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Jak to vlastně bylo se zpravodajem… 

Božena Blažková, Andrea Součková

Jedním z důležitých prostředků metodické pomoci poskytované SVK knihovnám kraje je regionální knihovnický zpravodaj. Od roku 

2002 patří jeho vydávání do výkonu regionálních funkcí a je jednou z forem poradenské a konzultační služby pro knihovny 

v Královéhradeckém kraji. Historie regionálního knihovnického zpravodaje vydávaného SVK sahá až do roku 1986 (tehdy pod 

názvem Zpravodaj jednotné soustavy knihoven Východočeského kraje). Po časopisu Čtenář je druhým nejdéle vycházejícím 

periodikem z oboru knihovnictví a informační vědy v ČR.

1986–1990

V roce 1986 začala knihovna vydávat Zpravodaj jednotné soustavy knihoven Východočeského kraje. První odpovědnou redaktorkou 

byla PhDr. Blanka Špačková, pracovnice bibliografického oddělení SVK.  Během prvního roku jejího působení vyšla dvě čísla, v roce 

následujícím už to byla čísla tři, a k tomu bylo vydáno jedno speciální číslo u příležitosti 3. národní konference o bibliografii v ČSR. 

Náklad se ustálil na počtu 300 výtisků.

  V roce 1988 se odpovědnou redaktorkou stala Mgr. Hana Fejlová z metodického oddělení. Ta kolem sebe soustředila knihovníky 

z regionu a odborných knihoven a od roku 1989 začala oficiálně pracovat redakční rada, kterou tvořili zástupci jednotné soustavy 

knihoven.[1] Za vedení Hany Fejlové vycházela původně plánovaná čtyři čísla ročně. Jazykové korektury připravovala PhDr. Božena 

Dvořáková. Zpravodaj v tomto období plnil především dokumentační úlohu a stal se obrazem historie knihoven v tehdejším 

Východočeském kraji. Během pěti let vyšlo celkem 17 čísel.

1991–2001

V dubnu roku 1991 vyšlo první číslo nového zpravodaje pod názvem U nás: knihovnicko-informační zpravodaj východních Čech.[2] 

Vizuální styl zůstal stejný. Odpovědnou redaktorkou byla i nadále Hana Fejlová a jazykovou korektorkou Božena Dvořáková.

V roce 1994 Hanu Fejlovou vystřídala PhDr. Alena Součková, pracovnice  oddělení knihovnictví. Do roku 1996 vycházela pravidelně 

vždy čtyři čísla ročně, v roce 1997 však vzhledem k úsporným opatřením vyšlo jen jedno číslo. V roce 1998 připravila knihovna dvě 

čísla, která byla zveřejněna pouze v elektronické podobě na webových stránkách SVK. Tato čísla byla paradoxně zachována pouze 

v přetištěné podobě.

Od roku 1999 začal zpravodaj znovu vycházet v tištěné podobě, zároveň však pracovník IT SVK Mgr. Jan Pokorný vytvořil na 

webových stránkách knihovny i jeho elektronickou verzi. V roce 2000 se vylepšila zejména grafická úprava, obálka byla barevná 

a zpravodaj se začal tisknout v profesionální tiskárně (Dukase, s. r. o., Hradec Králové). Odpovědnou redaktorkou se stala Mgr. 

Lenka Málková. V letech 1999–2001 vyšlo celkem sedm čísel a pak bylo vydávání zpravodaje dočasně zastaveno.

Celkově vyšlo v období let 1991–2001 38 čísel, která názorně zobrazují hektický vývoj knihovnictví regionu na konci 20. století. Se 

změnami ve vedení zpravodaje se mírně měnil jeho charakter, lze ale říci, že zpravodaj byl vždy velmi výrazně ovlivněn aktuálním 

děním v oboru.

V roce 2001 došlo k celé řadě významných změn – místo bývalého Východočeského kraje vznikl menší kraj Královéhradecký (část 

knihoven přešla pod kraje Pardubický, Liberecký a Vysočinu), kterému zůstalo pouze pět bývalých okresů (Hradecko, Jičínsko, 

Náchodsko, Rychnovsko a Trutnovsko). Novým zřizovatelem SVK se stal Krajský úřad Královéhradeckého kraje a byl schválen 

zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové se stala krajskou knihovnou.

