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Učení není mučení
Božena Blažková

Vždy než se pustím do psaní úvodních slov 
k novému číslu, listuji si číslem minulým. Ten-
tokrát jsem v duchu zalitovala, že jsem v článku 

„Co nás čeká“ přece jen nepoužila na konci otazník. 
Člověk totiž nikdy přesně neví, co mu život přinese, 
a v redaktorské práci zase šéfredaktor míní, a autoři 
mění :-).

Praxe ukazuje, že téma celoživotního vzdělává-
ní je široké a prolíná všemi oblastmi našeho konání. 
Už názvy článků „Životní jistoty“ a „Jednou nesta-
čí“ ukazují, o jak zásadní téma se jedná. A s naši-
mi šancemi je to jako s poloplnou či poloprázdnou 
lahví. Šancí vzdělávat se může být pro někoho až 
příliš mnoho a pro někoho příliš málo. Promarnit 
bychom však neměli opravdu žádnou možnost se 
něco nového naučit. Záleží totiž pouze na každém 
z nás, jak brzy, či naopak pozdě si uvědomíme, že 
bez dalšího vzdělávání nám ujede nejen rychlík, 
ale i ten nejpomalejší „pomalík“. Ten nám ještě 
navíc určitě České dráhy zruší (stejně jako Grand 
Biblio) a my zůstaneme osamoceni na trati, bez 
možnosti spojení s ostatními, kteří si užívají vir-
tuální či nějakou další realitu. Za redakční radu 
našeho zpravodaje mohu konstatovat, že se „zuby 
nehty“ snažíme udržet „v rychlíku“ a chceme vás 
nejen informovat, ale dávat vám i podněty k další-
mu vzdělávání. V tomto čísle vám ukazujeme, že 
knihovnické vzdělávání sahá od základního kurzu 
až po kurz odborný e-learningový. Přinášíme také 
ohlasy na celostátní seminář Informační vzdělá-
vání uživatelů, který se v dubnu konal v Hradci 
Králové. Problematice informačního vzdělávání 
a zájmového vzdělávání dospělých se budeme více 
věnovat v podzimním čísle. Učení totiž opravdu 
nemusí být mučení, pokud se vzbudí zájem a pou-
žijí vhodné metody.

V tomto čísle se nám podařilo shromáždit hodně 
zajímavých příkladů šumných knihoven bez ohle-
du na jejich velikost. Velmi nás těší, že již máme 
v zásobě další pro příští číslo. K bližšímu seznáme-
ní doporučujeme i článek „Muzejní knihovny Krá-
lovéhradeckého kraje“, který podrobně informuje 
o tom, jaké fondy můžeme v jednotlivých muzej-
ních knihovnách najít. 

V rubrice Okénko jsou mj. dvě zprávy o sou-
časném stavu českého knihovnictví. A jak už to 
tak v životě bývá, jedna zpráva je potěšující – elek-
tronické kopie jsou zase levnější - a druhá zpráva 
naopak – avizovaný konec české článkové biblio-
grafie považujeme za velmi neuvážený.

Letošní rok nám přináší tři významná regionál-
ní literární výročí. Společně s Knihovnou Václava 
Čtvrtka v Jičíně po celý rok pracujeme s dílem 
prvního jubilanta Václava Čtvrtka. Další, poněkud 
problematičtější, regionální osobností je Václav 
Hanka (10. června 1791 – 12. ledna 1861), rodák 
z Hořiněvsi. Obec ve spolupráci s Památníkem 
Václava Hanky a místní knihovnou pořádá dne 
11. června již druhou Muzejní noc. Avizovaný 
program je skutečně bohatý. Organizátoři srdečně 
zvou všechny knihovníky, čtenáře a rodinné pří-
slušníky k návštěvě obce a rodného domku Václa-
va Hanky. Třetímu výročí – Karlu Jaromíru Erbe-
novi a Miletínu - se budeme věnovat v dalším čísle.

V elektronické podobě (která už tentokrát bude 
opravdu připravena současně s tištěným vydáním: 
omlouváme se tímto za technické problémy) bude 
článek Čtenář roku doplněn o další knihovny z regi-
onu, kde svého nejpilnějšího čtenáře sice vyhodno-
tili, ale do celostátní soutěže nepřihlásili. V úplnos-
ti tam také naleznete článek o regionálním autorovi 
Václavu Francovi; text musel být vzhledem k počtu 
stran v tištěné verzi zkrácen. Představíme vám dal-
ší autory našeho zpravodaje a již tradičně jsme pro 
vás připravili přehled zajímavých akcí, které se v 
knihovnách konaly během prvního čtvrtletí.

Na závěr si dovoluji připomenout citát Jana 
Amose Komenského: „S pomocí knih se mnozí 
stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá 
učený nikdo ani ve škole.“
P. S.: Blíží se čas prázdnin a dovolených. A to je 
nejlepší doba k poznávání nového. Naučme se tedy 
každý den něco nového – získejme zajímavou in-
formaci nebo potřebnou dovednost. Není důležité, 
zda se budeme zabývat knihovnickými databázemi, 
učením cizích slovíček nebo se třeba „jen“ nau-
číme, jak se jmenuje strom, kolem kterého denně 
chodíme. Nejdůležitější je chtít se učit.

NA SlOvíčKO
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Teplice nad Metují a jejich knihovna

Marta Lelková

Město, které po druhé světové válce začalo 
psát nové dějiny.

Teplice byly sudetské, postihl je osud jako 
jiná města s tímto přívlastkem. Původní německá 
knihovna zanikla s vystěhováním obyvatelstva. 
S nimi odešly knihy i kroniky. Přišli noví obyva-
telé z různých koutů Čech a nové dějiny začala 
psát i knihovna. Žáci školy udělali sbírku českých 
knih u příchozího obyvatelstva. Tak vznikl první 
fond knihovny.

Od té doby uběhlo hodně let a mnohé se 
změnilo.

Knihovna je chytře umístěna v přízemí budovy 
základní školy. Má dvě místnosti. Dětské oddělení 
si zdejší 2 knihovnice pěkně vyzdobily tapetami, 
v oddělení pro dospělé mě zaujal příjemný koutek 
pro čtení časopisů a pro práci na počítači. Knihov-
na se před časem sloučila s knihovnou školní, což 

Věra Prokopová, která práci převzala po dlouholeté 
knihovnici Haně Zápotočné. Rozpovídala se o ra-
dostech, které ve své práci zažívá. Ukázalo se, že v 
teplické knihovně nějaká velká trápení ani nemají. 
Na spolupráci s městem si nemůžou stěžovat. Prý 
dostanou, o co si řeknou. (To jim možná budou 
mnozí závidět.)

To, že je knihovna umístěna v budově školy, 
předurčuje směr jejích aktivit. Děti jsou v knihovně 
každou volnou chvilku. O polední pauze, po skon-
čení vyučování, na poslední chvíli před hodinou 
češtiny, aby dohnaly resty (i když to poslední 
jim pan ředitel zakazuje). Žáci prvního stupně 
tráví společně se svým učitelem hodinu čtení 
vždy jednou v týdnu v knihovně. Tam společně 
přečtou za rok 3 až 4 knížky. Jednou v roce si 
pozvou do knihovny významné osobnosti města, 
jako je třeba pan starosta, místní zubař, farmářka, 
družinářka, a ti všichni předčítají dětem tam 
shromážděným pohádky v rámci akce „Teplice 
čtou dětem“. A tak v Teplicích nad Metují nemůže 
žádné dítě říci, že za rok nepřečetlo ani jednu knihu. 
Prvňáčci jsou ke konci školního roku pasováni 
na čtenáře. I pro žáky druhého stupně a studenty 
Střední školy hotelnictví a společného stravování 
mají v knihovně pravidelné besedy a přednášky. 
A když jim školní léta uplynou, moc dobře vědí, 
kde knihovna je a co v ní najdou. Dobrý způsob, 
jak si vychovávat budoucí čtenáře, že?

I těm dřív narozeným má knihovna co nabíd-
nout. Čeká na ně pěkný knihovní fond a pestrá 
paleta periodik. Dobrou odezvu mají cestovatelské 
besedy a v poslední době besedy o historii Teplic. 
V městě žije pán, kterého tohle téma moc zajímá. 

myslím bylo v tomhle případě šťastné rozhodnutí. 

Na mě tam čekala sympatická mladá knihovnice 
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Chodí po archívech a shání dokumenty, kde by se 
cokoli o „staré“ historii města Teplice nad Metují 
dozvěděl. Pak to prezentuje na svých přednáškách 
pořádaných společně s knihovnou. Dokonce plá-

nují vytvořit webové stránky, které by se dějinami 
města zabývaly.

Nové webové stránky má rozpracované 
i knihovna a podle toho, co jsem mohla vidět, 
budou rozhodně zajímavější než dosavadní.

Dnes už téměř každá dobrá knihovna pečuje 
i o své starší a nemohoucí čtenáře. Není tomu 
jinak ani tady. Jednou měsíčně knihovnice nasedne 
do auta a rozveze knížky až domů ke čtenářům. 
V této službě mají i prodlouženou ruku v Domově 
s pečovatelskou službou na Kamenci. Je jí bývalá 
paní knihovnice z Dědova, která je taky obyva-
telkou Domova a ráda tam pokračuje ve své práci. 
Půjčuje svým spolubydlícím z knih přivezených 
z Teplic nad Metují.

Přeju knihovně a jejím čtenářům hodně spoko-
jenosti, dobrých nápadů a vydařených akcí.

Nové Město v novém

Božena Blažková

Novou knihovnu v Novém Městě nad Metují 
jsem si prohlédla 1. března, kdy se zde konala 
regionální valná hromada SKIP. Vzhledem k tomu, 
že nebyl volný čas na rozhovor, domluvila jsem si 
s ředitelkou knihovny paní Zdenkou Pfeiferovou 
schůzku na 31. březen.

V rozhovoru jsme si povídaly hlavně o tom, 
jak se jim daří zabydlovat nový dům, zejména 
když ve staré knihovně dlouhou řadu let žili se 
čtenáři ve více než těsné symbióze a museli se 
snažit využít každý metr. A nyní se učí nabízet 
k pořádání komerčních i nekomerčních akcí vlastní 
společenský sál. Provádějí knihovníky a další 
zájemce po nové knihovně. Organizují výstavy 
a další zajímavé akce.

Ze staronových aktivit se znovu chystá velká 
novoměstská akce Klání žáků darebáků. První 

ročník proběhl v roce 2001 v rámci 500. výročí 
založení města. Účastníky klání jsou žáci všech tří 
místních základních škol. Celá akce je zaměřena 
na region a vždy jsou připraveny okruhy otázek 
z oblasti historie, přírodovědy, sportu, literatury 
a současnosti. V dubnu je na školy rozesílán dopis 
s organizačními pokyny a v květnu jsou vyhlášeny 
otázky. Závěrečného klání, které je plánováno 
na listopad, se vždy zúčastní družstva složená 
z 5 nejlepších žáků jednotlivých škol. Letošní 
ročník bude v pořadí šestý, prvních 5 se konalo 
v letech 2001-2005. Cílem klání je zvýšení zájmu 
o region, jeho historii i současnost. K celé akci se 
ještě vrátíme v posledním letošním čísle.

Městská knihovna se vedle svého hlavního 
poslání cíleně věnuje i ediční činnosti, což není ve 
veřejných knihovnách běžné. Kromě úspěšné pub-
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likace Nové Město nad Metují a okolí v pověstech 
a vyprávěních a knížky Bohumila Dvořáčka „Nové 
Město nad Metují. Pohledy do minulosti“ vydává 
knihovna publikace, které seznamují veřejnost se 
zajímavými regionálními osobnostmi: Z galerie 
osobností Nového Města nad Metují, Jan Juránek, 
Ludmila Kybalová, Antonín Kybal, Josef Marek, 
Jindra Imlauf a Vladimír Rocman (obrazový 
a zvukový portrét na DVD). V současné době se 
připravuje nová publikace s názvem Jan Karel 
Rojek – kněz, vlastenec, historik. 

O zajímavé akci, která využívá nové prostory 
knihovny, mne informovala mladá kolegyně Mar-
tina Tomášová:

První březnovou sobotu se v Městské knihovně 
v Novém Městě nad Metují konala akce s poměrně 
tajemným názvem: „Netradiční čtení s domácí 
bábovkou“. Akce tohoto druhu se u nás konala 
poprvé a jejího vedení se ujala knihovnice z dětské-
ho oddělení Eva Maurová. Smyslem netradičního 
setkání čtenářů a knihovnic bylo nejen příjemné 
posezení u kávy, čaje a voňavé domácí bábovky, 
ale zejména seznámení se s oblíbenými knihami 
a knižními novinkami. Paní Maurová představila 
čtenářům několik knih z regionální literatury, svoji 
oblíbenou autorku Edu Kriseovou a nové knihy 
pro děti. Ukázky z oblíbených knih si připravily 
i ostatní knihovnice. Zazněl úryvek z „Marťanské 
kroniky“ Raye Bradburyho, z knihy „Prosím tě, 
neblázni!“ od Ivana Krause a vzpomínky Jana 
Halase, syna básníka Františka Halase.

Věříme, že se při příštím neformálním setkání 
aktivně zapojí i sami čtenáři a představí nám 
své oblíbené autory a zajímavé knihy, které četli. 
Příležitost budou mít již v květnu na „Druhém 
netradičním čtení s bábovkou“. Doufáme, že akce 
se našim čtenářům zalíbí a z netradičního čtení se 
stane TRADIČNÍ ...

Druhé „netradiční“ čtení proběhne koncem 
května a účastníci se seznámí s prestižním oceně-
ním Magnesia Litera, knižními novinkami a jistě 
zazní i zajímavé ukázky z oblíbených knih nejen 
knihovnic, ale i čtenářů.

O čtení pro seniory, které probíhá každý pátek 
odpoledne, mi řekla kolegyně Lada Všetičková:

Před časem přišla naše nová kolegyně Mar-
tina Tomášová s návrhem, že by ráda zahájila 
pravidelné setkávání nad knihou v místním Domě 
s pečovatelskou službou. A to zcela nezištně 
a dobrovolně: „Ve městě existují dvě zařízení pro 
seniory. Zatímco v Městském středisku sociálních 
služeb Oáza mají zaměstnance, kteří se věnují tzv. 
aktivizaci (četba, tvůrčí dílny, výlety), v Domě 
s pečovatelskou službou nikdo takový není. Mám 
k práci se seniory blízko, tak mě napadlo spojit to 
s mým současným zaměstnáním knihovnice.“

Fakt, že se mladá dívka rozhodne věnovat ka-
ždý pátek odpoledne svůj čas seniorům a zároveň 
propagaci četby a naší knihovny, byla věc natolik 
nevídaná, že jsme se nezmohly na slovo. Jen mlčky 
souhlasily. 

V novoměstském Domě s pečovatelskou službou 
momentálně žije 11 klientů, pátečního čtení se 
zúčastňuje většina z nich. Scházejí se v bytě jedné 
z klientek, kde je lepší akustika než ve společenské 
místnosti. Některé paní už špatně slyší, takže dobrý 
zvuk je důležitý.

Martina předčítá z knihy Evy Koudelkové 
Nové Město nad Metují v pověstech a vyprávěních. 
Rodilé Novoměšťačky ji rády doplňují svou verzí 
čteného příběhu, vzpomínají, diskutují.

Čtení je také příležitost sejít se, povědět si, co je 
za týden nového. Mnohé z obyvatelek Domu s pe-
čovatelskou službou už ani nevycházejí nikam ven. 
Společná hodinka vždy uteče jako voda a na konci 
nechybí otázka, zda Martina přijde za týden znovu. 
Zážitek ze společné četby je důležitý v každém věku 
a v tom seniorském zvlášť. Překonává bariéry, 
zahání osamělost a přináší milé, třeba již dávno 
zapomenuté vzpomínky.

O dalších zajímavých akcích knihovny se 
dozvíte na webových stránkách: http://www.
knihovnanm.cz/ a knihovna má i svůj profil 
na Facebooku.
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Literární jednohubky

Monika Malá

Literárními jednohubkami jsem nazvala projekt, 
v němž pravidelně každý měsíc seznamuji žáky 
9. ročníků ZŠ v Třebechovicích p. O. s vybranou 
knihou. Poprvé jsem četla v listopadu 2010.

Žáky navštěvuji přímo ve třídě. V hodině lite-
ratury čtu zhruba 15 minut z jedné knížky. Děti 
během čtení vyplňují kvíz vztahující se k textu, 
který jim rozdávám na začátku. Hned po skončení 
čtení ho vyhodnotíme. Snažím se také o krátké 
seznámení s autorem, případně literárním žánrem 
(pohádka, legenda, báje, mýtus, detektivka, sci-fi, 
fantasy, dívčí, thriller, román, životopis) a infor-
muji žáky, kde v knihovně knížku najdou. Vždy 
doplňuji nějakou zajímavost nebo perličku. 

Na závěr mám pro děti připravené opravdové 
jednohubky (piškot + ovoce). Jedna z nich je vždy 

„výherní“: je na ní lísteček, na kterém je napsaný 
název knihy, ze které budeme číst příště.

Konkrétní titul vybírám sama nebo po domluvě 
s učiteli. Zaměřuji se na knížky různých žánrů, ty, 

které by děti mohly zajímat a zaujmout: 

listopad - Horowitz, Anthony: Horory na dobrou 
noc,

prosinec - Louis de Bernieres: Rudý pes,

leden - Pohádky ledového větru,

únor - Townsend, Sue: Tajný deník Adriana Molea,

březen – „čtení v praxi“ - tentokrát četly děti 
z připravených knih a vzájemně si o přečteném 
povídaly.

Celou akci dělám proto, že k nám do knihov-
ny chodí velmi málo deváťáků. Snažím se jim 
připomenout, že v knížkách zažijí dobrodružství, 
napětí, humor, lásku,… že prostě knížky stále 
existují. Zaznamenávám drobné úspěchy – přihlá-
sili se mi 2 noví čtenáři z 9. tříd a několik si jich 
přišlo obnovit registraci. Není to tak vysoké číslo, 
které jsem si představovala, ale alespoň něco. Za 
úspěch v podstatě považuji už to, že se na mě těší 
a vyslechnou mě.

Zvuková knihovna v Hradci Králové má 20 let

Božena Paleníková

Víte, že zvuková knihovna pro nevidomé 
a slabozraké, která působí v rámci Knihovny 
města Hradce Králové, byla v reprezentativním 
průzkumu zvukových knihoven v České republice 
v roce 2010 vyhodnocena jako jedna z nejprogre-
sivnějších při využívání moderních technologií 
v práci se zrakově postiženými občany?

Je jednou z šesti největších poboček Knihov-
ny a tiskárny Karla Emanuela Macana v Praze. 
Disponuje stejně tak velkým fondem zvukových 
knih, jako má tato pražská knihovna. V současné 
době počet titulů dosahuje 5 000. Hradecká zvu-
ková knihovna vznikla v roce 1991 pro tehdejší 
okres Hradec Králové jako pomocná ruka podaná 
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Erbenova zlatá nit – projekt KMHK

Markéta Poživilová

V čísle 1/2011 časopisu U NÁS jsem se s vámi 
podělila o recepty z MENU „Magický podzim 
s Máchou“. Avšak s novým jarem přicházejí i nové 
chutě, a tak podle ozkoušených a osvědčených 
receptů přidáváme nové ingredience, rozšiřujeme 
kuchařský tým a připravujeme novou nabídku – 

„Erbenova zlatá nit“. Některé z chodů připravujeme 
přímo na objednávku a lze si je zamluvit v příprav-
ně na tel. čísle 495 075 017, na jiné ochutnávky 
můžete přijít rovnou do knihovny. 

