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Poděkování vždy potěší
Božena Blažková
Také vám ten čas tak rychle utíká? Pro mne
osobně se rok již deset let dělí na čtyři nestejně dlouhé části. Nejsou to pravidelná čtvrtletí, spíše je to
doba od čísla do čísla. Vždy když je číslo konečně
hotové, redakční rada ho schválí, případně doplní,
pošlu ho nejprve paní Božence Klabalové ke korekturám a následně do tiskárny. A jak je číslo v tiskárně, automaticky mi do hlavy naskakuje číslo další.
Výsledně v tom mám tak trochu zmatek, protože
když číslo konečně vyjde a když ještě připočteme
čas potřebný na jeho rozeslání a konečně se dostane
k vám, tak pro mne je to už číslo staré.
Omlouvám se všem, kteří jste v letošním roce
dostávali náš zpravodaj se zpožděním, ale poštovné je opravdu drahé a za ušetřené peníze se dají
nakoupit knížky či zorganizovat akce. Snažíme se
vydání čísla sladit s nějakou krajskou poradou či
akcí, aby si ho pověřené knihovny mohly odvézt
a distribuovat vám ho podle svých zvyklostí s ostatními materiály či soubory. V den vydání čísla je na
webových stránkách naší knihovny vždy k dispozici
elektronická podoba zpravodaje, takže aktuálnost je
zachována.
V říjnu se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové konal již třetí ročník vyhlášení krajského
knihovníka/knihovnice roku. Podrobně o tom píšeme v rubrice Naše téma. Není v našich silách ocenit
skutečně všechny, kteří by si to zasloužili. Jakékoliv
veřejné ocenění je vždy těžkým výběrem a řídí se
mnoha hledisky a různými úhly pohledu. Proto jsme
se rozhodli věnovat se více nejen knihovnické práci,
ale i těm, kterým je dlouhá léta tato práce náplní volného času. Mladá členka redakční rady Vanda Vaníčková se na některé z vás obrátí s prosbou o rozhovor – neodmítněte ji, prosím, a nechte se vyzpovídat,
jak se vám s vaší knihovnou žilo a co všechno se za
léta vašeho působení změnilo.
Každého z nás potěší, když někdo jiný ocení
jeho práci. Včera mi telefonovala paní Hetfleišová
a děkovala mi za zveřejnění informace o její publikaci zabývající se finanční gramotností (viz Tipy
a náměty v minulém čísle). To je taková malá ukázka toho, jak je důležité dát o své práci vědět. Do tipů
a námětů se mj. snažíme dávat i zajímavé informace
z knihovnických konferencí. Vytipováváme aktivi-

ty, jak dostat do knihoven širší veřejnost. Zabýváme
se čtenářskou a informační gramotností, tak proč
to nezkusit i s finanční gramotností? S autorkou se
ještě do konce roku sejdu, abychom naplánovaly
možné aktivity v knihovnách. To je jen taková malá
konkrétní ukázka, jak to funguje – dám vědět o své
práci, najde se někdo, koho to zaujme, víme o sobě
a můžeme spolupracovat a vzájemně se inspirovat.
Aby vám mohl někdo poděkovat, musíte se naučit o své práci mluvit a prezentovat, co všechno pro
lidi z obce děláte ve svém volném čase a za minimální odměnu v poměru k hodinám, které v knihovně strávíte. Začátek nového roku k tomu přímo vybízí. Hodně malých knihoven už má vlastní webové
stránky a neměly by zapomenout na nich zveřejnit
malou statistiku s komentářem nebo samostatnou
zprávu o činnosti knihovny v minulém roce. Nezapomínejte o sobě dát vědět nejen zřizovateli a pověřené knihovně, ale i tisku – většina obcí vydává
obecní zpravodaj a máme svůj krajský knihovnický
zpravodaj.  To vše platí pochopitelně nejen pro
malé knihovny, ale i pro ty ostatní.
Těšíme se na vaše zprávy a náměty pro další čísla. S koncem roku bych ráda ještě také poděkovala
celé redakční radě a všem dopisovatelům za jejich
celoroční práci a podporu. Jmenovitě bych chtěla
poděkovat paní Evě Komínové, která zastupovala
Klub dětských knihoven, a paní Martě Valešové,
která svými připomínkami vždy dokázala „rozčeřit
hladinu“ jednání. Obě na vlastní žádost práci v redakční radě končí. Osobní poděkování si také zaslouží Vanda Vaníčková, mladá studentka Univerzity Hradec Králové, která svým mládím, elánem
a neknihovnickým pohledem oživuje naši činnost.
Děkuji také kolegyním z Jičínska za jejich pravidelné zpravodajství z regionu a novým kolegyním
Markétě Tučkové, Martě Lelkové a Olze Pitašové,
které se báječně zapracovaly. V neposlední řadě patří můj dík i všem kolegyním z naší knihovny, po
kterých neustále něco chci.
Na závěr děkuji všem knihovníkům, kteří svoji práci dělají s láskou a nadšením. A nám všem
společně přeji krásné prožití vánočních svátků a co
nejvíce dobrých knihovnických nápadů v nadcházejícím roce.
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Do knihovny hupky dupky
Božena Blažková
Paní Ilonu Hušákovou, vedoucí knihovny
ve Smiřicích, znám zejména coby vtipnou glosátorku knihovnických akcí a osobnost, která
dokáže zaveršovat snad na jakékoliv téma. Však
také název článku jsem si vypůjčila od ní. Jedná se
o část názvu soutěže, která právě probíhá. Soutěž
se jmenuje Do knihovny hupky dupky, přijď ochutnat jednohubky aneb Degustace knihovnických
chuťovek. Jedná se o sestavení kuchařky slaných
chuťovek. Na připravené čtvrtky se musí napsat
postup přípravy. Účastníkům, zejména z řad dětí,
je doporučeno doplnit recept originální ilustrací.
O receptech se hlasuje a ty nejlepší z nich knihovnice vyzkouší a v prosinci proběhne v knihovně
společná ochutnávka.
Nejedná se o první ochutnávkovou akci v této
knihovně. Myslím si, že názvy jednotlivých
ročníků mohou být pro další knihovny inspirací:
Chceš-li vyluštit knihovnickou hádanku, napiš
recept na pomazánku aneb Popros mamku o recept
na slanou mňamku; I láska ke knížce prochází
žaludkem aneb Lépe vychutnáš si knížku, když
máš příjemně a plno v bříšku, kdo přispěje receptem nebo vypůjčí si knížku o vaření, stane se
čtenářem bez placení; Mlsám, mlsáš, mlsáme aneb
Ochutnávka dobrůtek bezva recept na smutek;
S majonézou nebo bez ní, brambory však chybět
nesmí aneb Štedrovečerní vánoční příloha trochu
jinak; Smiřický pecen aneb Nejchutnější suchá
skýva. Také se vám dělají sliny a máte chuť dát
si něco dobrého?
Další z inspirativních akcí může být např. netradiční knihovnická statistika, kdy si děti mohly
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za každou přečtenou knížku navléknout korálek
(ustřižené brčko). Měla jsem možnost vidět, že
některé závěsy byly pěkně dlouhé.
Delší dobu jsme se domlouvaly, že se přijedu
do knihovny podívat. Tradičně jsem si zvolila
dopoledne, kdy knihovna půjčuje, abych viděla
provoz v praxi. Výsledkem bylo to, že se mi mohla
věnovat pouze paní Hušáková, její kolegyně Leona
Rousková se musela věnovat čtenářům. Výpůjční
doba knihovny je přizpůsobená odjezdům vlaků
a autobusů, takže se některé dny půjčuje i od
7 hodin. Obyvatelé Smiřic si opravdu nemohou stěžovat, že když se vrátí domů z práce, má knihovna
zavřeno. Oddělení pro děti a dospělé je vzájemně
propojeno, ale obě oddělení mají samostatný
vchod. Na knihovnu navazuje sál, který v případě větších akcí může knihovna využívat. Snem
knihovnic je získat další prostory, kde by mohly
organizovat klubovou činnost a pořádat dílny.

Šumné knihovny
knihovně příspěvek na nákup literatury. Městská
knihovna Smiřice plní zároveň funkci střediskové
knihovny a metodicky řídí knihovny 8 obcí, mezi
kterými je i knihovna v Hořiněvsi, jejíž knihovnice paní Kozáková získala v letošním roce cenu
krajského knihovníka roku. Ve městě je 1 základní
škola, 1 mateřská škola a další je v Holohlavech.
Všechny 3 školy jsou pravidelnými návštěvníky
knihovny, která pro ně organizuje celou řadu besed
a soutěží. Ve městě je také střední škola potravinářská. Na webových stránkách knihovny http://
www.knihovna.smirice.cz/ se můžete seznámit
nejen s činností knihovny, ale i s fotografickým
Město Smiřice má 3000 obyvatel a patří pod ně
ztvárněním cesty knihy ke čtenáři.
obce Rodov (zde je pobočka) a Trotina. Sousední
Na závěr si pod vlivem kolegyně Hušákové dosamostatná obec Holohlavy knihovnu nemá, ale
volím
také maličko zaveršovat: „Smiřice, Smiřice,
vzhledem k tomu, že celá řada obyvatel využívá smiřickou knihovnu, poskytuje obecní úřad máte šikovné knihovnice.“ .

Soutěž zpravodajů Rychnovska 2011
již podruhé
Dagmar Honsnejmanová
Vydávání zpráv o činnosti obcí neboli obecní
zpravodaje mají u nás na Rychnovsku již dlouhou
tradici. Díky technickému pokroku, počítačovému
vybavení a hlavně internetu počet obecních zpravodajů stále roste. V Mokrém zpravodaj vydáváme
již od roku 2006. Není to relativně dlouhá doba, ale
za těch pár let i náš zpravodaj doznal významného
pokroku.

ale také o kulturním a společenském životě. A to
je to, co dělá zpravodaj čtivým. Ne jen strohé
finanční informace.
Dalo by se říct, že v současné době probíhá
rozkvět obecních zpravodajů a záměrem jejich
vydavatelů je občany nejen seznámit s řádným
chodem obce, ale také občany pobavit, potěšit,
vrátit je do historie, pozvat na zajímavou akci
apod. Obecní zpravodaje jsou pěkné i na pohled,
grafické počítačové programy skýtají v současné
době téměř nevyčerpatelné možnosti a jejich tvůrci
si s některými opravdu vyhrají.

Zpravodaj je takovou živou kronikou obce.
Někde ho vydávají barevný, někde jen černobílý,
někde každý měsíc, jinde 4x ročně nebo zcela
nepravidelně, obsah však bývá hodně podobný.
Obecní zpravodaj má za úkol především informoObsah zpravodajů bývá velmi pestrý a záleží
vat občany o hospodaření obce, o jejích záměrech, na fantazii i možnostech vydavatele, co všechno
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se v něm objeví. Základem jsou informace obce
a obecního úřadu, rozpočet obce, usnesení zastupitelstva, důležité majetkové záměry a zpravidla
nechybí úvodní proslov starosty nebo některého ze
zastupitelů. Dále zde najdeme kulturní a sportovní
činnost obce, různých spolků, místní knihovny,
hasičů nebo fotbalistů, mateřské nebo základní
školy, pozvánky na akce v obci i okolí. Dále jsou
to oblíbené články z kroniky obce, rozhovory se
zajímavými lidmi. Do zpravodaje patří také inzerce a nabídky místních podnikatelů, zajímavosti
z blízkého okolí a také třeba dětská stránka plná
hádanek nebo křížovek.

Ohlas na soutěž byl velký a díky němu nás
oslovila knihovnice Olga Hájková z obce Veselice
z regionu Moravský kras. Se souhlasem tuto soutěž
uspořádali ve svém kraji, jedinou podmínkou bylo
vystavení zpravodajů z Rychnovska a propagace
našeho regionu. A byl o ně opravdu velký zájem.

