
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás 
Vyšlo: 10.10.2006 
Číslo: Ročník 16 (2006), Číslo 3 
Sekce: Naše téma 
Název článku: V knihovně jako „v obýváku“ 
Autor: Eva Skákalová 
Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=741 

V knihovně jako „v obýváku“           
Eva Skákalová           

 
     V minulém roce proběhla v Místní knihovně v Černilově postupná rekonstrukce. S napětím jsme 
očekávali, zdali dopadne značná finanční injekce z evropských fondů. Žádali jsme o 4 počítače a 
přídavná zařízení. Protože naše knihovna zápasí s malým prostorem, musela jsem vyřešit, „kam s 
tím vším“, a hlavně, kam „to“ zapojit, když elektroinstalace pamatuje doby dávno minulé. O 
zásuvkách v každém rohu se nám také zdálo jenom v odvážných snech. Proto se nejdříve bouralo, 
sekalo, prachu všude bylo. Začalo se vždy v pátek, přes víkend jsem uklidila, v pondělí začal 
normální výpůjční proces, v pátek se vymalovalo nejprve dětské oddělení, přes víkend jsem zase 
uklidila, v pondělí… viz výše. Tak to šlo několik týdnů. Protože se přidávaly nové regály, kupy knih 
po zemi rostly, čtenáři se v tom vesele přehrabovali a kupodivu nebrblali.  
 
      V letošním roce na jaře se ledy hnuly a náš mikroregion slavil svůj veliký úspěch. Projekt o 
rozpočtu 2,3 mil. Kč se podařilo financovat z 85 % z evropských fondů a Ministerstva pro místní 
rozvoj z programu SROP. Byli jsme všichni velice rádi, že se poctivá práce a soudržnost našich 
obcí zase jednou vyplatila. 
 
      Celkem se v rámci projektu instalovalo 26 počítačů připojených na vysokorychlostní internet, 8 
ks multifunkčních zařízení, 4 tiskárny, 1 scanner, 1 dataprojektor a 1 interaktivní tabule. Celkem 10 
veřejně přístupných míst internetu se vybavilo příslušným nábytkem, ve třech místech se provedly 
stavební úpravy. 
 
      Černilovská knihovna získala 4 špičkové počítače, laserovou tiskárnu, tabulový scanner, 
bezdrátovou síť, možnost zapůjčení notebooku a dataprojektoru. Pod všechny nové počítače nové 
stolky a k nim nové židle. Musím podotknout, že vše šlo jako na drátkách. Nábytek byl z 
prostorových důvodů vyroben na míru, Truhlářství Jana Skákala vyrábělo žádané postupně podle 
potřeb. Ostatní oslovení řemeslníci přišli bez řečí též podle mých přání. Nic se zbytečně 
neprotahovalo, a proto knihovna nebyla ani jeden den uzavřena „z technických důvodů“. 
 
      V současné době vlastníme 7 počítačů. První počítač měla naše knihovna již v roce 1994. 
Obecní úřad se v té době rozhodl pro značku COMPAQ. Rozhodnutí to bylo asi velice správné, 
protože 2 ks těchto počítačů stále ještě v knihovně slouží, „makají“ a neměly ani jednu opravu! V 
současnosti je na nich sice jen on-line katalog, ale pro vyhledávání knih bohatě stačí. I z toho 
důvodu jsme této značce věrni, i když nyní s názvem HP. Pevně doufáme, že nová technika bude 
sloužit také bezproblémově. 
 
      Zájemci mají možnost pracovat na 4 počítačích s připojením na vysokorychlostní internet, 
využívat laserovou tiskárnu (barevné foto formátu A 4 za 5,- Kč), skenovat texty, fotografie i 
diapozitivy, na všech počítačích je vypalovačka, mají možnost pracovat s digitálním fotoaparátem. 
Zatím se ze všech počítačů „kouří“, je neustále obsazeno a někdy je nutnost pracovat i na 
notebooku, který je také rádiově připojen k internetu. Dosah připojení je po celé budově, takže ho 
využiji příští rok při revizi knihovního fondu ve skladu, který je na půdě obecního úřadu. O 
prázdninách nebyl provoz knihovny omezen, právě naopak, internet byl využíván i v době mimo 
půjčovní hodiny, aby technika nezahálela. V Černilově je internet již přes 2 roky zdarma, takže 
podle slov pana starosty se knihovna nemusí hlásit k akcím BMI. U nás máme Měsíc internetu celé 
roky. 
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      Ve středu 14. června 2006 byl v naší knihovně slavnostně zahájen provoz veřejně přístupného 
internetu Mikroregionu Černilovsko. Z pozvaných hostů přijeli zástupci z Knihovny města Hradec 
Králové, ředitel Mgr. Jan Pěta, z BIS Jarmila Benýšková, z metodického oddělení Kateřina 
Hubertová, z mikroregionu zástupce nejmenší obce, knihovnice z Lejšovky paní Božena 
Kašparová, z největší knihovny knihovnice z Libřic Eva Hynková, několik seniorů, ale i 8měsíční 
potenciální čtenářka a další hosté z řad čtenářů. Vše mi pomohli připravit mí zástupci, tři studenti, 
kteří za mne zastupují v době mé nemoci nebo dovolené. 
 