Základem je literární projekt zaměřený na 

aktivity inspirované dílem a životem K. J. Erbena 
u příležitosti 200. výročí jeho narození. Jednotlivá 
nabídka bude určena různým věkovým a sociálním 
skupinám veřejnosti Královéhradeckého kraje, 
především okresu Hradec Králové. Projekt je slo-
žen z literárně zaměřených aktivit a v části určené 
dětem budou opět vhodně užity prvky dramatizace, 
arteterapie a muzikoterapie. V pořadech koncipo-
vaných spíše jako interaktivní workshopy si děti 
budou moci hrát, soutěžit, ale též se stát aktivními 
účastníky Erbenových pohádek a balad. 

zrakově handicapovaným občanům. Půjčování 
zvukových knih bylo a je bezplatné. Podmínkou 
registrace je však zdravotní průkaz ZTP/P anebo 
potvrzení očního lékaře o zrakovém postižení 
občana.

Zvukové knihy nejsou nahrávky s hudbou, 
ale jsou to vlastně klasické knihy načtené našimi 
předními herci a interprety. Na samém počátku 
zvukové knihovny byl veškerý její fond nahrán 
na magnetofonových kazetách. V současné době 
jsou již všechny nové tituly na CD ve formátu 
MP3 a naši uživatelé jsou již vybaveni a zaškoleni 
pro práci s přehrávači tohoto formátu. Z nosičů, 
tj. z CD ve formátu MP3, je rovněž vytvářena digi-
tální knihovna, která umožňuje zvukové knihovně 
nahrávat tituly i na další paměťová média, jako 
jsou flash disky a paměťové karty. Ze zasílaných 
titulů Macanovy knihovny je rovněž vytvářen 
tzv. „Zlatý fond zvukové knihovny“ pro případné 
opravy stávajícího fondu. Přestože původní fond 
na magnetofonových kazetách se stává již minulos-
tí, ještě jej někteří z našich uživatelů vyhledávají.

Vedle přímého půjčování zvukových knih 
zajišťuje zvuková knihovna i zásilkovou službu 
pro vzdálené a imobilní občany se zrakovým 
handicapem. Týdně takto zasílá na 300 titulů pro 

cca 80 až 100 uživatelů. Hlavní zásadou práce je in-
dividuální přístup. Tituly jsou vybírány a zasílány 
uživatelům podle jejich zájmového i osobnostního 
zaměření. Pravidelně jsou k dispozici anotované 
seznamy nových titulů v černotiskové podobě 
a samozřejmostí je i katalog zvukové knihovny 
na internetu. Další činností zvukové knihovny 
je pořádání komponovaných literárních pořadů 
nazvaných „Setkání s literaturou“, kde jsou před-
stavovány formou ukázek nové tituly přicházející 
z Macanovy knihovny. Tyto populární a hojně na-
vštěvované pořady pomáhají uživatelům orientovat 
se v nové produkci a dávají jim možnost seznámit 
se s hlasem načitatele, který je často pro ně tak 
důležitý jako obsah díla samého. Ve spolupráci 
s TyfloCentrem Hradec Králové zavedla zvuková 
knihovna i poskytování sociálního poradenství 
pro osoby se zrakovým postižením. Jedná se 
o informace týkající se například možnosti posky-
tování doprovodných a průvodcovských služeb, 
příspěvků na kompenzační pomůcky a orientace 
v nabízených pomocných činnostech. 

Pokud nabídka služeb zvukové knihovny 
v Hradci Králové někoho oslovila, může se s jejími 
aktivitami blíže seznámit přímo v sídle Knihovny 
města Hradce Králové, Tomkova 177. 
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Knihovna města Hradce Králové připravuje 
tento projekt ve spolupráci s Muzeem východních 
Čech v Hradci Králové, což přináší nové možnosti 
a způsoby realizace jednotlivých pořadů a aktivit. 
Jedná se například o společné vyhlašování, hod-
nocení, ocenění a následnou výstavu fotografické 
soutěže Inspirace Kytice nebo výtvarné soutěže le-
porel s tématem Erbenovy zlaté pohádky. Interak-
tivní pořady pro děti a studenty jsou připravovány 
dvoufázově - nejprve tematická návštěva výstavy 
v muzeu, po které následuje zážitkově-vzdělávací 
pořad v knihovně. 

Cílem projektu je představit zajímavou a ne-

tradiční formou K. J. Erbena jako poutavou regi-
onální osobnost, významného archiváře, sběratele 
prostonárodních písní, legend a balad. Zároveň též 
jako osobu, která se potýkala s problémy blízkými 
nám všem. Představena bude jeho tvorba - po-
hádky, prostonárodní a lidové písně, Kytice, jeho 
historické práce, ale i díla Erbenem inspirovaná. 
Výlet v Erbenových stopách je i seznámením se 
zajímavými místy regionu, jejich historií a dávným 
duchem. 

Pokud vás projekt zaujal, v elektronické verzi 
zpravodaje uvádíme podrobnější informace o jeho 
jednotlivých částech.

Afghánistán - dejme mu naději

Stanislava Najmanová

Zajímavé besedy jsou běžnou a pravidelnou 
součástí knihovnické práce, pro kterou, mimo jiné, 
mám svou práci moc ráda. Setkání, které se usku-
tečnilo 22. března v hořické knihovně, se nejen pro 
nás knihovnice, ale i pro většinu posluchačů zařadí 
mezi taková, na která se nezapomíná. Zavítala mezi 
nás novinářka, válečná zpravodajka, humanitární 
pracovnice, skvělá vypravěčka a obdivuhodná 
žena Petra Procházková. Návštěva byla spjata 
nejen s vyprávěním o její práci, ale především 
s propagací o. s. Berkat, které založila v roce 2001 
s několika podobně smýšlejícími ženami. Hlavním 
cílem tohoto sdružení je pomáhat ženám a dětem 
v Afghánistánu a Čečensku. K tomu jsou určeny 
dva projekty: Adžamal – věnovaný transplantaci 
oční rohovky (prodej panenek) - a Šťastné létající 
koberce, do něhož je zapojeno více než 250 af-
ghánských žen, které šijí a vyšívají oděvy. Ty se 
pak prostřednictvím Berkatu prodávají v Čechách. 

Petra Procházková vypráví živě, poutavě 
a hlavně s humorem a jistou mírou nadsázky. Po-
kud si některý z návštěvníků myslel, že bude slzet 
dojetím, byl na omylu. Místností se nese smích 
a panuje příjemná, přátelská atmosféra. Téměř dvě 
hodiny utekly opravdu jako voda a je nejvyšší čas 

podpořit „berkatí myšlenku“ skutkem. Mezi stoja-
ny s oblečením, doplňky a košem plným jedineč-
ných panenek se nahrnou téměř všichni návštěvníci 
besedy a každý chce něco koupit. A tak postupně 
mizí haleny, kalhoty, šátky i panenky, jejichž koupí 
můžeme pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. 
A tak vlastně není důležité, jestli kupujícím bude 
nový přírůstek do šatníku úplně dobře sedět, hlavně 
by měl příjemně hřát u srdce. Přesně tak, jak zní 
hlavní myšlenka Berkatu: Berkat pomáhá nám, 
Evropanům, být lidmi s otevřeným srdcem.

Spolu s besedou u nás proběhla ještě jedna 
akce – vernisáž výstavy Ivy Zímové „Afghá-
nistán – dejme mu naději“, kterou zahájila právě 
Petra Procházková. Výstavu jsme kvůli nedostatku 
místa v knihovně instalovali v prostorách hořické 
radnice, a i když nám bylo trochu líto, že fotografie 
nemáme přímo v knihovně, ukázal se tento nedo-
statek přínosem v tom, že se nám do akce podařilo 
zapojit pana starostu a další radní, což bylo celé 
akci k prospěchu.

Vernisáž i beseda měly skvělý ohlas u návštěv-
níků, což nás samozřejmě moc potěšilo a povzbu-
dilo do další práce.
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Kniha nekouše, protože nemá zuby, to se ví...
(bilance více než půlroční spolupráce 

s nízkoprahovým zařízením Smajlík v Josefově)

Martina Sílová

S romskou problematikou se setkáváme dnes 
a denně na každém kroku. I u nás v Josefově 
máme početné romské etnikum s velkým počtem 
nezaměstnaných anebo sociálně znevýhodněných 
rodin. Na druhou stranu tu jsou rodiny, které ne-
mají problém sehnat práci, dohlížet na to, aby děti 
plnily školní docházku, přihlásit je do zájmových 
kroužků a zaplatit jim je anebo s nimi navštěvo-
vat knihovnu. To vše je o rodičích. A pak je tu ta 
druhá, právě problémovější skupina, která se na 
začátku pro něco nadchne a následně jejich zájem 
bohužel opadá – s těmi se pracuje o poznání hůř, 
ale to každý knihovník zná a nemusí se jednat čistě 
o romské uživatele.

V říjnu loňského roku mne vychovatelka z níz-
koprahového klubu Smajlík požádala o besedu 
nad knihou s jejich klienty ze sociálně znevýhod-
něných rodin. Paní vychovatelka mi oznámila, že 
počet bude asi 10 a jejich věk bude školní – 2. až 
5. třída. Na žádném školení ani semináři jsem se 
nikdy nedozvěděla, jak pracovat s problémovými 
dětmi. Všude se rozebírají a vyzdvihují pouze 
děti geniální a hodné, což v mém případě je mi 
úplně k ničemu. Nezbylo mi nic jiného, než se 
vydat vlastní cestou (a jak se říká, natlouct si 
hubu) a pomoci si sama. A že jsem tu během své 
dosavadní praxe měla nejeden problém s romskými 
dětmi (šikanou, nepořádkem, urážkami, rozbitými 
okny, pomočenými knihami atd., atd.). Duševně 
jsem se připravila na nejhorší, načetla jsem si 
něco z psychologie a prolistovala mnoho stránek 
zabývajících se romskou problematikou a čekala, 

co se z toho vyklube. Při první besedě se skutečně 
sešlo 10 hodných a pozorných dětiček, bohužel 
s různou inteligencí a různým věkem. Některé děti 
navštěvují normální základní školu, jiné základní 
školu praktickou a některé dokonce ještě do školy 
ani nechodí, pouze navštěvují přípravku k základní 
škole praktické. Tak si asi dokážete představit tu 
hrůzu, jak besedu postavit, aby si každý přišel 
na své a každý tomu rozuměl. Beseda dopadla 
vcelku dobře a děti zajímala. Dohodla jsem se na 
pravidelných dnech v měsíci, s čímž by neměli mít 
problém. Data, resp. dny byly stanoveny, ale zájem 
klasicky opadl. Vydrželi jen ti, které to opravdu 
zajímá. Problém mám s nemocností (nebo je to 
možná výmluva, nevím), ale čas od času se mi 
stane, že na besedu přijdou jen vychovatelky anebo 
třeba jen 3 děti, proto se musí beseda opakovat. 
Další problém je ten, že Smajlík je volnočasový, 
a tedy nepovinný, a tak tam děti dochází, jak se 
říká, „jako švábi na pivo“. Bohužel.

Původně jsem měla v plánu rozdat deníčky 
z akce Celé Česko čte dětem, ale došlo mi, že bych 
neměla tu správnou odezvu od rodičů (bohužel 
mentalita je mentalita), takže veškerá podpora 
dětí ve čtení by přišla vniveč. Vytvořila jsem si 
tedy jiné deníčky - přímo pro děti. Každý měsíc 
dostane „smajlíkář“ nakopírovanou pohádku různé 
obtížnosti, kterou by měl do příště přečíst, něco mi 
k ní napsat a namalovat obrázek. Děti to vcelku 
baví (nejvíc asi ty předškolní, protože mají ještě 
takovou tu nezkaženou dušičku a chtějí se ukázat 
a být pochválené), a když jim tam čas od času ne-
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chám drobný dáreček, nějaké malé překvapení, děti 
to motivuje. Ale nesmí to být často, pak koketují s 

„vyčůraností“ a všechno chtějí bez práce. 

S dětmi a vychovatelkami jsme se v únoru 
domluvily, že jako motivaci uděláme tzv. Malé 
literární „písání“ na téma Kdybych byl(a) panem 
králem…, které vyhodnotíme až v červnu, aby 
na to bylo dost času. Motivují je opět drobné 
dárečky i uveřejnění v místních novinách.

Závěrem bych asi napsala, že je dobré stát se 
dětem přítelem, vybudovat si jejich důvěru, ne-

nechat se zlomit a být spravedlivý, ale důsledný. 
Myslím, že tím si člověk udrží pozornost a jejich 
přízeň. Děti se potom nebojí za knihovníkem přijít 
s jakýmkoliv problémem a o čemkoliv mluvit a to 
je ten vztah, o který nám všem jde. Na druhou 
stranu si dovolím říct, že takový asertivní trénink, 
který mi tu dnes a denně romské děti připravují, je 
k nezaplacení. Kam se hrabou drahé a zdlouhavé 
kurzy lektorů… 

Pro více informací hledejte na www.knihov-
najosefov.wbs.cz anebo se ptejte na knihovna.
josefov@volny.cz .

Nová krev v Rasoškách

Kateřina Bartošová

Rasošskou knihovnu jsem převzala před dvěma 
měsíci po paní Švancarové, která zde působila asi 
dvacet let. Musím přiznat, že jsem měla strach, aby 
mě čtenáři přijali. Přece jen je dvacet let dlouhá 
doba a důchodový věk převážné většiny čtenář-
stva také nenahrává změnám. Jak už si ale každý 
vyzkoušel na vlastní kůži, změna je život. A tak 
i rasošská knihovna žije dál a já, nová knihovnice, 
mám radost každý týden, když zjišťuji, že ani hezké 
počasí čtenáře neodradí od cesty do knihovny. Děti 
z hřiště přisviští na koloběžkách, aby si odvezly 
nějakou knihu na oblíbené večerní čtení s rodiči. 
Maminky s kočárkem sáhnou po lehčím žánru 
pro chvíle oddechu. A senioři vyberou poutavý 
román pro klidné odpolední posezení na zahrádce. 
A všichni jsou spokojení. Knihovnu jsme obohatili 
novými svazky, a tak si znovu vyberou i nejvášni-
vější čtenáři, kteří mají v podstatě všechny starší 
tituly přečtené.

Rasošky nejsou nijak obrovská obec, a tak jsem 
ani nepředpokládala, že by aktivně docházejících 
byly třeba stovky. Přesto mě zpočátku překvapilo, 
že zájem je opravdu malý. Ale i my knihovníci 

musíme pochopit, že když je nádherný slunečný 
den, děti raději zůstanou na hřišti, maminky na pro-
cházce s kočárkem a senioři na zahrádce. Moje 
osobní knihovnické snahy tedy budou směřovat 
k období podzimnímu a zimnímu... A uvidíme, 
třeba se dostaví úspěchy, o které se s vámi budu 
moci podělit.

P. S. 

Rasošky leží asi 5 km od Jaroměře a v letošním 
roce zde došlo k výměně knihovnic. Místo důchod-
kyně paní Švancarové nastoupila výše zmíněná 
slečna Bartošová, která do místní knihovny přines-
la elán a nadšení mládí, což se okamžitě odrazilo 
ve složení návštěvníků knihovny, které přilákala 
zvědavost na mladou slečnu. Přejeme knihovně 
i slečně mnoho úspěchů a doufáme, že se bude 
moci s námi podělit o další zážitky a zkušenosti 
začínající knihovnice. 

Všimli jste si, že slečna ve svém textu již používá 
obrat MY KNIHOVNÍCI ?

Marta Valešová

ŠuMNé KNiHOvNy
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Marta Lelková

Pěkov. Nenápadná, spíš menší vesnička 
nedaleko města Police nad Metují. V ní si žije 
svým životem knihovna, také spíš menší, ale už 
ne tak nenápadná. A v té knihovně dělá velké 
věci zas na první pohled nenápadný manželský 
pár s krásným příjmením „Pokorný a Pokorná“.

Poprvé jsem o akcích v Pěkově slyšela vel-
mi poutavě mluvit pana knihovníka na školení 
vesnických knihovníků v Polici, kde je jejich 
mateřská knihovna. Ta se o ně stará zásobová-
ním knihami z výměnného fondu. Řekla jsem 
si, že by to v Pěkově stálo za vidění. Musím 
říct, že dobrovolných knihovníků-pánů je u nás 
jako šafránu. Ohlásila jsem se tam na návštěvu. 
V půjčovní době, abych je viděla v akci. Došli 
oba dva. A věrní svému příjmení „Pokorný“ se 
pomalinku rozpovídali. O tom, jak paní Pokor-
ná knihovnu a lásku k ní před 20 lety „podědila“ 
po svém strýčkovi, který tam dělal knihovníka 
před ní, jak se k práci později přidal její manžel, 
co všechno za tu dobu pro malé i velké Pěko-
váky vymysleli. Teď je oficiálně knihovníkem 
v Pěkově pan Pokorný, ale myslím, že jeden 
bez druhého by to už dávno nedokázal dělat. 
Knihovna se stala v obci opravdovým kultur-
ním centrem a oni jsou jeho dobrou duší. Od 
chvíle, co jsem do knihovny vstoupila, cítila 
jsem se jako na návštěvě u dobrých známých. 
Musím je jenom chválit, protože podmínky 
nemají lehké. V obci není ani škola ani školka 
a tak děti si do knihovny „nahánějí“, jak se dá. 
A o dospělých se dá říci totéž. A daří se jim 
to. Už druhým rokem „spaly“ děti v knihovně 
v rámci Noci s Andersenem, dokonce se objevi-

li i „přeběhlíci“ z jiných knihoven. Knihovníci 
se postarali o dětský den na konci prázdnin, kdy 
vymysleli spoustu zajímavých soutěží a zábav. 
Uspořádali soutěž v stolním tenisu. Podařilo se 
jim uspořádat výstavu loutek paní Vítězslavy 
Klimtové, které nejdřív měla knihovna v Polici 
nad Metují. Uspořádali výstavu starých fotogra-
fií Pěkova. Ta měla nebývalý ohlas. Byl se na ni 
podívat snad každý z vesnice i z okolí. Budou 
v ní pokračovat výstavou „Proměny Pěkova“ 
a někdy v zimě zas sesbírají a udělají výstavu 
ze svatebních fotografií od prababiček a pra-
dědečků až po dnešek. A to ještě není všechno. 
Spolupracují na přípravě oslav při příležitosti 
755 let Pěkova. Paní knihovnice jako místní 
kronikářka odhalí, co skrývají staré písemnosti 
o dobách minulých. Na podzim plánují s dět-
mi drakiádu. Odvážně se pustili do zhotovení 
vlastních webových stránek. A určitě v hlavách 
nosí další nápady. Fandím jim. Jsou to lidé se 
srdcem na pravém místě. Umět to takhle je dar. 

Knihovna jako dům otevřených dveří…
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Když si řekli, že by bylo dobré mít víc místa, 
vyhrnuli rukávy a vybourali přebytečnou příč-
ku, vymalovali, a bylo to!

Musela jsem se zasmát, když mně vypravo-
vali, jaké různé požadavky plnili svým čtená-
řům. V knihovně se řešila koupě tažného koně 
přes internet, sháněl se plemenný býk. Anebo 
jedna paní našim dětem sbírá papír do sběru, 
a my jí nosíme knížky až domů, protože ona už 
nemůže na nohy. Asi není věc, s kterou by si 
neuměli poradit. 

A to jsem vůbec nemluvila o ochotné pomoci 
při výběru knih anebo s prací na počítači. To je 
ale pro ně úplná samozřejmost. 

Určitě se do Pěkova zas ráda podívám. Mož-

Božena Blažková

Když jsem v roce 2002 začínala pracovat 
v redakční radě našeho zpravodaje, hledala jsem 
příklady zajímavé práce v malých knihovnách. 
Kolegyně z Knihovny města Hradce Králové 
mne pozvaly do Lejšovky (viz článek Je jedna 
malá knihovna, který vyšel v čísle 4/2002). 

