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Jak se schází redakční rada aneb 
Co nás letos čeká           

Božena Blažková           
 

     Stalo se již tradicí, že se redakční rada neschází pouze nad přípravou jednotlivých čísel. Každý 
leden zve na své rozšířené jednání zástupce pověřených knihoven a další knihovníky regionu. 
Pravidelnými účastníky bývají kolegyně K.Hubertová z Knihovny Města Hradce Králové, 
A.Klecandrová z MěK ve Vamberku a I.Nývltová z Muzea východních Čech. V letošním roce jsme 
na jednání přizvali i zástupce z malých knihoven – dobrovolné knihovnice z Mokrého a Velké 
Jesenice, které posílily hlas knihovnice z Dobřenic, která je stálou členkou redakční rady. 
 
      Přítomní dostali přehled historie vydávání již patnácti ročníků zpravodaje, který je zájemcům k 
dispozici na webu SVK: http://unas.svkhk.cz/ , rejstříky uplynulého ročníku a malou anketu. 
Obdobnou hodnotící anketu jsme dříve vkládali přímo do zpravodaje. I letos máte možnost poslat 
do redakce odpovědi na následující otázky: 
 
      Nejvíce mne inspiruje/jí/ rubrika/y/ 
Rád/a/ čtu články týkající se … 
Chybí mi články /informace o: … 
Tipy a náměty 
Vzkaz redakční radě 
 
      Uvítáme každý další námět i nápad, jak co nejvíce přiblížit obsah zpravodaje vašim potřebám. 
Snažíme se postupně jednotlivé požadavky zpracovat a do zpravodaje zařadit. Pozornost však 
zatím věnujeme spíše obecnějším tématům, která zaujmou více čtenářů. Ostatní vaše náměty 
průběžně řešíme v rámci spolupráce oddělení služeb knihovnám SVK a pověřených knihoven. 
 
      Před přípravou letošního ročníku jsme si osvěžili paměť přehledem témat jednotlivých čísel od 
roku 2002. Při jejich pročítání jsme si uvědomili, že nebude jednoduché plánovat další ročník, 
protože jsme se v podstatě již nejzákladnějšími knihovnickými tématy ve zpravodaji zabývali. Pro 
osvěžení paměti a eventuální možnost cíleného vyhledání tématu, které vás trápí, uvádíme jejich 
soupis v příloze společně s rejstříky loňského ročníku. 
 
      Opakování je prý matkou moudrosti?, a tak jsme přece hlavní náplň letošních čísel vymysleli 
následovně: 
Knihovny pro lidi 
Knihovny a jejich prezentace 
Knihovny a (mikro)regiony 
Knihovny a informační zdroje 
 
      Jsme rádi, že se nám sice pomalu, ale jistě daří rozšiřovat počet našich přispěvatelů. Znovu vás 
prosíme o konkrétní články z terénu. Každá zkušenost je dobrá a činnost každého z vás může 
inspirovat někoho dalšího. Podělte se s ostatními o svou knihovnickou cestu nejen za čtenáři, ale i 
těmi ostatními, kteří k vám dosud cestu nenašli. Příspěvky můžete zaslat elektronicky, ale i v tištěné 
nebo psané podobě. Případné redakční úpravy s vámi budeme pochopitelně konzultovat. 
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      Jedním z vašich požadavků byl i kompletní přehled připravovaných akcí. O vzdělávacích akcích 
informuje článek dr. Součkové.  
 
      Osvědčené a každoročně se opakující akce jsou následující: 
Březen měsíc internetu 
Noc s Andersenem – 31. 3. 
Knihovnická dílna – Jičín město pohádky – 11. - 16. 9. 
Týden knihoven (Provázkiáda, Velké říjnové společné čtení) - 2. - 7. 10. 
Kde končí svět / Klub dětských knihoven SKIP – 2005/2007 
 
      O všech akcích a jejich průběhu v našem regionu pravidelně píšeme v našem zpravodaji. Je 
potěšitelné, že se do celostátních akcí registrují i malé neprofesionální knihovny. Z našeho regionu 
je těchto knihoven nejvíce a doufáme, že je to i zásluhou informací ve zpravodaji. Pokud nevíte, jak 
se přihlásit, informujte se ve vaší pověřené knihovně nebo v oddělení služeb knihovnám SVK, 
případně se můžete obrátit i na redakci zpravodaje. 
 
      Uplynulý rok byl ve znamení 100.výročí vydání Babičky Boženy Němcové. Letošní rok je v 
našem regionu (a nejen v něm) Rokem Václava Čtvrtka. O připravovaných akcích jičínské 
knihovny vás informujeme na zadní straně obálky. 
 
      Aktuální informace o jednotlivých akcích získáte v pověřených knihovnách, na webu SVK v 
oddíle pro knihovny - http://www.svkhk.cz/knihovny.asp nebo na webových stránkách Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků - http://skip.nkp.cz/ . 
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