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Co nového nás/vás čeká 

Andrea Součková 

 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, není žádnou novinkou, že moderní doba klade na jedince vysoké nároky, a to 

nejen v oblasti profesní, ale i soukromé. Někdy je také příznačně pojmenovávána jako „turbulentní“. Termín 

označuje prostředí charakteristické častými nepravidelnými změnami, kterým se člověk musí neustále a rychle 

přizpůsobovat. Nejinak je tomu i u knihovníků a informačních pracovníků. Ačkoliv lidé poskytující knihovnické 

a informační služby jsou obvykle zastánci tradic a neradi se pouštějí do nových a neověřených postupů, i oni se 

samozřejmě musí naučit rychle přizpůsobit rozvíjejícímu se prostředí, a zvláště pak požadavkům svých uživatelů, 

kteří jsou zvyklí na využívání stále vyspělejších technologií.

Vodítko, jakým směrem by se měly knihovny v České republice orientovat, podává celostátní koncepce knihoven. 

V době, kdy zpravodaj vyjde, bude již pravděpodobně platná nová koncepce, která ukáže další tendence vývoje 

knihoven na léta 2016˗2020. Pro knihovny jsou připravovány nejen celostátní koncepce, ale i strategické materiály 

na úrovni krajů, kterými by se měly řídit knihovny v dané oblasti. Aktuální královéhradecká koncepce se vztahuje 

k letům 2014˗2018 a každý rok se zaměřuje na jednu oblast knihovnické činnosti s cílem ji co nejvíce propagovat u 

veřejnosti. Pro rok 2016 bylo zvoleno téma vzdělávání v knihovnách pro veřejnost. Úlohu knihoven jako 

vzdělávacích center obcí či měst je třeba nadále posilovat. I tato priorita vychází z aktuálních změn a potřeb, na 

které je třeba reagovat. O důležitosti propagace vzdělávání však není třeba se více rozepisovat.

Stejně jako knihovny v Královéhradeckém kraji i my ve zpravodaji letos budeme vzdělávání veřejnosti věnovat 

pozornost. Rubrika Naše téma bude po celý rok opět vyčleněna tématu roční knihovnické kampaně. V aktuálním 

čísle naleznete články a úvahy nad celoživotním vzděláváním v knihovnách. S věkem se potřeby vzdělávání a 

motivy k němu liší, a právě různým věkovým kategoriím jsme se rozhodli vždy v každém dalším čísle roku 

věnovat. Logicky začneme u vzdělávání dětí a mládeže, poté se přesuneme k lidem ve středním věku a nakonec 

se zaměříme na seniory. Nejedná se však o jedinou změnu ve zpravodaji, novinek vás letos čeká hned několik. 

Jak jsme již avizovali v minulém čísle, v rubrice Nové trendy došlo ke změně jejího charakteru. Budeme se opět 

zabývat aktuálními nebo diskutovanými tématy v knihovnictví, ovšem autoři zde publikující již nemusí být nervózní 

z toho, že budou kritizováni, či dokonce že budou „muset“ kritizovat sami. O recenzi vás však neochudíme ani 

nyní, a tak v nové rubrice s názvem Zaujalo nás naleznete zmíněný literární žánr. Bude mít jinou podobu, než měl 

dosud. Může být doporučením k přečtení či zhlédnutí, ale i kritikou či polemikou. Záleží na vašem uvážení, jak se 

vám konkrétní kniha, článek, přenáška či výstava líbila. Pokud chcete také ostatní čtenáře U nás upozornit na 

zajímavé tituly a akce, můžete nám posílat tipy nebo přímo články. Budeme rádi za vaše názory a aktivitu. Více se 

dozvíte v článku Nastal čas aneb Recenze jinak. Poslední předem avizovanou změnou je ukončení rubriky U nás 

to nejde, která se věnovala problémům malých knihoven. O pomoc při vyhodnocení roku s rubrikou jsme opět 

požádali pracovnice a pracovníky obecních knihoven. Kladné odpovědi, které v dotaznících převažovaly, nás 

velice potěšily. Jaké výsledky průzkum přinesl, se můžete dozvědět v článku Ohlédnutí za rubrikou U nás to nejde. 

Nakonec bychom chtěli ještě upozornit na rubriku Kdo je, kterou jsme se rozhodli trochu ozvláštnit. Kromě 

knihovníků a spisovatelů zde budeme představovat zajímavé osobnosti, se kterými se můžete setkat na besedách 

(nejen) v knihovnách. Pokud se tedy váš seznam jmen již úží, věřím, že na našich stránkách malou inspiraci 

najdete.

Mezi autory článků U nás se budete také častěji setkávat se jménem Marta Staníková, která je ředitelkou Městské 

knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a předsedkyní Klubu dětských knihoven SKIP 08. Paní knihovnice je 

naší novou posilou a my jsme rádi, že jsme ji hned na začátku roku mohli přivítat mezi členy redakční rady.

Tolik k hlavním změnám v „životě“ zpravodaje. Ne vždy krok dopředu je krokem vpřed. Věřím tedy, že se bude 



jednat o postup správným směrem a že vám budou všechny novinky ku prospěchu a pomohou vám najít inspiraci 

při každodenní praxi v knihovnách.
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