Dlouholetá knihovnice paní Božena Kašpa-
rová vytvořila zcela unikátní a ojedinělou 
fotoknihu s názvem Lejšovka do roku 2010. 
O paní Kašparové je známé, že ráda fotogra-
fuje, ve vlastní režii absolvovala kurz digitální 
fotografie a v její podnikavé hlavě se zrodil bá-
ječný nápad vydat o Lejšovce knihu. Během půl 
roku shromáždila své fotografie, vytáhla staré 
fotografie z rodinného alba a získala archivní 

fotografie Ing. Václava Bartoně. Pak se pustila 
do grafické úpravy, která se jí opravdu povedla, 
a následně publikaci vlastním nákladem vydala. 
Slavnostní křest publikace se konal za účasti 
příznivců knihovny. Originální knížka je urče-
ná pouze k prezenčnímu půjčování, takže po-
kud máte možnost stavit se v sobotu odpoledne 
v Lejšovce, neváhejte – a knížku si prohlédněte, 
opravdu stojí za vidění.

Pokud chcete vidět alespoň fotografie této 
unikátní publikace, navštivte blog knihovny 
v Dobřenicích http://citarnicka.blog.cz/1102/
obecni-knihovna-a-krest-knihy-ano . Na strán-
kách lejšovské knihovny není zatím publikace 
uvedena. Všechno najednou se stihnout nedá :-).

„Nej“ kniha v Lejšovce

ná hned 18. června, když bude mít obec výročí. 
A kdybyste to chtěli zažít taky, jste všichni zvá-
ni. Budete vítaní.
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Markéta Tučková

Obec Havlovice se stala Vesnicí roku 2007. 
Je to malebná vesnička s 950 obyvateli. Najdete 
zde nejen velký sportovní areál (minigolf, fot-
balové hřiště, hřiště na plážový volejbal, dětské 
hřiště), ale i poštu, prodejnu potravin, mateř-
skou a základní školu. V obci pod zříceninou 
hradu Vízmburk se každoročně koná mnoho 
kulturních akcí. Více najdete na obecních strán-
kách: http://www.havlovice.cz/ .

Jedno slunečné dopoledne jsem se vydala na 
návštěvu do havlovické knihovny. Přivítala mě 
usměvavá knihovnice paní Věra Tylšová, která 
v knihovně působí od roku 2010.

Kdy a kým byla knihovna v Havlovicích 
založena, není známo. Z kronik lze vyčíst, že 
v obci už byla od 19. století. V obecní kronice 
se kronikář Bohuslav Holý zmiňuje o ochot-
nickém spolku J. K. Tyla, který hrál divadelní 
hry a půjčoval knihy. V roce 1943 knihovna 
obdržela pochvalné uznání z Okresního osvě-

tového sboru v Úpici. Tehdy se z každé vypůj-
čené knihy platilo 0,20 h na týden. V roce 1970 
knihovnu navštěvovalo 57 stálých čtenářů, kteří 
si za rok vypůjčili 1541 svazků. Knihovna po-
řádala besedy pro mládež i dospělé, výstavky, 
kde seznamovala čtenáře s knižními novinkami. 
O šest let později knihovna měla již 113 čtenářů, 
půjčovalo se 4 hodiny týdně a při knihovně pra-
covaly dva kroužky: literární a výtvarný.

Do budovy obecního úřadu se knihovna pře-
stěhovala v roce 1991 a je tu doposud. Knihov-
na byla v tomto roce zařazena do sítě knihoven 
a navázala spolupráci s Městskou knihovnou 
v Trutnově. V roce 2007 byla knihovna připoje-
na na internet. Na konci roku 2010 prošla řadou 
radikálních změn. Knihovna byla vymalována 
a prošla automatizací. Knihovnici pomáhá při 
vypůjčování program Clavius REKS. Pomocí 
šablony webu má svoje webové stránky: http://
www.knihovnahavlovice.webk.cz ; zde nalez-
nete celý fond knihovny včetně výměnného 
souboru z Městské knihovny Trutnov. Paní 
Tylšová navázala spolupráci s místní základní 
školou. Pro děti uspořádala besedy, které měly 
u dětí velký ohlas.

Tím se zájem o knihovnu od ledna 2011 zná-
sobil více než desetkrát. V současné době je za-
registrováno 50 čtenářů. Knihovna nabízí výběr 
z 2000 svazků knih, z toho přes 600 je zapůjče-
ných z doplňkového souboru Trutnov. Půjčuje 
se pravidelně ve středu od 16 do 18 hodin.

Děkuji paní knihovnici za příjemně strávené 
dopoledne.

Knihovny Jestřebích hor poprvé: 
Obecní knihovna Havlovice

ŠuMNé KNiHOvNy
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Ivana Nývltová

Muzejní knihovny v našem kraji jsou součástí 
svých mateřských institucí – muzeí – a plnohod-
notně pomáhají uskutečňovat jejich kulturně-

-vzdělávací úlohy. Plní všechny běžné veřejné 
funkce knihoven podle příslušných zákonů, no-
rem a standardů. Spolupráce mezi veřejnými spe-
cializovanými knihovnami, kterými v převážné 
většině muzejní jsou, a ostatními knihovnami má 
v našem Královéhradeckém kraji dlouholetou 
úspěšnou tradici a společně dosahujeme dobrých 
výsledků. Příkladem dobré spolupráce je něko-
lik uskutečněných grantových projektů. Chceme 
na tuto spolupráci navázat a ještě ji prohloubit, 
a proto blíže představíme jednotlivé muzejní 
knihovny v kraji včetně jejich knihovních fondů. 

česká Skalice
Muzeum Boženy Němcové
http:///www.muzeumbn.cz

Knihovna je zaměřena na dílo a životní osudy 
Boženy Němcové, na události prusko-rakouské 
války 1866 v okolí, region Českoskalicka a dílo 
V. Řezníčka, staré tisky. Knihy jsou zpracovány 
v programu Bach. Poskytované služby: prezenční 
půjčování, rešeršní a reprografické služby, ske-
nování.

uměleckoprůmyslové muzeum – 
Muzeum textilu v české Skalici
www.upm.cz

Knihovna spravuje publikace, časopisy, fi-
remní literaturu a výstavní katalogy pojednávající 

o textilu a textilní výrobě. Katalog knihovny je 
lístkový, částečně evidovaný v programu KpWin 
SQL. Poskytovány jsou prezenční výpůjčky a re-
prografické služby.

Dobruška
Městské muzeum Dobruška
http://www.mestodobruska.cz/muzeum

Základní složkou knihovny jsou knížky vzta-
hující se nějakým způsobem k regionu Dobruš-
ska a v širším pojetí Orlických hor a Podorlicka 
(vzácnější práce Josefa Mnohoslava Roštlapila 
a Antonína Flesara). Některé unikátní regionál-
ní publikace staršího data jsou digitalizovány 
a půjčovány v kopiích. Zvláštností je sbírka digi-
talizovaných kopií regionálních kronik. Lístkový 
katalog je přepisován do programu Clavius. Ke 
službám knihovny patří kromě běžných výpůjček 
i činnost poradenská, která slouží především zá-
jemcům z řad studentů středních a vysokých škol. 

Dvůr Králové nad labem
Městské muzeum ve Dvoře 
Králové nad labem
http://www.muzeumdk.cz

Městské muzeum vstoupilo do projektu o po-
skytování regionálních knihovnických služeb. 
Knihovna obsahuje 5.391 knihovních jednotek, 
v knihovním systému Clavius je uloženo 2.136 
titulů. Muzejní knihovna zpřístupňuje zájemcům 
archivní sbírky i regionální literaturu (Kuks, li-

Muzejní knihovny 
Královéhradeckého kraje
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teraturu k závodu Tiba, Juta, Strojtex nebo li-
teraturu k osobnostem, jako je Josef Sochor 
a F. A. Špork), publikace o dějinách města, ruko-
pis Josefa Holuba z roku 1866, kroniku o historii 
významných královédvorských rodů. Ve fondu je 
dále i řada místních periodik (Budujeme Zálabí, 
Vorlešská jiskra, Královédvorské noviny, Králo-
védvorské květy, Zvičina). Významnou součás-
tí jsou i knihy ze Šporkovy knižnice. Knihovna 
poskytuje prezenční výpůjčky a rešeršní služby, 
MVS.

Hořice
Městské muzeum v Hořicích
http://www.horice.org/cz/kultura/mestske-muze-
um

V knihovně jsou uloženy publikace zabýva-
jící se dějinami města a okolí. Nejvzácnější je 
kronika Františka Šafránka, která je klenotem 
hořické muzejní knihovny už víc než sto let. Au-
tor ji sepisoval kolem roku 1900, zahrnul do ní 
ale především události z vlastního mládí (z doby 
před rokem 1850) a zanechal tak jedinečný popis 
města a místních zvyků, vybavený mnoha po-
zoruhodnými detaily. Knihovna je dostupná po 
předchozí domluvě.

Hradec Králové 
Muzeum východních čech v Hradci Králové
http://www.muzeumhk.cz

Knihovna přírodovědeckého oddělení muzea

V současnosti je fond zpracováván jako sa-
mostatné fondy monografií (6000 titulů) a peri-
odických publikací (cca 700 titulů) v programu 
Clavius s online katalogem.

Periodické publikace se získávají především 
výměnou, v roce 2010 byla výměna realizová-
na se 160 zahraničními (německými, polský-
mi, rakouskými a italskými) partnery a stovkou 

tuzemských partnerů. Velmi cenné jsou i téměř 
úplné řady českých časopisů, jako Vesmír, Živa 
a Ochrana přírody, i výměnou získané odborné 
časopisy, vydávané v současnosti zahraničními 
muzei a ústavy, jako jsou Annalen des Naturhis-
torischen Museums im Wien (Vídeň), Biological 
Reviews (Cambridge), Graellsia (Madrid) a Zoo-
systema (Paříž). 

Knihovna je přístupná po dohodě, poskytuje 
prezenční výpůjčky a rešeršní služby, MVS.

Společenskovědní knihovna

V knihovně je uloženo celkově přes 55 000 
svazků knih, roční přírůstek je 800 knihovních 
jednotek. Celý katalog je zpracován v programu 
Clavius s online katalogem. Od sedmdesátých 
let minulého století systematicky vytváří fond 
literatury, která vznikla ve východních Čechách 
nebo se jich jinak týká. Studijní fond kopíruje od-
borné sbírky muzea zejména v oborech archeo-
logie, etnografie, historie, numizmatiky i dějin 
umění. Nejohroženější regionální periodika byla 
převedena do digitální podoby. Jedná se o Rati-
bor, Osvětu lidu, Kraj Královéhradecký, Obnovu, 
Nové směry, Rozhledy, Štít, Pochodeň, Pokrok, 
Orlické proudy, Obzor hospodářský a Od Klad-
ského pomezí. Knihovna je přístupná všem čte-
nářům bez omezení. Knihy jsou půjčovány pou-
ze prezenčně, poskytované služby jsou rešeršní 
a reprografické, MVS, přispívá do Souborného 
katalogu České republiky. Nejvzácnější hudební 
rukopisy 15. a 16. století jsou přístupné v progra-
mu Manuscriptorium.

Jaroměř
Městské muzeum v Jaroměři
http://muzeumjaromer.cz

Fond knihovny má přes 10 000 monografií 
a periodik, včetně starých tisků a rukopisů, je 
zaměřen na město a jeho okolí. V současnosti je 
zpracováván v programu Clavius s online kata-
logem. Knihovna poskytuje absenční i prezenční 
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výpůjčky, MVS, rešeršní a reprografické služby, 
elektronické dodávání dokumentů.

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně 
http://www.muzeumhry.cz

Knihovní fond čítající na 30 000 svazků má 
dvě části: historický fond obsahuje dokumenty 
sbírkové povahy a dále se člení do skupin regi-
onální literatura (4 600 sv.), rukopisy (830 ks), 
staré tisky (139 sv.) a skupina duchovní a světské 
písně – 1 386 duchovních a 850 světských „kra-
mářských“ písní. Druhou částí je specializovaný 
fond, který obsahuje materiály vztahující se k od-
borné činnosti muzea a publikace všeobecného 
charakteru. Od roku 2004 jsou přírůstky knihovny 
zpracovávány elektronicky v programu KP-win, 
starší fond je v klasické lístkové podobě. Katalog 
na internetu vystaven není. Služby jsou tradiční, 
výpůjčky pouze prezenční, možnost ofotografo-
vání materiálů vlastním digitálním fotoaparátem, 
rešerše a půjčování knih MVS spolupracujícím 
institucím.

Náchod
Regionální muzeum Náchod
http://rmn.wz.cz 

Regionální muzeum v Náchodě spravuje fon-
dy dalších dvou muzeí: bývalého Jiráskova měst-
ského muzea v Hronově a Muzea města Police 
nad Metují. 

V polickém knihovním fondu zaujímá vý-
znamné místo produkce časopisecká, staré tisky 
a rukopisy. Z regionální produkce to jsou díla 
Aloise Jiráska, Boženy Němcové, místní regio-
nální tisk, knihy místních autorů Antonína Krtič-
ky-Polického, Václava Luňáčka a Jana Bezděka. 

V hronovském fondu jsou významnou mě-
rou zastoupeny staré tisky, historické učebnice 
základních a středních škol, rukopisné pamětní 

knihy škol z Hronova a okolí. Jsou zde zastou-
pena díla Aloise Jiráska a literatura týkající se 
jeho osoby, některé knihy pochází přímo z jeho 
osobního majetku.

Náchodský historický knihovní fond obsahuje 
zejména staré tisky, kuchařky, historické učeb-
nice, literaturu o legionářích, s národopisnou te-
matikou, literaturu o první a druhé světové válce, 
historické kalendáře a dále místní regionální tisk.

Knihovna poskytuje standardní služby, je pou-
ze prezenční, jsou poskytovány rešeršní a repro-
grafické služby, MVS. 

Nová Paka
Městské muzeum Nová Paka
http://www.muzeum.cz

Knihovní fond obnáší kolem 3 000 jednotek 
(dokumentů) s tím, že se nově od listopadu roku 
2010 tematicky dělí na knihovnu odbornou (spe-
cializovaný fond, přírodovědné a humanitní obo-
ry) a regionální literaturu (specializovaný fond) 
a staré tisky (historický fond). Zajišťuje požado-
vaný standard veřejných knihovnických a infor-
mačních služeb a MVS. Poskytované služby se 
odvíjejí zejména od požadavků badatelů. V sou-
vislosti s rozdělením knihovního fondu do výše 
naznačených „podsbírek” dojde postupně k jeho 
zpracování tak, aby lépe vyhovoval požadova-
ným standardům. V jednání je následná možnost 
hostingu zpracovaných dat na webových aplika-
cích spřátelených institucí.

Rychnov nad Kněžnou 
Muzeum a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou
http://www.moh.cz

Regionální fond knihovny spravuje kolem 
30 000 svazků publikací ze spádového okolí, vel-
kou měrou jsou zastoupeny i staré tisky. Knihov-
na poskytuje standardní knihovní služby. 
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Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
http://www.muzeumtrutnov.cz 

Muzejní knihovna patří do sítě veřejných 
knihoven se specializovaným fondem a je pří-
stupná pouze k prezenčnímu studiu po předchozí 
domluvě. V jejím fondu je více než 10 tisíc svaz-
ků knih s regionální historickou, přírodovědnou 
a uměleckou literaturou a asi 4 tisíce svazků pe-
riodik. Zastoupena jsou sudetika, velká část fon-
du se věnuje prusko-rakouské válce z roku 1866, 
obecné historii, historii umění, pomocným vědám 
historickým, vzhledem ke geografické blízkos-
ti Krkonoš jsou zde i díla věnující se přírodním 
vědám apod. V knihovně jsou přítomna i beletri-
stická díla regionálních autorů, např. Marie Ku-
bátové, Petra Prouzy, Vlastimila Šubrta a mnoha 
dalších. Knižní fond je zpracován počítačovým 
systémem Clavius s online katalogem. Novinkou 
je plně zpracovaný fond periodik, který je od dub-
na 2011 také přístupný přes webové stránky.

Životní jistoty

Zlata Houšková

Životní jistoty… Kolik jich doopravdy 
máme?! Ať se na svůj život podíváme z které-
koliv strany, nic není jisté – zdraví, peníze, vzta-
hy, práce. Aforismus říká, že jedinou jistotou 
současného člověka je absolutní nejistota. Do-
volila bych si ještě jednu životní jistotu přidat – 
a vztáhnu ji k naší profesi: jisté je, že se musíme 
po celý život učit. Ať se nám chce, či nechce, ať 
se nám to líbí, nebo nelíbí, ať jsme studijní typy, 
nebo naopak praktici do morku kostí, chceme-

-li nejen uspět, ale aspoň udržet krok (a tím si 
udržet i zaměstnání, případně alespoň průměrný 
respekt okolí), musíme se učit opravdu pořád. 
A protože práce (a tedy zaměstnání) a společen-

ské uznání či akceptace patří k základním soci-
álním potřebám člověka, měli bychom si zvyk-
nout na to, že učení patří k našemu životu trvale, 
v jakémkoliv věku.

Není to jednoduché, „učení bolí“. Navíc 
s vývojem společnosti, s rozšiřováním poznat-
ků a s neuvěřitelně rychlým vývojem techniky 
a technologií jako by nebylo zcela zřejmé, co 
se učit, co si osvojovat; co bude mít jepičí ži-
vot a co nás naopak ovlivní na dlouhá léta; která 
média se máme naučit využívat, kterými se ne-
zabývat… 

Naše profese nám díky své univerzálnosti 

vrchlabí
Krkonošské muzeum vrchlabí
http://muzeum.krnap.cz/klaster.php

Knihovna obsahuje více než 38 tisíc svazků 
knih a časopisů. Je rozdělena na fond sbírkový, 
který tvoří literatura všech oborů včetně beletrie 
týkající se regionu Krkonoš a Podkrkonoší a sta-
ré tisky. Tato část s více než 5 tisíci svazky se 
půjčuje pouze prezenčně ve studovně knihovny. 
Druhou, větší část vyplňuje fond studijní, který je 
obsahově zaměřen na přírodní a společenské vědy 
a ochranu přírody.

