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Poděkování vždy potěší

Božena Blažková

            Také vám ten čas tak rychle utíká? Pro mne osobně se rok již deset let dělí na čtyři nestejně dlouhé části. Nejsou to 

pravidelná čtvrtletí, spíše je to doba od čísla do čísla. Vždy když je číslo konečně hotové, redakční rada ho schválí, případně 

doplní, pošlu ho nejprve paní Božence Klabalové ke korekturám a následně do tiskárny. A jak je číslo v tiskárně, automaticky 

mi do hlavy naskakuje číslo další. Výsledně v tom mám tak trochu zmatek, protože když číslo konečně vyjde a když ještě 

připočteme čas potřebný na jeho rozeslání a konečně se dostane k vám, tak pro mne je to už číslo staré.

            Omlouvám se všem, kteří jste v letošním roce dostávali náš zpravodaj se zpožděním, ale poštovné je opravdu drahé a 

za ušetřené peníze se dají nakoupit knížky či zorganizovat akce. Snažíme se vydání čísla sladit s nějakou krajskou poradou či 

akcí, aby si ho pověřené knihovny mohly odvézt a distribuovat vám ho podle svých zvyklostí s ostatními materiály či soubory. 

V den vydání čísla je na webových stránkách naší knihovny vždy k dispozici elektronická podoba zpravodaje, takže aktuálnost 

je zachována.

            V říjnu se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové konal již třetí ročník vyhlášení krajského 

knihovníka/knihovnice roku. Podrobně o tom píšeme v rubrice Naše téma. Není v našich silách ocenit skutečně všechny, kteří 

by si to zasloužili. Jakékoliv veřejné ocenění je vždy těžkým výběrem a řídí se mnoha hledisky a různými úhly pohledu. Proto 

jsme se rozhodli věnovat se více nejen knihovnické práci, ale i těm, kterým je dlouhá léta tato práce náplní volného času. 

Mladá členka redakční rady Vanda Vaníčková se na některé z vás obrátí s prosbou o rozhovor – neodmítněte ji, prosím, a 

nechte se vyzpovídat, jak se vám s vaší knihovnou žilo a co všechno se za léta vašeho působení změnilo.

            Každého z nás potěší, když někdo jiný ocení jeho práci. Včera mi telefonovala paní Hetfleišová a děkovala mi za 

zveřejnění informace o její publikaci zabývající se finanční gramotností (viz Tipy a náměty v minulém čísle). To je taková malá 

ukázka toho, jak je důležité dát o své práci vědět. Do tipů a námětů se mj. snažíme dávat i zajímavé informace z 

knihovnických konferencí. Vytipováváme aktivity, jak dostat do knihoven širší veřejnost. Zabýváme se čtenářskou a informační 

gramotností, tak proč to nezkusit i s finanční gramotností? S autorkou se ještě do konce roku sejdu, abychom naplánovaly 

možné aktivity v knihovnách. To je jen taková malá konkrétní ukázka, jak to funguje – dám vědět o své práci, najde se někdo, 

koho to zaujme, víme o sobě a můžeme spolupracovat a vzájemně se inspirovat.

Aby vám mohl někdo poděkovat, musíte se naučit o své práci mluvit a prezentovat, co všechno pro lidi z obce děláte 

ve svém volném čase a za minimální odměnu v poměru k hodinám, které v knihovně strávíte. Začátek nového roku k tomu 

přímo vybízí. Hodně malých knihoven už má vlastní webové stránky a neměly by zapomenout na nich zveřejnit malou 

statistiku s komentářem nebo samostatnou zprávu o činnosti knihovny v minulém roce. Nezapomínejte o sobě dát vědět nejen 

zřizovateli a pověřené knihovně, ale i tisku - většina obcí vydává obecní zpravodaj a máme svůj krajský knihovnický zpravodaj. 

:-) To vše platí pochopitelně nejen pro malé knihovny, ale i pro ty ostatní.

            Těšíme se na vaše zprávy a náměty pro další čísla. S koncem roku bych ráda ještě také poděkovala celé redakční 

radě a všem dopisovatelům za jejich celoroční práci a podporu. Jmenovitě bych chtěla poděkovat paní Evě Komínové, která 

zastupovala Klub dětských knihoven, a paní Martě Valešové, která svými připomínkami vždy dokázala „rozčeřit hladinu“ 

jednání. Obě na vlastní žádost práci v redakční radě končí. Osobní poděkování si také zaslouží Vanda Vaníčková, mladá 

studentka Univerzity Hradec Králové, která svým mládím, elánem a neknihovnickým pohledem oživuje naši činnost. Děkuji 

také kolegyním z Jičínska za jejich pravidelné zpravodajství z regionu a novým kolegyním Markétě Tučkové, Martě Lelkové a 

Olze Pitašové, které se báječně zapracovaly. V neposlední řadě patří můj dík i všem kolegyním z naší knihovny, po kterých 

neustále něco chci.

            Na závěr děkuji všem knihovníkům, kteří svoji práci dělají s láskou a nadšením. A nám všem společně přeji krásné 

prožití vánočních svátků a co nejvíce dobrých knihovnických nápadů v nadcházejícím roce.
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