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„Online svět“ ťuká na dveře

Petra Řoutilová

Milé čtenářky a čtenáři zpravodaje,

další čtvrtletí se přehouplo jako voda a je tady 3. letošní číslo. Také by se dalo říct, že se jedná o číslo „postkoronavirové“. Knihovny 

se koncem jara opět otevřely svým čtenářům a bilancují, co jim uzavření dalo a co naopak vzalo. Vzalo jim rozhodně čas strávený 

s uživateli, některé pracně připravované konference, či akce úplně zrušilo či přesunulo do dalšího roku. Ale na druhou stranu jim dalo 

čas na vylepšení interiérů, revizi fondu či hlubší seznámení s online nástroji pro komunikaci. Především přesun do online prostředí se 

začíná jevit jako další logický krok v našem oboru. Ať už si to připustit chceme, či nikoliv. 

Podzimní číslo zpravodaje nabídne pohled na online porady a konference, přinese aktuální přehled online nástrojů pro komunikaci 

jak s uživateli, tak knihovníky nebo seznámí s nově vzniklými weby nejen pro knihovníky, ale i rodiče či děti.

V rámci rubriky Naše téma se tentokrát zaměřujeme na regionální osobnosti z řad novinářů a publicistů. Čekají na vás tři zajímavé 

rozhovory, a to s šéfredaktorem Východočeských deníků Imrichem Dioszegim a publicisty Petrem Rybářem a Petrem Voldánem. 

V duchu letošní kampaně se nese i rubrika Šumné knihovny a článek Proč právě Štolbova městská knihovna Nechanice? či rubrika 

Z dějin knihovnictví v našem kraji, kde se představí nakladatelství Antonína Dědourka z Třebechovic.

Ale nezapomněli jsme ani na to, že náš zpravodaj letos slaví krásné kulaté 30. narozeniny. Jako dárek mu v rubrice Kdo je

připomeneme v rámci posledních dvou čísel tohoto roku všechny jeho dosavadní šéfredaktorky. A to ať už ve vzpomínkách jejich 

kolegů, či na doby minulé zavzpomínají přímo bývalé šéfredaktorky. Jen jejich pořadí nebude úplně chronologické. S první 

šéfredaktorkou, paní Špačkovou, se bohužel během pandemie nepovedlo udělat rozhovor, ale věříme, že v dalším čísle se objeví i 

její vzpomínky na první krůčky zpravodaje.

Teď už nezbývá nic jiného než otočit na další stránku a začíst se do nových událostí z knihovnického světa.

Celá redakce vám přeje hezké čtení.
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