Knihovna zajišťuje – kromě výpůjční služby 
třikrát v týdnu - také distribuci a výměnu sbor-
níku krkonošských prací Opera Corcontica, který 
vychází jako periodikum Správy KRNAP. Mezi-
národní výměna je významným zdrojem zahra-
niční odborné literatury, převážně z oborů botani-
ka, zoologie, geomorfologie, lesnictví a ochrany 
přírody.
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komplikuje život pravděpodobně ještě víc, než 
je obvyklé u profesí jiných. Nejde vlastně o je-
den obor, ale o jakýsi průřez nashromážděným 
poznáním lidstva, jeho opatrování a zprostřed-
kování. Od knihovníka studenti medicíny oče-
kávají, že se orientuje v lékařských disciplínách, 
maminky věří, že zná a vybere nejlepší čtení pro 
jejich prvňáčka, starostové požadují, aby plně 
uspokojoval kulturní a studijní potřeby celé obce 
s maximální ekonomickou efektivitou (nejraději 
skoro zadarmo), zaměstnaní lidé chtějí, aby do-
konale znal a ovládal rešeršní strategie a taktiky, 
a tak svou práci odvedl uspokojivě v co možná 
nejkratší době, senioři předpokládají, že zvlá-
dá principy a techniky mezilidské komunikace 
a aplikovanou gerontopsychologii, mladí od něj 
vyžadují rutinní zvládání informačních a komu-
nikačních technologií, cizinci znalost jazyků na 
konverzační úrovni, učitelé hlubokou informač-
ní gramotnost a znalost české a světové kvalitní 
beletrie, hltavé čtenářky nepochybují o jeho ab-
solutní znalosti srdce ženy, aby s jistotou dodal 
čtení se správnou mírou a formou citu, napětí 
či humoru. Své požadavky mají nadřízení, or-
gány bdící nad dodržováním občanských práv, 
zákonnosti, bezpečnosti; kategoricky se ozývají 
také mladí oboroví kolegové, kteří se dožadu-
jí, aby knihovníci dokázali své profesi budovat 
prestiž, službám reklamu, marketing a celkově 
dobré vztahy s veřejností. Je toho plná abeceda: 
angličtina, asertivita, azbuka, AACR, automa-
tizované knihovní systémy, akviziční politika, 
benchmarking, bezpečnost (fondu, uživatelů), 
bibliografie, bibliopedagogika, biblioterapie, 
booleovské operátory, citační analýza, citační 
etika, copyright, čtenářské kompetence a zájmy, 
digitalizace a digitální gramotnost, dramatická 
výchova, databáze, deskriptory, document deli-
very, Dublin Core, dyslexie, elektronické služ-
by, ekonomika, ediční politika, ECDL, etiketa, 
fundraising, fulltextové vyhledávání, gramot-
nost informační, heslování, HTML, hypertext, 
chatování, ICT, indexace, identifikační popis, 
informační…cokoliv, jazykové kompetence, 
komunikační dovednosti, katalogizace, kon-

spekt, literatura, legislativa, licence, marketing, 
MARC 21, mediální kompetence, metadata, 
MVS, multimédia, národní knihovní systém, 
neviditelný web, ochrana osobních údajů, obsa-
hová analýza dokumentu, ochrana dokumentů, 
on-line služby, operační systémy, pedagogika 
a psychologie, projektový management, práce 
se čtenáři a klienty, public relations, publiko-
vání, rešerše, referenční služby, reformátování, 
restaurování, rekatalogizování, řízení, statistika, 
sdílená katalogizace, selekční jazyky, standar-
dy, šedá literatura, školení uživatelů, švabach, 
týmová spolupráce, trénování paměti, tagování, 
transkripce, uživatelské potřeby, věcný popis, 
vyhledávání, web 2.0, XML, Z39.50, zálohování 
dat, životnost informací…

Jistě jsem vyjmenovala jen zlomek toho, co 
se po knihovnících chce – měli by znát trendy 
vývoje oboru, vědět, jak má vypadat moderní 
knihovna od řešení prostoru přes nábytek, tech-
nické vybavení až po design, měli by umět vy-
stupovat, přednášet, učit, měli by… Jak říkám, 
multidisciplinární profese… Všichni dobře 
víme, že nikdo nemůže znát a umět všechno, 
ale… Znám kolegyni, se kterou jsem se bě-
hem krátkého období setkala na školení AACR, 
právnickém minimu pro knihovníky a kurzu 
pro „děckaře“ – je totiž v knihovně sama a tohle 
všechno musí nějak zvládnout (jen mimocho-
dem si stihla někdy v mezidobí udělat certifikát 
ECDL); služby čtenářům a práce v knihovně 
musely pochopitelně probíhat bez omezení… 
Takové lidi asi také znáte (samozřejmě nejen 
z knihovnictví): všechno je zajímá, všechno se 
snaží poznat, lákají je změny, nové věci a směry, 
když uvidí dobrý nápad, chtějí ho zkusit apli-
kovat. Jak jen to půjde, pojedou na seminář či 
kurz, shánějí informace, dobré příklady a nadří-
zený musí spíš brzdit jejich touhu po zvyšování 
a rozšiřování kvalifikace i nových aktivitách. 
Knihovnu chápou jako místo pro lidi, snaží se 
o zlepšování a rozšiřování služeb, o aktivizaci 
ostatních. Jejich pracovní doba trvá tak dlouho, 
jak je potřeba. Jejich potenciální odchod děsí je-
jich nadřízené (kde seženu adekvátní náhradu?!), 
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jejich kolegy (kdo to teď bude dělat?) i některé 
jejich podřízené. Posouvají dál svou knihovnu, 
obor a vlastně i všechny a všechno kolem sebe.

Známe samozřejmě stále ještě i jiné kolegy 
(také nejen z knihovnictví). Kdysi vystudovali 
školu a od té doby s tím žijí a proplouvají, jak se 
dá. Na žádný kurz je nedostanete, nad novými 
věcmi ohrnují nos, všechno je nejlepší tak, jak 
se to dělá už 40 let, každá změna je jim proti 
srsti. Naučí se přesně jen to, co bezpodmínečně 
musí, a i to pod nátlakem (co by po mně chtěli 
za ty peníze?!). Počítačovou gramotnost získali 
poslední a jen v nezbytné úrovni (tohle přece 
nepotřebuji!); jazykové kompetence jsou pro 
ně zbytečností (kde by se u nás asi vzal Ang-
ličan?), získávání nových kompetencí považují 
za módní záležitost a zbytečnost. V knihovně 
se podle nich mají půjčovat knihy (ideálně ty, 
co se právě vrátily, aby s tím bylo méně práce), 
všechno ostatní jsou nesmysly. Konec pracovní 
doby nikdy nezmeškají ani o minutu… Dosud si 
zkrátka neuvědomili základní životní jistotu: že 
bez celoživotního učení a vzdělávání to prostě 

nejde. Na jejich odchod do důchodu se těší je-
jich nadřízení, jejich schopní podřízení i někteří 
jejich kolegové a – aniž to tuší – také čtenáři 
a návštěvníci knihovny… 

Budoucnost knihoven máme především 
ve vlastních rukou. Určitě potřebujeme pení-
ze, podporu, zájem. Ale to vše nám nebude nic 
platné, pokud nebudeme vědět, co s tím; pokud 
nebudeme umět zájmu vyhovět, peníze využít 
efektivně, podporu správně nasměrovat. Pokud 
nebudeme znát trendy vývoje oboru v zahrani-
čí, v republice, v regionu; pokud nebudeme znát 
zájmy současných i potenciálních uživatelů a to, 
jak se mění; pokud nebudeme mít vůli a po-
třebné kompetence k realizaci žádoucích změn, 
k zavedení nových služeb, k oslovení dalších 
segmentů populace a k využívání toho, co nám 
nabízí technologický rozvoj, pak nemáme mno-
ho šancí na přežití. To vše ale znamená přede-
vším učit se, přemýšlet, poznávat, hledat inspi-
race, komunikovat mezi sebou i s potenciálními 
partnery – prostě vzdělávat se. Šancí je mnoho. 
Nepromarněme ani jedinou.

Kateřina Hubertová

Když jsem promýšlela tenhle příspěvek, mi-
moděk se mi vybavil ten starý otřepaný vtip 
o prvňáčkovi 2. září. Určitě ho taky znáte. Ma-
minka ho ráno budí, že musí do školy. A zpod pe-
řiny zazní udivená odpověď: „Zase? Vždyť jsem 
tam byl včera!“ Mám pro vás smutnou pravdu: 
Nikdy to nekončí. Musíme fakt znova. 

Lidský věk byl v minulosti natolik krátký, že 
se toho ve světě obvykle nestalo nic moc pře-
vratného, abyste nevystačili s tím, co vás naučila 
škola. Obvykle stačilo pár tříd... K tomu základy 
řemesla a pro lidský život bylo vystaráno. 

Naučila jsem se mluvit, rychle číst, slušně 
počítat. Naučili mne ruskému jazyku, vzdělali 
v míře obvyklé ve vědách přírodních a humanit-
ních. S tím jsme se ocitla v prvním zaměstnání 
a ejhle… nestačila se divit. A od té doby se divím 
stále. Život je prostě někde jinde než škola, a tak 
jsme všichni nuceni prostě přijmout fakt, že učit 
se budeme celý život.

Je na to i nový termín. Celoživotní vzdělává-
ní. Respektovat situace, ve kterých se v různých 
etapách času ocitáme, vnímat poznatky, které 
nám přinášejí nové situace, nová prostředí, nová 

Jednou nestačí
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zaměstnání. Navíc celý život přijímat nové věci, 
které se staly běžnou součástí života. Technika 
nasadila takové tempo, že leckdy se stane, že než 
novou věc vstřebáte, je již zastaralá a nahradila ji 
technologie daleko propracovanější, dokonalejší, 
rychlejší a chytřejší. 

Knihovníkem se obvykle hlavně na vesnicích 
stával člověk, který uměl číst a knížky měl rád. 
To bylo hlavní devízou, proč takový člověk mohl 
být knihovníkem, a to knihovníkem dobrým. 
I dnes pochopitelně potřebujeme, aby knihovník 
uměl číst a měl rád knížky. Rozhodně s tím ale 
nevystačí.

Knihovník by se měl orientovat dobře v prá-
ci kolem knihovního fondu: budovat ho, třídit, 
udržovat, opravovat, revidovat, aktualizovat, vy-
řazovat. Měl by zvládat administrativní úkony: 
přírůstkový a úbytkový seznam, evidenci čtená-
řů, deník knihovny, pomocné evidence, statistic-
ký výkaz. Měl by mít znalosti o literatuře české, 
světové, pro mládež i o naučné. Tohle jsou věci, 
které ovládal knihovník i před 50 lety. S tím, jak 
doba a svět poskočily, se k tomu přidávají dal-
ší znalosti, bez kterých se dobrý knihovník ne-
obejde. Větší důležitosti nabývají i věci, které 
dříve nikdo nepojmenovával: učíme se pracovat 
se čtenářem a zvláštní specializací je práce s dět-
ským čtenářem, učíme se, jak komunikovat, jak 
komunikovat se zřizovateli, jak řešit problémové 
situace, jak získávat sponzory, jak vyplnit žádos-
ti dotačních programů, public relations neboli 
práce s veřejností, jak propagovat a zviditelňo-
vat knihovnu. Taky pracujeme na tom, aby naše 
knihovna byla komunitní. Učíme se zvládat in-
formační technologie, budujeme databáze, pracu-
jeme i s návštěvníky virtuálními. 

Knihovny vždy byly a jsou živé organismy. 
Dnes snad ještě více, než tomu bylo kdy v mi-
nulosti. Čtenáři dnes očekávají mimo klasické 
knihovnické služby i velké množství kvalitních 
informací. A to zdarma, rychle a kdykoliv. To zna-
mená, že to očekávají i od knihovny. A knihovny 
se přizpůsobují a podle svých možností nabízejí 
své služby i v elektronické verzi. Webová stránka 
knihovny je velmi důležitou informační a propa-

gační pákou, jak získat a udržet čtenáře.

Ještě jednu znalost, bez které se poslední do-
bou už těžko obejdete, jsem zapomněla zmínit. 
Tou znalostí je angličtina. Jak svět zrychlil a slil 
se do jedné ohromné různobarevné komunity, za-
čali jsme mít problém dorozumět se se zbytkem 
světa. 

Je toho opravdu hodně. Jako knihovníci by-
chom měli hlavně pochopit, že na ten základ, co 
známe ze školy, musíme stále přikládat a přiklá-
dat. Je však hodně důležité i to, aby se z knihoven 
a jejich vládců knihovníků nevytratilo to, co dělá 
knihovny jedinečnými. Je to stále o té lásce ke 
knížkám a čtení. Není dobrý knihovník, který ne-
cítí tohle. A nezapomínejme, že dobrý knihovník 
ještě navíc musí mít rád lidi. A o tom to taky je.

Přišly mi do ruky výsledky nějakého prů-
zkumu ke vzdělávání. Z něho vyšlo, že dalšímu 
vzdělávání se více věnují lidé s vyšším vzděláním. 
Jako by to vyšší vzdělání ukázalo, co ještě je třeba 
poznat a pochopit. A tak se asi i stále víc prohlu-
buje rozdíl mezi lidmi s minimálním vzděláním 
oproti lidem s hodně vysokým vzděláním. Pokud 
budou knihovníci splňovat to, co jsem tady teď 
vychrlila, tak je jasné, na které straně se ocitnou.

Všechno nestihneme, nedohoníme, nezvládne-
me. To je další fakt. Důležité ale je zůstat „v ob-
raze“. Vnímat, co se děje kolem, kam se svět žene 
a řítí. I v tom našem knihovnictví je to tak. Rych-
lík nám pomalu odjíždí. Když už jste nestačili 
naskočit, zapamatujte si, kam odjel, a vydejte se 
svým tempem po kolejích. Hlavně udržet směr! 


P. S. Zeptala jsem se svých dospělých dětí, co 
chápou ony pod pojmem celoživotní vzdělávání. 
Syn se zamyslel a pravil, že tomu nelze uniknout. 
Prostě ať chcete, nebo ne, každým dnem získá-
te nějakou novou zkušenost a tím se vzděláváte. 
Dcera to viděla trochu jinak. Vzdělávání dospě-
lých? No to je, když je to baví. A já myslím, že 
nakonec měli pravdu oba. Neuniknete tomu, děje 
se to každý den a dobrého knihovníka to navíc 
i baví.
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Alena Součková

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Krá-
lové ve spolupráci s Knihovnou města Hradce 
Králové letos připravila základní knihovnický 
kurz určený především knihovníkům v obecních 
(místních) knihovnách. Tento typ kurzu v roz-
sahu cca 20 hodin neprobíhá každoročně a vy-
žaduje pečlivou přípravu ve stanovení témat a 
jejich návaznosti. Nebývá snadné v časově ome-
zeném prostoru seznámit účastníky s knihov-
nickými činnostmi a zkušenostmi. Významnou 
pomocí v tomto směru je spolupráce s knihov-
nou v Předměřicích. Obec je v dosahu hradecké 
městské dopravy a knihovna plní funkci obecní 
i školní knihovny. Účastníci základního kurzu 
vidí knihovnické činnosti v praxi, mohou si vy-
měňovat zkušenosti a diskutovat o získaných 
poznatcích.

Knihovníci obecních knihoven, kteří svoji 
práci vykonávají v době svého volna, jsou v kur-
zu zasvěcováni do problematiky legislativy pro 
organizaci a správu knihoven, první den výuky 
je věnován i psychologické stránce osobnosti 
knihovníka a správné komunikaci s uživatelem.

Blok nazvaný základy knihovnictví sezna-
muje s užívanou terminologií, dále vysvětluje 
práci s fondem (od nákupu přes zpracování po 
stavění a revize), prostor je věnován správ-
né evidenci služeb poskytovaných knihovnou 
(rozdíl mezi registrovaným uživatelem, ná-

vštěvníkem, uživatelem virtuálních služeb, ná-
vštěvníkem kulturních a vzdělávacích akcí…) 
a na základě evidence potom celoročnímu výka-
zu o činnosti knihovny. Výkaz je povinný doku-
ment a uváděná čísla jsou důležitým podkladem 
pro sledování trendů i pro jednání se zřizovateli 
knihoven. Další výukové dny se věnovaly mož-
nostem spolupráce knihoven (výměnné soubory 
knih, spolupráce knihoven na komunitních a zá-
jmových akcích, profesní svaz, možnosti elek-
tronických odborných konferencí). S velkým 
zájmem byly sledovány prezentace akcí Klubu 
dětských knihoven a na závěr fotogalerie z inte-
riérů knihoven.

Praktický seminář v knihovně v Předměři-
cích nabízí lekci práce s dětmi, ukázky využí-
vání automatizovaného knihovního systému při 
práci knihovníka a výměnu zkušeností.

Účastnice letošního kurzu byly požádány 
o vyplnění krátké anketky o několika otázkách. 
Uvádím některé názory:

Paní Mgr. Bohumila Krausová – Místní 
knihovna Chvalkovice, okres Náchod

„Přesto, že v knihovně pracuji přes 30 let, cí-
tím, že se vše mění, používá se nová technika, vše 
se posouvá a chci být IN. Zajímám se i o to, jak 

Vzdělávání pro knihovníky 
obecních knihoven
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je to jinde. Začala jsem pracovat s automatizo-
vaným knihovním systémem a chci být nezávislá 
– ne se stále ptát, co s tím. Zajímají mě hlavně 
nové trendy v půjčování. Děkuji za široký záběr 
témat, včetně přednášky Psychologie osobnosti, 
přivítala bych více praktických ukázek.“

Paní Libuše Kyralová – Obecní knihovna 
Šonov u Broumova, okres Náchod

„Chtěla jsem vědět, zda knihovnické činnos-
ti dělám správně, chci si prohloubit vědomosti 
o knihovnictví a porovnat moji činnost s činností 
ostatních knihoven. Kurz nabídl ucelený obraz, 
důležité a zajímavé informace a odkazy. Kurz 
byl zajímavý a potřebný - pro mě jako matku 
dvou malých dětí bylo sice náročnější zorgani-
zovat si čas – cestování mi zabralo několik ho-
din a jízdné za autobus nebylo malé. Ale! Jsem 
opravdu ráda, že jsem kurz absolvovala a všech-
no zvládla. Uvítala bych více prostoru pro zku-
šenosti knihoven v práci s dětmi a dospělými, ke 
zvýšení návštěvnosti knihoven a ke spolupráci 
knihoven v okolí mé obce.“

Paní Jana Štěrbová – Obecní knihovna 
Barchov, okres Hradec Králové

„Na kurz jsem se přihlásila, abych pochopila, 
co všechno práce knihovníka obnáší. Převzala 
jsem knihovnu bez „předávačky“ po náhle ze-
mřelé knihovnici. Ve své práci využiji vše, co 
jsem se dozvěděla, musím ale nejprve vše zažít 
a teprve budu vědět, co ještě potřebuji. V příš-
tím roce přejde naše knihovna na automatizo-
vaný knihovní systém Clavius a k tomu budu 
potřebovat pomoc. Určitě bych doporučila kurz 
dalším knihovnicím“.

Paní Štěpánka Krejsová – Obecní knihovna 
Praskačka, okres Hradec Králové

„Jsem začátečník a potřebuji i kontakty 
s ostatními knihovníky. Kurz poskytl praktické 
znalosti s využíváním automatizovaných knihov-
ních systémů, zajímavosti z psychologie a slu-
žeb pro veřejnost. Kurz byl pro mě i setkáním 
se zajímavými lidmi a získáním nových kontaktů. 
Určitě bych kurz doporučila, zejména malým 
knihovnám a začínajícím knihovníkům.“

Markéta Tučková – Obecní knihovna 
Batňovice, okres Trutnov

„Na kurz jsem se přihlásila, abych si rozšířila 
své knihovnické znalosti a poznala další knihov-
nice. Ve své práci využiji konkrétní rady a in-
formace o provozu knihovny, např. k využívání 
dotačních titulů, o legislativě k zpřístupňování 
dokumentů. Přivítala bych více ukázek besed 
pro děti a praktických činností, např. výrobu po-
zvánek a diplomů. Určitě se podívám na webové 
stránky knihovnických a čtenářských portálů.“

V podobném duchu se v anketce vyjádřily 
i další zúčastněné knihovnice. Pro některé bylo 
informací hodně a musí se k probírané látce vrá-
tit. Všichni si z kurzu odvezli tištěné podklady 
a shrnutí. Pro budoucnost preferují větší zařa-
zení praktických činností a možnost vyzkou-
šení. Úroveň podrobnosti jednotlivých témat 
nelze jednoznačně stanovit. Knihovnice, která 
v knihovně začíná, si musí informace utřídit. Pro 
jiného účastníka je kurz základním seznámením 
a přípravou pro odborně a speciálně zaměřené 
kurzy. Organizátoři děkují účastnicím za skvě-
lou docházku, trpělivost a vytvoření příjemného 
učebního prostředí. Osvědčení o absolvování 
kurzu bylo předáno všem 17 účastnicím.
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Oldřich Suchoradský

Dvakrát ročně pořádá oddělení regionálních 
funkcí Městské knihovny V. Čtvrtka v Jičíně ex-
kurze profesionálních i dobrovolných knihovní-
ků. Postupně se seznamujeme s knihovnami, ale 
i místem, kde sídlí, po celém okrese Jičín. Jindy 
cestujeme dále, do velkých knihoven, jako byla 
před několika lety nově postavená a otevřená Stu-
dijní a vědecká knihovna v Hradci Králové nebo 
Národní technická knihovna v Praze. Poslední 
exkurze směřovala znovu do hlavního města a je-
jím cílem byla návštěva historické Strahovské 
klášterní knihovny.