Druhého ročníku v letošním roce se zúčastnilo
47 obcí, tj. o 14 obcí více než ročníku prvního.
Elektronickou verzi zpravodaje zároveň zaslalo
43 obcí. Soutěže se mohla zúčastnit každá obec,
město a městys okresu Rychnov nad Kněžnou,
která zaslala 2 ks zpravodaje (dle vlastního výběru) vydaného v roce 2011 nebo případně poslední
To vše se snažíme vkládat i do našeho Moker- vydané číslo.
ského zpravodaje, ale pokud člověk chce, aby byl
Výstavy zpravodajů proběhly od června do zazajímavý, originální a čtenáři oblíbený, je potřeba čátku září na 14 místech, postupně v knihovnách,
hledat zajímavé informace, občas požádat spoluob- informačních centrech, obecních úřadech, na setkáčany o příspěvek nebo aspoň nějaký nápad. Není ních kronikářů a v redakci Rychnovského deníku.
to jednoduché. Snad proto mne napadlo uspořádat Na těchto výstavkách mohli čtenáři i hlasovat a
soutěž nesoutěž místních zpravodajů, aby všichni této možnosti využilo 294 osob. Dále probíhalo
jejich tvůrci, kteří se tvorbou zpravodajů zabývají, hlasování na webu Rychnovského deníku.
mohli nakouknout i jinde a trochu se inspirovat.
Vyhodnocení se konalo 20. 9. 2011 v Mokrém a
Od nápadu k akci nebylo daleko, a tak jsem probíhalo v duchu literárním. Návštěvníky přivítavelmi brzy sehnala lidi, kterým se nápad zalíbil la nejdříve starostka obce Blanka Kučerová. Slova
a šli do toho se mnou. Cílem této soutěže však se pak ujal recitátor Jaroslav Brendl. Recitoval ze
nebylo vybrat nejlepší zpravodaj, protože to ani sbírky Kytice Karla Jaromíra Erbena, a to básně
není možné a všichni nemají stejné možnosti, Kytice, Vrba a na závěr Vodník. Dílo K. J. Erbena
tj. finanční i personální, jej tvořit, ale především nebylo vybráno náhodou. V letošním roce uběhlo
zpravodaje představit veřejnosti, že obce a města již 200 let od narození tohoto básníka. Název
vydávají zpravodaje, které stojí za to číst, trochu „MOKRÉ“ k recitaci těchto básní přímo vybízí.
se inspirovat, vyměnit si zkušenosti a také se jako A aby vše bylo dokonalé, recitaci Vodníka si přišel
obce setkat. A to se jistě podařilo.
poslechnout i živý nefalšovaný mokerský vodník
V roce 2010 Knihovna u Mokřinky Mokré Mokeráček. Recitace Jaroslava Brendla sklidila
vyhlásila spolu s partnery Rychnovským deníkem velký úspěch. Zvlášť Vodník byl v jeho podání
a občanským sdružením ABAKUS první ročník opravdu nezapomenutelným zážitkem, jak o tom
a do soutěže se přihlásilo 33 obcí, městysů a měst. svědčí i poutavý článek 22. 9. 2011 v Rychovském
Na Rychnovsku je celkem 80 obcí. Hlavní cenu deníku, z něhož citujeme: „Perličkou celého odRychnovského deníku získal zpravodaj Častolovi- poledne se stal úchvatný závěr. Přímo v Mokrém,
ce – Zdroj. Další oceněné zpravodaje: Rokytnice kde se vyhlašování konalo, zazněla Erbenova
v O. h., Dobruška, Kostelec n. O., Bačetín, Borov- báseň Vodník. Jak příznačné... Navíc tak úchvatný
nice, Podbřezí, Bolehošť, Deštné v O. h. a Lično. přednes nikdo z přítomných nečekal. Všem běhal
Celkem na výstavách a webu Rychnovského až mráz po zádech…“
deníku hlasovalo 1 961 osob.
Celkem bylo předáno 22 cen osmnácti obcím,
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a to hlavně díky mnoha sponzorům a nadšencům, kteří sami také vybírali ten svůj zpravodaj.
Z některých můžeme jmenovat alespoň Václava
Klause, prezidenta ČR, senátora Miroslava Antla,
Lubomíra France, hejtmana Královéhradeckého
kraje, cestovatele Jiřího Máru a Jana Tomšíčka,
námořního kapitána Petra Ondráčka, spisovatelku Vítězslavu Klimtovou, Josefa Lukáška a dále
novináře, organizace zabývající se historií, kronikářskou činností atd.

podpořit a hlavně se setkat a pohovořit o své práci.
To dokazuje účast zástupců obcí a redakcí, nejen
vyhodnocených obcí, na slavnostním vyhodnocení v Mokrém. Jejich pochvalné názory se objevily
i v návštěvní knize naší obce, povětšinou zakončené slovy: Těšíme se na třetí ročník! Všem patří
poděkování za účast v soutěži a velká gratulace.“

Nejvíce ocenění si odnesl Deštník obce Deštné
v Orlických horách, Cenu novinářů získaly Častolovice a Bačetín. Ceny si odnesly také obec Pohoří,
Synkov-Slemeno, Čermná nad Orlicí, Týniště nad
Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Rokytnice v Orlických
horách, Dobruška, Hřibiny-Ledská, Přepychy,
Králova Lhota, Zdelov, Bolehošť, Borovnice,
Skuhrov nad Bělou a Mokré.

Poznámka a nabídka i knihovnám:
Jaroslav Brendl je jedním z těch, kteří si poezii
zamilovali natolik, že se snaží ji přiblížit opět
široké veřejnosti tak, že si vytvořil svůj vlastní
recitální program a navštěvuje s ním divadelní kluby, kavárny, knihovny a především školy. Projekt,
kterým se snaží studentům přiblížit kouzlo poezie,
je pro ně zároveň přípravou k maturitě. Pásmo
básní zpestřuje soutěží o sedm růží, kdy studenti
hádají jména básníků. Jeho osobní vnímání poezie je velmi procítěné a spontánní, krásně pojaté,
rytmické a čas vymezený jeho programu uteče
neskutečně rychle.

Během celého odpoledne si návštěvníci mohli
prohlédnout všechny soutěžní zpravodaje a také
zpravodaje, které nám na tuto výstavku zaslaly
obce i ze vzdálenějších koutů naší republiky. Ze
zahraničí se představily zpravodaje a tiskoviny,
které vydává pro českou menšinu žijící na území
Chorvatska Svaz Čechů v Chorvatsku a novinově-vydavatelská instituce Jednota se sídlem v Daruvaru. Dále také noviny Satellite 1-416 - Toronto,
Ontario, Canada, noviny vydávané pro českou
menšinu žijící v Kanadě, které otiskly i několik
příspěvků Knihovny u Mokřinky v Mokrém.
K nahlédnutí byly zpravodaje z kroniky Mokré
– Silvestrovská kudla z let 1927–1935, zpravodaje
obce Mokré 2006–2011 a dále zpravodaje města
Opočna z let 1987 a 1988.
Tuto akci podpořilo Ministerstvo kultury ČR
v rámci grantového programu Knihovna 21. století v projektu Knihovny u Mokřinky „Domov je
nejhezčí místo na světě“.

S celou soutěží a jejím vyhodnocením se
můžete seznámit na webových stránkách: www.
obecmokre.cz/knihovna .

Jaroslav Brendl v současné době nabízí pět
programů: Poezie přelomu 19. a 20. století, Poezie
20. století – meziválečná, Poezie po roce 1945,
Prokletí básníci, Karel Jaromír Erben - Kytice.
Jaroslav Brendl začal recitovat již na střední
škole. Od roku 2003 je členem Divadelního spolku
Vojan Libice nad Cidlinou. Již několik let také
spolupracuje se Svazem Čechů v Chorvatsku, se
sídlem v Daruvaru, kam jezdí recitovat především
českou poezii: Jiřího Wolkera, Josefa Kainara,
Petra Bezruče, Jaroslava Seiferta a další české
básníky. O tom, jaký úspěch mají tato turné, se
můžeme dočíst i na stránkách Jednoty, novinově-vydavatelské instituce, která vydává a podporuje
česky psanou literaturu v Chorvatsku. V současné
době hraje Jaroslav Brendl v divadelní hře Oxygen
pod režijní taktovkou Pavla Trávníčka v pražském
divadle Broadway.

„Druhý ročník byl sice náročný, celá organizace trvala více než půl roku, ale velmi úspěšný
a dovolím si říct, že splnil hlavní úkol pořadatelů,
Více o jeho recitaci, divadelnictví na jeho
což je získat novou inspiraci, nové kontakty, navázat spolupráci a třeba i přátelství, vzájemně se stránkách www.ezopagency.cz .
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Setkání dětských čtenářů regionu Jestřebí hory
Jana Sehnalová a Markéta Tučková
V září proběhlo v Městské knihovně Úpice
setkání dětských čtenářů regionu Jestřebí hory,
které se konalo ve znamení 100. výročí narození
dětského pohádkáře Václava Čtvrtka. Do Úpice
dorazili vybraní dětští čtenáři z okolních knihoven:
Malé Svatoňovice, Červený Kostelec, Rtyně v P.,
Úpice a Batňovice.
Po vzájemném přivítání se děti usadily a každá
skupinka si vylosovala obrázek postavičky z pohádek Václava Čtvrtka a tím si zároveň děti
vylosovaly název své skupiny. Najednou tu byli
Rumcajsové, Víly Amálky, Křemílci, Česílkové,
Makové panenky. Děti obdržely kartičky, kam
doplňovaly správné odpovědi ze soutěží, které
celý den probíhaly.
Do Úpice každá skupina přijížděla s knížkou
Václava Čtvrtka, ze které přečetla ukázku. Ostatní
hádali, o jaký titul se jedná. První družstvo Česílků
se hned pustilo do čtení ukázky. Ostatní si do připravených kartiček zapsali svůj tip. Za splnění úkolu dostala každá skupinka díl skládanky – puzzle.

Po složení všech dílků získaly děti informaci,
která je měla dovést k ukrytému pokladu. Pak ná-
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sledovalo překvapení - cesta do sousední vesnice
Havlovice. Před odchodem četlo ukázku družstvo
Křemílků a všem opět přibyl další díl skládanky.
V Havlovicích si všichni zahráli minigolf. Někteří
čtenáři tuto hru hráli poprvé, a tak došlo i k menším
zraněním.
Před malým obědem následovalo čtení Rumcajsů a děti byly zase blíž k dobytí pokladu. Všichni
se pomalu vraceli zpět do knihovny, kde je čekalo
vyrábění kočičky z kartonového papíru. Pak se připravilo družstvo Amálek na čtení ukázky. Ostatní
pilně zapisovali a přemýšleli nad názvem knížky.
Následovala odpolední svačinka a čtení Makových panenek. To už všem do rozluštění skládanky
chyběl poslední dílek. Během dne nechyběly ani
kvízy o Václavu Čtvrtkovi a jeho díle. Na protáhnutí těla byly připraveny pohybové soutěže.
Dokonce se i zpívalo v písničkové soutěži. Děti
závodily s velkým nasazením, sbíraly bodíky
k výhře. Obdržely poslední díl skládanky, kterou
složily a nalepily na připravené místo na kartičce.
Česílkové se ze složené skládanky dozvěděli, že
jejich poklad se ukrývá na dětském oddělení zdejší
knihovny. Nejsnáze ho měla najít děvčata u své
oblíbené literatury. I ostatní se vrhli na hledání
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pokladu. Každé družstvo ho mělo ukrytý na jiném nakonec byli všichni hledači pokladů. Celodenní
místě knihovny. Jaká velká radost přišla, když byl setkání bylo nabité různými aktivitami a děti odpoklad nalezen. Přiblížil se závěr našeho setkání. jížděly plné dojmů. Děkujeme všem knihovnicím
Nejvíc bodů nashromáždily děti z Malých Sva- z Městské knihovny v Úpici, které pro nás připratoňovic, které obdržely velkou odměnu. Vítězi ale vily nádherné setkání.

Exkurze náchodských knihovníků
ve Rtyni v Podkrkonoší a Batňovicích
Marta Lelková
V sobotu 1. října 2011 byl mimořádně krásný
podzimní den. Všechno kolem bylo prosvíceno
sluníčkem, a proto ani nálada mezi cestujícími
v minibusu nemohla být jiná než slunečná. Měli
jsme před sebou pěknou trasu: návštěvu Městské
knihovny ve Rtyni v Podkrkonoší se skvělou knihovnicí Janou Sehnalovou, další zastávkou měla
být Obecní knihovna v Batňovicích s o nic méně
originální knihovnicí Markétou Tučkovou. V poledne společný oběd v místní hospodě a jako pěkná
tečka - prohlídka vily rodiny Čapkových v Úpici.
Výjezdy tohoto typu organizuje náchodské oddělení regionálních služeb každý podzim. Chceme,
aby knihovníci obecních knihoven viděli, jak si
vedou v jiných knihovnách.
Vyrazilo se z Náchoda v devět hodin. Cestou
jsme přibírali další pasažéry. Nakonec nás bylo
18 - skalních i novopečených knihovnic. Všechny
jsme se těšily na program, který nás čekal. Já sama
jsem zatím nebyla ani v jedné z těchto knihoven,
ale hodně dobrého jsem o nich slyšela. Opravdu
platí, že je lepší jednou vidět než desetkrát slyšet.
Janu Sehnalovou jsem znala z různých knihovnických akcí jako veselého človíčka. Působila
dojmem, že nežije pro nic jiného, jen pro knihovnu.
Tušila jsem, že je to holka na svém místě. Když
jsme dorazili do knihovny ve Rtyni, ukázalo se, že
do své práce opravdu dává velký kus srdce. Byla
dokonale připravená. Po stručném představení

knihovny a její činnosti nám dávala cenné rady,
jak co dělat, aby knihovna žila. A nejen to. Kdo
měl zájem o materiály k různým pořádaným akcím,
okopírovala mu je. Z jejího vyprávění vycházelo
nakažlivé nadšení. Doufám, že nakažených odešlo
co nejvíc a nákaza bude nevyléčitelná.
Po příjemné hodince ve Rtyni jsme se přesunuli do Batňovic. Tato knihovna byla v letech
1996-2004 uzavřená. V roce 2008 byla zahájena
rozsáhlá rekonstrukce budovy a obecní knihovna
se tak na čas přestěhovala do prostor Obecního
úřadu v Batňovicích. Zpět do staré školy (jen o
patro výše) se knihovna vrátila 19. března 2009,
kdy zároveň převzala funkci knihovnice Markéta
Tučková; hned v následujícím roce získala ocenění
„Knihovna roku Královéhradeckého kraje“ za rok
2010. Za odváděnou práci by se nemusela stydět
ani městská knihovna.
Knihovna byla na početnou návštěvu knihovníků dobře připravená. Nejprve nás pozdravila
paní starostka Vladimíra Pátková. Řekla nám pár
zajímavostí o obci a o tom, co se jim povedlo za
jejího starostování udělat. Poté si nás vzala na
starost Markéta. Protože jsme se do knihovny
málem nevešli, po prohlédnutí jsme se přesunuli
do větších prostor k pohoštění a zhlédnutí připravené prezentace o aktivitách knihovny. V kronice
knihovny jsme mohli vidět, že knihovnice nemá
nouzi o nápady. Uspořádala už mnoho besed, her,
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soutěží, setkání na zajímavá témata. Markétce se
často zasteskne po větší místnosti pro knihovnu
a hned vidí možnosti, které by jí větší prostor
skýtal. Batňovická knihovna je knihovna neprofesionální s profesionální prací. Byl to opravdu
výborný tip pro povzbuzení našich knihovníků.
Hlavně nové knihovnice tam nabíraly inspiraci
a nápady. Markétka jim s radostí odevzdávala
své zkušenosti i materiály k soutěžím pro děti. A
já už teď v některých knihovnách vidím, že její
nápady žijí dál.

práci hledí s obdivem.
Po dobrém obědě nás čekala Úpice s vilou
rodiny Čapkových. Nechal ji postavit otec Karla
a Josefa Čapka a prožili tam společných 17 let.
Na pár minut jsme se cítili být prominenty, které
pozval k návštěvě sám Karel Čapek. Prohlédli
jsme si vystavenou expozici fotografií věnovanou
životu vily a popovídali si se současnými obyvateli,
kterými jsou příslušníci Policie ČR, o tom, jak se
jim v tak vzácných prostorách pracuje.