      Pan starosta, Ing. Stanislav Javůrek, zahájil provoz proslovem. Netušil však, že i pro něj máme 
připravené překvapení. Připravili jsme malé divadelní představení. Nezvána přijela dávná kolegyně 
z „HORNÍ DOLNÍ“, knihovnice profesorka „Zorka Horká“ (ráčkovala a byla přistrojena do slušivého 
pláště, který jsme kdysi „fasovali“). Se slovy: „Co to tady je za sebrrranku, co to plácám, smetánku“, 
se představila a podivila, kolik máme v knihovně televízóóórrrů! Představila se všem coby osoba 
technikou vůbec nepolíbená. „Knihovnice“, jinak žačka ZŠ, ji postupně uváděla do tajů techniky. 
Všichni se velice dobře bavili. Na závěr prohlásila, že by to chtěla také do své knihovny, ale neví, 
kdo to zaplatí. Tu se objevila Karin, též žačka ZŠ, a v roli EÚ prohlásila: „No přece já, EVROPSKÁ 
UNIE!!!“ 
      

Zde si vezmi příklad a běž rychle domů. 
Založ či se přidej k MIKROREGIONU! 
Podej sobě žádost a pak v brzké době 
Pěkně tučný grantík přidělím já Tobě. 

Na škodu též není, to je pravda prostá, 
Když osvícený žije v Tvé obci STAROSTA!!!! 

(asistentka rozsvítila všechna světla v místnosti) 
Penízky jen zřídka někdo pošle shůry, 

Proto vždy je dobré, když spadnou do kultůry! 
Až otvírat budeš svou knihovnu nově, 

Ať je ještě hezčí než ta v ČERNILOVĚ! 
 
 
      Na závěr bych chtěla dodat, že bez osvíceného starosty by se v naší knihovně nesešlo tolik 
vymožeností techniky (je také velký technický fanda), ale dal mi i „volnou ruku“ při přestavbě 
knihovny. Nechal mne, abych si vše zařídila sama, výběry řemeslníků, návrhy nábytku, barevného 
ladění stěn a radiátorů (z duhy v dětském oddělení byl konsternován, tu by prý chtěl doma!) s tím, 
že tam pracuji já a „je to můj problém“ a zodpovídám za něj. Což mně velice vyhovuje a myslím, že 
by to tak mělo fungovat všude. 
 
      Čtenáři se v naší knihovně cítí prý „jako v obýváku“. Knihovna sídlí v prostorách bývalého 
obecního bytu a tento ráz byl zachován, jinak to nešlo. Máme tu sedací soupravu, ze které se 
pohodlně sleduje televize nebo videozáznamy z různých akcí, které jsou součástí obecní filmové 
kroniky, scházejí se fandové významných sportovních soutěží… Velký úspěch měla přednáška 
manželů Čejkových o jejich cestě do Peru, z cyklu Štěstí přeje připraveným“ proběhla přednáška 
vedoucího autoškoly pana Blehy s názvem „Bodový systém aneb Jak nepřijít o řidičák“, pro děti a 
mládež připravil student Martin Tošovský školení různých free programů (ICQ, SKYPE…), knihovnu 
pravidelně navštěvují třídy MŠ a ZŠ.  
 
      S potěšením musím konstatovat, že se stále více seniorů hlásí o pomoc při založení e mailové 
adresy. Někteří chodí pravidelně psát horké novinky svým potomkům, které mají na studiích a 
stážích v cizině. Vždy je vyfotím při jejich práci u počítače a fotku hned pošleme. Minulý týden do 
Francie a Kanady. Odezva od vnoučat je super! 
 
      V mikroregionu Černilovsko je bezdrátové připojení internetu a mnoho rodin má internet doma 
za paušál kolem 400,- Kč. Mysleli jsme si, že zájem o služby v knihovně nebude zase až tak veliký. 
Ale ukázalo se, že za 2 měsíce, a to byly prázdniny, zájem je. Je to jistě kvalitní technikou, kterou 
každý doma nemá, ale i tím, že se tady mládež sejde a komunikují mezi sebou nejen pomocí PC! 
Je však velice potěšitelné, že při tom všem nezapomínají, k čemu vlastně knihovna slouží 
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především! K četbě! A na to se, zatím, v Černilově opravdu nezapomíná. Půjčování knih a časopisů 
zůstává naší prioritou. Od začátku roku přišlo do naší knihovny celkem 3 025 návštěvníků, vypůjčili 
si 20 467 knih a časopisů. Statisticky je to 65 výpůjček na jednoho čtenáře a 6,77 na jednoho 
návštěvníka a 10 výpůjček na obyvatele Černilova, což jsou docela slušná čísla. Doufám, že tak a 
lépe bude i nadále. 
 
      Další informace naleznete na adrese: http://www.cernilov.cz/knihovna/index.php . 
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