Ředitelka Mgr. Jana Benešová ráno uvítala 
autobus naplněný knihovníky z celého okresu. 
V Praze byli účastníci očekáváni bývalou kole-
gyní, paní Dagmar Havlovou, která se po dobu 
našeho pobytu v Praze stala naší příjemnou a in-
formovanou průvodkyní. Za krásného jarního 
počasí knihovníky udivily prostorné a opravené 
sály historické Strahovské knihovny, zcela zapl-
něné knihami mnoha staletí. Nemenším zážitkem 

byla následující procházka přilehlými zahradami, 
s nezapomenutelnými pohledy na rozkvetlou Pra-
hu. Vedení jičínské knihovny a zvláště paní Danu 
Michlovou je třeba pochválit za organizaci a pro-
myšlený program zájezdu, na který budou všichni 
účastníci dlouho a s vděčností vzpomínat.

Opakované společné zájezdy knihovníků 
jsou příležitostí k poznávání prostředí a živo-
ta různých knihoven, ale současně i možností 
k výměně názorů a zkušeností mezi samotnými 
účastníky, kterou bohatě využívají. Zájezd se tak 
stává vedle příležitostí k poznávání a odbornému 
růstu také možností k diskusím. Samozřejmě že 
zároveň také slouží k duševnímu odpočinku a na-
čerpání nových sil a elánu do nové práce na poli 
knihovnické kultury. Tradice poznávacích zájez-
dů knihovníků je na Jičínsku bohatá a dlouholetá. 
Početnost knihoven a jejich zajímavé zaměření 
a činnost jsou nadějí, že tato vžitá tradice jičín-
ských knihovníků bude mít po mnoho dalších let 
své pokračování.

I na cestách se daří vzdělávání
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Vanda Vaníčková

V tomto čísle se pod mou lupu dostali zástup-
ci knihoven napříč naší vlastí. Za pomoci virtu-
álních čar a kouzel jsem se úspěšně spojila se 
Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, 
Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostra-
vě a Městskou knihovnou Slavoj ve Dvoře Krá-
lové.

Hlavním chodem otázkového menu byly do-
tazy zaměřené na téma celoživotního vzdělávání 
knihovníků spolu s vlastními zkušenostmi z této 
oblasti. Sladkou tečku, odlehčení po vydatném 
přísunu informačních kalorií, zajistily čtenářské 
tipy. 

1) Považujete doplňující vzdělávání knihovníků 
za důležité? Proč?

2) Jak jsme na tom obecně, podle Vás, jako ČR 
s celoživotním vzděláváním (CŽV) v oblasti 
knihovnictví?

3) Jaké změny jste zaznamenala v oblasti vzdě-
lávání knihovníků za posledních deset let?

4) Co se Vám osvědčilo při vlastní zkušenosti?

5) Malý tip pro čtenáře – jakou knížku doporu-
čujete k přečtení?

Mgr. Hana Hendrychová, odd. vzdělávání 
a organizace knihovnictví, Plzeň

1) Knihovnictví je obor, který se v posledních 
letech vlivem okolního prostředí vyvíjí velmi 
rychle, tudíž se potřebuje vyrovnávat s novými 
technologiemi. Tomu by mělo odpovídat vzdě-
lávání pracovníků knihoven. Kromě technické 
stránky je třeba zajistit rozvoj v oblasti komu-
nikace (včetně výuky cizích jazyků), marketin-
gu i managementu.

2) CŽV probíhá v řadě míst, podle mých zkuše-
ností, ne zcela systematicky, nezahrnuje všech-
ny pracovníky, pokud se o možnost dalšího 
vzdělávání iniciativně nezajímají. Na druhou 
stranu existují způsoby průběžného doplňo-
vání poznatků: rekvalifikace, kurzy, semináře, 
zahraniční exkurze a stáže, e-learning, odborný 
tisk, aktivity SKIP apod.

3) Snahou je uplatňovat principy CŽV v řídicí 
praxi knihoven (inspirace franc. CERTIDOC), 
sestavovat vzdělávací plány, využívat nabídky 
finančně dostupných zdrojů (VISK 2, e-lear-
ning, aktivity SKIP, komerční projekty, struk-
turální fondy).

4) Přínosem je program VISK 2, aktivity Národní 
knihovny při zavádění pravidel AACR2, pro-
pagace digitalizačních projektů, nabídky pro-
dejců pomůcek pro knihovníky nebo nabídky 
producentů automatizovaných knihovnických 
systémů...

5) Knížky nedávno zesnulého spisovatele Zdeň-
ka Šmída. Jako vodák a turista mám ráda jeho 
Proč bychom se netopili aneb Vodácký prů-
vodce Ofélii a další pokračování s oblíbenými 
hrdiny.

Marie Šedá, odd. služeb knihovnám, Ostrava

1) CŽV (nejen) knihovníků má své opodstatnění 
především proto, že změna je součástí dnešní 
doby – mění se technologie, typy dokumentů, 
stále se učíme umění komunikace. Knihovníci 
by se měli vzdělávat, aby byli alespoň „o krů-
ček“ před svými uživateli. Představa, že se 
svým vzděláním vydržíme celý život, je naivní. 
Největší problém je, když si to myslí vedení 
knihovny.

Čtenáři (knihovníci) pod lupou
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2) Jsme na tom dobře. Je na místě zmínit úlohu 

profesní organizace SKIP a předsedkyně sek-
ce vzdělávání Mgr. Zlaty Houškové. V rámci 
CŽV jsou nabízeny rekvalifikační kurzy, pro-
jekt vzdělávání pracovníků v kultuře, kurz lek-
torských dovedností, ale i regionální SKIP 08 
podporuje vzdělávání knihovníků v kraji. Kdo 
se tedy chce vzdělávat, je mu bohatě přáno. 

3) Dnes je vzdělávání trendem. Posun vidím hlav-
ně v ochotě a zájmu knihovníků se vzdělávat. 

4) Stoprocentně zážitkové učení.

5) Například Myši patří do nebe od Ivy Procház-
kové. (Ale pozor, kniha je určená pro děti od 
10 let.)

Odpovědi jsou výstižné, plné názorů a já si 
jako autorka mohu mnout ruce, že jsem bez práce, 
protože doplňující a text „nafukující“ komentář 
z mé strany by byl nadbytečný. Každý knihovník 
se přece sám může u odpoledního čaje či kávy 
zamyslet, jaká je realita. Může zhodnotit prožitou 
skutečnost a s odpověďmi výše se ztotožnit, nebo 
naopak oponovat: „Tak tohle si teda nemyslím!“

Většina knih zmíněných v páté otázce láká již 
svým zajímavým názvem. Neváhejte tedy a do-
volte některé z nich, aby se uhnízdila na vašem 
nočním stolku. Dámy, víte, jak to přece bylo: 

„Ženy, které čtou, jsou nebezpečné“...

2) Věřím, že relativně dobře. Za náš kraj krajská, 
ale i pověřené knihovny, nabízí vzdělávací 
aktivity financované z grantu VISK 2 a také 
dotací na výkon regionálních funkcí. V celé 
republice probíhá i vzdělávání zastřešené Unií, 
kterého se naši knihovníci také účastní.

3) Hlavní změna je v tom, že sami knihovníci cítí, 
že se musí vzdělávat; další posun se objevuje 
ve způsobech výuky. Kvalita akcí a lektorů, ale 
na druhé straně i náročnost knihovníků, je stále 
větší, což je správné.

4) Především osobní vztahy, kontakty, komunika-
ce s kolegy ze všech knihoven a vědomí, že ne-
lze dělat vzdělávání bez informací a požadavků 
od toho, koho se týká.

5) Doporučím knihy rovnou dvě. K přečtení 
i podívání knihu Alberta Manguela Knihov-
na v noci a od Stefana Bollmanna Ženy, které 
čtou, jsou nebezpečné (se skvělou předmluvou 
od Terezy Brdečkové).

Bc. Marta Staníková, ředitelka, Dvůr Králové 
nad labem

1) Možnost celoživotního vzdělávání považuji 
za velké plus. Vzdělaný knihovník = kvalit-
nější služby = spokojenější uživatel = příznivě 
nakloněný zřizovatel = spokojený knihovník. 
A funguje to :).



U NÁS • LÉTO 2011 27

NAŠE TéMA: CElOživOTNí vZDěláváNí, 2. čáST

Olga Pitašová

Referát metodiky a vzdělávání Národní lékař-
ské knihovny (NLK) v Praze připravuje, organizuje 
a zabezpečuje kontinuální vzdělávání lékařských 
knihovníků v ČR. Každoroční vzdělávací program 
zahrnuje vzdělávací akce, semináře a programy 
zaměřené na prohlubování profesionálních doved-
ností lékařských knihovníků. 

V posledním čtvrtletí loňského roku k těm-
to převážně klasickým formám celoživotního 
profesního vzdělávání přidala NLK nabídku 
e-learningového kurzu s názvem Moderní knihov-
nicko-informační práce v lékařských knihovnách, 
zaměřeného na aktualizaci znalostí a dovedností 
lékařských knihovníků nebo na doplnění znalostí 
z lékařského knihovnictví pro profesionály, kteří 
v tomto oboru začínají pracovat.

V r. 2010 se uskutečnil pilotní běh tohoto 
elektronického vzdělávání, který absolvovalo 
15 posluchačů. V r. 2011 byl tento kurz zařazen 
do programu vzdělávání NLK v termínu 8. 3. – 
19. 4. 2011 a další běh je naplánován na září–říjen 
2011.

Kurz je provozován v programovém prostředí 
Moodle provozovaném Univerzitou Karlovou 
v Praze. Moodle je softwarový balík pro podporu 
prezenční i distanční výuky prostřednictvím on-

-line kurzů dostupných na www, který umožňuje 
a podporuje snadnou publikaci studijních mate-
riálů, zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení 
elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu on-line 
testů apod.

E-learningový kurz trvá 6 týdnů, obsahuje 

3 lekce, každou lekci je možné studovat 14 dní 
v doporučeném rozsahu 4 hodiny týdně. Součástí 
kurzu je pretest, 20 úkolů postupně zadávaných 
v závěru každé z lekcí a následný posttest.

Pretest se skládá ze 17 otázek, které mapují 
rozsah a úroveň znalostí účastníků kurzu v te-
matických okruzích: systém knihoven ČR, infor-
mační zdroje ve zdravotnictví a jejich vyhledávání 
a odborná lékařská terminologie – strukturovaný 
medicínský heslář MeSH.

Obsahové zaměření jednotlivých lekcí kurzu:

lekce 1:
systém knihoven, jejich působnost; legislativa; 

zdravotnické knihovny ČR; veřejné informační 
služby ve zdravotnictví; Národní lékařská knihov-
na; uživatelské skupiny; typologie informačních 
služeb ve zdravotnictví.

lekce 2:
medicínské obory a specializace – teoretické 

(preklinické) a další; terminologický slovník Me-
dical Subject Headings (MeSH).

lekce 3:
informační zdroje – katalogy, bibliografické 

a fulltextové databáze, databáze na podporu kli-
nického rozhodování; elektronické časopisy včetně 
open access přístupu; internetové vyhledávače, 
zdroje informací pro laiky.

Účastníci kurzu mají k dispozici obsáhlé stu-
dijní materiály, v průběhu kurzu mají možnost 
komunikovat a vyměňovat si informace mezi 
sebou a obracet se s dotazy na lektory zodpovědné 
za jednotlivé lekce.

E-learningový kurz 
„Moderní knihovnicko-informační práce 

v lékařských knihovnách“
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Úspěšné absolvování kurzu je potvrzeno 

udělením certifikátu na jméno účastníka kurzu 
vystaveného Národní lékařskou knihovnou v Praze 
a Klubem lékařských knihoven při SKIP, který 
také uvádí, že kurz je registrován v programu Mi-
nisterstva kultury ČR Veřejné informační služby 
knihoven 2 – mimoškolní vzdělávání knihovníků 
2010.

Z Lékařské knihovny Lékařské fakulty UK 
v Hradci Králové se tohoto kurzu zúčastnily zatím 
dvě pracovnice. Jedna v rámci pilotního běhu na 
sklonku minulého roku: její připomínky a zkuše-
nosti byly také využity pro doladění a konečné 
úpravy kurzu. Druhá pracovnice se účastní právě 
probíhajícího běhu kurzu. Předpokládáme účast 
další kolegyně i v plánovaném podzimním termínu 
kurzu. Obě dosavadní účastnice hodnotí celkově 

kladně tento kurz, dobrou úroveň studijních ma-
teriálů, pestrost plněných úkolů. Oceňují příjemné 
uživatelské prostředí tohoto e-learningového kurzu 
a typické výhody e-learningu: časovou nezávislost 
výuky a možnost vlastní organizace výuky podle 
individuálních možností.

Použité prameny:

LESENKOVÁ, Eva. Zkusme to jinak - e-learning, 
profesní mimoškolní vzdělávání lékařských kni-
hovníků. Lékařská knihovna [online]. 2010, 15, 
3-4, [cit. 2011-04-11]. Dostupný z WWW: <http://
www.nlk.cz/publikace-nlk/lekarska-knihov-
na/2010/lk2010-3-4/zkusme-to-jinak-e-learning-

-profesni-mimoskolni-vzdelavani-lekarskych-
-knihovniku>. ISSN 1804-2031.

Stanislava Benešová

Dne 7. dubna ráno se hudební oddělení 
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně zaplnilo dětmi 
i dospělými. Vládla tam vzrušená a trochu napjatá 
atmosféra. Některé knihovnice byly rozpálené jako 
při horečce a třásly se jim ruce, jen děti naštěstí 
zachovávaly klid.

Začínal nultý ročník celostátní přehlídky 
OKNA, kde odvážné knihovnice předváděly před 
zvědavým obecenstvem a přísnou porotou svou 
práci s dětmi. Téma bylo určené: Václav Čtvrtek 
(4. dubna by oslavil 100. narozeniny). 

Po slavnostním přivítání ředitelkou jičínské 
knihovny Mgr. Janou Benešovou mohlo klání 
začít. Ve čtvrtek i v pátek dopoledne předvedly 

svou práci s dětmi vždy čtyři knihovnice. A tak se 
četlo, vyprávělo, hrálo divadlo, zpívalo, kreslilo 
a recitovalo. Všechny jičínské děti dokázaly, že 
znají Čtvrtkovy pohádkové postavičky dokonale, 
a byly moc šikovné. 

Ve čtvrtek odpoledne si mohli soutěžící vy-
dechnout a ostatní se zapojili do vypravěčské 
dílny MgA. Martina Haka /jednoho z porotců/. 
Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak těžké může být 
vyprávění pohádek a příběhů, pokud chcete své 
posluchače opravdu vtáhnout do děje a zaujmout. 

A večer byl skutečně slavnostní. V jičínské 
knihovně, kde také jinde, se křtila kniha Václava 
Čtvrtka „O Kačence a tlustém dědečkovi“, která 

OKNA aneb Knihovnice z dětských oddělení 
soutěžily v Jičíně
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Lenka Macháčková, 
Stanislava Najmanová, Lenka Dědečková, 
Vanda Vaníčková

Sdružení knihoven České republiky a Studijní 
a vědecká knihovna v Hradci Králové pořádaly ve 
dnech 12.-13. dubna 2011 seminář o informačním 
vzdělávání, na který jsme přijeli načerpat nové 
zkušenosti i my z městských knihoven východo-
českého regionu.

lenka Macháčková a Stanislava Najmanová - 
MěK Nová Paka a MěK Hořice:

Přednášející prvního dne měli zajímavé pří-
spěvky, které nás trochu vyděsily, neb po přednáš-

kách jsme někteří měli pocit, že vlastně programy 
v knihovnách pro žáky a studenty škol neděláme 
dobře, že do každé lekce nevkládáme informace 
tak, jak bychom měli. Zajímavé bylo pojednání 
o pracovních listech nejen z pohledu knihovníků, 
ale i z pohledu pracovníka muzea. Muzeum Bože-
ny Němcové se má opravdu čím pochlubit a jsme 
rádi, že právě tato přednáška zazněla a byla pro 
nás inspirací. 

Druhý den nás praktická část, kde jsme byli za-
řazeni do části Čtenářská gramotnost pod vedením 

Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných 
knihovnách – ohlasy z regionu

dosud nebyla publikována. O vydání knihy se 
zasloužil Albatros, a protože kniha tak dlouho če-
kala v šuplíku, měla hned čtyři kmotry – a všechny 
hodné, vlídné a laskavé. Jednou kmotrou byla paní 
Markéta Tengbom /dcera Václava Čtvrtka, která 
kvůli křtu přiletěla ze Švédska se svou rodinou/, 
dalšími byli Petra Braunová, místostarosta města 
Jičína Bc. Tomáš Frýba a ředitel jičínské pobočky 
Komerční banky Ing. Jiří Kačer. Milým hostem byl 
i ilustrátor Tomáš Řízek.

V pátek odpoledne by se v hudebním oddělení 
mohla atmosféra krájet. Všichni napjatě čekali 
verdikt poroty, která byla nejen odborná, ale také 
velice přísná. Cenu diváků převzala z rukou staros-
ty Jičína Ing. Martina Puše novopacká knihovnice 
Lenka Macháčková a hlavní cenu přehlídky hořic-
ká knihovnice Stanislava Najmanová. Obě právem. 
Po předání všech cen a gratulacích se sešla porota 

se soutěžícími a probrala s nimi jejich vystoupení, 
aby věděli, kde mají své slabiny a kde je naopak 
jejich silná stránka. 

A vy, kteří jste dočetli až sem, zapřemýšlejte, 
protože v roce 2012 se uskuteční první ročník 
celostátní přehlídky OKNA. 

Soutěžní přehlídku organizovaly spolu s Kni-
hovnou V. Čtvrtka v Jičíně Klub dětských 
knihoven SKIP ČR a regionální organizace SKIP 
Východní Čechy. Akci finančně podpořily Minis-
terstvo kultury ČR a Skanska.

Film ze slavnosti je k vidění na http://knihovna.
jicin.cz. Podrobné informace naleznete na nové 
adrese webu KDK SKIP: http://www.kdk.munova-
paka.cz/ v sekci projekty. K akci se ještě vrátíme 
v příštím čísle.
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Bc. Heleny Selucké, přesvědčila, že teorie a praxe 
v našem případě jdou ruku v ruce a že často děláme 
věci dobře, jen je neumíme správně pojmenovat. 

Naše skupina se na začátku workshopu pokusila 
formulovat pojem čtenářská gramotnost. Co pod 
tento pojem patří pro děti ve věku od mateřské 
školy po 5. ročník školy základní. Od obrázků, 
prožitku až po čtení samotné. Příkladů a detailů 
jsme našli hodně a v další části semináře jsme se 
pokoušeli rozklíčovat, jak v konkrétních případech 
informační a čtenářskou gramotnost využíváme 
v programech pro žáky. Vzniklá diskuse se pak 
ještě propojila s další skupinou, která se zabývala 
tématem obdobným, a vzájemně jsme si předali 
své poznatky. 

Velmi zajímavou část tvořil potom společný 
program v konferenčním sále Studijní a vědec-
ké knihovny v Hradci Králové, kde moderátoři 
workshopů shrnuli poznatky ze svých vlastních 
skupin, protože účastníci tohoto dvoudenního se-
mináře byli rozděleni do pracovních skupin podle 
tří témat: Čtenářská gramotnost, Knihovna - zdroj 
informací a Informační zdroje.

Seminář opět poodhalil rozdílné možnosti 
přístupu ve větších a menších knihovnách. Je 
dobré vědět, jak se pracuje v ostatních místech naší 
republiky. Naše možnosti jsou z velké části dané 
a je jen na jednotlivých pracovnících knihoven, jak 
využijí nové poznatky v konkrétní práci.

lenka Dědečková – Knihovna václava čtvrtka 
Jičín

(Kolegyně Dědečková poskytla redakční radě 
informace o semináři, které si připravila na poradu 
pracovníků KVČ v Jičíně.)

