v Jičíně, Veřejné 
knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2008 a Koncepce knihovnictví v 
Královéhradeckém kraji. Pro následující rok chystáme přílohu Děti v knihovnách kraje. 
 
      Naše téma pro jednotlivá čísla roku 2009: 
Regionální osobnosti, výročí a literatura 
Co nám říká statistika a benchmarking 
Informační vzdělávání uživatelů v knihovnách 
Komunitní aktivity v knihovnách 
 
      Koncem loňského roku ukončili svoji dlouholetou činnost v redakční radě pan Jan 
Pěta a paní Danuše Kolářová. Touto cestou jim ještě jednou děkujeme za dlouhodobou a 
systematickou práci a doufáme, že i do budoucna zůstanou mezi dopisovateli a 
konzultanty našeho zpravodaje. V redakční radě vítáme novou ředitelku Knihovny 
Václava Čtvrtka v Jičíně paní Janu Benešovou a knihovnici z Městské knihovny v 
Jaroměři, která je zároveň knihovnicí Obecní knihovny ve Velké Jesenici, paní Martu 
Valešovou. Paní Božena Klabalová bude nadále vykonávat práci korektorky, ale v 
redakční radě ji nahradí Petra Mikulecká ze Studijní a vědecké knihovny. Od obnovení 
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zpravodaje v roce 2002 jsme pracovali v nezměněné podobě a postupně přichází čas 
generační výměny. S novými členkami vás budeme průběžně během celého roku 
seznamovat. Redakční rada se bude i nadále scházet každé čtvrtletí a plánujeme i 
výjezdní zasedání v Městské knihovně v Dobrušce. 
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