2002–2013

V roce 2002 došlo k vyhlášení Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí. Dotační program výrazně pomohl stabilizovat 

síť knihoven v malých obcích a přispěl k rozvoji veřejných knihovnických služeb na venkově. V Královéhradeckém kraji bylo do 

nového systému regionálních služeb zařazeno vydávání knihovnického časopisu, který byl nadále určen malým venkovským 

knihovnám. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje začal vycházet opět jako čtvrtletník. Náplň práce 

šéfredaktora byla zařazena do oddělení služeb knihovnám SVK a stala se součástí regionálních služeb. První dvě čísla roku 2002 

vyšla pod vedením Martiny Plojharové, která krátce pracovala na úseku PR. Její zásluhou byla navázána spolupráce s profesionální 

tiskárnou v Trutnově (AD reklama, s. r. o.). Od třetího čísla roku 2002 až do roku 2013 byla šéfredaktorkou Božena Blažková, 

pracovnice metodického oddělení a částečně úseku PR. Náklad byl zvýšen na 600 výtisků a zpravodaj byl rozesílán do všech 



evidovaných knihoven kraje. Členové redakční rady se scházeli pravidelně při zasedáních. Zpravidla jedno ze setkání bylo výjezdní a 

konalo se ve vybraných knihovnách v kraji. Jazykové korektury zajišťovala stále Božena Klabalová (dříve Dvořáková).

Za působení šéfredaktorky Boženy Blažkové (v letech 2002-2013) bylo vydáno 46 čísel zpravodaje a 15 samostatných příloh. V této 

době byly také zavedeny pravidelné rubriky a začalo se pracovat s ústředním tématem čísla a následně celého ročníku. V průběhu let 

je tak možno vysledovat okruhy, které byly stanoveny jako prioritní a důležité pro prezentaci knihovníkům v kraji.

2014–2019

V roce 2014 se šéfredaktorkou stala Mgr. Andrea Součková, vedoucí metodička SVK. Vydávání zpravodaje bylo i nadále zařazeno 

do činnosti oddělení služeb knihovnám a bylo součástí regionálních služeb. Zpravodaj vycházel pravidelně čtyřikrát ročně v nákladu 

600 kusů, profesionální tisk zajišťovala AD reklama, s. r. o. V roce 2014 vyšla jako příloha zpravodaje Koncepce rozvoje veřejných 

knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020.

Nemalá pozornost se soustřeďovala také na elektronickou verzi zpravodaje, která zároveň ovlivňovala jeho tištěnou podobu. Do 

příspěvků byly stále více zařazovány přímé prolinky na další zdroje informací či kontakty na autory. V porovnání s minulými roky byla 

stále větší pozornost věnována dodržování autorských práv a zařazování citací (SVK pro veřejnost i knihovníky organizovala 

školení). S tím souviselo samozřejmě i nutné smluvní zajištění, které je od roku 2014 zabezpečeno prostřednictvím tzv. smluv o 

vytvoření autorských děl. Příspěvky jsou honorovány. Doporučení pro autory je k dispozici na webových stránkách zpravodaje. 

Protože čtenáři by měli mít možnost ovlivnit témata publikovaná ve zpravodaji, je na webu SVK vystaven formulář pro vkládání 

námětů a návrhů.

Témata zpravodaje byla vždy ovlivněna aktuálním děním v oboru knihovnictví a informační vědy, nicméně byly dodržovány tematické 

rubriky. Zajímavostí je, že zaměření rubriky Naše téma se měnilo s každým dalším ročníkem. Od roku 2014 se orientovalo dle krajské 

koncepce knihovnictví platné na léta 2014-2018, na kterou navázala koncepce na léta 2019‒2023. Koncepce na každý rok stanovuje 

jednu oblast knihovnické činnosti s cílem informovat co nejširší veřejnost o možnostech knihoven v dané oblasti.

Článek byl redakčně upraven a krácen. Celý text vyšel v kronice Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové: SVOBODOVÁ, Eva. 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 1949‒2017: 24 894 dnů v životě knihovny. Hradec Králové: Studijní a vědecká 

knihovna v Hradci Králové, 2019, 310 s. ISBN 978-80-7052-137-3.

Kontakt na autorky: b.blaza@seznam.cz, andrea_souckova@centrum.cz 

[1] Členy lze dohledat v jednotlivých číslech zpravodaje.

[2] v tiráži bylo tehdy ještě v závorce uváděno, že se jedná o šestý ročník Zpravodaje jednotné soustavy knihoven Východočeského 

kraje.
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