Milé kolegyně,

zúčastnila jsem se konference Informační vzdě-
lávání uživatelů ve veřejných knihovnách. Před 
sebou mám program jednotlivých příspěvků s ano-
tacemi, které přednášku přiblíží. Sama načrtnu jen 
některé postřehy, které mě zaujaly. První den byla 
konference společná pro všechny, viz program. 
Druhý den byl pracovní, rozdělený do tří sekcí: 

čtenářská gramotnost zaměřená na mladší 
školní věk. Škoda, že jste se jí, kolegyně z dětského 
oddělení, nezúčastnily. Z Jičínska se jí zúčastnily 
Stáňa Najmanová z Hořic a Lenka Macháčková 
z Nové Paky. Jak jsem zaslechla, seminář byl 
velmi rušný, diskuze bouřlivá. Získala jsem pocit, 
že se v názoru nesjednotily. Sekci vedla Helena 
Selucká, knihovnice z Mahenovy knihovny z Brna. 
Předcházející den vystoupila s tématem: Jak se při-
pravuje metodika na besedy. Její příspěvek na mě 
působil velmi negativně. Ve svých poznámkách 
z konference mám problém? problém? naráží to 
na autorská práva, negace, samá negace. Vlastně 
ve svém příspěvku nic neporadila. Takže případný 
střet i chápu.

Knihovna, zdroj informací – sekce zaměřená 
na děti druhého stupně ZŠ. Tady jsem byla trošku 
na rozpacích. Jednak proto, že jsem nechápala 
rozdíl mezi zdroj informací a informační 
zdroje, sekce, které jsem se zúčastnila já. Abych 
to upřesnila, po pracovní části sekcí jsme opět 
společně zhodnotili výsledky všech tří sekcí. Vý-
sledky druhé sekce byly výborné, ale… Vysvětlím 
následovně.

informační zdroje – sekce zaměřená na střední 
školy. Kvitovala jsem, že jsem byla zařazena sem. 
V naší skupině jsme se ujednotili v názoru, že 
studenti na vysokých školách neumí vyhledávat 
v primárních, natož v sekundárních zdrojích, ať 
tištěných nebo elektronických, je to jedno. Znají 
tak Google, a to je hodně málo. A tady se rýsuje 
příležitost pro knihovny. Naučit studenty středních 
škol vyhledávat informace hlavně v elektronických 
zdrojích tak, aby na vysokých školách už neměli 
problém. Je nutné chytit příležitost za pačesy, jak 
se říká. Připravili jsme si scénář, jak začít a jak po-
stupovat. Jeden knihovník z SVK Ústí nad Labem 
povede elektronickou minikonferenci, kam jsem 
se hned samozřejmě přihlásila, kde bychom měli 
postupně vytvořit metodiku, jednotlivé moduly. 
Vytvořit pracovní skupinu, občas se sejít atd. Je 
to běh na dlouhou trať.

A abych se vrátila k té druhé sekci. Druhá sekce 
rovnou připravila lekce pro děti. Děti v nich měly 
vyhledávat informace. Dobrá, znovu ale … Vždyť 
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děti vůbec nevědí, jaké zdroje existují. Tady mně 
něco nesedělo. Je to jen subjektivní pocit.

A co mě nejvíc zaujalo: pracovní listy. Ne že 
by to byla nějaká novinka. Ředitel Muzea Boženy 
Němcové Česká Skalice Milan Horký vystoupil se 
svým příspěvkem, jak překonat hranici pasivního 
přijímání informací. Vytvořil pracovní list pro 
základní a střední školy o Boženě Němcové. Moc 
se mi líbí. A hned moje myšlenky pochodovaly. 
Vidím příležitost i pro naši knihovnu. Vytvořit 
podobný pracovní list o Václavu Čtvrtkovi. Před-
stavuji si, že by to měl být leták, v němž se propojí 
řada oborů, jako literatura, zeměpis, dějepis. Ča-
sové a osobnostní souvislosti. Konkrétní příběhy 
z knih. Skutečnost kontra literární pravdivost. 
Literatura není jen příběh, ale i jazyk, písmo či 
ilustrace. Za příběhem stojí humánní čin, skuteč-
ná postava, realita. Migrace literárních námětů. 
Zeptejte se knihovny. Představuji si pracovní list, 
který využijí i učitelé ve školách.

Další přednáškou, která mě zaujala, jsou 
Informační zdroje aneb Podpora zkvalitnění 
vyhledávání informací. Přednášela knihovnice 
Moravskoslezské knihovny Jana Leparová. Ta 
mi mluvila z duše. Cituji z anotace podrobného 
programu oné konference: „Knihovny jako typ 
institucí, které se významným způsobem podílejí 
na informační výchově mládeže, se snaží hledat 
cesty, jak efektivně a zajímavě přiblížit studentům 
metody, které je naučí formulovat si své informační 
potřeby, orientovat se v množství informačních 
zdrojů, vyhledávat potřebné informace, tyto infor-
mace vyhodnotit a použít je při řešení konkrétních 
úkolů.“ Konec citace. 

Přiznám se, že tento názor ve mně zraje už od 
dob mých plzeňských studií. Sama jsem viděla, jak 
plzeňští spolužáci s vyhledáváním zápasili. Chtěla 
bych to své studování zúročit a tady vidím příleži-
tost. Nejen pro sebe, ale i pro vás, milé kolegyně. 

vanda vaníčková – členka redakční rady, stu-
dentka uHK

Děkuji za možnost nahlédnout do „světa 
knihovníků“. Z jednání redakční rady jsem již 

nějaké termíny a oblasti knihovnického zájmu 
pochytila, ale konference mi přinesla hodně no-
vých informací.

Velmi se mi líbila náplň 2. bloku, kterou tvořily 
přednášky na mně hodně blízké téma - edukační 
projekty a pracovní listy. Někteří přednášející byli 
výborní jednak svým vystupováním, ale i samot-
ným přístupem a uchopením tématu. A to hlavně 
ti, kteří prezentovali již vyzkoušené projekty (Mu-
zeum B. N., Magický podzim s Máchou a Tolkien, 
ze kterého si doufám posluchači neodnesli pouze 
informaci o drogové minulosti přednášejícího:)). 
Prezentace a ukázky již proběhlých projektů 
motivují, podle mého názoru, knihovníky více 
než teoretický „výcuc“ a sliby o tom, co by měl 
program pro školy obsahovat (i když základy teorie 
podstatné samozřejmě jsou, ale daleko snáz jdou 
bez praktické demonstrace jedním uchem tam 
a druhým ven). 

Středeční praktický program byl také velmi 
povedený (dílna s náměty pro hotelovou školu). Při 
brainstormingu a práci ve skupinách jsem si všimla, 
že mnohdy knihovníci myslí plánovanou věc dobře, 
ale znalost převážně pouze jejich oboru je omezuje. 
Příprava lekce nebo pracovního listu vyžaduje 
i jisté pedagogické zákonitosti (obměnu metod, 
úkolů, přístupů - indukce, dedukce, nezahltit jed-
notvárnými úlohami apod.) a znalosti (práce ve 
dvojici jako tmelení kolektivu, motivační úvod...), 
na nichž by měla být činnost vystavěna. Proto by 
bylo dobré na podobná knihovnická setkání zařadit 
i přednášky pedagogů, kteří své příspěvky zaměří 
zcela prakticky (např. čemu se vyhnout, co nedělat 

- pedagog zná moderní trendy edukace jistě více 
než knihovník) a knihovníky upozorní na možná 
úskalí. Sama z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že 
praktická rada od odborníka z oboru je velmi cenná. 
Na Pedagogické fakultě je vymýšlení úkolů a úloh 
pro žáky nejčastějším úkolem, proto sama vím, že 
někdy „snaha nestačí“ a chce to sdílet i zkušenosti.

Stejně tak jako některé představy knihovníků 
jsou deformovány jejich povoláním, jsou i moje 
výtky ovlivněny tím, co za obor studuji a jakých 
věcí jsem si všímala.

Ještě jednou děkuji za pozvání.
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Kateřina Hubertová

Soutěž Čtenář roku 2011 http://www.skipcr.
cz/akce-a-projekty/akce-skip/ctenar-roku-2011 
vyhlásil SKIP http://www.skipcr.cz za finanční 
podpory svého sponzora, firmy SKANSKA. 

Knihovny již před časem navázaly na historický 
Březen měsíc knihy a začaly březen slavit v duchu 
této tradice, ale s novou náplní. Březen knihovny 
chápou jako měsíc na podporu čtenářství vůbec. 
V letošním roce v Březnu měsíci čtenářů se knihov-
ny pokusily založit novou tradici – oceňování 
nejlepších čtenářů. Do budoucna chtějí knihovny 
každý březen oceňovat své nejlepší čtenáře a hledat 
svého čtenáře roku. Základním kritériem byl počet 
výpůjček za uplynulý kalendářní rok, ale knihovna 
mohla toto kritérium i zpřísnit. Počet výpůjček 
je pouhý statistický údaj, ale lepší měřítko jsme 
nedokázali nabídnout. Nalezení republikového 
čtenáře roku probíhalo ve třech krocích. Nejprve 
přihlášené knihovny nalezly a ocenily svého míst-
ního čtenáře roku. Tento čtenář se pak zúčastnil 
porovnávání regionálního, v jednotlivých regio-
nálních organizacích SKIP. Z těchto regionálních 
vítězů byl pak vybrán ten jeden, největší Čtenář 
roku 2011.

Regionální organizace SKIP 08 zastřešuje 
území kraje Pardubického a kraje Královéhradec-
kého. Do soutěže se v letošním roce zaregistrovalo 
8 knihoven z této oblasti (Královéhradecký kraj: 
Knihovna u Mokřinky Mokré, MěK Opočno 
a MěK Žacléř; Pardubický kraj: MěK Litomyšl, 
MěK Ladislava z Boskovic Moravská Třebová, 
MěK Jevíčko, Obecní knihovna Jaroměřice a Kraj-
ská knihovna v Pardubicích). Slavnostní vyhlášení 
Čtenáře roku 2011 východních Čech se uskutečnilo 
14. 3. 2011 v Městské knihovně Litomyšl za pří-
tomnosti místního starosty, pana Michala Kortyše. 

Čtenářem roku 2011 východních Čech se stal 
pan Milan Bukovský, čtenář Krajské knihovny 
v Pardubicích. O vítězi se mi podařilo vypátrat pár 

podrobností, které dotvrzují to, že jeho vítězství 
bylo zasloužené. Pan Bukovský chodí do knihov-
ny pravidelně, vždy 2x týdně už 50 let, z toho do 
Krajské knihovny v Pardubicích 40 let. Předávání 
ocenění se uskutečnilo v Litomyšli, ke které má náš 
vítěz osobní a velmi specifický vztah. Z Litomyšle 
pochází totiž jeho manželka, a to přímo z rodiny 
Jeřábků. Tchán našeho vítěze byl literární prozaik, 
dramatik a literární kritik Čestmír Jeřábek (1993–
1981)1), syn Viktora Kamila Jeřábka (1859–1946)2), 
autora realistických próz z moravského venkova 
a Litomyšle. Na jednom z měšťanských domů na 
náměstí má rodina Jeřábků pamětní desku: nepře-
hlédněte ji, je to hned vedle knihovny.

Panu Bukovskému jsem ještě položila několik 
otázek, které se, překvapivě, týkaly též knížek 
a čtení vůbec. Součástí ocenění totiž byly pouka-
zy na nákup knih v knihkupectví Kanzelsberger 
v hodnotě 2 000 Kč. Zajímalo mne tedy, zda má 
výherce už tušení, jak s nimi naloží. Pan Bukov-
ský mne ujistil, že s tím rozhodně problém nemá. 
Zakoupí si prý knihy, které nemá ve svém fondu 
Krajská knihovna v Pardubicích, a už i věděl, které 
konkrétně to budou. Náš vítěz měl v době vyhlá-
šení ocenění právě rozečtené vzpomínky Boženy 
Mrštíkové na Viléma a Aloise Mrštíka. Nečte 
a nemá rád knihy Michala Viewegha. Žádnou 
knihu by ale nedokázal vyhodit. Ani ty, které se 
mu nelíbí a které by určitě nečetl.

Celostátní Čtenář roku 2011 byl vyhlášen 
dne 10. dubna na předávání cen Magnesia Litera 
ve Stavovském divadle v Praze a stala se jím slečna 
Dagmar Černá z Hustopečí http://www.skipcr.
cz/akce-a-projekty/akce-skip/ctenar-roku-cesko-

-2011-vysledky. Věříme, že letošní nultý ročník 
byl dobrým startem do příštích let.

Čtenář roku 2011

1) Viz např. http://www.spisovatele.cz/cestmir-jerabek . 
2) Viz např. http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/ 
   ?acc=profil_osobnosti&load=150
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Putování Českým rájem

Jana Sehnalová

O víkendu 6.-8. 5. 2011 se konal cyklistický 
výlet po Českém ráji, který pořádal Východočes-
ký regionální výbor SKIP a Knihovna Václava 
Čtvrtka v Jičíně. Převážnou část organizace akce si 
vzala na svá bedra Lenka Dědečková, knihovnice 
z jičínské knihovny, která nám poskytla útočiště 
na své chalupě v Hrdoňovicích.

Některé z knihovnic přijely už v pátek navečer, 
aby odpočaté mohly ráno vyrazit do jarní přírody. 
Počasí nám přálo, a tak jsme už v 5.15 h. vstávaly 
a těšily se na avizované překvapení. Autem jsme 
se přesunuly k Prachovským skalám. Muzeum pří-
rody Český ráj pro milovníky přírody zorganizo-
valo exkurzi Jarní zpěv ptáků vedenou zoologem 
CHKO Český ráj panem RNDr. Zdeňkem Mrkáč-
kem. Byl to úžasný zážitek. Po návratu na chalupu 
jsme se nasnídali, přivítali mezi sebou další účast-
níky akce a vydali se na výlet po stopách Fráni 
Šrámka v oblasti Sobotecka. Projeli jsme Mladě-
jov a navštívili naši bývalou kolegyni Alenu Pospí-
šilovou, která nás pohostila na svém statku U Tří 
zubů v Malechovicích. Naše cesta pokračovala 
k Semtínské lípě, do filmové vesničky Vesec u So-
botky, do údolí Plakánek. Ve Střehomi jsme měli 
další zastávku na občerstvení. Někteří z nás se po-
silnili polévkou a pokračovali jsme v cestě k hradu 

Kost. Projížděli jsme Prokopským údolím a Pod-
troseckým údolím. Součástí cesty je údolí Želeje-
vka s pěti rybníky. My jsme projížděli okolo tří: 
Věžáku, Vidláku a Krčáku. V hostinci na Vidláku 
jsme se posilnili na velké stoupání do kopce. Zau-
jal nás koncert žabiček v nedalekém rybníce. Dobu 
jsme poslouchali hotovou filharmonii a nemohli se 
s touto nádherou rozloučit. Čekala nás ještě cesta 
kolem Trosek zpět do Hrdoňovic. Po celý den nám 
přálo nádherné počasí. Po návratu na chalupu jsme 
při dobré kávě a výborných buchtách, které na-
pekly šikovné knihovnice, hodnotili náš společný 
výlet. Byli jsme nadšení. Slova chvály a obdivu pa-
třila hlavně manželům Dědečkovým, kteří pro nás 
toto setkání připravili a poskytli chalupu. Večer 
jsme opékali klobásky, a když se ochladilo, pře-
sunuli jsme se do chalupy, kde jsme si i zazpívali 
známé písničky. Na kytaru nás doprovodil Ivan 
Trybenekr, manžel jičínské kolegyně Věry. 

V neděli ráno nás čekalo loučení a odjezd domů. 
Z takové krásy se nám ani nechtělo odjíždět. Pro 
všechny milovníky Českého ráje, kteří s námi ne-
byli, mám dobrou zprávu. Lenka Dědečková cha-
lupu v Hrdoňovicích pronajímá, takže pokud ještě 
nevíte, kam na prázdniny, vřele vám toto místo 
doporučuji.
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Dobrá zpráva pro čtenáře – elektronické 
kopie levněji

Lenka Málková

Elektronické dodávání dokumentů, především 
kopií článků z novin a časopisů, je služba, kterou 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
poskytuje již od roku 2004. Byla hojně využívána 
knihovnami z celé republiky a slibně se rozvíjela 
až do konce roku 2008. Pak byla mezi knihovna-
mi zastoupenými Národní knihovnou a agenturou 
DILIA, která zajišťuje ochranu autorských práv, 
uzavřena kolektivní smlouva. Ta ukládá posky-
tovatelům služby povinnost vybírat za elektronic-
ky dodané kopie autorské poplatky a následně je 
odvádět agentuře DILIA. Autorský poplatek za 
jednu stránku byl tehdy stanoven na 17,85 Kč, 
což bylo pro další existenci služby likvidační. 
Například SVK HK v roce 2010 elektronicky do-
dala pouhé 4 články (22 stran), zatímco poštovní 
zásilkou bylo dodáno 593 článků (2 680 stran).

Nyní se blýsklo na lepší časy. Od 1. dubna 
2011 došlo k významnému snížení výše autor-
ského poplatku.

Ceník služby EDD od 1. dubna 2011

Příklady:

1. Za objednávku kopie předlohy z roku 2000 
v rozsahu 1 až 5 stran zaplatíte autorský poplatek 
12 Kč.

autorský poplatek za kopii 
1 strany předlohy od r. 1911 
včetně s DPH

nejnižší možná výše 
autorského poplatku 
za objednávku s DPH

nejvyšší možná výše 
autorského poplatku 
za objednávku s DPH

90 Kč

12 Kč

2,40 Kč

2. Za objednávku kopie předlohy z roku 2000 
v rozsahu 6 stran zaplatíte autorský poplatek 
6 x 2,40 = 14,40 Kč.

3. Za objednávku kopie článku z periodika z roku 
2000 v rozsahu 50 stran zaplatíte autorský popla-
tek 90 Kč.

4. Za objednávku předlohy z roku 1905 v rozsahu 
3 strany autorský poplatek neplatíte, neboť autor-
ská práva k dílu již pominula.

Pokud se koncový uživatel (tj. fyzická osoba 
objednávající kopii prostřednictvím vaší knihov-
ny) rozhodne pro dodání kopie elektronicky, musí 
mít zprostředkující knihovna (tj. vaše knihovna) 
uzavřenu s SVK HK Smlouvu o uživatelském 
kontě. Smlouvu si stáhněte z webu SVK HK 
(http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Mezikni-
hovni-sluzby/Dodavani-dokumentu.aspx), doplň-
te údaje o vaší knihovně a podepsanou a orazítko-
vanou ji ve dvou exemplářích pošlete na adresu:

pí Nataša Skalická 
Studijní a vědecká knihovna 
úsek periodik 
Hradecká 1250/2 
500 03 Hradec Králové

Důležité je uvést ve smlouvě název, siglu 
a sídlo knihovny, jméno statutárního zástupce 
a e-mailovou adresu kontaktní osoby, na kterou 
vám zašleme přístupovou cestu k adresáři, pří-
stupové jméno a heslo. Po potvrzení smlouvy ze 
strany SVK HK vám bude jeden exemplář smlou-
vy zaslán poštovní zásilkou.

