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Nad články o malých knihovnách na Jičínsku 

Alena Pospíšilová (AP) a Lenka Knapová (LK) 

AP: Ahoj Leni, já jsem taková zvídavá osoba, a proto bych se tě ráda na něco zeptala. Všimla jsem si totiž, že v našem 
Jičínském deníku začaly vycházet články o knihovnách našeho regionu. Zajímalo by mě proto, čí to byl nápad a jaký mají 
články účel? 
  
LK: Ahoj Aleno. Tento nápad měla moje kolegyně Dana Michlová, když jednou v noci nemohla spát… a tak přemýšlela „o 
práci“. Ráno naštěstí myšlenku nezapomněla (udržela ji) a hned se o ni s námi podělila. Nápad se nám všem moc líbil, takže 
jsme se rozhodly ho co nejdříve zrealizovat. Původním účelem článků bylo pouze představení každé z našich místních 
knihoven, to znamená fotka a obecné informace. Domníváme se totiž, že se mezi veřejností stále ještě najde spousta lidí, kteří 
netuší, že v jejich obci je fungující knihovna. Vzhledem k tomu, že denní tisk Jičínský deník čte velké procento občanů našeho 
regionu, a tudíž mnoho potenciálních uživatelů našich knihoven, slibujeme si od toho hlavně větší propagaci. 
  
AP: Já jsem si ale všimla, že o každé knihovně je vždy napsáno něco víc než jen obecné informace. Kdo stojí za obsahem 
těchto článků? 
  
LK: Ano, náš původní záměr se rozšířil nejen o obecné informace našich knihoven, ale také o zajímavosti, historii nebo např. 
aktivitu každé z nich. Důvod je prostý: obecné informace se dají snadno zjistit na webových stránkách jednotlivých knihoven, 
v našem adresáři, který je umístěn na stránkách jičínské knihovny (http://knihovna.jicin.cz/adresar_mlk.html), anebo např. na 
letácích či plakátkách, které si jednotlivé knihovny v rámci propagace připravují. Proto jsme se rozhodly, že ke každé knihovně 
napíšeme i něco zajímavého z její činnosti. A abych odpověděla i na tvoji druhou otázku: většinu článků jsem zatím psala já, a 
pokud se nic nezmění, budu v tom pokračovat i nadále. Hlavní slovo má ale samozřejmě redakce deníku, která má právo něco 
poupravit či pozměnit. Obsah ale zůstává dodržen. Většinou se to týká mých často se opakujících slovních vyjádření, např. 
místo slova „knihovna“, které mám mimochodem v podstatě skoro v každém odstavci, otiskne slovo „zařízení“ apod. 
  
AP: Jak se vám podařilo vše v tak brzké době domluvit a jak často články vycházejí? 
  
LK: Redakce Jičínského deníku byla velice vstřícná, a proto se podařilo sjednat přímo vlastní rubriku, ve které vychází celý 
seriál o našich knihovnách. Nejprve vyšel v červenci letošního roku úvodní článek, který jsme připravily dohromady s D. 
Michlovou, a poté se již začaly představovat jednotlivé knihovny. Po dohodě s redakcí JD nám články vycházejí pravidelně 
každý týden ve středu. Je samozřejmé, že si redakce vyhrazuje právo na změny, takže např. teď před volbami nebo při jiných 
důležitých regionálních událostech musí naše články ustoupit a jejich otištění se odsune na jiný termín. 
  
AP: Jak postupuješ při psaní článků a jak tě tato činnost baví? 
  
LK: Nejprve si sbírám o každé knihovně informace. O jejich činnosti mám větší či menší povědomost, přesto se s každým 
knihovníkem raději zkontaktuji a zjišťuji správnost údajů, ptám se na jejich činnost a hlavně na zajímavosti z jejich práce, což 
čtenáře nejvíce zajímá. Jde mi především o to, aby články vypovídaly pravdu, aby např. nebyla uvedena špatná výpůjční doba 
apod. Spolupráce s knihovníky je vynikající, všichni ochotně zodpovídají moje zvídavé dotazy a dokonce si myslím, že je tento 
zájem o jejich práci potěšil. Takže nemůžu říct, že by mě to nebavilo, spíše mám strach, když si uvědomím, že máme 61 
knihoven, a kolik článků mě tedy ještě čeká. Také mám obavy z toho, abych se moc neopakovala, což je moje slabina. 
 
AP: Podělíš se s námi o něco zajímavého, co ses při sbírání informací dozvěděla? 
  
LK: Aby naše články čtenáře upoutaly, hledáme v každé knihovně něco zajímavého. Dozvěděla jsem se proto například, že 
v MLK Dětenice dostali nedávno darem zajímavou knihu: jedná se o velmi starý výtisk v kožené vazbě psaný pravděpodobně 



latinkou z roku 1845. V MLK Cerekvice nad Bystřicí se zase knihovnice svěřila, že jejich nejstarší čtenářce je 92 let, což je 
určitě obdivuhodné. Zajímavostí určitě je také třeba fakt, že čtenáři MLK Červená Třemešná jsou převážně senioři – 
nejmladšímu je 54 let. Dále se mi líbilo, že knihovnu v Holovousích navštěvují děti ze ZŠ v Chodovicích, kde mají přímo 
založený „čtenářský koutek“, atd. Jsem ale přesvědčená, že se ještě mnoho zajímavých věcí dozvím, protože v této době je 
zatím hotova necelá jedna třetina článků. 
  
AP: Doporučila bys tuto formu propagace i ostatním? 
  
LK: Myslím si, že přestože psaní článků není jednoduché a také je dosti časově náročné, určitě se toto úsilí vyplatí. Obecně se 
podle mého názoru noviny stále čtou ve velkém měřítku a nejvíce ze všeho lidi zajímají regionální zprávy. Naše knihovny se 
poslední dobou modernizovaly a nabízejí nové služby, polovina z nich i ty elektronické, a proto si myslím, že je škoda se tím 
nepochlubit. Na propagaci své knihovny má určitě největší zásluhu její knihovník, ale pokud my mu můžeme takto pomoci, 
proč ne? 
  
AP: Děkuji ti za odpovědi a přeji vám, ať mají články mezi čtenáři úspěch a do budoucna ještě hodně dobrých nápadů. 
  
LK: Děkuji a jenom bych chtěla dodat, že odkazy na všechny články se postupně vystavují na náš facebook: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=108455219198234&ref=ts. 
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