Když jsme se odpoledne vraceli domů, všechny
„Kdo dává, taky přijímá.“A proto věřím, že i účastnice slibovaly, že za rok pojedou zas. A tak
pro obě dvě knihovnice byla naše návštěva obo- můžeme doufat, že to byl nejenom pěkný, ale
hacením. Mohou mít hřejivý pocit, že se na jejich i užitečně prožitý den.

Jičínskem po knihovnické naučné stezce
Eva Semrádová
Zřejmě není knihovníka, který by v poslední
době neslyšel: bez vzdělaného knihovníka není
dobré knihovny, bez dalšího vzdělávání vám brzy
ujede „rychlík“ atd.; přesto zjišťujeme, že vzdělávací osvěta nezasáhla zdaleka všechny a že řada
dospělých nemá chuť zasednout znovu do lavic.
Celostátní zpráva o regionálních funkcích říká:
„Zájem o vzdělávací akce v rámci regionálních
funkcí celostátně poklesl v minulém roce o 6 %,
nabídku využívalo v průměru 60 % knihoven.“
U knihovníků z vesnických knihoven, kteří se
věnují knihovnické práci spíše ze záliby, nemůžeme počítat s nadšením pro školní způsob vzdělávání. Při hledání příčin, proč se zájem o vzdělávání
nerozvíjí, se proto musíme zarazit nejen u financí
a časové a dopravní dostupnosti kurzů, ale také
pečlivě zhodnotit obsah nabídky a formu vzdělávacích akcí. A v tu chvíli zjišťujeme, že některé druhy

akcí vzbudí zájem téměř vždy a otázka financí
a času se odsouvá až na druhé místo. Mezi tyto
atraktivní formy práce patří vzdělávací exkurze
do nejúspěšnějších knihoven regionu.
Na Jičínsku jsou knihovnické exkurze již tradiční součástí plánu vzdělávacích akcí.1) V letošním roce se uskutečnily dokonce dvě takové pro
organizátory náročné akce. V jarních měsících si
jičínští knihovníci dali za hlavní cíl cesty historickou Strahovskou knihovnu v Praze2) a v listopadu
uskutečnila Knihovna Václava Čtvrtka pro své
knihovníky výjezd na Miletínsko. A protože mě
na exkurzi také pozvali, měla jsem možnost celý
den „pobejt“ v příjemné společnosti skoro třiceti
knihovnic a knihovníků. A také na vlastní oči vidět
a pro čtenáře zpravodaje nafotit toto putování po
knihovnické naučné stezce Jičínskem:

1)

Roční rámcový plán vzdělávacích aktivit zveřejňuje úsek regionálních funkcí jičínské knihovny na své webové
stránce. V letošním roce se uskutečnily např. dva zájezdy, školení k digitální fotografii a elektronickým čtečkám a
v prosinci se knihovníci ještě sejdou na aktivu při slavnostním vyhlášení ankety Čtenář roku.
2)
Článek o exkurzi do Strahovské knihovny s názvem „I na cestách se daří vzdělávání“ byl otištěn ve zpravodaji
U nás č. 2/2011 na s. 24.
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Výchozím místem cesty byl Jičín; cestovali
jsme autobusem, takže trasa byla vhodná pro
všechny věkové kategorie. Průvodkyně paní Dana
Michlová a Lenka Knapová měly vše pečlivě
zorganizované, a protože knihovníci nejsou líní
na slovo, hned v autobuse se probrala řada aktualit
ze zúčastněných knihoven a bylo vidět, že tento
kolektiv není na „naučné stezce“ poprvé.
1. zastávkové místo čistě knihovnické:
Městská knihovna Miletín
Zastávka v letošní Knihovně roku Královéhradeckého kraje byla právem o něco delší než na
ostatních místech, protože se k prohlídce nabízel
celý nově zrekonstruovaný dům (z velké části
s pomocí financí z evropských fondů), ve kterém
najdete moderní knihovnu, výstavní síň i prostory
pro další kulturní aktivity a spolkovou činnost3).
V době naší návštěvy žila knihovna i celý kulturní
Miletín 200. výročím narození K. J. Erbena, čemuž
odpovídala výzdoba knihovny, nabídka publikací
o Erbenovi, k otevření připravená výstava i přípravy na přejmenování knihovny, takže od 5. 11.
2011 máme ve východočeském regionu Městskou
knihovnu K. J. Erbena.
2. zastávkové místo, tentokrát z literární historie: Rodný domek a naučná stezka Karla
Jaromíra Erbena
Návštěva míst spojených s pobytem tohoto
významného českého básníka, právníka a jazykovědce v Miletíně byla jen krátká, v rodném domku
doplněná netradičním výkladem a ukázkami různých vydání Kytic. A protože tomu přálo slunečné
počasí, dopřáli si účastníci exkurze i ochutnávku
z naučné stezky, která začíná u rodného domku
a vybíhá po 5 km dlouhé trase do okolí Miletína.
První stanoviště s názvem Studánka na Koši je
vybaveno dřevěnou sochou Polednice. Další pak
mají názvy např. Popraviště, Hoj jede z lesa pán
(více též v reportáži Erbenova stezka z červnového
pořadu ČT Toulavá kamera, dostupné na WWW:
http://toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.
asp?id=3168
3)
Otevření knihovny v Miletíně po rekonstrukci přibližuje článek „Na návštěvu Erbenova Miletína musíte mít dost
času“ ve zpravodaji U nás č. 4/2010, s. 9–10.
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3. zastávkové místo - z Miletína směr sever sotva
4 km po silnici do obce Úhlejov:
Místní knihovna Úhlejov
Úhlejov je obec se 157 obyvateli a knihovnu
najdete v budově obecního úřadu. Tato miniknihovna
má díky své knihovnici, která získala pro kulturní
dění v obci i svého manžela, v registru uživatelů
25 % obyvatel obce. Knihovna je jediným a doslova
posledním kulturním zařízením v obci a na všem, co
má něco společného se setkáváním občanů včetně
místního zpravodaje, se knihovna podílí. Knihovna je automatizovaná a má pěkný aktuální web:
http://knihovnauhlejov.webk.cz/
Knihovna žije díky zájmu svých knihovníků
a může se pochlubit např. i prezentacemi a fotodokumentací o akcích a také nápadem na sbírání
zajímavostí ze starých knih, které mnohdy dokumentují i vývoj knihovnictví.
4. zastávkové místo už na zpáteční cestě:
Mlýn Oldřicha Prášila v Železnici
Technická památka uprostřed města zaujala
svou zachovalostí a průvodce vysvětlil mnohé
i z historie města Železnice.
5. poslední zastavení:
Místní knihovna Železnice
Profesionální knihovna v Železnici se přestěhovala do zrekonstruovaných prostor už v roce
2008 a dnes je zde plně zabydlená. Knihovna
je zabezpečena 1 pracovním úvazkem a slouží
cca 1 300 obyvatelům města. Její světlé prostory
lákají k návštěvě děti, takže zde pravidelně mají
např. Dětský karneval, Noc s Andersenem, Pasování, soutěž Čtenář roku. Knihovna pracuje pod
heslem „Čtení je všem pro radost, knih je u nás
vždycky dost“.
Více o ní najdete na WWW: http://www.
knihovnazeleznice.webk.cz/pages/uvod.html
A pak už se celá výprava obrátila zpět k Jičínu.
Den věnovaný knihovnickému putování přinesl
jeho organizátorům zaslouženou pochvalu a bylo
vidět, že „zážitkové“ vzdělávání přiláká dostatek
zájemců i příště, protože přináší účastníkům dostatek užitečných podnětů pro jejich práci.
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Literární cyklovýlet
Věra Trybenekrová
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně uspořádala pro své kolegyně, čtenáře a ostatní příznivce
knihovny ve čtvrtek 25. srpna další literární cyklovýlet – tentokrát pod názvem Krajem Karla
Jaromíra Erbena.
Sraz účastníků byl na vlakovém nádraží v Jičíně, odkud se popojelo i s koly vlakem do Hořic.
Cestou přistupovaly další cyklistky a z hořického nádraží již vyjela kompletní dámská skupina.
Cestou jsme si prohlížely město kamenné krásy,
jak jsou Hořice se svou kamenickou a sochařskou
školou a spoustou soch nazývány. Z města jsme
vyjely údolím řeky Bystřice směrem na Miletín,
projely jsme kolem hřebčína v Jeníkově a již
jsme po levé straně viděly přes rybník Bubnovku
„kostelíček s věží nízkou“ v Červené Třemešné.
U rybníka jsme si přečetly Erbenův zápis z prázdninové cesty do Miletína z roku 1842, do kterého
si zapsal vyprávění sousedů o hastrmanech a divých lidech, kteří kradli děti, ale i dospělé. Po
krátkém zastavení jsme již jely přímo na miletínské náměstí, kde jsme si v informačním centru
vyzvedly pro děti plán naučné stezky K. J. Erbena
s úkoly, které mají během cesty plnit, a poté jsme
se pěšky hned vydaly na cestu. Naučná stezka
v celkové délce 5,2 km začíná u rodného domku
K. J. Erbena a má celkem devět zastavení. Tím
druhým je místo, na kterém je socha Polednice.
Zarecitovaly jsme si Erbenovu baladu, přečetly
vyznání Jiřího Suchého o tom, jak ho Erben inspiroval k pořadu v divadle Semafor, a přečetly
i Polednici v jeho podání. Krásným údolím jsme
popošly k bývalému popravišti. Události tohoto
místa Erbena inspirovaly k napsání balady Dceřina kletba. V pořadí čtvrté místo doplněné o posezení je s dřevěnou sochou pána na koni. Již z dáli
při pohledu na ni jsme mimoděk začaly: „Okolo
lesa pole lán, / hoj, jede, jede z lesa pán…“ Místo má připomenout baladu Zlatý kolovrat, podle
které napsala pohádku i Božena Němcová. Po silnici jsme pokračovaly až do Miletínských lázní,

kde jsme si přečetly jejich historii, osvěžily se
vodou ze zázračné studánky a diskutovaly v kapli při pohledu na sochu sv. Jana Nepomuckého,
jestli je jeho tvář Máchova. Karel Hynek Mácha
totiž tímto místem prošel v roce 1833 při svém
putování do Krkonoš, kdy se v nedaleké Třebihošti zastavil pro svého spolužáka Peteru. A právě podle jeho svědectví by měla socha Máchovu
tvář mít. Příjemnou procházkou jsme se vrátily
zpět do Miletína, kde jsme si po dobrém obědě
prohlédly nově zrekonstruovaný víceúčelový
dům s knihovnou a na náměstí Erbenův památník.
Samozřejmě jsme navštívily i věhlasné cukrárny,
které nabízejí místní pochoutku – vynikající miletínské modlitbičky. A to už jsme zamávaly Erbenovu rodnému městečku a rozjely se směrem
k Červené Třemešné, kde jsme navštívily „na pahorku mezi buky“ kostel sv. Ondřeje a Jakuba.
Za zvuku zvonů jsme si vyslechly úvodní část
balady Poklad a poté si přečetly ukázku z románu
Ladislava Fukse Variace pro temnou strunu, kde
autor použil ukázky z Kytice. Po letmém pohledu zpět na Miletínsko jsme již šláply do pedálů
a lesní cestou pokračovaly směrem na Lázně Bělohrad. Hned po výjezdu z lesa jsme uviděly kostel sv. Petra a Pavla na Byšičkách, místo, které se
stalo Erbenovi vedle písně z Práchenska, kterou
jsme si přečetly, inspirací ke Svatebním košilím.
Dále jsme si připomněly, že Bělohradsko je místem působení Karla Václava Raise a Leontýny
Mašínové, u jejíhož hrobu na byšičském hřbitově jsme se poté zastavily a přečetly si též pověst
o zkáze Byšiček v jejím podání. Rozhlédly jsme
se na všechny strany, viděly Zvičinu, Kumburk
a Tábor; ty, které pokračovaly v horkém odpoledni do Jičína, přemítaly, jestli jim síly tam do
dáli ještě stačí. Ale vše dobře dopadlo, po osvěžení u pramene v bělohradské Bažantnici všechny účastnice v podvečer zdárně dorazily do svých
domovů.
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Pohádkou proti dešti
Markéta Poživilová a Zdena Horská
Datum 8. června má většina z nás spojeno
s neblahým Medardem a následně zkaženým
a deštivým létem. Ale pokud nás takové léto
opravdu čeká, je nejlepší se na něj připravit, zavítat do knihovny a nabrat pořádnou hromadu
knížek na deštivá rána, poledne i večery. Proto
v tento pro knihovny tak významný den připravila Knihovna města Hradce Králové pohádkové
odpoledne „Pohádkou proti dešti“. Celá akce
probíhala v okolí pobočky Moravské Předměstí
A, která se ztrácela v obležení rodičů s malými
dětmi. Okolí se proměnilo v zemi plnou pohádek,
kouzel, úkolů, soutěží a šermířských zápasů. Rodiče s dětmi obcházeli jednotlivá stanoviště, pl-

nili úkoly, za které dostávali body. Vzduch byl
nabitý blížící se bouřkou i tajemnou atmosférou.
Pohádkové postavy byly totiž skoro opravdové.
A tak děti mohly potkat formana Šejtročka, navštívily vodnickou školičku, pokusily se zachránit Karkulku z vlkova břicha, sbíraly princezniny
poztrácené perly, topily v pekle pod kotlem, skládaly puzzle u ježibaby v Perníkové chaloupce
a čekala je další spousta postaviček a úkolů. Během odpoledne přicházeli stále noví a noví účastníci, a kdyby nás Medard nezachránil a pořádným
lijákem nezahnal do knihovny, kde na děti čekaly
odměny a dobrůtky, tak tam možná sedíme v pohádkových kostýmech ještě dnes!!!