Po obdržení elektronické kopie může vaše 
knihovna článek buď vytisknout a předat čtenáři 
v tištěné podobě, nebo jej může čtenáři poskyt-
nout v podobě elektronické. V druhém případě 
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Zamyšlení nejen nad Bibliografií 
okresu Svitavy

Eva Svobodová

Na začátku roku 2011 vyšla v edici Bibliogra-
fie a prameny k vývoji Moravy, kterou organizu-
je a zpracovává Muzejní a vlastivědná společnost 
v Brně, Bibliografie okresu Svitavy. Zpracování 
okresních retrospektivních bibliografií se tím-
to bibliografickým počinem blíží na Moravě ke 
svému zdárnému konci. Přehled všech vydaných 
retrospektivních bibliografií moravských okresů 
lze najít v elektronickém katalogu SVK HK zadá-
ním názvu edice: Bibliografie a prameny k vývoji 
Moravy. Bohužel v Čechách je situace poněkud 
horší, málokterý okres má svou retrospektivní 
bibliografii v takovém rozsahu jako na Moravě. 
Z bývalého Východočeského kraje stojí za zmín-
ku retrospektivní bibliografie pro okres Hradec 
Králové, Pardubice a Havlíčkův Brod. 

Tvorba retrospektivní bibliografie je časově 
velice náročná. A i když v současnosti lze čerpat 
z elektronických katalogů knih a periodik, člán-
kových databází a databází regionálních osob-
ností, pro fundovanou retrospektivní bibliografii 
je stále zapotřebí věnovat hodně času vlastní ex-
cerpci, zejména dobových regionálních periodik. 
Velkým pomocníkem pro tvorbu okresních nebo 
jinak místopisně zaměřených retrospektivních 
bibliografií jsou především v krajských knihov-
nách průběžně zpracovávané regionální databáze 
článků z regionálního tisku. V předpočítačové éře 
měly charakter bibliografických kartoték a slou-
žily jako podklad pro vydávání tištěných ročenek, 

například Východočeský kraj v tisku. Studijní 
a vědecká knihovna v Hradci Králové po vydání 
ročenky tištěné lístky z bibliografické kartotéky 
nevyhazovala, ale naopak přidávala roční excerp-
ci k záznamům z předchozích let. Za třicet let 
(1961-1991) vznikl unikátní geograficky řazený 
soubor záznamů článků. Od roku 1992 se článko-
vá bibliografie zpracovává v elektronické podobě. 
Až do roku 2001 tato kartotéka (a posléze data-
báze) zahrnovala i okres Svitavy, proto se moh-
la naše knihovna zapojit do projektu zpracování 
retrospektivní bibliografie Svitavska. Využití již 
jednou zpracovaných záznamů pro projekt, který 
zdánlivě do péče SVK už v současnosti nespadá, 
nás utvrdilo v přesvědčení o potřebnosti převe-
dení záznamů regionální článkové kartotéky od 
roku 1961 do roku 1991 do elektronické podo-
by. V SVK HK realizuje tento projekt kolektiv 
pracovníků odboru služeb. Současná regionální 
článková databáze, která má nyní 85 tis. záznamů, 
dosáhne díky retrospektivní konverzi téměř dvoj-
násobného počtu. V elektronickém katalogu SVK 
lze v této databázi vyhledávat po zvolení druhu 
dokumentu: Regionální články.

Bibliografii okresu Svitavy zpracoval doc. 
PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., a vydaly ji spo-
lečně Krajská knihovna v Pardubicích, Městská 
knihovna ve Svitavách, Muzejní a vlastivědná 
společnost v Brně a Studijní a vědecká knihovna 
v Hradci Králové. Zmíněné instituce se také podí-

musí knihovna s koncovým uživatelem (tj. svým 
čtenářem) uzavřít Smlouvu o poskytování služby 
elektronického dodávání dokumentů koncovému 
uživateli.

Bylo by škoda nevyužít příznivějších podmí-

nek a neumožnit čtenářům rychlejší dodání kopií 
článků. 

Další informace ochotně poskytne pí Nataša 
Skalická: telefon 494 946 223, e-mail natasa.ska-
licka@svkhk.cz .
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Konec článkové bibliografie 
v Čechách a na Moravě?

Ivana Novotná a Eva Svobodová

K 28. únoru 2011 ukončilo svoji činnost ana-
lytické oddělení Národní knihovny, které řídilo 
od roku 1992 kooperaci krajských a od roku 1994 
i některých odborných knihoven na poli článkové 
bibliografie a provozovalo a spoluvytvářelo sou-
bornou bibliografickou databázi „Články v čes-
kých novinách, časopisech a sbornících“ (http://
aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-

-b&local_base=anl ). Databázi, známou též pod 
názvem ANL, využívala většina informačních 
pracovníků knihoven jako bázi první volby při 
své rešeršní a informační práci. Analytické oddě-
lení NK zpracovávalo excerpcí z celostátních pe-
riodik více než polovinu z asi 75 tisíc každoročně 
dodávaných záznamů. O tyto záznamy je člán-
ková databáze od března letošního roku chudší, 
zatím bez jakékoli náhrady. Jako odpověď na 
protesty kooperujících knihoven proti zničení, 
resp. oslabení smluvně zajištěného, dlouhé roky 
budovaného a kvalitního systému kooperace 
v článkové bibliografii podala Národní knihovna 
vysvětlení, že oddělení bylo zrušeno z finanč-
ních a organizačních důvodů kvůli chystanému 
projektu digitalizace periodik. Národní knihovna 

v příštích letech počítá s tím, že chybějící biblio-
grafické údaje článků z periodik dosud analyticky 
zpracovávaných v NK budou zpětně nahrazeny 
metadaty pořízenými v rámci digitalizace. V tuto 
chvíli je však báze ANL pouze „sběrnou bází“ 
pro záznamy regionálních článků, které by měly 
i nadále dodávat krajské knihovny. Za rok 2011 
v ní bude určitě chybět excerpce z 250 titulů ce-
lostátních periodik. Napravit neuvážené, s nikým 
z kooperujících knihoven nekonzultované roz-
hodnutí Národní knihovny se snaží sekce SDRUK 
pro bibliografii, v čele se svou předsedkyní. Na 
konci dubna proběhlo jednání na ministerstvu 
kultury o řešení vzniklé situace a o možnosti 
podání kooperativního projektu na zpracování 
záznamů článků v roce 2012. v Královéhradec-
kém kraji se na základě výzvy chystají zapojit 
do zpracování záznamů pro článkovou data-
bázi některé z pověřených knihoven. Spolu 
s ostatními bibliografy se domníváme, že do-
kud nebudou neomezeně k dispozici výsledky 
rozsáhlé digitalizace, kterou plánuje Národní 
knihovna, článkovou bibliografii české a mo-
ravské knihovny potřebují.

lely na její tvorbě poskytnutím zpracovaných zá-
znamů a finančně vydání bibliografie podpořily.

Historický význam Bibliografie okresu Svi-
tavy nespatřuji jen v záslužnosti zmapování 
a utřídění vlastivědné literatury daného regionu. 
Její význam tkví také v tom, že na zpracování 
a vydání spolupracovaly čtyři instituce patřící do 
různých územněsprávních celků a že pro její vy-
tvoření byly použity již kdysi dávno zpracované 
záznamy, které čekaly v hnědi dřevěných karto-
ték, až přijde jejich čas. 

V době rozpadu kooperačního systému národ-

ní článkové bibliografie v sobě vydání Bibliogra-
fie okresu Svitavy nese i výzvu, že pro ukončení 
práce na národní článkové bibliografii čas ještě 
nenastal. Práci současných bibliografů plně ocení 
až budoucí generace studentů, vědců a badatelů, 
zrovna tak jak se nyní v Bibliografii okresu Svita-
vy zúročila soustavná bibliografická práce L. Va-
ciny a dalších pracovníků oddělení bibliografie 
SVK HK v letech 1961-2001.

Bibliografii si mohou knihovny, muzea a ar-
chivy objednat na sekretariátu SVK HK (jarosla-
va.stepanova@svkhk.cz); bude zasílána zdarma.
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Ke kulatinám si nadělil hned dvě nové knížky

Jana Benešová

V Březnu měsíci čtenářů jsme v Knihovně 
Václava Čtvrtka v Jičíně pokřtili dvě nové knihy 
jednoho autora. Tím autorem je spisovatel, příz-
nivec knihovny, člen Literárního spolku při naší 
knihovně, Václav Franc.

Václav Franc (nar. 1961) pochází z Řehče u Ji-
čína a v současné době žije v Nové Pace a má 
nepříliš populární povolání: je zubní lékař. 

Pokud je mně známo, Václav píše vlastně „od-
jakživa“. Jeho maminka mi kdysi půjčila k pře-
čtení zápisky, které vytvářel už jako malý kluk. 
V současné době je členem Obce spisovatelů 
a vycházejí mu knihy v kamenných nakladatel-
stvích. 

Václave, vím, že zpočátku sis vydával své li-
terární práce sám, v samizdatu. Vzpomeneš si, 
která byla první, kdy to bylo a kolik měla výtis-
ků?

Přiznám se, že už je to dost dávno, v první po-

lovině 90. let 20. století, tenkrát pomáhal mému 
samizdatu na svět kamarád Jiří Čejka, jinak vý-
borný fotograf a dnešní pracovník Městského 
muzea v Nové Pace. Jednalo se o sbírku poezie 
k výstavě jeho fotografií „Suvenýr z Francie“ 
a vyšla asi ve sto kusech. Šla na dračku, takže 
jsme dělali dotisk, tenkrát mě totiž na oné výsta-
vě překvapilo, že si návštěvníci opisovali moje 
básničky.

Pak vyšla ještě brožurka pohádek („Vodnické 
pohádky“) společně se Zlatou Zákoutskou a asi 
úplně první můj samostatný samizdat byly zu-
bařské příhody „Zubař po pracovní době“. Tento 
sešitek vyšel v nákladu 50 kusů, rozdával jsem 
jej známým a pacientům. Některé příhody jsem 
potom použil i do oficiálních tisků o deset let 
později.

Ale těch knížeček bylo mnohem víc, možná 
deset dvanáct, tisknul jsem na tiskárně v nákla-
dech kolem dvaceti třiceti kusů spíš pro kamarády 
a známé. 

Kromě knih ti vyšla také dvě CD. To první 
jsme vydali společně, jmenovalo se František a 
bylo určeno zejména pro nevidomé čtenáře. Jak 
je to s tím druhým?

To druhé vyšlo před Vánocemi 2010 v Do-
mažlicích, byl to vlastně fantastický dárek pod 
stromeček. Vydalo jej občanské sdružení Ben-
jaminek pod názvem „Benjaminkovy pohádky 
nejen na dobrou noc“. A zase se vracím k těm 
soutěžím. Jsou na něm vlastně pohádky, které po-
rota ocenila v rámci soutěže „Pohádkové putová-
ní“, které vyhlásilo Mateřské centrum (Centrum 
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pro rodinu) Benjaminek, o. s., (z Domažlic) ve 
spolupráci s osobnostmi propojenými s Chod-
skem. Vzniklo CD pohádek pro děti v dětských 
domovech, dětská oddělení nemocnic a mateř-
ská centra v Plzeňském kraji. Na CD jsou moje 
pohádky načtené známými osobnostmi. Hlasy 
zapůjčili paní Marta Skarlandtová, Ludmila No-
pová, Kamil Jindřich a osmiletý Petřík Vachulka. 
Povídání je proloženo písničkami o zvířátkách ze 
souboru „Olympiáda v ZOO“, které zhudebnil 
Michal Janeček. CD vyšlo v nákladu 300 kusů 
a bylo rychle rozebráno. Měl jsem dvojnásobnou 
radost jako obdarovaný i jako dárce.

Představ čtenářům své dvě poslední knihy: 
Svědek neposkvrněného početí a Jak na Nový 
rok.

„Jak na Nový rok“ je novela, která vznikla 
před časem. Jedná se o sondu do života zubaře 
kolem padesátky, jemuž se rodinný život příliš 
nevydařil. Po dvou rozvodech má dvě děti, jed-
no biologické, druhé adoptivní. Rozmýšlí o světě 
a paradoxně oporou mu je jeho adoptivní dcera 
Pavlína, která jej navštíví jedné osudové silvest-
rovské noci, aby hlavního hrdinu přesvědčila, že 
ještě není tak starý, aby se ještě o něco nepokusil.

Není to autobiografie, i když pochopitelně 
čtenář, který mě zná, pozná, že nejen ona zubař-
ská profese autora a hlavního hrdinu knihu v lec-

čems spojuje.

„Svědek neposkvrněného početí“ je kniha, kte-
rá vznikla nedávno, je v ní 26 povídek o literatuře 
a literátech vyprávěných s humornou nadsázkou. 
Musím říct, že jsem se při psaní pobavil. Shrnul 
jsem v ní různé postřehy za více než čtvrt století, 
kdy se kolem literatury vážněji motám. A potě-
šilo mě, když jsem vloni na podzim na našich 
setkáních ve slovenském Martině, kde má náš 
LiS partnerské vztahy s literárním spolkem Du-
ria z Turčianské knižnice, četl povídku „1. cena“ 
a měl jsem obrovský úspěch. Ale víc bych ne-
chtěl prozrazovat, aby taky zbylo něco na čtenáře.

Na závěr obligátní otázka. Co chystáš nyní? 
Jakou knihu jako další pokřtíme, doufám, že 
opět v naší knihovně?

Chystám pořád něco. Ale na podzim by měla 
v nakladatelství Balt-East vyjít druhá kniha zu-
bařských historek „Dvakrát vrtej, jednou trhej“. 
Rád bych vydal i další knížku poezie; i když se 
považuji spíše za prozaika, poezii mám rád. Zase 
se v ní vracím do dětství, s rukopisem se již pra-
cuje na konečných úpravách.

A potom přepracovávám svůj rukopis románu, 
zatím pracovně nazvaný „Stín“, je to zase ze zu-
bařského prostředí, jak jinak. Rád bych taky už 
konečně pohnul s jednou větší záležitostí, jmenu-
je se pracovně „Věčnost“ a doufám, že to nebude 
trvat celou věčnost, než vyjde.

Ale do knihovny rád přijdu a bylo by krásné 
pokřtít třeba před vánočními svátky zubařské his-
torky.

Já se na další křest (křty) samozřejmě těším 
a přeji ti hodně inspirace a ať tě stále provází 
tvoje neuvěřitelná pracovitost. 

Text byl redakčně krácen. O působení Václa-
va France v LISu, o populární literární soutěži 
Řehečská slepice a další zajímavosti se dočtete 
v elektronickém čísle.
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Neuvěřitelná osmdesátka

Nakladatelství – oděvní salón příběhů 
Tiskárna a vydavatelství OFTIS

Božena Blažková

Mgr. Miloslav Hromádka vystudoval obor 
historie na Filozofické fakultě UK v Praze. Nej-
prve pracoval ve Státním archivu v Novém Stu-
denci a ve Státním archivu v Zámrsku a byl ře-
ditelem Okresního archivu v Chrudimi. Byl také 
členem poradního sboru pro kronikářskou práci 
při Ústředním muzeologickém kabinetu v Praze.

Petra Mikulecká

Naše již tradiční putování za známými i méně 
známými nakladateli se tentokrát zastaví na sou-
toku řek Tiché Orlice a Třebovky v okresním 
městě Ústí nad Orlicí. Zde sídlí Tiskárna a vyda-
vatelství OFTIS, o kterém budeme v tomto čísle 
mluvit a jehož ředitele Ing. Karla Kábrta budeme 
zpovídat. 

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci 
Králové působil v letech 1973 až 1996. Nejprve 
jako vedoucí bibliograficko-metodického od-
boru. V letech 1980-1981 byl pověřen řízením 
SVK HK a v letech 1981-1991 byl náměstkem 
ředitele pro odbornou činnost. Byl autorem 
a spoluautorem celé řady informačních materiá-
lů a bibliografií. Působil v redakční radě Čtenáře 
a v komisi soutěže Budujeme vzornou lidovou 
knihovnu.

V březnu oslavil Miloslav Hromádka těž-
ko uvěřitelnou osmdesátku a slíbil, že ve stejné 
duševní svěžesti hodlá vydržet ještě nejméně 
20 let :-).

Redakční rada Zpravodaje se společně s býva-
lými spolupracovníky z SVK připojuje ke gratu-
lantům následujícím přáním:

„Milý Slávku, udrž si co nejdéle svoji veselou 
mysl, milovanou ženu, hravé pejsky a pracovité 
včeličky.“

Ale nejdříve pár vět o nakladatelství. První 
knížkou tohoto původně pouze regionálního na-
kladatelství byly v roce 1992 Podorlické pověsti 
od autora PhDr. Josefa Tříšky. Podorlickou tema-
tikou se zabývalo i mnoho dalších knížek, které 
zde byly vydány. Dnes však již přesáhly regio-
nální rámec a na své si přijdou i čtenáři z jiných 
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koutů země.

Žánrově je nakladatelství pestré. Pomocí in-
ternetového obchodu (jenž je přístupný na adrese: 
http://www.oftis.cz/index.php/cs/internetovy-

-obchod) je možné si vybírat z beletrie, literatury 
faktu, historie, místopisu, přírodovědecké litera-
tury nebo poezie. A díky vydávaným pohádkám 
je zde myšleno i na děti.

Vydavatelství se ovšem neomezuje pouze na 
knihy, ale orientuje se například i na kalendá-
ře (i zakázkové), pohlednice, betlémy, vánoční 
a novoroční přání nebo na tiskoviny pro školy 
či úřady. Podle tabulky nejprodávanějšího zboží, 
která je uvedena na webových stránkách vydava-
telství, v prodeji vedou blahopřání k jubileu, na 
druhém místě jsou bianco vysvědčení a bronzo-
vou medaili si odnáší žákovské knížky. Z pohle-
du knihovníka si můžeme pouze povzdechnout, 
že klasická kniha se v první pětce neobjevila ani 
jedna.

Pokud navštívíte webové stránky nakladatel-
ství, dočtete se tam spoustu věcí. Proto jsem se 
pokusila panu řediteli Kábrtovi položit i takové 
otázky, které by vedly k informacím, jež přece 
jenom na „netu“ nejsou.

Původně jste začínali jako tiskárna, kterou 
jste v roce 1992 rozšířili o vydavatelství. Byl to 
váš záměr od začátku, nebo vás k vydavatelské 
činnosti přivedly okolnosti?

Při založení tiskárny nás vydavatelská činnost 
nenapadala. Impulsem byla návštěva PhDr. Jose-
fa Tříšky s knihou Podorlické pověsti.

Náš zpravodaj je určen především knihov-
nám v celé ČR. Co všechno může vaše vydava-
telství knihovnám nabídnout?

Asi co je nejdůležitější v této době, je sleva při 
nákupu našich knih, která činí 30 %. Dále nabí-
zíme spolupráci při vydání knížky. Již nás takto 
oslovilo několik knihoven a některé záměry jsme 
společně realizovali. Jde o to, že mezi vytištěnou 
(v jakékoliv tiskárně) a vydanou knihou je pod-

statný rozdíl.

Vy jste známí jako regionální vydavatelství, 
ale všimla jsem si, že na internetových strán-
kách píšete, že jste regionální tematiku už pře-
sáhli. Jak to s vámi tedy je? 

Ano, stále se prezentujeme jako regionální vy-
davatelství. Regionem jsou východní Čechy (od 
Krkonoš po Králický Sněžník). Takže knížka, au-
tor nebo obsah se týkají regionu. Ale jak se říká, 
výjimka potvrzuje pravidlo. Zvláště v posledních 
letech, kdy vydáváme knihy vlastním nákladem 
autora (poezie) nebo organizace či spolku.

Prodáváte přes internet, což je v dnešní době 
velké plus, ale máte i vlastní specializované ob-
chody?

Vlastní obchod máme pouze v sídle firmy 
v Ústí nad Orlicí. Ovšem knihy dodáváme do ce-
lostátních distribucí, jako jsou KOSMAS a PE-
MIC. Knihy lze objednat i dopisem či telefonicky.

Vydáváte množství různých materiálů přes 
knihy, kalendáře, betlémy, pohlednice až po car-
tes maximum, což mě zaujalo. Mohl byste pro-
sím popsat, co to cartes maximum je?

