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Lokálka

Kateřina Janošková

Ve dnech 12. a 13. listopadu 2019 se v Knihovně města Hradce Králové uskutečnil odborný seminář pro pracovníky převážně 

veřejných knihoven s názvem Lokálka, kterého se účastnilo přes 60 osob.

Seminář představil možnosti, jak systematicky uchopit téma „lokální historie“ v knihovnách. Kromě příspěvků odborníků z této oblasti 

byly přiblíženy některé z forem, kterými je možné v knihovnách lokální historii prezentovat a poukázat na důležitost uvědomování si 

vlastních kořenů a sounáležitosti s určitým místem: výstavy, questing, digitalizace, živá knihovna.

Úvodní příspěvek s názvem „Genius loci jako společenská hodnota ovlivňující život obyvatel“ přednesl prof. PaedDr. Jaroslav 

Vencálek, CSc., vysokoškolský pedagog (geograf a politolog), autor unikátních výukových projektů. Zdůraznil, že je nezbytné, aby 

naše společnost opustila vnímání krajiny ve smyslu jednostranné informace o počtech určitých objektů, ale aby krajina byla vnímána 

jako nositelka důležité části identity a historické paměti. Tedy aby v lidské společnosti znovu nabyla na důležitosti „tvorba pocitů 

domova“.

Místní dědictví jako nástroj zapojení veřejnosti ve svém příspěvku „Místo místa v nás… v knihovně“ představila Blažena Hušková, 

autorka, realizátorka a konzultantka řady projektů na pomezí péče o životní prostředí, vzdělávání a interpretace místního dědictví. 

Vysvětlila, že naše motivace pečovat o přírodu, krajinu a obec má základ ve vztahu k místu, které je naším domovem, a k lidem, kteří 

zde žijí.

Tím také otevřela první praktický blok v gesci Jany Vaculíkové z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, která představila různé 

možnosti využití herních prvků při poznávání regionu, od stolních her po různé typy „hledaček“ – questing, geocaching, geofun. 

Představila také soutěž ve znovuobjevování zaniklých vsetínských hostinců „Po stopách staříčků“. Následovalo představení úspěšné 

cestovatelské poznávací hry o ceny „Poznáváme Valašsko“ v podání zástupkyň destinační společnosti Valašsko Marie Přibylové a 

Heleny Volkové. Tato hra si v r. 2019 získala mimořádnou pozornost široké veřejnosti.

Další praktický blok, jehož garantem byl Pavel Zajíc z Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm, byl věnován tématu „Digitalizace 

a lokální historie v knihovnách“. V tomto bloku ukázal na praktických příkladech Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny 

v Ústí nad Labem, propagátor digitalizace v České republice a dlouholetý uživatel tuzemských a zahraničních digitálních knihoven, 

jak se i malé knihovny mohou zapojit do digitalizace a jak data ze zdigitalizovaných regionálních publikací mohou využít při 

zodpovídání dotazů čtenářů i při budování různých databází. S dalším příspěvkem, „Elektronická encyklopedie města – nikdy 

nekončící badatelská práce“, navázal Radovan Jančář z Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Pohovořil o 

elektronické encyklopedii města Uherské Hradiště, jehož garantem je právě Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana.

Poslední praktický blok prvního dne v garanci Zlaty Houškové nesl název „Výstavy a lokální historie v knihovnách“. Nosný 

příspěvek „Výstava v knihovně? Proč, pro koho a o čem“ podala Nina Wančová. Jejím tématem je propojování muzeí, nových médií 

a vzdělávání. O své zkušenosti s expoziční činností v oblasti lokální historie se podělily i zástupkyně Městské knihovny Sedlčany 

Blanka Tauberová a Knihovny města Hradce Králové Barbora Čižinská.

Druhý den začala svým příspěvkem zaměřeným na lokální historii jako nositele tématu udržitelného rozvoje Jana Dlouhá

z Univerzity Karlovy v Praze.

Prvním praktickým blokem druhého dne byla „Živá knihovna a lokální historie v knihovnách“ s garantkou Blankou Tauberovou. 

Knihovníci tento „typ knihovny“ mnohde uchopili po svém a využívají jej i k nejrůznějším regionálním tématům. Alena Budková

z Městské knihovny Sedlčany pohovořila o regionálních tématech prostřednictvím živých knih. Praxi s živými knihami a zapojení 

dobrovolníků ve své knihovně dále představila Hana Pietrová z Knihovny Třinec. Živou knihovnu jako metodu, která podporuje 

komunitní funkci knihovny a její vzdělávací aspekty, představili Antonín Ferdan (Lipo.ink) a Blanka Konvalinková (KVK v Liberci) v 

příspěvku „Nesuď knihu podle obalu aneb Živá knihovna v Liberci“.

Třetí praktický blok v gesci Elišky Bartošové z KISK FF MU v Brně s názvem „Mapování“ byl pojat ryze workshopově. Účastníci 

rozdělení do skupin zkoušeli z různých úhlů pohledu mapovat prostředí pro tvorbu určité akce. Pro tuto metodu je důležité její 

cyklické pojetí a také zapojení partnerů. Eliška Bartošová seznámila přítomné s nástrojem KUMU.io, který umí vizualizovat informace 

do map, jež připomínají myšlenkové mapy, kategorizovat prvky podle různých vlastností, a ke každému prvku navíc umožňuje vložit 

popis, obrázek, odkaz či video. K dnešnímu dni se tedy k tématu lokální historie v mapě hlásí 182 knihoven a najdete v ní 38 

popsaných aktivit, kterými knihovny posilují vztah k místu.

  Následovaly další příklady dobré praxe z knihoven. O tom, že knihovna může efektivně prezentovat folklór regionu, přesvědčil 



Jaroslav Čech z Městské knihovny Břeclav v příspěvku „Folklór žije“. Do ostravského regionu nejen v době tekuté modernity uvedla 

přítomné Jarmila Burešová z Knihovny města Ostrava.

Závěrečným vstupem otevřela Eliška Bartošová zajímavou debatu nad posláním komunitních knihoven ve světě orientovaném na 

ekonomický růst, kde hlavním měřítkem je stále se zvyšující HDP.

Po celou dobu semináře byl v předsálí umístěn „inspirační panel“, na který zástupci knihoven umisťovali své příklady dobré praxe a 

inspirační tipy.

Účastníci hodnotili v dotaznících seminář velmi pozitivně.

Velké poděkování za organizační zajištění patří Knihovně města Hradce Králové, Zlatě Houškové a Daniele Divínové za 

administrativní podporu.

Akce proběhla za finanční podpory MK ČR.

Seminář je akcí pracovní skupiny pro komunitní aktivity, fungující v rámci Sekce veřejných knihoven SKIP.
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