Harry Potter a bláznivé knihovnice
Markéta Dubnová
Před začátkem prázdnin přilétla do knihovny nikoliv sova, ale kolegyně Markéta Poživilová. Nadšeně líčila, že bychom mohli přenést
naši bradavickou noc, organizovanou každé jaro
na pobočce KMHK v Kuklenách, do vestibulu
artkina Centrál. Vše by se odehrávalo přímo před
promítáním 7. dílu Harry Potter a Relikvie smrti
I. a před půlnoční premiérou posledního dílu Relikvie smrti II. V hradeckém artovém kině byli
vstřícní a čtenáři, kteří se prokázali průkazem
knihovny, měli slevu na promítání všech dílů
Harryho Pottera.
Nastaly prázdniny, děti odjely na tábory, kino
zelo prázdnotou a na jedinečné promítání starých
dílů, které jinak už na velkém plátně nezahlédnete, hledělo hodně málo lidí. A co hůř, nikdo z nich
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nebyl náš čtenář a nikdo z nich nebyl dítě.
Byly chvíle, kdy jsem toužila po kouzelné hůlce nebo alespoň po Hermionině obraceči času. Obvyklí pomocníci z řad nadšených potterovských fanoušků byli na táborech,
knihovnice částečně na dovolené, čtenáři v půjčovně dotírali a chtěli si půjčovat hromady knih
na dovolenou. Představa vestibulu kina nacpaného lhostejnými teenagery, ťukajícími si na čelo při
pohledu na dámy středního věku v černém textilu,
mě strašila i v noci – střídána představou téhož
vestibulu zcela pustého, kde všechny knihovnice,
přátelé, přátelé přátel, rodinní příslušníci, prostě
všichni, které jsem přesvědčila, jak báječně mohou strávit volný večer, trudně sedí a probodávají
mě vyčítavými pohledy.

Šumné knihovny
Nebudu vás napínat, jako správný příběh paní
Rowlingové i naše akce v Centrálu dopadla nad
očekávání dobře. Odpoledne přišly opravdu děti,
malé nadšené děti spolu s rodiči. Procházeli Příčnou ulicí, kterou jsme do kina navezli ve dvou
nacpaných autech. Na nákupy v kouzelnických
krámcích bylo možné získat peníze u Gringotů…
tři skřeti se potili v zelených pláštěnkách a obarvených punčocháčích. Dítky mohly plnit úkoly,
které jim zadávali jednotliví bradavičtí profesoři a dostaly tak poukázku na kouzelnické peníze.
Byla tu profesorka McGonagalová s drsnými
testy NKÚ (pro neznalé: Náležitá Kouzelnická
Úroveň), profesor Snape s logickými hádankami
a testy, Sibyla Trelawneyová s kouzelnou koulí
a schopností přesvědčit vás o čemkoliv, profesorka Bathsheda Babbling vyučující kouzelné runy.

tu byl kabinet školních trestů: o nápravu školních
škůdců se postarala krvelačná profesorka Dolores
Umbridgeová spolu se sebestředným Zlatoslavem Lockhartem.
Po osmé hodině, kdy diváci v kině už seděli
s očima přilepenýma na plátno, jsme odstranili
Příčnou ulici a pro diváky, kteří přišli dostatečně
včas na půlnoční premiéru, připravili druhou část
programu, inspirovanou prvním, ještě poměrně
mírumilovným dílem Harry Pottera.
Ti z návštěvníků kina, kteří zdolali nástrahy
ďáblova osidla, dokázali určit, která z lahviček
Severuse Snapea je povede správným směrem,
zahráli šachy s profesorem Brumbálem či si trochu pomohli výtečně napsaným testem NKÚ,
mohli nahlédnout do tajemné hlubiny sklepení,
zazpívat tříhlavému Chloupkovi a poté projít
kolem bradavického ducha Protivy k truhle s kamenem mudrců, vybrat jeden z klíčů, který se
vznášel kolem truhly, a dotknout se samotného
kamene mudrců (a vzít si z truhly pamětní listinu). Večer zpestřovala Ufňukaná Uršula kvílící
na dámských záchodcích; některé návštěvnice si
stěžovaly, že se raději ani nevyčůraly.

Na šťastlivce, kteří svými schopnostmi získali
nějaké srpce či galeony, už čekala mnohá lákadla:
módní krámek madame Malkinové, Olivander
s nabídkou hůlek šitou přesně na tělo, lékárna
U Dračího spáru, kde vám čarodějky namíchaly
lektvary dle vašeho gusta… některé se daly i vypít. V obležení bylo vetešnictví U Zaprášené lahve, na které se složily všechny knihovnice, které
O půlnoci, odlíčení, převlečení z vesměs tepo prázdninách uklízely sklepy či dětské pokojíčlých kostýmů, jsme se šťastně zabořili do měkky. No, a jelikož jsme knihovnice, nechyběl ani
kých sedadel a propadli jsme se do závěrečné
antikvariát s vyřazenými knihami a skládáním
bitvy o Bradavice, šťastni, že i naše bitva dopadla
knižního origami. Pro děti se špatným svědomím
tak, jak měla.

Knihovna připomíná velkou ženu
Vanda Vaníčková
Znáte to, je-li něco nové, každý je plný očekávání, jaké to bude. Má-li ale přijít pokračování
něčeho úspěšného (třeba druhý díl skvělého filmu), jsme ještě nedočkavější. Podaří se dosáhnout alespoň stejné úrovně? Není laťka nasazená
moc vysoko, je možné se jí vůbec dotknout, natož
ji přeskočit? Přesně s těmito myšlenkami jsem

vcházela 3. 10. do konferenčního sálu Studijní
a vědecké knihovny v Hradci Králové. Šla jsem
se podívat na novou (v pořadí druhou) lekci informační výchovy z dílny knihovnic. Po úspěšném
vyhlídkovém letu s panem Čapkem (viz článek
Proletět Čapkův svět. U nás. 2010, roč. 20, č. 4)
jsem byla zvědavá, jakou konkurencí mu bude
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naše největší česká spisovatelka. „...takových
žen je velmi málo na světě...“ je název lekce připomínající osobu, dílo a život Boženy Němcové.
Od úmrtí této významné ženy uplyne v roce 2012
150 let.
Autorský kolektiv ve složení Michaela Hašková, Marcela Procházková a Marie Štyndlová
připravil pro studenty základních a středních škol
dvě hodiny nabité informacemi a prací na půdě
knihovny.
Úvodní aktivita v konferenčním sále má za cíl
zjistit, co žáci o Boženě Němcové vědí. Z promítaných obrázků vybírají ty, které k ní mají nějaký
vztah. Objevují se postavy z historie, umění, ale
například i obrázek sochy stojící před královéhradeckým Gymnáziem Boženy Němcové. Dokonale se tak prolnou mezioborové znalosti a žáci si
uvědomí, že Božena Němcová nebyla pouze spisovatelka, ale její odkaz má přesah do více rovin
společenského života. Po vyhodnocení aktivity
se žáci na 45 minut vrhají do víru knihovny, aby
splnili přidělené úkoly. Hledají ve volném výběru, pátrají v časopisech, ale vyzkouší si i moderní technologie, kterým se ani knihovny nebrání,
jako je výukový CD-ROM nebo elektronická
čtečka knih. Pracovní list, s nímž žáci ve skupinkách pracují, je zaměřen na jednu konkrétní
oblast. Tématem je například Barunka Panklová,
Babička, Pohádková tvorba, Životní pouť od svatby ke smrti či Korespondence. Během závěrečné

Naše téma: Knihovnická ocenění 2011

prezentace v konferenčním sále představují skupiny spolužákům řešení svých úkolů.
Moudro „víc hlav víc ví“ je notoricky známé.
Když se kritickým okem podívám na program
lekce, myslím, že v tomto případě je i maximálně
pravdivé. Jako studentka pedagogiky musím vyzdvihnout velkou pozitivní změnu, která od lekce
věnované Čapkovi nastala. Autorkám se podařilo
zakomponovat do pracovních listů úkoly aktivizující žáky. Úkoly, při nichž není rozhodující,
kdo je bystrý a umí pracovat s informacemi. Úkoly, v nichž je klíčové mít dobrý nápad a fantazii.
Vždyť i náš největší pedagog J. A. Komenský vyznával školu hrou. Hra je pro děti z didaktického
hlediska velmi efektivní prostředek pro aktivizaci, zapojení a posílení dovedností. Pro příklad
ukázka velmi povedených kreativních úkolů:
• Napiš dopis Boženě Němcové.
• Namaluj Divou Báru.
• Vytvoř z nějaké pohádky B. Němcové komiks.
Na začátku jsem byla skeptická, jak se druhá
lekce vyrovná první. Teď na konci jsem z ní nadšená a přeji si, aby vznikla minimálně ještě lekce
třetí. Do třetice všeho dobrého, ba nejlepšího.
(Pokud vás také zaujal název lekce, prozradím
vám ono velké tajemství, kde ho dámy ukořistily: „...takových žen je velmi málo na světě...“ je
úryvek z dopisu Josefa Němce, který manželce
napsal 6. 7. 1852.)

Knihovnická ocenění
Božena Blažková
V posledních deseti letech se konečně opět
začíná společensky oceňovat práce knihoven
a knihovníků. Přehled knihovnických cen byl
zpracován pro loňské vyhlášení Knihovníků Královéhradeckého kraje. Prezentace je
k dispozici na webu naší knihovny. Knihovnickým oceněním je také věnována stať Oceněné knihovny a knihovníci v nové publikaci
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu
času 2005-2010.

oceněni profesionální i neprofesionální knihovníci našeho regionu. Návrhy podávají pověřené
knihovny. Nejedná se o soutěž, ale o ocenění
dlouhodobé (minimálně pětileté) příkladné knihovnické práce. Ceny uděluje krajská knihovna ve spolupráci s regionálním výborem SKIP.
Akce se koná pod záštitou hejtmana kraje.
V rámci slavnostního vyhodnocení jsou samostatně oceněny i knihovny, které uspěly v krajském kole soutěže Vesnice roku.

V následujícím úvodním článku se budu
zabývat pouze cenou Knihovna roku, která se
uděluje od roku 2003 na základě nařízení vlády
č. 5/2003. Knihovny jsou nominovány v kategoriích základní knihovna a knihovnický počin. Nominace vznikají na základě výsledků
krajských soutěží Vesnice roku nebo na návrh
odborné či laické veřejnosti. Nejúspěšnější
z našeho regionu byla Knihovna města Hradce Králové, která v roce 2007 získala 1. místo
v kategorii významný počin za projekt Šablona webu pro malé knihovny. V téže kategorii
získala ocenění a diplom v roce 2010 Městská
knihovna Vamberk, kterou do soutěže nominovala veřejnost. V kategorii základní knihovna
získala v roce 2008 ocenění a diplom Obecní
knihovna Praskačka–Sedlice. Kromě knihoven, které uspěly v krajské soutěži Vesnice
roku, byla již několikrát veřejností nominována
Knihovna u Mokřinky z Mokrého. V krajské
porotě Vesnice roku zastupuje knihovníky kolegyně Věra Škraňková z Náchoda.

V letech 2009 a 2010 získaly ocenění krajský
knihovník/knihovnice roku celkem 4 profesionální knihovnice: Mgr. Lidmila Košťálová z Jičína, Mgr. Marie Sobotková z Náchoda (2009)
a Marcela Machová z Náchoda a Jana Vacinová
z Týniště nad Orlicí (2010). Z řad neprofesionálních knihovníků ocenění získali: Ivana Novotná z Roudnice (HK), Marie Vaňková z Libuně (JC), Marie Grimová z Nového Hrádku (NA),
Dagmar Honsnejmanová z Mokrého (RK), Emil
Pokorný (TR) a Jana Kopřivová z Předměřic
(HK), Bohumila Krausová z Chvalkovic (NA),
Věra Máslová z Prosečného (TR), Dana Vagenknechtová z Třtěnice (JC) a Miloš Zemánek
z Lípy nad Orlicí (RK). Krajskými knihovnami
roku se staly Knihovna u Mokřinky z Mokrého
(2009) a Obecní knihovna v Batňovicích (2010).