Cartes maximum je pohlednice opatřená na 
lícové straně poštovní známkou a razítkem (nej-
lépe příležitostným). Tyto tři věci musí být v ma-
ximální shodě. Tak například vydaná CM k vyšlé 
známce M. D. Rettigové se blíží této maximální 
shodě. Na pohlednici, známce i na příležitostném 
razítku je portrét M. D. Rettigové.

Plánujete do budoucna nějaké novinky?

Těch osm skupin nabízených na internetu za-
tím neplánujeme rozšiřovat. Ale v každé skupině 
připravujeme nové věci nebo nabídky rozšiřuje-
me.

Děkuji panu řediteli Kábrtovi za zodpovězení 
mých otázek a doufám, že jsme se dotkli všeho, 
co vás zajímá. Pokud ne, můžete mi napsat na 
e-mail petra.mikulecka@svkhk.cz a při zpovídá-
ní příštího vydavatelství se pokusím vyplnit vaše 
očekávání. Přece jenom pracuji na oddělení pub-
lic relations, takže k vybírání knih pro knihovnu 
mám o trochu dál než někteří z vás.
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Václav Hanka 
(10. června 1791 v Hořiněvsi – 12. ledna 1861 v Praze)

Aleš Fetters

Jméno Václava Hanky by už asi dávno upadlo 
v zapomenutí, nebýt jeho „objevů rukopisných“, 
různých podezření i prokázaných zásahů do sta-
rých rukopisných památek. Je to tedy náš krajan 
poněkud problematický, přesto si připomenutí 
zaslouží, i když to zrovna „Ecce homo“ nebyl.

Narodil se v Hořiněvsi v rodině celkem zámož-
né, rodiče měli hostinec a hospodářství. Dochova-
ly se otcovy zápisy lidových písní, z domova tedy 
pramení Hankův vztah k nim. V Hradci studoval 
gymnázium (1804-1809), v Praze pak dvouletou 
filozofii, která tehdy opravňovala k dalšímu vy-
sokoškolskému studiu, pro něž si zvolil práva. 
Účastnil se soukromých slavistických přednášek 
Josefa Dobrovského, patřil k jeho nejoblíbeněj-
ším žákům. V roce 1813-14 pokračoval v práv-
nických studiích ve Vídni. Po návratu do Prahy 
se zařadil na přední místo mezi českými vlastenci, 
začal psát a publikovat zejména básně v duchu 
lidové poezie. V roce 1816 z vlastní iniciativy 
přednášel na univerzitě češtinu, v dalším roce mu 
to bylo zakázáno. Prosazoval návrh na tzv. analo-
gickou úpravu pravopisu, vycházející ze závěrů 
Josefa Dobrovského. Širší proslulost i v celém 
světě slovanském získal v roce 1817 „objevem“ 
Rukopisu královédvorského. V Lexikonu české 
literatury čteme: „Hanka byl nejspíše hlavním 
organizátorem rukopisné mystifikace, snad pro-
vedl i staročeskou textaci RK (a RZ z 1818) a byl 
možná autorem lyrických básní RK.“

Podívejme se na rukopisné „objevy“ ze druhé-
ho desetiletí 19. století: V roce 1816 našel Josef 
Linda tzv. Píseň vyšehradskou, údajně ze 13. sto-
letí. V kostele ve Dvoře Králové nalezl Václav 
Hanka 16. září 1817 zlomek z rozsáhlého kodexu, 

který měl shrnovat podstatnou část staročeské 
poezie, Rukopis královédvorský, kladený rovněž 
do 13. století. V listopadu 1818 byl do Muzea 
anonymně zaslán ze Zelené hory u Nepomuku 
zlomek rukopisu obsahující tzv. Libušin soud, 
který se hlásil do 9. nebo 10. století, Rukopis 
zelenohorský. Ten na rozdíl od předchozích na-
razil hned na počátku na ostrý nesouhlas Josefa 
Dobrovského: „Když jsem to spatřil /…/, nemohl 
jsem soudit jinak, než že je to klukovství, jímž 
padělatelé z přehnaného patriotismu a nenávisti 
k Němcům chtěli oklamati jiné neopatrné. /…/ 
Skladatele znám, kteří učili se u mne staroslovan-
sky a rusky čísti a nestoudným způsobem svou 
mazaninu Muzeu anonymně poslali.“ (Dobrov-
ský zemřel v lednu 1829.) „Je naprosto nesporné, 
že účast na celém podniku měl Václav Hanka,“ 
píše se v akademických Dějinách české literatury 
(sv. II, s. 184). Prokazatelně připisoval české glo-
sy do slovníku Mater verborum a meziřádkové 
překlady do Evangelia sv. Jana.

Od roku 1819 byl Václav Hanka zaměstnán 
v Muzeu, od roku 1821 byl až do konce života 
knihovníkem muzejní knihovny, od roku 1824 
také archivářem a kustodem numismatických 
sbírek. Učil v Lužickém semináři, několikrát se 
neúspěšně ucházel o místo profesora na pražské 
univerzitě, od roku 1848 na ní jako soukromý do-
cent přednášel staroslověnštinu, pak i slovanské 
literatury a jazyky. Většinu jich znal dobře slo-
vem i písmem.

Koupil jsem si kdysi v antikvariátě výtisk 
Rukopisů, ještě „pravých“, s doslovem Josefa Ji-
rečka datovaným „v Praze po Hromnicích 1879“. 
Začíná větou: „U všech vzdělaných národův ev-
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II. Muzejní noc v Památníku V. Hanky 
v Hořiněvsi – oslava výročí

Radmila Kozáková

V letošním roce si na této celoevropské akci, 
která se u nás uskuteční již po druhé, a to v sobotu 
11. 6. 2011 od 17 hod., budeme připomínat kulatá 
výročí našeho váženého rodáka Václava Hanky.

V. Hanka byl významným českým vlasten-
cem, filologem, básníkem a prvním bibliotéká-
řem Musea Království českého. Byl také členem 
České královské společnosti nauk, mnoha zahra-
ničních univerzit a učených společností. Nejvý-
znamnějším dnem jeho života bylo 16. září 1817, 
kdy nalezl ve věžní kobce děkanského kostela sv. 
Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem Ruko-
pis královédvorský, který později mnohokrát vy-
dal tiskem. Tento rukopis se spolu s Rukopisem 
zelenohorským, který byl objeven o rok později 
na Zelené hoře u Nepomuku, stal otazníkem pro 
mnohé historiky. O pravost Rukopisů se vedou 

spory prakticky od doby jejich objevení. Dnes 
převažuje v širších vědeckých i laických kru-
zích názor, že se jedná spíše o falza z 1. polovi-
ny 19. století. Tento názor však nesdílí celá řada 
badatelů. 

Celé problematice se dodnes systematicky vě-
nuje Česká společnost rukopisná, jež má od své-
ho založení za cíl obranu RKZ. Myšlenku na vy-
tvoření společnosti, která by se zabývala obranou 
napadávaných rukopisů Královédvorského a Ze-
lenohorského, vyslovil jako první Pavel Josef Ša-
fařík 15. dubna 1859. Jistě netušil, že k realizaci 
jeho představ bude muset uplynout dlouhých 73 
let. Společnost byla oficiálně založena v roce 
1932 jako přísně nepolitické občanské sdružení 
se záměrem „šíření a popularizování vědecké-
ho bádání o starodávných rukopisech kulturních 

ropejských obecná jeví se snaha, aby památky 
dřevní slovesnosti co nejvíce sblíženy byly po-
kolení nynějšímu.“ Ke konci konstatuje: „V tom 
Václav Hanka byl udeřil na prostředek příhodný, 
když k textu prvotnímu připojil novočeský pře-
klad.“ Na sudých stránkách je tištěn text „staro-
český“, na protějších lichých Hankův převod do 

„nové“ češtiny. (Mně se víc líbí text „původní“.) 
Nás, regionální patrioty, potěší úvodní sloka ly-
rické písně Opuštěná: Ach vy lesi, tmaví lesi,/ lesi 
miletínští,/ čěmu vy sě zelenáte/ v zimě létě rov-
no? // Ach vy lesy, tmavé lesy,/ lesy miletínské,/ 
k čemu vy se zelenáte/ v zimě v létě rovně? Naše 
předky jistě potěšilo, že „dávný staročeský pěvec“ 
připomněl nejen Hrubou Skálu, ale i lesy kolem 

Miletína, že tato krajina byla známá v nejdávnější 
minulosti. Nesmrtelnou zásluhou Rukopisů je, že 
se staly inspirací pro výtvarníky, hudební skla-
datele (Smetanova Libuše) i další oblasti umění. 
A to není málo.

Pomník na hrobě na Vyšehradě byl vlastenec-
kými přáteli postaven už v roce 1863. Na rodném 
domě v Hořiněvsi (čp. 10), původně zájezdní 
hospodě z počátku 18. století, je pamětní deska 
s Hankovým portrétním reliéfem, je tam i Han-
kův pomník od sochaře Černila. Pomník s bus-
tou najdeme i ve Dvoře Králové, kde v roce 1817 

„objevil“ onen svazeček pergamenů, který ho 
na věky, byť poněkud problematicky, proslavil.
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vůbec, zvláště pak o rukopisech slovanských, ze-
jména českých“. Na stránkách České společnosti 
rukopisné můžete najít podrobné informace o ru-
kopisném sporu a bibliografii k oběma rukopis-
ným památkám: http://kix.fsv.cvut.cz/rkz/csr/ 

Významná výročí našeho rodáka si zcela jistě 
zaslouží důstojnou oslavu a náležité připomenutí, 
proto u příležitosti Muzejní noci pro návštěvníky 
rodného domu V. Hanky připravujeme bohatý 
a pestrý program. 

V rámci večerního programu bude představen 
nový naučný a interaktivní program, na jehož 
výrobě se podílely studentky Katedry výtvarné 
kultury UHK. Naučný program je koncipován 
tak, aby se návštěvníci v autentickém prostředí 
části života V. Hanky, v jeho rodném domě, se-
známili s jeho osobností i díky úkolům, které jsou 
pro ně připraveny. Tento program návštěvníkům 
představí a v praxi poprvé předvedou samy stu-
dentky s vyučující profesorkou. Naučný program 
byl vytvořen díky dotaci MK a finanční spoluú-
časti obce Hořiněves v rámci dotačního progra-
mu Knihovna 21. století a je využíván v obecní 
knihovně i v muzeu. 

Večer bude pokračovat krátkou prezentací 
o V. Hankovi a Rukopisech, kterou nám před-
staví členka České společnosti rukopisné p. Mgr. 
Mentzlová, pozvání přijali i další členové ČSR, 
Ing. Jiří Urban a Ing. Jaroslav Gagan.

Své vystoupení si připravují i žáci ZŠ Hoři-
něves; společně s paní učitelkou zazpívají někte-
ré Hankovy básně. Příjemnou atmosféru doladí 
vystoupení komorního tělesa Musica per Quattro 
z Hradce Králové. Vrcholem Muzejní noci bude 
premiéra divadelního představení spontánně, 
prozatím doposud neoficiálně, založeného ochot-
nického spolku z řad místních občanů. Téma hry 
jsme zvolili záměrně ze Starých pověstí českých, 
protože jak je známo, Aloise Jiráska při jejich 
psaní ovlivnil právě Hankou objevený Rukopis 
královédvorský. Diváci se mohou těšit na Dívčí 
válku v originálním hořiněveském pojetí. Během 
celého večera bude přítomno Vinařství Kosík 
z Tvrdonic na Jižní Moravě, které návštěvníkům 

nabídne ta nejkvalitnější vína ze svých vinných 
sklípků.

Těmto oslavám bude s týdenním předstihem 
předcházet poznávací exkurze, kterou připravuje-
me pro místní občany. Společně navštívíme hrob 
V. Hanky na vyšehradském hřbitově a Národní 
muzeum v Praze. Je domluveno setkání se členy 
České společnosti rukopisné. V průběhu exkurze 
budeme společně doplňovat kvíz a pátrat v mi-
nulosti a životě V. Hanky. Rovněž můžeme po-
lemizovat o pravosti či nepravosti, ale zcela jistě 
o významu výše jmenovaných Rukopisů.

První ročník Muzejní noci v roce 2010 byl 
spojen i s dopoledním programem – besedou o ži-
votě a díle V. Hanky. Pozvání přijali erudovaní 
odborníci: doc. PhDr. V. Koblížek, Mgr. Lenka 
Václavíková Antošová a přední členové České 
společnosti rukopisné. Návštěvu besedy si do 
svého pravidelně pořádaného poznávacího zájez-
du zařadili i knihovníci Královéhradeckého kraje. 
Obec Hořiněves ve spolupráci s mikroregionem 
OPZ 1866 k této příležitosti vydala brožurku 

„Václav Hanka“, kterou svým příspěvkem a svým 
vyjádřením obohatila i Mgr. Lenka Václavíková 
Antošová, ředitelka Knihovny města Hradce Krá-
lové. Z této brožurky si zde dovolím pro knihov-
níky její nádherná slova citovat:

„Jsem knihovnice, doktor Hanka je tedy vlast-
ně mým profesním kolegou. Bezmála čtvrt století 
se snažím všemi prostředky a metodami podporo-
vat čtenářství a učit lidi lásce ke knihám a čtení. 
Někdy je to dřina. Nahlížím-li na páně Hankův 
nález v kobce ve věži královédvorského děkan-
ského kostela knihovnickýma očima, nezáleží na 
tom, zda nalezl unikátní fragment slovanského pí-
semnictví. Protože kdyby tam ony poničené per-
gamenové lístky neležely, musel by je přeci sám 
vytvořit!“

Brožurka, ve které mimo jiné naleznete právě 
toto srdečné vyznání, je zdarma přístupna všem 
návštěvníkům muzea a knihoven obce Hořiněves.

Obec Hořiněves srdečně zve všechny knihov-
níky i s jejich rodinnými příslušníky na návštěvu 
obce a muzea.
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Elektronická čtečka ve výměnném fondu

Lenka Knapová

Regionální oddělení Knihovny V. Čtvrtka 
v Jičíně zakoupilo do výměnného fondu elek-
tronickou čtečku knih. Toto moderní zařízení 
napodobuje knihu a díky své speciální technolo-
gii umožňuje pohodlně číst textové dokumenty. 
Čtečku si mohou zapůjčit všechny profesionální 

a všechny místní knihovny regionu Jičín na jeden 
měsíc, dle sjednaného termínu. Před půjčením 
jsou knihovníci proškoleni a seznámeni s jejím 
používáním a je s nimi uzavřena písemná smlou-
va o výpůjčce. O čtečku je velký zájem, dokazuje 
to již plný pořadník obsazený na rok dopředu.

Nabídka neziskové organizace 
ACET z Chrudimi

Oddělení služeb knihovnám

Nezisková organizace ACET (AIDS, Care, 
Education, and Training) se zabývá prevencí ri-
zikového chování mladých lidí. Nabízí možnost 
využití profesionality svých lektorů a uspořádání 
přednášky ve vašem městě na následující témata: 
Sex, AIDS a vztahy, Bolest – nemoc jménem ši-
kana, Přátelství a láska, Moderní je nekouřit, Jak 

si nenechat ublížit?, Uganda - perla, která se zve-
dá z prachu.

V případě zájmu se obracejte na ředitele Mgr. 
Krampotu, mailová adresa: acet.cz@volny.cz 
nebo mobil 733121953., webové stránky: www.
acet.cz .
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Pomáhat a chránit. Třeba i v knihovně

Markéta Poživilová

Musím tentokráte zklamat všechny, kdo dou-
fali, že policie bude hlídat v našich knihovnách, 
chránit nás před dotěrnými čtenáři, pátrat po zá-
škodnících, kteří strkají knížky do špatných regá-
lů, nebo vymáhat nedobytné knižní pohledávky. 
Bohužel Policie ČR o této formě spolupráce za-
tím neuvažuje. 

Zaujalo ji ale to, že prostředí knihovny je 
často příjemné, známé dětem i seniorům v okolí. 
Místem, do kterého se nebojí přijít a vyslechnout 
tak pořady, které má pro ně připraveny Preventiv-
ně-informační skupina v Hradci Králové.

Cílem činnosti této skupiny je pořádání před-
nášek - pro děti od předškolního věku až po seni-
ory. Policisté chtějí informovat širokou veřejnost 
(děti, mládež, seniory, rodiče, chataře, cyklisty) 
o rizikových jevech ohrožujících právě je. Radí, 
jak se daným rizikům vyhnout či jak minimali-

zovat následky. Pořady mohou být například 
na téma vhodného zabezpečení majetku, mož-
ností ochrany objektů, bezpečnosti v silničním 
provozu, nebezpečí virtuální komunikace, mezi 
něž se řadí takzvaná „kyberšikana“, zvyšování 
právního povědomí mládeže či prezentace prá-
ce jednotlivých složek Policie České republiky. 
Součástí programů je zhlédnutí multimediální 
prezentace a videosnímků. Veškeré programy 
jsou zdarma a návštěvníci si odnesou i zajímavé 
informační materiály. Začíná se tedy rozbíhat 
spolupráce mezi opravdu nečekanými partnery.

Veškeré informace o pořadech – včetně jejich 
objednání – poskytne na tel. čísle 974 526 209 
(nebo e-mailu: tiskhk@mvcr.cz ) nprap. Jan Čiž-
kovský z Preventivně-informační skupiny Hra-
dec Králové.

Pohádky pro vás i vaše čtenáře

Oddělení služeb knihovnám

Od března uveřejňuje Městská knihovna ve 
Svitavách na webových stránkách každý měsíc 
jednu pohádku paní Aleny Vorlíčkové s ilustra-
cemi Reginy Daňkové. Pohádky mohou rodiče 
nebo pedagogové dětem vytisknout a využít 

ke společnému čtení a hraní. Text je vhodný i pro 
děti se specifickými poruchami čtení. Pokud 
vás náš projekt zaujal, hledejte pohádky s úkoly 
na http://www.booksy.cz/ .
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Pozvánka na prodejní výstavu knih v Jičíně

Upozornění KDK SKIP

Jana Benešová

Svět knihy, s. r. o., a Knihovna Václava Čtvrt-
ka v Jičíně vás zvou na tradiční knižní prodejní 
výstavu Rosteme s knihou aneb Svět knihy dě-
tem, která se uskuteční ve dnech 6.-11. září 2011, 
v době festivalu Jičín město pohádky, v obřadní 

Oddělení služeb knihovnám

Klub dětských knihoven SKIP upozorňuje na 
změnu přístupu na webové stránky KDK SKIP, 

síni jičínského zámku. Připraveny jsou zajímavé 
doprovodné akce a slevy pro knihovny. Podrob-
nosti budou uveřejňovány na: http://knihovna.
jicin.cz. 

které nyní naleznete na adrese: http://www.kdk.
munovapaka.cz/ .

Nápad hodný následování

Oddělení služeb knihovnám

Knihovnice z oddělení pro děti a mládež 
Knihovny Kroměřížska připravily pro své čtená-
ře a jejich rodiče tematické kufříky. Každý z nich 
je zaměřen na jedno téma a označen konkrétním 
názvem: Vesmír, Logopedie, Svět zvířat, Moře 
a oceány, Začínáme počítat, Zeměpis, Začínáme 
číst a psát, Lidské tělo, Začínáme s angličtinou 
a Dopravní výchova.

Kufříky obsahují kromě knih i didaktické 
pomůcky, CD-ROMy a hračky. Jsou určeny 
převážně předškolákům, žákům prvního stupně 

a jejich rodičům, bez jejichž pomoci by děti samy 
nemohly předměty z kufříku dostatečně využít. 
Vzhledem k tomu, že hodnota každého kufříku se 
pohybuje kolem jednoho tisíce korun, půjčují se 
pouze rodičům proti podpisu.

Jako inspirace pro ostatní může sloužit ka-
talog, který naleznete na odkaze: www.knihkm.
cz/depo/katalog_kufriku.zip . Více se dočtete 
i v článku v elektronickém časopise Duha: http://
duha.mzk.cz/clanky/kromerizska-knihovna-puj-
cuje-i-kufriky .
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