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Grafický design pro pracovníky knihoven

Simona Macháčková

V rámci společného cyklu přednášek zaměřených na grafický design, který společně pořádaly SKIP 08 Východní 

Čechy, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a Krajská knihovna v Pardubicích, se téměř 4 desítky 

pracovnic knihoven zúčastnily dvou přednášek a praktického workshopu.

Úvodní přednáška na téma psychologie reklamy, jak oslovit čtenáře a především nečtenáře, jak zaujmout rozdílné 

věkové kategorie, se konala 11. února 2014 v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 

Přednášející Ivan Tejkl, ředitel komunikační agentury M. C. O. M., seznámil celkem 39 posluchačů se základními 

pojmy z oblasti reklamy a marketingu. V obecné rovině nastínil různé formy propagace – reklama, práce 

s veřejností, podpora prodeje, osobní prodej, přímý marketing –, které se dají použít i pro nabídku služeb 

knihoven. Jako zásadní zdůraznil vhodnost využívání tiskových zpráv a spolupráci s místními deníky a zpravodaji, 

kterým knihovny mohou nabídnout zajímavé informace či např. rozhovory a ozvláštnit tak jejich vydání.

Jak vytvořit poutavý plakát nebo pozvánku na různé přednášky, diplomy k soutěžím, brožury, informační cedule, 

výroční zprávy a další materiály určené k propagaci akcí v knihovnách, přiblížila ve druhé přednášce Mgr. Šárka 

Skalická z dětského oddělení Knihovny města Hradce Králové. Přednáška se konala v budově Krajské knihovny 

v Pardubicích 4. března 2014. Všech 18 účastnic se dozvědělo, že plakáty se používaly již ve starověku, ve formě 

např. tesaných desek, důraz byl tehdy kladen pouze na text, bez využití ornamentů a dekoračních prvků. Stejně 

jako tehdy, i dnes by měly plakáty obsahovat nejdůležitější informace – co, kdy, kde, za kolik,… s tím, že dnes se

využívá grafických prvků jako součásti celkového vzhledu a obsahu. Plakáty tak můžeme rozdělit na několik typů –

typografické, grafické a fotografické.

Na přednášku Mgr. Skalické navazoval praktický workshop, který z důvodu omezené kapacity PC učeben proběhl 

ve dvou termínech: první se konal v KK Pardubice 1. 4. 2014, druhý poté v SVK HK 15. dubna 2014. Obsahově 

byly workshopy totožné, zaměřené spíše na začátečníky a uživatele bez zkušenosti práce s grafickými programy. 

Účastnice měly možnost vyzkoušet dle pokynů přednášející základní úpravy fotografií a vytvořit si jednoduché 

vektorové obrazce ve volně dostupných grafických programech, např. PaintNet, Irfan View a Inkscape.
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