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Na metodiku kreativně i na webu

Helena Vejvarová

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně plní metodické funkce pro knihovny místního regionu. Z tohoto důvodu existuje na webu knihovny 

už od roku 2004 také portál Pro knihovny Jičínska na adrese https://knihovna.jicin.cz/region/, který je pravidelně aktualizován a 

doplňován pracovnicemi oddělení regionálních funkcí jičínské knihovny. Knihovníci zde naleznou informace o připravovaných i 

uskutečněných akcích, důležité odkazy, aktuální dokumenty potřebné ke knihovnické práci, zajímavosti a novinky z knihovnictví.

Pro knihovníky regionu vznikla koncem roku 2011 i facebooková stránka Knihovny Jičínska 

https://www.facebook.com/KnihovnyJicinska/, na které mohou všichni uživatelé facebooku, a především knihovníci získat 

nejaktuálnější informace. Sociální sítě jsou v dnešní době asi nejefektivnější a nejrychlejší formou komunikace. V knihovnách 

neustále hledáme moderní a kreativní způsoby, jak oslovit čtenáře. V momentě, kdy je pro většinu lidí zcela přirozené mít v kapse 

chytrý telefon s internetovým připojením, je velmi důležitý zajímavý a poutavý obsah příspěvků. Sdělení pro tyto stránky nevybíráme 

pouze z akcí pořádaných v knihovnách nebo pro knihovníky, ale inspirujeme se v denním tisku, na webech obcí a mnoha dalších 

kulturních organizací. Jedna z vložených zpráv byla z webu městyse Mlázovice: Martin Vágenknecht představil novou knihu 

„Mlázovické živnosti, řemesla a povolání“.[1] Jako druhý příklad mohu uvést článek Zábava s knihovním zákonem,[2] který zaujal 

mnoho návštěvníků našeho webu. Tématem je stoleté výročí prvního knihovnického zákona, které se jičínské knihovnice rozhodly 

pojmout zábavně a k propagaci akcí využít web i facebook. Pro děti nachystaly kvízy o knihovnách, tipovací soutěž a výtvarnou 

soutěž na téma Nejstarší kniha v mé knihovničce. Vyhlášení vítězů soutěží proběhne v Týdnu knihoven v jičínské knihovně. Účastníci 

kvízů budou odměněni speciální exkurzí po třináctých komnatách knihovny.

Knihovnice v jičínské knihovně svou kreativitu dokazují velmi rády i mimo online svět. Samy nasbíraly materiál a uspořádaly výstavu 

o stoletém vývoji knihoven na Jičínsku, která díky vzájemné spolupráci knihoven obsahuje nejen kopie dokumentů a fotografií, ale i 

zajímavé trojrozměrné předměty. Třešničkou na dortu letošních akcí ke stému výročí prvního knihovnického zákona byl Výroční 

jarmark na zahradě knihovny s bohatým kulturním programem, který byl podpořen dotací v rámci programu Knihovna 21. století.

Kontakt na autorku: vejvarova@knihovna.jicin.cz 

[1] http://www.mlazovice.cz/aktualne/ze-zivota-mestecka/mlazovice-maji-druhou-unikatni-publikaci-o-sve-historii/

[2] https://knihovna.jicin.cz/region/2019/03/zabava-s-knihovnim-zakonem/
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