O oceněných knihovnách i o slavnostním
vyhlášení pravidelně v našem zpravodaji informujeme. Kdo získal ocenění v letošním roce, se
dozvíte v následujících článcích. V roce 2012
můžete být mezi oceněnými knihovníky právě
V roce 2009 u příležitosti 60. výročí zalo- vy. :-)
žení Studijní a vědecké knihovny byli poprvé
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Knihovna roku 2011
Oddělení služeb knihovnám
Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury, a to ve dvou kategoriích. Kategorie „základní knihovna“ je určena především knihovnám
v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání jejich práci,
rovněž se předpokládá návaznost na umístění
v soutěži Vesnice roku. V kategorii „významný
počin v poskytování veřejných knihovnických
a informačních služeb“ jsou oceňovány počiny
jednotlivců či provozovatelů knihoven v oblastech zpřístupňování nových informačních zdrojů
a databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění
novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace výjimečných odborných akcí
apod. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného
uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím
za rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Odborné komise hodnotí podle kritérií šíři a rozmanitost knihovnické práce, dodržování základních
podmínek i spolupráci se samosprávou a dalšími
subjekty.

Dagmar Honsnejmanová
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Předávání cen se letos uskutečnilo 4. října
v prostorách Zrcadlové kaple Klementina. Po
roční přestávce, kdy zde probíhaly opravy a restaurátorské práce a slavnostní akt byl přesunut
do prostorů budovy Ministerstva kultury ČR,
se nominované knihovny opět sešly v Národní
knihovně. Na úvod zazněl dramatický přednes
herce Stanislava Zindulky a poté ředitel Národní knihovny ČR převzal z rukou náměstka
ministra kultury MgA. R. Zdráhala osvědčení
o zápisu pražské kolekce 526 univerzitních tezí
Národní knihovny do registru UNESCO Paměť
světa. Tato ojedinělá sbírka grafických listů z let
1637-1754 patří mezi nejcennější sbírkové celky
spravované oddělením rukopisů a starých tisků
Národní knihovny ČR a je výjimečná i v celoevropském měřítku.
V kategorii významný počin se sešlo deset
nominací. Čestné uznání získala Regionální
knihovna v Karviné za přestavbu ústřední budovy knihovny na společensko-kulturní centrum,
jehož služby přesahují klasické pojetí veřejné
knihovny. Stávající objekt knihovny se propojil
s nevyužívanou budovou základní školy a tak
vznikly nové prostory, které nabízejí netradiční
služby – multimediální studovnu, kinosál, literární salon a letní terasu s odpočinkovým prostorem. Regionální knihovna v Karviné je významným komunitním centrem města i blízkého
okolí a umožňuje svým uživatelům bezbariérový
přístup k informacím, vzdělávání i aktivnímu odpočinku. http://www.rkka.cz
Cenu získala Moravská zemská knihovna
v Brně za online zpřístupnění Mollovy sbírky
starých map a dlouhodobý rozvoj nástrojů pro
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jejich prezentaci. Jedná se o unikátní soubor
12 tisíc map shromážděných v polovině 18. století, který se dochoval téměř v původním stavu
až do současnosti a kromě map představuje
i grafická vyobrazení měst a krajiny. Webová
prezentace sbírky zachovává kompaktní charakter sbírky i původní strukturu souboru. http://
www.mzk.cz
Po krátké hudební vložce v podání zpěvačky
skupiny C&K Vokál byly postupně představeny nominované knihovny v kategorii základní
knihovna. Knihovnice i knihovníci spolu s představiteli obcí přebírali květiny a dárky od sponzorů. Čestné uznání získaly knihovny z oblasti
východních Čech – Obecní knihovna Jaroměřice u Jevíčka (okres Svitavy) a Místní knihovna
v Miletíně (okres Jičín). Obě knihovny spojují
i skutečnosti, že jsou umístěny v moderních, zrekonstruovaných a účelně vybavených prostorách
a velkou měrou se podílejí na společenském
a kulturním dění. Kromě poskytovaných a využívaných knihovnických služeb jsou knihovny rovněž místy vzdělávacích pořadů, výstav
a dalších zájmových aktivit v duchu sloganu
na webových stránkách - Knihovna je výstavní
skříní obce. http://www.jaromerice.knihovna.cz
a http://www.knihovnamiletin.webk.cz
Knihovnou roku 2011 se stala Místní veřejná
knihovna Vavřinec-Veselice z Jihomoravského
kraje. Obec Vavřinec se nachází v Moravském
krasu a má čtyři místní části, z nichž tři mají
vlastní knihovnu. K ocenění knihovny v místní
části Veselice s necelými 300 obyvateli přispělo nejenom nadšení knihovnice a 20 % čtenářů
z obyvatel, ale i esteticky a designově mimořádně přívětivý prostor pro fungování knihovny v moderním víceúčelovém objektu. Vkusný,
účelový a atraktivní prostor může být příkladem
i pro větší obce. Knihovna je integrujícím prvkem v obci, spolupracuje s vedením obce a občanskými sdruženími, nabízí aktuální knihovní
fond, počítače s přístupem k internetu, knihovnické služby i relaxační prostor. http://www.

knihovna-veselice.cz
Na slavnostním setkání byla rovněž předána
cena Městská knihovna roku. Knihovny, které
se přihlásily (celkem se přihlásilo 36 knihoven),
byly nejprve ve svých velikostních kategoriích
porovnány na základě benchmarkingu a vítězové z jednotlivých kategorií byli pozváni do Prahy. Odborná komise se jednoznačně shodla, že
oceněna bude Městská knihovna Louny. Je to
knihovna s nepřetržitým provozem a bohatou
nabídkou kulturních a vzdělávacích aktivit. Při
knihovně působí Spolek paní, dam a dívek, který
po vzoru Magdaleny Dobromily Rettigové navazuje na české tradice a pořádá setkání, výtvarné dílny a kurzy, vydává kuchařky a organizuje
další zajímavé akce. Knihovna rovněž poskytuje
služby sociálně-terapeutické dílny, provozuje
kavárnu Jeroným a pobočku v Domově pro seniory. S Městskou knihovnou Louny je úzce spojeno občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí. Členové se snaží přispět ke vzdělanosti dětí,
rodičů i seniorů celého lounského regionu pořádáním kulturních akcí a vydáváním publikací.
O bohaté činnosti a poskytovaných službách více
na http://www.mkl.cz .

Alena Erbanová
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Setkání knihovnic a knihovníků a všech přátel
krásného slova
Petra Mikulecká
Ani jsme se nenadáli, uběhl rok a opět jsme
se sešli ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci
Králové na slavnostním vyhlašování knihovnice/
knihovníka roku 2011 Královéhradeckého kraje.
Ale to, že mezi minulým vyhlašováním a tím letošním uběhl rok, bylo poznat hned z pozvánky.
Novinkou totiž bylo, že se nesešli pouze knihovníci, ale také přátelé krásného slova. Večer
se uskutečnil 26. října 2011 a záštitu nad celou
akcí převzal hejtman Královéhradeckého kraje
Bc. Lubomír Franc. Podporu vyjádřilo i město
Hradec Králové. Za sponzoring děkujeme Královéhradecké provozní, a. s.
Program byl zahájen úvodním slovem ředitelky
Studijní a vědecké knihovny Mgr. Evy Svobodové,
která mimo jiné uvedla i spojitost mezi knihovníky a členy Spolku přátel krásného slova – knihovníci krásné slovo uchovávají a členové Spolku ho
vytvářejí. Poté představila dva hlavní moderátory
večera – Bc. Kateřinu Hubertovou, předsedkyni
regionálního výboru SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), a Bc. Lukáše Vaníčka ze
Spolku přátel krásného slova, který odstartoval
pásmo autorského čtení a hudby. Autorského čtení se s noblesou zhostili mladí začínající prozaici
a básníci, kteří tímto završili svou účast ve Škrabodílnách čili v soutěžních Škrabákových dílnách
tvůrčího psaní. Jejich lektory byli členové Spolku
přátel krásného slova Zuzana Hloušková, Tomáš
Koloc a Lukáš Vaníček. Každý z lektorů během
večera originálním způsobem představil své svěřence a předal jim certifikát k úspěšnému zakončení Dílen. A pokud mohu posoudit z pohledu laika,
opravdu si toto ocenění zasloužili.
O hudební doprovod se postaral básník, písničkář, textař, překladatel a předseda Českého
centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček,
jehož nevšední texty písní rozesmály snad všechny v sále a přispěly k celkové pohodě večera. Fas-
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cinující také byla jeho bilingvita, kdy v písních
plynule přecházel z francouzštiny do češtiny.
Po zhruba hodinovém pásmu, které všechny
přítomné příjemně naladilo, se přistoupilo k udílení
titulů Knihovnice/Knihovník roku 2011 Královéhradeckého kraje. Oceněných knihovníků bylo celkem sedm. PhDr. Eva Čečková, působící v Hradci Králové, Hana Drašnarová z Místní knihovny
Sedloňov, Radmila Kozáková z Obecní knihovny
Hořiněves, Ivana Kubečková z Obecní knihovny
Radvanice, manželský pár Šárka a Otakar Pokorných z Knihovny Police nad Metují, přesněji z její
pobočky Pěkov, a Oldřich Suchoradský z Městské
knihovny Kopidlno – pobočka Mlýnec.
Všichni knihovníci obdrželi z rukou
PhDr. Pavla Mertlíka, vedoucího oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu, Mgr. Evy
Svobodové, ředitelky Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, a v neposlední řadě z rukou
Bc. Kateřiny Hubertové, předsedkyně regionálního výboru SKIP, obraz, který jim věnoval Krajský úřad Hradec Králové, květinu věnovanou
regionálním výborem Svazu knihovníků a informačních pracovníků – region Východní Čechy
a diplom a tašku s propagačními materiály Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Při přebírání ocenění byl každý z oceněných knihovníků
představen v krátkém medailonu, který mapoval
jeho profesní život.
Na slavnostním předávání byla paní Alenou
Erbanovou (Místní knihovna Miletín) zastoupena
i Knihovna roku 2011 Královéhradeckého kraje.
Po předání cen všem oceněným přišel na řadu
křest publikace Knihovny v proudu času, kterou
za autorský kolektiv představila Eva Semrádová
ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Slavnostního křtu publikace se ujala Mgr.
Ladislava Zemánková z Knihovnického institutu
NK ČR a Bc. Jaroslava Vydarená z Krajského
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úřadu Královéhradeckého kraje. Ovšem nekřtilo
se šampaňským, ale barevnými burisony, protože
jsme všichni buď knihovníci nebo milovníci knih
a jejich polévání pociťujeme jako barbarství .
Díky burisonům zůstala křtěná publikace (i parkety v konferenčním sále) stále použitelná.
Po křtu se oficiální část večera nachýlila ke
konci a po závěrečném vystoupení Jiřího Dědečka jsme si všichni mohli přiťuknout dobrým
moravským vínem na další úspěchy všech oceněných knihovníků i mladých začínajících umělců.
Předchozí odstavec se mi zdál krásný k zakončení článku, ale stejně mi to nedá a doplním ještě
to, že na rautu, který následoval po oficiální části

večera, bylo sladké i slané pečivo napečené knihovnicemi Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové a podle toho, jak se všechno snědlo, jsme
usoudili, že všem hostům opravdu chutnalo. 
A ještě něco na úplný závěr:
Zápis Jiřího Dědečka 26. 10. 2011 do Pamětní
knihy Studijní a vědecké knihovny:
Nač jsem chodil do školy
s chvalitebnou pílí?
Každý tu má pistoli,
nekecá a střílí…
Srdečně Jiří Dědeček

Knihovníci Královéhradeckého kraje 2011
Eva Semrádová
Medailonky oceněných knihovníků byly připraveny na základě podkladů, které zaslaly jednotlivé pověřené knihovny. Všem oceněným knihovníkům ještě jednou gratulujeme .

Kategorie profesionální knihovníci:
PhDr. Eva Čečková
Paní Eva Čečková se knihovnictví začala
věnovat v roce 1963, kdy se rozhodla studovat
Střední knihovnickou školu v Brně. Po maturitě
prošla několika knihovnami – Okresní knihovnou ve Svitavách, knihovnou Ústavu pro českou
a světovou literaturu ČSAV v Praze a Městskou
knihovnou v Žamberku. Vzdělání si doplnila
vysokoškolským studiem a rigorózní zkouškou.
V roce 1981 nastoupila do knihovny lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde
zastávala do roku 2008 funkci vedoucí knihovny.
Své více než třicetileté působení v knihovnictví neopouští paní doktorka Čečková ani nyní.
Pracuje jako dobrovolná knihovnice a jejím působištěm je pobočka Knihovny města Hradce
Králové v Pileticích. Každé čtvrteční odpoledne
zprostředkovává služby místním obyvatelům

okrajové části Hradce Králové. Své zkušenosti předává i mladé generaci jako lektorka oboru
knihovnické a informační systémy a služby na
SOŠ Hradební v Hradci Králové. Několik let se
účastnila práce v redakční radě regionálního knihovnického zpravodaje U nás.
A to ještě není úplný výčet aktivit paní Evy
Čečkové. S nadšením se věnuje činnosti ve Společnosti ochránců památek východních Čech a je
předsedkyní Spolku za staré město Hradec Králové a v neposlední řadě se věnuje, kromě lásky ke
knihám, i svým čtyřem vnoučatům.

