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Jak známe a využíváme knihovnický tisk 

Božena Blažková 

            „Pět plus dvacet“ vydaných ročníků našeho zpravodaje nás vedlo k tomu, abychom se snažili zjistit, jak to dělají jinde. 
Zajímalo nás, jak je na tom současný  knihovnický tisk a zejména jak velkou konkurenci má tištěná verze v rychlejší a lacinější verzi 
elektronické. Využili jsme databázi Národní knihovny – Knihovnická (a příbuzná) periodika, která je dostupná na 
adrese http://knihovnam.nkp.cz . Vybrali jsme periodika zaměřená na veřejné knihovny a oslovili jsme jejich redakce. Nikdo 
z oslovených nás neodmítl a slíbil buď osobní účast, nebo alespoň zaslání podrobnější anotace. Díky tomu se nám podařilo 
uspořádat v červnu seminář, na kterém měli účastníci možnost seznámit se se současným knihovnickým tiskem. Osobně své 
časopisy představily redaktorky služebně nejstaršího knihovnického časopisu u nás – Čtenáře, dále pak Bulletinu SKIP, SOVA, 
KROK a Kapka. Pochopitelně, že jsme se pochlubili naším zpravodajem a novým občasníkem X, který je určen hradecké veřejnosti. 
Využili jsme i přítomnosti zástupců partnerské knihovny ŠVK Banská Bystrica a seznámili jsme se i se slovenskými knihovnickými 
časopisy. 
            Při přípravě semináře jsme si uvědomili, že získaný přehled současného knihovnického tisku by mohl sloužit v rámci 
sebevzdělávání nejen přítomným, ale i dalším knihovníkům. Všechny získané prezentace a anotace jsou umístěny na webových 
stránkách knihovny a pro profesionální knihovny našeho kraje jsme informace zpracovali na CD, které budou mít vloženo v tomto 
čísle.  
            A jak je na tom náš zpravodaj vzhledem k ostatním? Máme tištěnou i elektronickou verzi, barevnou obálku, fungující a 
pracovitou redakční radu, stálé rubriky a trvalý okruh čtenářů. Jako jedni z mála se snažíme co nejvíce věnovat knihovnám spíše 
menším a neprofesionálním. Ukazuje se, že hesla „praktická odbornost“ a „virtuální metodika“, která se už řadu let snažíme 
naplňovat, nesou své ovoce a skutečně jsme nedílnou součástí regionálních služeb knihovnám. Dobře ale víme, že stále je co 
vylepšovat, a doufáme, že v rámci zpětné vazby od vás získáme nové náměty pro další ročníky. Pokud nám napíšete, pomůžete 
ovlivnit přípravu dalších čísel. 
            Od obecných informací týkajících se knihovnického tisku obecně můžeme přejít ke konkrétnímu aktuálnímu číslu, které 
právě máte v ruce. Pokračujeme v představování oddělení regionálních služeb jednotlivých pověřených knihoven. V tomto čísle se 
představují knihovny královéhradeckého regionu. Podíváme se do Libčan, kde se konalo výjezdní zasedání redakční rady, a 
seznámíme se s aktivitami knihoven mikroregionu Urbanická brázda. Téma čísla je směrováno na průzkumy spokojenosti veřejnosti 
se službami knihoven. I v menším místě je důležité zjistit, proč k nám lidé chodí, případně naopak nechodí. 
            V rubrice Šumné knihovny navštívíme Batňovice, které v krajském kole soutěže Vesnice roku získaly ocenění za knihovnu a 
staly se tak krajskou knihovnou roku 2010. Gratulujeme a držíme palce v kole celostátním. Gratulujeme i věčně mladému a 
aktivnímu hudebnímu oddělení Knihovny města Hradce Králové k 70. výročí založení. Kromě dalších veřejných knihoven 
představujeme Univerzitní knihovnu UHK a určitě se mnozí z vás budou zajímat o jejich bibliografickou i plnotextovou databázi 
recenzí a ohlasů na dětskou literaturu.    
            Nedostali jsme od vás žádné náměty z oblasti nákupu fondů (viz otázky v úvodníku minulého čísla), a tak se místo akvizice 
znovu věnujeme meziknihovní výpůjční službě. Podrobný článek na téma, kde všude můžeme zjistit informace o hledané knížce, 
dříve než vypíšeme žádanku MVS, nám zaslala trutnovská knihovna. V čísle se také zabýváme aktuální otázkou komunikace 
v rámci elektronických konferencí a součástí článku je i přehled nejfrekventovanějších knihovnických elektronických konferencí. 
Zájemci o moderní techniku si přijdou na své v článku o elektronické čtečce. 
            Stejně tak jako nečtená kniha je zbytečná a nepotřebná, i nečtený knihovnický tisk nemá šanci na další existenci. Každý 
pracovní obor potřeboval a i nadále potřebuje, aby se jeho pracovníci průběžně vzdělávali, získávali nové informace z oboru a 
vyměňovali si navzájem zkušenosti. K tomu však nestačí pouhá existence odborného tisku (zda se jedná o elektronickou nebo 
tištěnou verzi, není tak důležité, jak se na první pohled zdá), podstatné je umět se v něm orientovat, číst ho, pracovat s ním a 
v praxi využívat získané informace.
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