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Jak se "vaří" náš 
zpravodaj           

Božena Blažková           
 

     "Někdo by měl… Jenomže, pokud je mi známo, věci a činy nevznikají tím, že by je 
někdo měl udělat, nýbrž tím, že je někdo udělá. Kolumbus neříkal, že by někdo měl plout 
na západ. Nýbrž, že tam popluje sám, dostane-li loď. Když někdo tone, nestačí rozumné 
mínění, že by někdo měl pro něj skočit do vody. Dějiny spíše potřebují lidi, kteří něco 
dělají, než lidi, kteří navrhují co by se mělo dělat".…"Věc není jednoduchá…Z čehož plyne, 
že by někdo měl na sebe vzít udělání všeho, čeho je třeba, a nedívat se na to, že věc není 
tak jednoduchá." 
K.Čapek: Dvě úsloví. L.N. 15.5.1938. In: Na břehu dnů, s. 397. 
 
      Stalo se již pravidlem, že každý rok uzavíráme jednáním, na které zveme metodiky a 
další zástupce knihoven regionu. Společně hodnotíme, co se povedlo či nepovedlo, a 
hlavně co by se mělo ... 
 
      V současné době za sebou máme již šest ročníků (2002-2007), kdy je zpravodaj 
zařazen do systému regionálních funkcí. S přibývajícím časem se stále obtížněji hledají 
nová témata. Každé setkání redakční rady se čtenáři - tedy s vámi knihovníky - je pro nás 
inspirativní a přináší nové nápady. Potkávat se nemusíme vždy jen osobně, k vzájemným 
kontaktům můžeme využívat i internet (zatím získáváme informace z webových stránek a 
mailů, časem třeba i prostřednictvím elektronické konference apod.). Nebojte se a posílejte 
na adresu zpravodaje své náměty, informace či dotazy. Nemusí se vždy jednat o hotové 
články, s jejich přípravou jsme ochotni vám pomoci. 
 
      Z rušného prosincového jednání vyplynula následující témata pro rok 2008: 
Knihovny na houpačce času (původně Jak obnovit a udržet v obci knihovnu) 
Obec a její knihovna 
Knihovna nejen pro čtenáře 
Marketing v knihovnách 
 
      Další diskutovaná témata se postupně pokusíme zpracovat formou jednotlivých článků. 
Některé náměty (např. benchmarking, knihovny v soutěži Vesnice roku apod.) si můžete 
přečíst již v tomto čísle. 
 
      Inspirativní byl nápad, aby se redakční rada konala v různých místech kraje. První 
jednání v terénu máme úspěšně za sebou. Vzhledem k tomu, že v letošním roce 
vzpomínáme sedmdesáté výročí úmrtí Karla Čapka, sešli jsme se na únorovém jednání v 
Malých Svatoňovicích. Děkujeme všem místním organizátorům, zejména paní starostce 
Evě Hylmarové, za velmi milé a lidsky přívětivé přijetí. Jednání se zúčastnili i profesionální 
knihovníci z okolí (Trutnov, Rtyně v Podkrkonoší a Červený Kostelec) a knihovníci z 
obecních knihoven v Malých Svatoňovicích a Velkých Svatoňovicích. 
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      Na programu byla nejen příprava čísla, které právě držíte v ruce. Probíraly se články již 
hotové a hlavně ty, na kterých se pracuje déle, než se předpokládalo. Šéfredaktorka si již 
tradičně povzdechla, jak složitými cestami občas musí informace získávat. Za každým 
novým jménem, které se mezi autory objeví, se většinou skrývá téměř detektivní hledání 
tipů, kdo by co mohl napsat. Pak následuje delší vzájemná korespondence a přemlouvání. 
Noví autoři a zajímavé náměty jsou stále nedostatkovým zbožím. 
 
      V další části jednání představila ředitelka MěK v Červeném Kostelci vlastivědný 
sborník Rodným krajem (kraj Boženy Němcové, Aloise Jiráska a bratří Čapků). Podrobněji 
se o něm můžete dočíst ve 3. čísle našeho zpravodaje z roku 2005. Nejvíce informací však 
získáte, když se do sborníku sami začtete. Pokud nemáte k dispozici tištěnou verzi, zkuste 
elektronickou na adrese: http://rk.cervenykostelec.cz/sbornik.html . 
 
      Dále jsme se zabývali celostátní aktivitou, kterou chtějí knihovníci připomenout bohatý 
odkaz díla Karla Čapka v roce 70. výročí jeho úmrtí. K názvu Česko čte Čapka přidáváme 
a jeho rodný kraj nejvíc. Více se dočtete ve stejnojmenném článku. 
 
      S místní knihovnou nás seznámila knihovnice paní Hana Kozúbková. Knihovna působí 
velmi přívětivým dojmem. Je pravidelně doplňována soubory nových knih z trutnovské 
knihovny. K dispozici je i veřejný internet. V přípravě jsou webové stránky. 
 
      Jednání jsme ukončili společnou prohlídkou Muzea bratří Čapků. Paní starostka nás 
seznámila s jeho historií, současností i připravovanými akcemi. 
 
      Závěrem tohoto krátkého nahlédnutí do "kuchyně či spíše přípravny" jednání redakční 
rady prosím všechny čtenáře našeho zpravodaje: změňme společně s Karlem Čapkem 
ono věčné: "Mělo by se napsat, udělat, zajistit" na: "Napíšeme, uděláme, zajistíme". Děkuji 
všem, kteří již píší, dělají a zajišťují, a těším se na ty, kteří psát, dělat a zajišťovat budou. 
 
      Neostýchejte se a pište, prosím… 
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