Kategorie neprofesionální knihovníci:
Radmila Kozáková
Obecní knihovna Hořiněves, okr. Hradec
Králové – http://www.horineves.cz/knihovna
Paní Radmila Kozáková se již devět let zabývá ve svém volném čase knihovnou v Hořiněvsi
v okrese Hradec Králové. Má zásluhu na zútulnění prostor knihovny, zvláště koutku pro dětské
čtenáře, dokáže vzbudit zájem veřejnosti při pořádání kulturních akcí, jako jsou autorská čtení,
výstavy, poradny. Paní knihovnice jako jedna
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z prvních v okrese Hradec Králové začala pracovat s automatizovaným knihovnickým systémem,
aktivně se účastnila revize knihovny, pravidelně
sama aktualizuje webové stránky a také se nebrání dalšímu odbornému vzdělávání.
Paní Kozáková má vše, co nemá správnému
knihovníkovi chybět: ochotu pomáhat, znalost
knihovního fondu a výpočetní technologie, kreativitu a originalitu, nadhled a smysl pro humor,
chuť se učit nové věci a radost ze své práce.
Oldřich Suchoradský,
Knihovna Mlýnec u Kopidlna, pobočka
Městské knihovny v Kopidlně, okr. Jičín
Pan Oldřich Suchoradský se před více než čtyřiceti lety jako mladý učitel matematiky a fyziky
přestěhoval do Mlýnce u Kopidlna v okrese Jičín
a od té doby se stará o místní knihovnu. Během
té doby knihovnu několikrát přestěhoval, zcela
přebudoval a rozšířil knižní fond. Úspěšně soutěžil v celostátním kole soutěže Budujeme vzornou
lidovou knihovnu i doplňoval pomocí darů od
svých čtenářů exilové a samizdatové autory, nalákal do své knihovny mnoho čtenářů i z okolních
obcí a přivedl ke čtení dlouhou řadu mladých lidí.
Svůj vztah ke knihovnictví sám popsal takto:
„Motivací pro mne byl nádherný profesní stav
knihovnický, kde hranice mezi amatérem a profesionálním pracovníkem neexistuje. V mysli se
mi vynořují nezapomenutelné vzpomínky na nejrůznější zájezdy a setkání spojené s touto činností.
Práce knihovníka se pro mne stala víc než povinností, jakou se mi jevila v samém začátku, stala se
pro mne velkým obohacením mého života.“
Šárka Pokorná a Otakar Pokorný,
Knihovna Pěkov, pobočka Knihovny města
Police nad Metují, okr. Náchod
V obci Pěkov, která je částí města Police nad
Metují v okrese Náchod, se ve svém volném čase
věnuje knihovně rodina Pokorných. Paní Šárka
Pokorná, která převzala v roce 1991 knihovnu do
své péče, přivedla postupně ke knihovnické práci
i svého manžela pana Otakara Pokorného i obě
své děti, Jakuba a Terezu. A ukazuje se, že toto
rodinné zapojení knihovně svědčí.
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stalo se

Na prvním místě je v této knihovně půjčování knih. Knihovníci z Pěkova pilně využívají
výměnných souborů a meziknihovních služeb
a praktikují i donášku knih do domu. Druhou významnou částí jejich práce je pořádání kulturních
akcí. I když v obci není škola ani školka, zásluhou knihovníků se zde uskutečňuje Noc s Andersenem i dětský den na konci prázdnin. Velký
ohlas měla výstava loutek Vítězslavy Klimtové
a výstava starých fotografií Pěkova. Z dalších
událostí připomeňme úpravu interiéru knihovny
anebo práce na nové webové stránce, které realizovali manželé Pokorní v letošním roce.

knihovnu v Radvanicích v okrese Trutnov.
Paní Kubečková se řídí heslem „pro čtenáře
vše“ a snaží se uplatňovat ve své práci moderní
knihovnické postupy. V roce 2001 byla první
v okrese, kdo v obecní knihovně uplatnil automatizovaný knihovnický systém. V roce 2006
založila pro svou vesnickou knihovnu webovou
stránku. Paní knihovnice navázala úspěšnou spolupráci se Základní školou v Radvanicích, organizují společně Pasování na čtenáře i další akce a
knihovna je stále plná dětí.

O knihovně se dočtete i v čísle 2 letošního ročníku našeho zpravodaje, kde o knihovně napsala
paní Marta Lelková článek Knihovna jako dům
otevřených dveří…

Cena Ministerstva kultury - Knihovna roku
2011 - Zvláštní ocenění a diplom
Městská knihovna v Miletíně, okr. Jičín –

Hana Drašnarová,
Místní knihovna Sedloňov, okr. Rychnov
nad Kněžnou
Paní Hana Drašnarová jako ředitelka základní
školy v Sedloňově, v okrese Rychnov nad Kněžnou, převzala do své péče místní knihovnu v roce
1966, tedy před čtyřiceti pěti lety.
Za dobu svého působení provedla knihovnu
stěhováním i rekonstrukcí. Knihovna má dostatek návštěvníků i v současnosti, když byla v obci
zrušena škola. Půjčovna je vybavena internetem
i elektronickým katalogem a k doplňování literatury se využívají výměnné soubory z Městské
knihovny v Dobrušce. Knihovna je středem kulturního života obce. Do knihovny chodí na svá
setkání místní ochotnický spolek, její prostory
sousedí s Památníkem obce Sedloňov a Síní Jarmily Haldové, o které se také stará paní knihovnice Drašnarová.
Ivana Kubečková,
Obecní knihovna Radvanice, okr. Trutnov –
http://knihovnaradvanice.webk.cz
Paní Ivana Kubečková je profesí knihovnice, do
zaměstnání nastoupila v roce 1983 a v současné
době zastává funkci vedoucí oddělení pro dospělé
v Městské knihovně v Trutnově. Zároveň se po celou dobu stará jako dobrovolná knihovnice o Obecní

Knihovna roku 2011 Královéhradeckého
kraje:

http://www.knihovnamiletin.webk.cz/
paní knihovnice Alena Erbanová
Velmi pěkná, prostorná a moderně vybavená
knihovna s bezbariérovým přístupem, kvalitním aktuálním fondem a velmi dobrým technologickým vybavením je umístěná v centru obce
v rekonstruovaném domě určeném kulturnímu
a komunitnímu životu obyvatel. Knihovna má
nadstandardní počet čtenářů, výpůjček i návštěvníků. Vzniklo při ní mateřské centrum, rozvíjí se
bohatá kulturní, vzdělávací a komunitní činnost
pro všechny věkové skupiny obyvatel. Mimořádná je spolupráce s občanskými sdruženími
a dalšími subjekty v obci; velmi dobrá je spolupráce s vedením obce, které knihovnu maximálně
podporuje. Knihovna je přirozeným a mimořádně
kultivovaným centrem obce.

Českobudějovické Knihovny současnosti
Marie Štyndlová
Pro všechny účastníky „zájezdu“ na konferenci
Knihovny současnosti to bylo letos poprvé. Tradiční shledání knihovníků se totiž konalo jinde než
na Seči. Konkrétně pro mě bylo podobné profesní
setkání úplná premiéra.
Jako správný knihovník jsem si s sebou zabalila
rozečtenou knihu. Nakonec jsem půl cesty tam
proklimbala a druhou půlku se kochala krajinou.
Všechny tři následující dny se odehrávaly
v areálu Čtyři Dvory Jihočeské univerzity. Po
potřebných formalitách registrace a ubytování
to konečně propuklo v Bobíku (rozuměj: místní
název auly).
Zazněly úvodní proslovy a řady nositelů medailí Z. V. Tobolky se rozšířily. Poté bylo slovo
předáno zahraničním kolegům, resp. tlumočníku.
Takže sluchátka, která jsme si mohli před vstupem
do auly zapůjčit, byla nejen slušivá, ale zcela
praktická pro ty, kteří nejsou v angličtině zcela
pevní v kramflecích.

Elaine Fulton nám přiblížila nástroj pro zlepšení
kvality služeb veřejných knihoven ve Skotsku
„Public Library Quality Improvement Matrix“. Je
navržen tak, aby rozpoznal požadavky veřejných
knihoven a vymezil pojem „adekvátní“ knihovní
služby.
Irské rozvojové programy pro knihovnictví
prezentoval Brendan Teeling. Zejména se zmínil
o podpůrných programech z 90. let na zlepšení
služeb „Branching Out“ (např. vytváření anket,
podpora čtení, digitalizace, školení knihovníků).
Poslední zahraniční host Beate Wegerer představila Vídeňskou knihovnu a její aktivity pro
různé věkové a zájmové skupiny uživatelů - od
tematických krabic (pro předškolní děti) přes
programy celoživotního vzdělávání (pro dospělé)
až po kulturní akce.
První den byl zakončen společenským večerem, jehož hlavním středobodem byl stůl plný
dobrého jídla.
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V hlavním dnu konference si mohl každý vybrat přednášky dle své libosti (či volného místa).
Já, věrná Bobíku, jsem zvolila Centralizované
knihovní služby. Tematický blok odstartoval
doktor Tomáš Řehák. Z výsledků ankety „Co
by Vás vrátilo do knihovny?“ vyvozoval, jaká by
knihovna ku spokojenosti čtenáře měla být. Různí
lidé = různé názory. Jeden by chtěl veškeré služby
online, druhý knihovnu s pohodlným sezením,
občerstvením a atraktivní knihovnicí, jež by mu
předčítala. Dle doktora Řeháka se přibližně za 5 let
bude o dnešní klasické knize mluvit jako o p-knize,
neboť elektronické knihy se natolik rozšíří, že se
výraz „kniha“ bude primárně vztahovat na ně.
Příspěvek doktorky Bohdany Stoklasové se
zaměřil na potřebu vytvoření silného portálu, který
by zajistil přístup do celého systému knihoven,
a dále na to, jaké na něj budou kladeny funkční
požadavky.
Inženýr Petr Žabička nastínil technické řešení
pro sdílení uživatelských identit, které MZK v Brně
testuje ve spolupráci s dalšími knihovnami. Uživatel
se pak nemusí fyzicky registrovat v každé knihovně,
kterou využívá. Stačí se zaregistrovat v jedné z nich
a vyjádřit souhlas s předáváním osobních údajů.
Inženýr Martin Svoboda se zabýval online
platbami za služby. Platební systém pro knihovny
musí mít jiné parametry než běžné systémy, které
se používají např. v e-shopech.
Na závěr se magistra Štěpánka Žižková pokusila zmapovat historii v rámci koordinovaného
přístupu k informačním zdrojům, situaci dnes
a navrhla, co by se do budoucna mělo zlepšit.
Odpoledne navázala tematická část Vzdělávání
uživatelů knihoven, která byla nabitá příspěvky
z různých typů knihoven. Všechny prezentace jsou
dostupné na internetu (odkaz viz níže). Zmíním
tedy jen některé z nich.
Magistra Veronika Peslerová nás uvedla do
problematiky informačního vzdělávání uživatelů,
informační gramotnosti a představila činnost odborné sekce SDRUK zabývající se tímto tématem.
Zaujal mě příspěvek magistry Aleny Budkové
z Městské knihovny Sedlčany, která se s námi
podělila o to, jak informační vzdělávání uživatelů
probíhá u nich. V nové koncepci vzdělávání spo-
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lupracují se školami. Dokonce některé školy mají
tyto lekce zapsané v plánech výuky. Každý rok
děti absolvují několik informačních lekcí (např.
veršované pohádky, výtvarno a kniha, informace
a dezinformace, psychologie reklamy,…). Prezentující vše doplnila jak fotografiemi, tak výtvory
žáků a studentů.
O tom, jak spolupracuje Městská knihovna
Hradec Králové s hudební katedrou hradecké
univerzity, pohovořila magistra Růžena Matěnová. Hudební oddělení nabízí studentům a pedagogům množství zdrojů, které mohou využívat
k vysokoškolským pracím. Naopak knihovníci se
prostřednictvím těchto osobních kontaktů inspirují
ve své další práci.
Následující příspěvky byly zaměřeny na
vzdělávání dospělých a seniorů v knihovně, kde
konkrétní lekce vedou externí pracovníci např.
z řad univerzitních pedagogů.
Doktorka Šárka Kašpárková představila Centrum celoživotního učení, jež je součástí Knihovny
Kroměřížska. Konají se zde jak kurzy např. pro
nezaměstnané či cizince, tak se zde realizuje
Univerzita III. věku.
Jak vedou Univerzitu volného času v Krajské
knihovně Vysočiny, nám přiblížila bakalářka
Marcela Valecká. Výběr předmětů je pestrý – od
zdravého životního stylu přes francouzskou klasickou literaturu a dějiny regionu po práci s digitální
fotografií. Zájem „studentů“ je prvotní. Mohou tak
načerpat nové informace, aktivně strávit volný čas
a setkávat se s lidmi podobných zájmů.
Univerzita III. věku funguje také v Městské
knihovně v Sedlčanech, ale na rozdíl od výše uvedených knihoven formou vzdálené výuky. Jedná se
o společný projekt několika univerzit. Knihovna
zajišťuje veškeré potřebné technické podmínky
a hlavně kontaktního pracovníka knihovny, který
vede studenty při společných produkcích přednášek. O zkušenosti s virtuální výukou se s námi
podělila Blanka Tauberová.
Konec dne jsem vyplnila s kolegyněmi krátkou
večerní prohlídkou historického centra města.
Krátkou z toho důvodu, neboť jsem netušila, že
noci tady na jihu jsou chladné. Teplé prádlo jaksi
zůstalo doma. Nakonec i na tu sbalenou knihu
přece jen došlo.

