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Naše bohatství regionálních fondů je tady pro všechny

Božena Blažková

V rámci knihovnické kampaně zaměřené na regionální fondy knihoven se snažíme veřejnosti co nejvíce zpřístupnit 

bohatství regionálních fondů a informací v knihovnách. Propagovat a zpřístupňovat můžeme kvalitně jen to, co 

dobře známe. Pracovnice Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové připravily praktický seminář zaměřený na 

komplexní představení regionálních fondů své knihovny. Seminář se konal v úterý 29. dubna a počet přihlášených 

knihovníků byl omezen počtem počítačů v počítačové učebně. Nejvíce přihlášených knihovníků bylo z Náchodska

(Broumov, Jaroměř, Meziměstí, Náchod, Nové Město nad Metují, Police nad Metují, a Teplice). Z Trutnovska se 

zúčastnili zástupci 3 knihoven (Rtyně v Podkrkonoší, Úpice a Trutnov), z Jičínska 2 (Jičín a Pecka) a

z Rychnovska byla přítomna pouze knihovna Týniště nad Orlicí. Dále se zúčastnili 3 knihovníci z Knihovny města 

Hradce Králové, 2 kolegyně z lékařské knihovny a pracovnice knihovny krajského muzea.

Celý seminář byl zaměřen na potřeby profesionálních knihoven kraje a na praktický nácvik práce s informačními 

zdroji podle hesla: „Nejlépe si zapamatuji nikoliv to, co slyším a vidím, ale to, co si vlastnoručně ozkouším.“ 

Všichni účastníci semináře a metodici pověřených knihoven dostali v elektronické podobě prezentace a 

fotodokumentaci. Ve zpravodaji postupně zveřejňujeme články týkající se celé problematiky práce s regionálními 

informacemi a fondy.

Seminář moderovala Eva Semrádová. S úvodní prezentací nazvanou Praktické zkušenosti z akvizice regionálních 

dokumentů vystoupily kolegyně Vlasta Havrdová a Lenka Špátová. Po úvodním odbornějším výkladu, zaměřeném 

na strategii doplňování, na vymezení sběrných oblastí regionální literatury, definici regionálních dokumentů a 

rozlišení uživatelského a knihovnického hlediska, došlo i na zcela praktické rady, jak regionální literaturu do fondu

získat.

Následovala praktická prohlídka volného výběru regionálních dokumentů, kterou doplnila výkladem pracovnice 

regionální studovny Marcela Procházková. Účastníci semináře měli možnost zjistit, nejen jaké regionální poklady 

knihovna vlastní, ale i kde jsou uloženy a jakým způsobem je možné je pro čtenáře zajistit.

Závěrečná část semináře byla zaměřena na výklad o elektronických zdrojích a praktické vyhledávání v nich (online 

katalog, Kramerius, Výročí regionálních osobností, TamTam). Pro potřeby knihovníků kraje připravuje kolegyně 

Procházková do každého letošního čísla článek o uvedené problematice.

Ředitelka Knihovny města Hradce Králové Barbora Čižinská doplnila seminář stručnou informací o regionálních 

fondech a informacích ve své knihovně. Její příspěvek otiskneme v příštím čísle společně s informacemi ostatních 

pověřených knihoven o jejich regionálním bohatství. Zároveň připravujeme i blok informací o fondech muzejních 

knihoven. Čím více toho budeme o sobě navzájem a o fondech našich knihoven vědět, tím lépe a kvalitněji 

budeme moci informovat veřejnost.
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