
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 11. 6. 2020

Číslo: Ročník 30 (2020), Číslo 2

Sekce: Na slovíčko

Název článku: Život jako ve sci-fi filmu

Autor: Petra Řoutilová

Zdroj: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20200201

Život jako ve sci-fi filmu

Petra Řoutilová

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Je to teprve můj druhý editorial, který vám píšu z pozice redaktorky, a už je všechno jinak, než mělo být. Psát se pro vás měly krásné 

články z akcí uskutečněných v rámci Března ‒měsíce čtenářů, naplánovány byly konference, školení, rozhovory… A pak přišlo 

nařízení vlády o vyhlášení nouzového stavu a běžný život začal připomínat sci-fi film. Nejprve se v půlce března zavřely školy, 

následovaly kulturní instituce, restaurace, hranice a nakonec přišel zákaz volného pohybu osob a nařízení o nošení roušek. Ale život 

v knihovnách se nezastavil. Zpomalil se, to ano, změnil se, to také, ale pořád je o čem psát.

Nezměněná pokračuje rubrika Naše téma, tentokrát zaměřená na osobnosti z řad našich čtenářů. Představí se vám významný český 

historik prof. Robert Kvaček, literární a regionální historik PhDr. Jiří Uhlíř a člen Akademie Evropy ve Štrasburku prof. Karel Martinek. 

V rubrice Webové stránky knihoven by vás určitě mohla zaujmout tvorba webu hořické knihovny.

Na nutnost mít dobrý web upozornil právě současný nouzový stav. Jak dostat čtenáře

do knihovny, když tam nesmí? Pomocí propracovaného webu!    

Na letošní kampaň Regionální osobnosti se zaměřuje kromě rubriky Naše téma také článek Vlaďky Buchtové a Jana Weissera 

Královský podcast ve městě královen. Ten naleznete v rubrice Zaujalo nás.

V době uzávěrky druhého letošního čísla zpravodaje nás stále obklopovalo nebezpečí nové, rychle se šířící nemoci COVID-19, 

způsobené novým typem koronaviru. Jak se s touhle situací vyrovnaly knihovny našeho kraje? Jakým způsobem zareagovaly na 

téměř okamžité uzavření knihoven? Jak se snažily komunikovat se čtenáři? Jak se zapojily do boje proti koronaviru? To vše se 

dozvíte v rubrice Stalo se, která je celá věnována právě tomuto tématu.    

Těm, kteří mají v době karantény neustále doma své drahé děti, by mohl k duhu přijít článek Vandy Vaníčkové Psychohygiena 

(rubrika Trocha odbornosti) či by zábavu pro své děti mohli najít v doporučených knihách v rubrice Okénko.

Za celou redakci vám přeji hezké čtení a doufám, že v době, kdy se vám toto číslo zpravodaje dostane do ruky, už bude svět zase „v 

normálu“. Držme si palce!
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