stalo se
Třetí, závěrečný den se klasicky začal v menze,
kde jsme načerpávali energii. Co se jídla týče, měli
jsme se po celou konferenci báječně. Ráno vydatná
snídaně, pak polední obídek, večerní nadlábnutí,
o přestávkách kafíčko s koláčkem či koblížkem,
raut ani nepočítaje.
Bakalářka Ludmila Kohoutová nás seznámila
s výsledky průzkumu meziknihovních služeb,
jenž byl uskutečněn na přelomu letošního června
a července a určen pro všechny typy knihoven.
Doktorka Bohdana Stoklasová navázala na
svoji včerejší prezentaci a popovídala o dosud
experimentálním zdroji ANL+, který je pokračováním klasické bibliografické článkové databáze
ANL. Pojmenovala jeho výhody i nevýhody.
Následoval příspěvek doktora Zdeňka Matušíka
o připravované novele autorského zákona. Dále
nás magistra Zlata Houšková seznámila s některými úkoly, které plynou z Koncepce rozvoje
knihoven 2011- 2014, a to zpracování koncepce
celoživotního vzdělávání v oboru a doplnění Národní soustavy povolání o typové pozice naší knihovnické profese. Doktor Vít Richter pak navázal
svojí prezentací o nových indikátorech standardu,
jenž má definovat, co je „dobrá knihovna“.
Vystoupil opět také zkušený řečník Tomáš
Řehák. Snažil se odpovědět na otázku, kolik stojí
služby knihoven neboli jak ocenit produkt, který
nemá tržní cenu. Vše provedl na příkladu Městské
knihovny v Praze, jejího rozpočtu a dalších údajů

(statistických dat apod.). Přes průměrnou cenu
knihy a to, kolikrát se vypůjčí, až po provozní
a pracovní náklady došel k tomu, že se tato služba
vyplatí více než čtyřikrát.
Lukáš Novák představil platformu Wooky, která by knihovnám umožnila zřídit službu půjčování
elektronických knih a časopisů.
Poslední příspěvek byl od profesora Jiřího
Trávníčka a týkal se čtenářství v dnešní digitální
době. Téma bylo velmi zajímavé, bohužel nebyl
mu z časových důvodů věnován dostatečný prostor. Proto jsem si článek dodatečně přečetla ve
sborníku („Čtení a Internet – nepřátelé, spojenci,
sourozenci?“). Za přečtení jistě stojí i další, jako
„Kramerius 4“ nebo „Elektronická stopa čtenáře
v knihovnickém systému“. Nejen sborník, ale
i prezentace či fotografie z konference jsou
přístupné na webu: http://www.svkos.cz/sdruk/
konference-knihovny-soucasnosti/clanek/konference-knihovny-soucasnosti/ .
V závěrečné řeči Zlaty Houškové, kde nechybělo poděkování, shrnutí a zhodnocení posledních tří
dnů, zazněla otázka: „Bylo to lepší na Seči, nebo
v Budějicích?“ Veřejné ankety jsem se z pohledu
debutanta bohužel nemohla zúčastnit. Výsledky
však byly jednoznačné (snad neovlivněné výhodou domácího hřiště). Za sebe hodnotím letošní
konferenci velmi kladně. Příští setkání by se nejspíš mělo konat opět ve vodách východočeských,
konkrétně pardubických. Takže co by (Hradečák)
kamenem dohodil.

Co nás čeká v regionálních funkcích?
Alena Součková
Celostátní seminář Regionální funkce 2011 se
konal 12. a 13. října 2011. Je to akce, na které se
scházejí pracovníci zajišťující výkon regionálních
funkcí v knihovnách – to znamená především
metodičky, pracovnice a ředitelé pověřených
a krajských knihoven. Letošní jednání probíhalo
v Plzni a přihlášeno bylo 160 účastníků. Dvoudenní program přinesl příspěvky, které hodnotily
současný stav, komentovaly připravované změny

v knihovnických činnostech a přiblížily moderní
trendy a nové projekty.
Mgr. L. Zemánková z Knihovnického institutu
Národní knihovny ČR pomocí názorných tabulek
a grafů porovnala celostátní výsledky výkonu regionálních funkcí za poslední dva roky. Výrazný
pokles finančních prostředků v některých krajích
a tím podmíněný pokles pracovníků zajišťujících
výkon regionálních funkcí se negativně projevuje
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v celém systému regionálních funkcí a klade velké
nároky na pověřené knihovny a jejich pracovnice
– narůstá počet obsloužených knihoven na jeden
pracovní úvazek. O poskytované služby je mezi
knihovnami, hlavně v malých obcích, rostoucí zájem (výměnné soubory, revize a aktualizace fondů,
servis výpočetní techniky, konzultace). K negativním jevům patří menší nákup publikací vzhledem ke
zvyšujícím se cenám knih, stále malý podíl obcí na
nákupu knihovních fondů a malý zájem knihovníků
o vzdělávací akce. Celostátní výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí za rok 2010 je vystavena
na webu Národní knihovny. http://knihovnam.nkp.
cz/docs/RF/VyrocniZpravaRF_2010.pdf
PhDr. V. Richter z Národní knihovny přiblížil
přítomným Koncepci rozvoje knihoven na období
2011-2014 s výhledem do roku 2020, která je
předána na Ministerstvo kultury ČR a v dohledné
době bude předložena vládě. Koncepce vychází
z dokumentu Státní kulturní politika 2010-2014
a také zohledňuje nové trendy (digitalizace dokumentů, přístup k elektronickým informačním
zdrojům, knihovní systémy, komplexní služby
pro veřejnost). Úkolem pro nejbližší období je
stabilizace systému regionálních funkcí jako
existenčního prvku pro malé knihovny, zvýšení
efektivity činnosti knihoven, podpora čtenářské
gramotnosti a informační výchovy. Dr. Richter
apeloval na zvýšení informovanosti, propagace a
marketingu knihoven a na větší zapojení knihovnické veřejnosti do celostátních aktivit.
Mgr. H. Hendrychová ze Studijní a vědecké
knihovny Plzeňského kraje v názorné prezentaci představila pověřené knihovny Plzeňského
kraje a zajištění regionálních funkcí v kraji. Paní
I. Slámová z Krajské vědecké knihovny v Liberci
hovořila o zkušenostech s automatizací obecních
knihoven libereckého okresu.
Další blok příspěvků byl zaměřen na vzdělávání
knihovníků. V úvodu PhDr. V. Richter zdůraznil
potřebnost vzdělávání knihovníků – je to také jeden z nových parametrů standardů knihovnických
služeb. Mgr. Z. Houšková, vedoucí oddělení vzdělávání Národní knihovny, apelovala na profesní
celoživotní vzdělávání, které je v jiných profesích
samozřejmostí. Stále ještě není zajištěna potřebná
počítačová gramotnost knihovníků a nedostatečná
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je i komunikace mezi knihovnami. Na to navazoval
příspěvek o Národní soustavě povolání. Odborná
pracovní skupina připravuje strukturu a typové
pozice pro profesi knihovník (SŠ), samostatný
knihovník (VOŠ a Bc.) a knihovník-specialista
(VŠ). Více na http://www.narodni-kvalifikace.cz .
Se vzděláváním souvisí i moderní forma e-learningu. Mgr. M. Šedá z Moravskoslezské vědecké
knihovny v Ostravě přiblížila první zkušenosti
s výukou knihovnického minima a o připravovaných kurzech a projektech hovořil Mgr. J. Zikuška
z Masarykovy univerzity v Brně.
Nové zásady pro knihovny vyplynou z připravované novely autorského zákona, o kterých
informoval PhDr. V. Richter – kromě půjčování
dokumentů se nově budou řešit podmínky zhotovování digitálních kopií, vystavování na internetu,
elektronické dodávání dokumentů aj. Stále v řešení
je příprava podmínek pro práci s elektronickými
knihami. Pro knihovny neexistují žádná specifická
ustanovení, musí se postupovat podle paragrafů autorského zákona. Další jednání k novele autorského
zákona se předpokládají i v příštím roce.
Sledovanou událostí v knihovnickém světě je
Projekt internetizace knihoven (PIK). Těsně před
konáním semináře proběhlo důležité jednání mezi
ministerstvy kultury a vnitra. PhDr. V. Richter poděkoval knihovnám za spolupráci v dotazníkovém
šetření. Vyplynulo, že zájem o další pokračování
v projektu PIK má 75 % knihoven, hlavně v malých
obcích. Projekt bude pokračovat (počítá se s dobou
4 let) a v průběhu příštího roku mohou být připojeni
další zájemci. Je to nabídka pomoci pro místa, kde
je knihovna jediným místem veřejně přístupného
internetu a chybí nabídka jiných poskytovatelů.
Byla podána informace i o alternativní nabídce sdružení Internet pro všechny http://www.
internetprovsechny.cz/knihovny, který jedná
s regionálními operátory podle podmínek lokality
o bezplatném připojení knihoven. U míst s technickými problémy (nedostatečný signál) je však
možné zpoplatnění.
Ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí
nad Labem Ing. A. Brožek se zmínil o webových
stránkách knihoven jako základu pro poskytování
online služeb. I knihovny v obcích mají webové
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stránky, většinou s využitím šablony webu pro
malé knihovny, připravené Knihovnou města
Hradce Králové, nebo portálem http://webovky.
knihovna.cz Podmínkou je, aby stránky byly aktuální a přinášely potřebné informace.
Poskytování dokumentů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby zhodnotil pracovník
Národní knihovny Mgr. K. Votípka. I když se jedná
o službu zmiňovanou v knihovním zákoně, menší
knihovny ji nevyužívají. Poskytnutí žádaného
dokumentu uživateli i v malé knihovně vyrovnává
rozdíly a zvyšuje komfort nabízených služeb.
Zajímavostí v programu semináře bylo seznámení s provozem bibliobusů (pojízdných knihoven).
Po přiblížení situace ve Finsku (PhDr. J. Černý) navázala konkrétními zkušenostmi ředitelka Knihovny
města Plzně Mgr. H. Šlesingerová – i přes značnou
pořizovací cenu a vysoké provozní náklady je pozitivní, že bibliobus je na svých deseti zastávkách
v okrajových částech města využíván a vyhledáván.
Příspěvek o projektu Bezbariérová knihovna
přednesly mladé kolegyně Bc. H. Selucká z Mahenovy knihovny v Brně a Bc. E. Klučinová
z Knihovny města Plzně. Projekt vznikl jako

studentská práce a nyní hledá praktické využití
v knihovnách. Vytváří se metodika pro poskytování
služeb handicapovaným – nevidomým, neslyšícím,
osobám na vozíčku a s psychickým postižením
v duchu Handicap Friendly. Knihovna, která splní
dané podmínky, získá speciální logo. Bezbariérovost je služba, která udává směr. Více na http://
bezbarierova.knihovna.cz . O sociálních sítích
a možnostech, jak knihovna může oslovit co nejširší
veřejnost, byl příspěvek ve formě videoukázek Mgr.
O. Biernátové z Univerzitní knihovny Univerzity
Tomáše Bati ze Zlína. - Dokázat zaujmout, využít
známé osobnosti, převést situace do běžného života,
nebát se humoru, ukázat, v čem je knihovna dobrá…
Po oba dny jednání byly pro účastníky semináře
připraveny exkurze. Jak do nově zrekonstruovaných prostorů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje – volný výběr dokumentů ve 2. patře
budovy a studijní místa v přízemí, tak do Knihovny
Západočeského muzea. Ta návštěvníky okouzlila
nejenom svými interiéry, ale i připravenou výstavkou unikátních dokumentů a zajímavým výkladem
ředitele knihovny PhDr. I. Šedo.

Kolokvium českých a slovenských bibliografů
v Jihlavě (2.–4. 10. 2011)
Ivana Novotná
Letošní kolokvium česko-slovenských bibliografů bylo od počátku poznamenáno událostmi,
které proběhly na poli článkové bibliografie začátkem letošního roku, a to jak v české Národní knihovně v Praze, tak ve slovenské Národné
knižnici v Martině. V obou institucích proběhlo
zrušení tradiční článkové bibliografie, a tím i dosavadního způsobu řízení a spolupráce knihoven
v této oblasti. První den kolokvia proto proběhla
schůzka českých bibliografů k testování a hodnocení nově tvořeného systému ANL+, který by
měl nahradit dosavadní spolupráci v celonárodní
článkové bibliografii.

