
Knihovnicko-informa�ní zpravodaj U Nás 
Vyšlo: 15.12.2004 
�íslo: Ro�ník 14 (2004), �íslo 4 
Sekce: Okénko do sv�ta 
Název �lánku: Knihovny na hranici 
Autor: Marie Sobotková 
Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=487 

Knihovny na hranici           
Marie Sobotková           

 
     Setkání knihovník� na téma Vzájemná spolupráce �eských a polských knihoven – tradice, 
zkušenosti, výhledy se konala dne 10. listopadu v M�stské knihovn� v Náchod�. Jednání se 
zú�astnili zástupci polských knihoven z následujících míst: Wroclav, Walb�ich, Nová Ruda, 
Dzierzoniów, Zabkowice Šl., Klodzko, Szcytna, Kudowa Zdroj a Bystrzyca Klodska. Krom� 
hostitelské knihovny se za �eskou stranu zú�astnili zástupci M�K Broumov, M�K Hronov a 
�lenové regionální pobo�ky Svazu knihovník� a informa�ních pracovník�. 
Ú�astníci setkání se nejprve seznámili s novou podobou hostitelské knihovny, která po 
dvouleté rekonstrukci postupn� otev�ela všechna svá odd�lení pro ve�ejnost. �editelka 
knihovny Mgr. Marie Sobotková vyjád�ila zájem o prohloubení p�eshrani�ní spolupráce s 
polskými knihovnami, která všem zú�astn�ným p�ináší zajímavé kontakty, nové poznatky o 
metodách a formách knihovnické práce. Nelze opomenout ani význam rozši�ování informací 
o regionech na obou stranách hranice, což obohacuje i uživatele knihoven.  
Po úvodním slov� následovala vystoupení �editel� polských knihoven na téma již probíhající 
konkrétní spolupráce s �eskými knihovnami. P�ipomenuty byly dlouhodobé kontakty knihoven 
Nowa Ruda a Broumov, Kudowa Zdroj a Hronov, Szcytna a Velké Po�í�í, Klodsko a Náchod. 
P�ísp�vek �editelky knihovny m�sta Dzierzoniów seznámil se sou�asnou vzájemnou 
spoluprací s knihovnami z okresu Ústí nad Orlicí. Vojvodská knihovna Wroclaw má zase 
bohaté zkušenosti s organizováním mezinárodních odborných konferencí a ú�astní se akcí 
po�ádaných Knihovnou m�sta Hradce Králové.  
V další diskusi se prezentovali se svými akcemi p�ítomní zástupci �eských knihoven a Svazu 
knihovník� a informa�ních pracovník�.  
 
      Z diskuze vyplynuly následující záv�ry:  
Co bylo?  
P�eshrani�ní �esko-polské kontakty se staly tradicí, poznáváme se jako lidé i jako kolegové a 
byla uzav�ena celá �ada osobních p�átelství.  
Co je?  
Poznáváme a navšt�vujeme jednotlivé knihovny na �eské i polské stran�, hovo�íme o 
stejných problémech našeho oboru (automatizace, databáze, informa�ní �innost, prestiž 
knihoven apod.).  
Co chceme v horizontu nejbližšího roku? 
1. P�edstavení knihoven regionu Východní �echy se stru�nou anotací a adresními údaji na 
webových stránkách Vojvodské knihovny ve Wroclawi (v první etap� se bude jednat o 
knihovny obvodu Náchod). 
2. Propagace �innosti na stránkách knihovnických �asopis�: Ksiažka i czytelnik (�asopis 
knihovník� Dolního Slezska) a U nás (knihovnicko informa�ní zpravodaj Královéhradeckého 



kraje). 
3. Studijní exkurze z Vojvodské knihovny Wroclaw do východních �ech a z M�stské 
knihovny v Náchod� pro knihovníky obecních knihoven do polských gmin (= st�ediskové 
knihovny). 
4. Vzájemná informovanost a ú�ast na akcích po obou stranách hranice. 
 
      Setkání prob�hlo ve velmi p�átelské a tv�r�í atmosfé�e, s minimální jazykovou bariérou, 
kterou pomáhala odstranit p�ítomná tlumo�nice Markéta Sergejko. Všichni ú�astníci na záv�r 
konstatovali, že hranice mezi �eskými a polskými knihovnami v úseku Náchodsko, 
Broumovsko a Dolní Slezsko v�bec nepoci�ují. 
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