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Jak to spolu souvisí           
Božena Blažková           

 
     Editorial k dvojčíslu, které právě držíte v ruce, píši ve chvíli, kdy jsem vám měla začít rozesílat 
podzimní číslo, které se připravuje obtížněji než další čísla. Během léta je totiž tzv. okurková sezona i v 
knihovnách a potenciální autoři si užívají zasloužené dovolené zrovna ve chvíli, kdy se s nimi potřebuji 
domluvit o článku :. V září a říjnu se pak koná nejvíce akcí, ale to už číslo musí být na cestě do tiskárny. V 
letošním roce k výše uvedeným běžným problémům přibylo stěhování mateřské knihovny. Po zvážení 
reálné situace a vzhledem k tomu, že jsme pro vás chtěli připravit po všech stránkách kvalitní číslo, 
rozhodli jsme se spojit podzimní a zimní číslo do jednoho dvojčísla.  
 
      Den otevřených dveří v nové budově Studijní a vědecké knihovny proběhl ve čtvrtek 25. září. Řada z 
vás využila možnosti být mezi prvními, kteří si naši knihovnu prohlédnou. Těší nás, že někteří z vás jste 
na svých webových stránkách o otevření knihovny informovali a zveřejnili jste i fotografie. Od pondělí 29. 
září se v knihovně zabíhá běžný provoz. Pokud jste nás ještě nenavštívili, můžete to kdykoliv napravit :. 
Jste vítáni jak ve větším počtu (to je pak lepší využít středu dopoledne a objednat si exkurzi), tak i jako 
jednotlivci, kterým třeba vybyl čas během návštěvy krajského města. Budovu ve tvaru X (Hradecká 1250) 
snadno naleznete na břehu řeky Orlice nedaleko Zimního stadionu a v blízkosti areálu Univerzity Hradec 
Králové. Nové prostory jsou pro veřejnost maximálně otevřené a přívětivé. Podle vašeho zájmu můžete 
navštívit výstavu nebo si vybrat z bohaté nabídky akcí ( http://www.svkhk.cz ). Vaší pozornosti také 
doporučujeme nově vydanou obrazovou publikaci Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Jedná se 
o graficky velmi pěkně vypravenou knihu, která prostřednictvím fotografií a stručných textů přibližuje celé 
období výstavby nové moderní krajské knihovny.  
 
      A nyní k obsahu tohoto dvojčísla. Spojení témat Knihovna nejen pro čtenáře a Marketing v knihovnách 
zvýraznilo dosud spíše jen tušenou vzájemnou souvislost. Knihovny si čím dál tím více uvědomují, že své 
aktivity musí směrovat k širší veřejnosti než jen ke čtenářům. Učí se tak postupně marketingovým 
strategiím. Začínají chápat, že jejich nabídka služeb a aktivit musí být ve vztahu ke konkrétní poptávce v 
místě jejich působení. Velkým příkladem v této oblasti je právě krajská Knihovna roku - Obecní knihovna v 
Praskačce. Aktivity této knihovny se zdaleka nesoustředí pouze na půjčování. Systematicky vycházejí z 
potřeb obce (kluby) a místní školy (projekty v rámci školního vzdělávacího programu). Získané ocenění v 
celostátním kole si tato knihovna plně zasluhuje. Gratulujeme. 
 
      Podrobnějším uvedením krajské knihovny jsme uzavřeli představení knihoven, které jsou pověřeny 
výkonem regionálních funkcí v našem kraji. V příštím roce vás podrobněji seznámíme s dalšími 
profesionálními knihovnami, které se regionálními službami konkrétně zabývají. V našem zpravodaji se 
systematicky snažíme uvádět inspirující příklady jednotlivých knihoven a akcí. V tomto čísle se např. 
dočtete o literárním klubu, klubu seniorů a informačním centru pro mládež. Naleznete zde i zajímavé 
náměty z jiných regionů i ze zahraničí. "Účastníci zájezdu" do Bretaně i "cykloknihovníci" vám přiblíží své 
cestovatelské zážitky.  
 
      Hodně místa je tentokrát věnováno autorům regionu. Začátkem září se v Hořiněvsi konaly oslavy 770 
let obce. V bohatém programu měla své místo i přednáška "Význam Václava Hanky v českém národním 
obrození", která byla doplněna odbornou diskusí. Hned následující měsíc byla v rámci oslav 780 let od 
první písemné zmínky o Nechanicích přejmenována místní knihovna na Štolbovu městskou knihovnu. 
Knihovníci v obou místech přispěli k úspěchu oslav velmi aktivním způsobem. Karel Čapek patří k 
"rodinnému stříbru" našeho kraje a byl v rámci Týdne knihoven často připomínán. 
 
      Zpravodaj dostáváte do rukou začátkem prosince. Do konce roku se ještě sejde rozšířená redakční 
rada, na které budeme hodnotit tento ročník a připravovat náměty pro následující rok. Vaše připomínky, 



náměty a nápady zaslané na adresu redakce budou využity nejen ve zpravodaji, ale i při přípravě nové 
koncepce knihovnictví kraje. Těšíme se na vaše názory a vzájemnou spolupráci. 
 
      Jménem redakční rady přeji všem čtenářům příjemné prožití vánočních svátků a hodně sil a elánu do 
roku následujícího. 
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