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Povinná četba v Jičíně

Kateřina Piryová

Zkouška z literatury je tou částí maturity, které se nelze vyhnout. U nových státních maturit jsou požadavky na 

znalost obsahu literárních děl vyšší, než tomu bylo v době minulé. Četba zabírá mnohem více času než naučit se 

nazpaměť několik maturitních otázek, a tak se pro mnohé maturanty stává noční můrou.

Tištěná podoba povinné četby

U nás v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně nabízíme vybranou doporučenou četbu v označené části volného 

výběru, její seznam uvádíme na našich webových stránkách, přičemž vycházíme z podkladů MŠMT[1] a 

požadavků místních škol. Snažíme se studentům nabízet především knihy tištěné. Fond doplňujeme o novější 

zpracování titulů, pokud jsou vydány znovu v tištěné podobě, některá díla však už léta nevyšla. Poptávka je hlavně 

po nejméně rozsáhlých titulech a zájem je tradičně největší zejména v období školního roku a před termíny 

maturitních zkoušek.

Povinná četba na čtečkách elektronických knih

V souladu s trendy doby jsme proto doplnili nabídku o díla dle autorského zákona se statusem volných autorů na 

čtečkách elektronických knih, které si náš čtenář může zapůjčit stejným způsobem jako knihu.

Čtečka elektronických knih Amazon Kindle 3, kterou naše knihovna nabízí ve čtyřech exemplářích, má jednoduché 

ovládání, displej s elektronickým inkoustem e-ink, jehož vlastnosti jsou srovnatelné se čtením z klasického papíru 

– tedy vysoký kontrast, čitelnost ze všech možných úhlů pohledu a oproti běžným displejům zcela minimální 

namáhání očí. Čtečka má kapacitu 3 GB, lze na ni nahrávat a přehrávat z ní hudbu nebo mluvené slovo ve 

formátu MP3, číst knihy, vytvářet záložky, psát poznámky k textu. Přes wifi je možné prohlížet webové stránky. 

K čtečce Amazon Kindle 3 poskytujeme praktické rady o používání, odkud je možné knihy stahovat a v jakých 

formátech. V rámci Týdne knihoven probíhá pro zájemce každoroční krátké zaškolení.

V současné době nabízíme s výpůjčkou čtečky nahraná díla v počtu 503 titulů od celkem 81 českých i 

zahraničních autorů (K. Čapka, B. Němcové, J. Nerudy, K. H. Máchy, J. Haška, V. Vančury, J. Vrchlického, J. 

Wolkera a mnoha dalších).

Pro vytvoření souboru děl pro čtečku jsme použili databázi vystavenou na stránkách Městské knihovny v Praze, 

která souhlasila s jejím užitím. Soubory naleznete ke stažení pod odkazem: 

http://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/?knihovna. Vždy po vrácení čtečky ji zformátujeme a znovu obsah 

celého souboru nahrajeme.

Za výpůjčku čtečky se neplatí žádný zvláštní poplatek, pouze její vrácení či prodloužení je omezeno dobou 28 

dnů. Čtečka Amazon Kindle 3 je lehká, snadno ji vložíte do tašky a můžete ji vzít kamkoliv s sebou.

Audio verze povinné četby

Jako další alternativu pro obstarání si doporučené literatury nabízí naše knihovna literární díla v audio verzích, 

většinou na CD nosičích, některé v podobě MP3. Na audio nahrávkách jsou původní díla slavných českých i 

světových autorů (J. A. Komenský, W. Shakespeare, O. Wilde, K. H. Mácha, K. J. Erben, B. Němcová, Stendhal, 

B. Stoker, P. Coelho, A. C. Doyle, A. Franková, F. S. Fitzgerald, E. Hemingway, I. Asimov, J. Kerouac, G. Orwell, 

K. Čapek, J. Hašek, B. Hrabal, Z. Jirotka, M. Kundera, K. Kryl, A. Lustig, O. Pavel, K. Poláček, V. Páral, J. Skácel, 

J. Rudiš, J. Suchý, P. Šabach, J. Voskovec a J. Werich a další) namluvena známými českými herci či dabéry. 

V nabídce jsou zastoupeny všechny druhy žánrů, od prózy, poezie po drama, literární díla potřebná ke složení 



ústní maturitní zkoušky. Takto zpracovanou literaturu je možné prakticky vložit do jakéhokoliv elektronického 

zařízení, které umožňuje přehrávání hudby (autorádio, mobilní telefon, MP3 přehrávač atd.) a poslouchat kdekoli a 

kdykoli, v autobuse, při běhání, při čekání, o přestávce, při jízdě na kole či na lyžích, při relaxaci… Poslech je 

méně náročný a vyčerpávající než klasické čtení, ale samozřejmě vyžaduje určitou koncentraci. 

Naše knihovna se snaží nabízet svým čtenářům všechny možné dostupné alternativy a vyhovět tak co největšímu 

počtu čtenářů. O těchto možnostech informujeme formou propagačních letáků, které uveřejňujeme na webových 

stránkách, v prostorách knihovny, na veřejně přístupných místech a rozesíláme je do místních škol. Seznam 

literatury na CD jsme na letáčcích rozdali studentům při různých příležitostech, zejména při besedách, autorském 

čtení, při knihovnicko-informačním vzdělávání a dostupné jsou v prostorách knihovny.

Kontakt na autorku: piryova@knihovna.jicin.cz

Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/ 

[1] Více na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/msmt-2954-2015-1-zarazeni-publikace-do-seznamu-doporucene?

highlightWords=seznam+liter%C3%A1rn%C3%ADch+d%C4%9Bl
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