Další dny „kolokviálního“ setkání proběhly již
tradičně. Přítomné oficiálně pozdravila ředitelka
hostící Městské knihovny v Jihlavě Jarmila Daňková a zástupce kraje Vysočina, úvodní slovo si
připravila ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
v Havlíčkově Brodě Veronika Peslerová.
Příspěvky byly rozděleny do pěti tematických
okruhů: 1) paměti a regionální sborníky jako pramen historického bádání, 2) recenzovaná odborná
periodika, 3) významné osobnosti regionu v kontextu bibliografického zpracování se zaměřením na
vlastivědné publicisty a kronikáře, 4) spolky v regionu minulé i současné a jejich odraz v literatuře
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stalo se
a tisku, 5) česko slovenské vztahy v minulosti a
současnosti v kontextu bibliografického zpracování.
Kolokvium zahájil čestný host Petr Dvořák
(SOkA Jihlava) podrobným příspěvkem Regionální sborníky jako pramen bibliografického bádání, ve kterém připravil chronologický přehled
nejdůležitějších vlastivědných sborníků Vysočiny.
Zajímavým pohledem na bibliograficky zpracovávaná periodika zaujala i Václava Horčáková
(HIÚ AV ČR) v příspěvku Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních
oborů z pohledu historické bibliografie. Ivana
Novotná (SVK Hradec Králové) seznámila posluchače s paměťovou literaturou ve fondech SVK
HK v příspěvku Paměť kraje Hradeckého v písmu
zachovaná. Zuzana Džupinková (ŠVK Prešov)
prezentovala Vedecký zborník Múzea ukrajinskej
kultúry vo Svidníku, podobně jako Valéria Farah,
která se zaměřila na sborník Historica Carpatica a jej prínos pre vedecký svet. Jiří Mika (SVK
Kladno) poutavě představil Edice z nadšení: regionální publikace občanských sdružení. Čestný
host kolokvia Jaromír Kubíček se zaměřil na dvě
bibliografické osobnosti, které přiblížil v referátu
Bibliografové historie Jihlavska – František Hoffmann a Jaroslav Vobr. Jitka Haincová (SVK Ústí
nad Labem) studovala Spolkový život na Ústecku
od minulosti až po dnešek. Regionální vlastivědní badatelé Pardubicka – minulí i současní byli
představeni v referátu Martiny Zlatohlávkové
(KK Pardubice). Slovenská kolegyně Katarína
Pekařová (UK Bratislava) analyzovala Ročenky

regionálnych spolkov ako prameň k dejinám regiónov na Slovensku do roku 1918. Elena Matisková (KK Ľ. Štúra Zvolen) seznámila posluchače
s regionálními osobnostmi v referátu Pavol Kuka
a Milan Gajdoš v regionálnej historiografii Zvolena v 20. storočí. Tamara Pršínová (JVK České
Budějovice) představila chystanou personální bibliografii spisovatele v příspěvku Věroslav Mertl –
soupis díla. V dalším dni jednání Anna Kucianová
(SNK Martin) obeznámila přítomné s renesanční
osobností v referátu Daniel Basilius (1585-1628).
Tématem zaujala Gerda Lorenzová (KK Karlovy
Vary) v příspěvku Slováci u pramenů. Návštěvy slovenských osobností v lázních či jiný pobyt
v Karlových Varech. Slováci v regionu po 2. světové válce a současnost. Tatiana Klimková (KPM
Košice) rozebrala Podiel knižníc na výchove k čitateľskej gramotnosti – česko-slovenské projekty.
Lívia Kurucová (UK Bratislava) poukázala na Odraz českých a slovenských vzťahov na stránkach
slovenských almanachov a kalendárov. Ivana Poláková (SNK Martin) detailně představila Edičné
aktivity Slovenskej národnej knižnice v oblasti bibliografie a biografie za posledných 5 rokov.
Všechny příspěvky z kolokvia (včetně těch,
které nebyly prezentovány ústně) budou k dispozici buď v Ročence SDRUK 2011 (http://www.
svkos.cz/sdruk/publikacni-cinnost/clanek/publikacni-cinnost/) nebo na www stránkách Národné
bibliografické agentúry Slovenské národné knižnice v Martině (http://www.snk.sk/?BZ_2010).

Čtvrtek ve čtvrtek
aneb Pohádkové vzkázání V. Čtvrtka
Vanda Vaníčková
Letos si připomínáme 100. výročí narození
a 35. úmrtí otce známých pohádkových postaviček z Jičínska. Rumcajs, Amálka, Šejtroček
a další by nám léta nedělali radost, nebýt talentu
Václava Čtvrtka. Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně se
spolu s dalšími partnery rozhodla osobnost a dílo
„svého“ Čtvrtka připomenout formou konference.
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A kdy jindy než ve čtvrtek.
Slavnostního zahájení 21. 10. 2011 se ujala
ředitelka knihovny Mgr. Jana Benešová, starosta Jičína Ing. Martin Puš a PhDr. Eva Bílková,
pracovnice Státního okresního archivu Jičín. Již
první příspěvek (literární historičky Vladimíry

stalo se
Gebhartové) předznamenal milou a vzpomínko- a Soupis díla a literatury o autorovi. Zábavné odvou, ale zároveň neméně odbornou atmosféru lehčení obstaralo studentské divadelní vystoupení
nadcházející konference.
Václav Čtvrtek méně známý.
Během dvou nabitých dnů se u řečnického
pultu v aule Lepařova gymnázia (hlavní místo
konání) vystřídalo více než 30 přednášejících
z nejrůznějších institucí. Příspěvky byly odrazem
různých perspektiv, kterými lze na Čtvrtka a jeho
dílo pohlížet, ale také prolnutím pohledu znalců
a amatérů. Kromě dlouholetých odborníků měli
tu čest vystoupit na konferenci i mladí studenti a badatelé. Dokázali tak, že naštěstí i dnes se
mezi nimi „nosí vzdělání“ a zájem o ně.

Bohatý kulturní program byl připraven i na
večery. První proběhl v Porotním sále jičínského zámku. Na programu byl slavnostní křest
pohádkové knihy Zpívají psíci při měsíci. Hlavním kmotrem, respektive kmotrou, se stala dcera
Václava Čtvrtka Markéta Tengbom, která přijala
pozvání na konferenci. Hudební vystoupení provázející slavnostní chvíle obstarali žáci Základní
umělecké školy J. B. Foerstera.

Návštěvníci konference se dozvěděli mnoho
zajímavého. Od vlivu jičínských reálií na postavy
z knih přes statistické údaje o nákladech Čtvrtkových děl až po úplné perličky. Marie Kšajtová
poodhalila, jak bylo například nutné kvůli zahraniční cestě vrcholného představitele Sovětského
svazu odsunout hajného Robátka z plánu vysílání, aby nedošlo prostřednictvím postavy Kotrče
k politickým narážkám či zesměšňování. Robert
Kvaček zase všechny přítomné pobavil vzpomínkou ze zámku v Dobříši, kde se setkal s Václavem
Čtvrtkem a Janem Drdou, když v ryze domácím
úboru čistili houby.
Průběh druhého večera konference zrekapitulovala Eva Novotná z Městské knihovny v Chebu: „Páteční jednání konference jsme zakončili slavnostním večerem v Knihovně Václava
Čtvrtka. Na úvod nám paní ředitelka Benešová
představila knihovnu a její činnost. Následovalo „Knihovnické čtvrtkování“ Aleny Pospíšilové.
Dozvěděli jsme se, jak vznikla tradice čtvrtkovských akcí v knihovně, které byly ty úplně první
a kdo se na nich podílel.
Knihovnice Lenka Dědečková připravila
a představila pracovní listy, které mohou využívat jak knihovny, tak i základní školy v hodinách
literatury. Listy obsahují devadesát otázek týkaOficiálně byly bloky rozděleny podle obsa- jících se V. Čtvrtka, jeho knížek a ostatní tvorby,
hového zaměření: Spisovatel Václav Čtvrtek, Jičína… Připojen je i přehled literatury, ze které
Jazyková rovina tvorby V. Č., Nakladatelská autorka čerpala.
praxe, Čtenáři, Václav Čtvrtek v zahraničí, LitePro zájemce bylo připraveno promítání dorární vzory, „Působí na mne prostředí, kde žiji...“ kumentárního filmu o spisovateli a malá výstav-
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ka z čtvrtkovských akcí knihovny. Celé setkání tace, která určitě stojí za zhlédnutí, je k dispozici
v knihovně bylo o to zajímavější, že přišla i dcera na profilu knihovny v rámci sociální sítě Facebook
pana Čtvrtka, která nyní žije ve Švédsku.
- http://www.facebook.com/KnihovnaJicin .
Pro mě osobně byly celé dva dny konference
Příspěvky z Jičínska, které vídáme na stránnabity mnoha zajímavými informacemi a setkání- kách tohoto čtvrtletníku, vyzařují vždy pozimi s milými a neméně zajímavými lidmi.“
tivní energii a působí až jako ideál. Na vlastní
Sobotní program se odehrával v Regionálním oči jsem se tedy jela přesvědčit, zda se nejedná
muzeu a galerii (výstava Jičínské inspirace v díle pouze o klam a snahu ošálit nás, čtenáře. Již běVáclava Čtvrtka). Na závěr konference byla při- hem úvodního dopoledne jsem však zjistila, že
pravena procházka městem, vedoucí od zámku je tomu opravdu tak. Na jičínských akcích je atk domu pohádek Václava Čtvrtka (Revoluční mosféra pohodová a pohádková – přesně taková,
jaká se na Jičín sluší a patří. Proto ještě jednou
ulice 139).
děkuji všem organizátorům za výbornou práci,
Tiskovou zprávu mapující podrobně průběh
kterou odvedli. Setkání v Jičíně bylo opravdu
celého setkání naleznete na webových stránkách
velmi příjemné.
knihovny http://knihovna.jicin.cz/ . Fotodokumen-

Když je knihovnický happening,
je celá knihovna na nohou
Alena Součková
Podzimní akci Týden knihoven každoročně
uvádí knihovnický happening. Není to odborný seminář, ale setkání knihovníků, respektive
knihovnic, s bohatým soutěžním a zábavným
i poučným programem. První dva ročníky happeningu se uskutečnily v Praze (ten úplně první
na Staroměstském náměstí) a v dalších letech se
v pořádání střídají různá místa ze všech oblastí
Čech, Moravy a Slezska. K organizaci letošního
ročníku s mottem 15. kraj – kraj knihoven se
přihlásila Knihovna města Ostravy v rámci oslav
90. výročí svého vzniku.
Pokud jste v centru Ostravy poslední zářijové dopoledne potkali nějakou skupinku lidí, tak
to s velkou pravděpodobností byly knihovnice –
a samozřejmě probíraly svoji práci. Ať už v pozitivním smyslu – jak výborné bylo vystoupení spisovatelky, jak hodně bylo pasováno prvňáčků na
čtenáře, jak skvělá byla přednáška Mgr. Štěrbové
–, tak ve smyslu negativním – to v příštím roce
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nakoupíme zase méně knížek, když se zvýší DPH,
a jak čtenářům vysvětlíme, že si na žádanou novinku musí déle počkat, protože jsme koupili jen
jeden exemplář.
Samotný happening začal shromážděním
účastníků před budovou knihovny. Někteří se
převlékli do kostýmů nebo si vzali jednotná
trička, rozbalily se transparenty a za doprovodu
kapely v hornických uniformách se průvod vydal
od Sýkorova mostu. To vzbudilo zájem obyvatel… – „K čemu je ta demonstrace?“ „Co tady
dávají?“ tak zněly dotazy – pro knihovníky sice
udivené, ale pro lidi z této oblasti každodenní realita. Více než dvousetčlenný průvod prošel křižovatkou, na níž městská policie zastavila dopravu,
a pokračoval pěší zónou na Masarykovo náměstí
v centru města, a to se ještě prošlo nedalekým
Jiráskovým náměstím, kterému nikdo neřekne jinak než Kuří rynek. Na náměstí bylo připraveno
pódium a po dobu trvání akce byly vypnuty i vo-
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dotrysky, které v pravidelných intervalech tryskají přímo z dlažby. Akci moderoval pohotový
a známý Aleš Juchelka. Po zdravici náměstkyně
primátora statutárního města a představení ostatních členů odborné poroty začalo soutěžní klání
přihlášených čtyřčlenných týmů. Prvním úkolem
bylo stručné a zábavné představení týmu – většinou se neslo v duchu knihovna v proměnách času.
To bylo teprve jakési naladění na další soutěžní
disciplíny, které nebyly zrovna snadné.
Souvisí to i s následující skutečností: největší
skupinu jak v soutěžních družstvech, tak v přihlížejících tvořili zástupci knihoven Moravskoslezského kraje z blízkého okolí (Opava, Karviná,
Havířov, Třinec) – možná, že byli v určité výhodě.
Další skupinu představovali knihovnice a knihovníci z dalších oblastí Moravy (Olomouc, Vsetín).
Nadšení a odvahu prokázaly týmy, které to měly
do Ostravy poněkud dále (Havlíčkův Brod, Semily, Slaný, soutěžní družstvo bylo také z jižních
Čech a středních Čech), účastníci z Prahy a Středočeši dorazili ve velkém počtu autobusy, mezi
přihlížejícími pak byli jednotlivci z plzeňského,
karlovarského a královéhradeckého regionu.

ství koksu bylo převáženo – záleželo na rychlosti
i šikovnosti. Poslední úkol byl spíše na logické
uvažování. Každý soutěžní tým měl napsat, jaká
je vzdušná vzdálenost místa, odkud přijel do Ostravy, a zeměpisný směr. Nepomohla znalost tachometru, protože silniční a vzdušná vzdálenost
se odlišují, šlo o nejpřesnější odhad.
Odborná komise v závěru vyhodnotila a ocenila vítěze každé soutěžní disciplíny.
V rámci happeningu se na chvíli mikrofonu
zmocnila Mgr. Zlata Houšková z Národní knihovny ČR v Praze, aby vyhlásila vítěze MARK –
tedy mladého, ambiciózního, rozumného knihovníka do 35 let - za významný knihovnický počin.
Nositelkou letošního ocenění se stala Bc. Helena
Selucká z dětského oddělení Mahenovy knihovny
v Brně za projekt Bezbariérová.knihovna.cz.
Před závěrem, který byl v režii ředitelky
Knihovny města Ostravy Mgr. Miroslavy Sabelové, došlo k předání štafety v konání happeningu
v podobě obrovského malovaného džbánu. Příští
happening se uskuteční v jihočeském Písku.

Na úplný závěr byli přítomní vyzváni k vypuštění devadesáti balónků a ty se za reprodukované
A čím byl druhý soutěžní úkol tak těžký?
písně Jarka Nohavici Ostravo, Ostravo… vznesly
O úvod se postarala reprodukovaná píseň Jarka
do výše.
Nohavici, mimochodem také knihovníka: …na
Happeningu přálo i počasí a Ostrava ukázala
Zarobku, v malem domku, žil tam chlopek s švarnu robku… A tím pro soutěžní týmy začal překlad svoji vlídnou tvář. Poděkování patří organizátoz ostravštiny. Aleš Juchelka trpělivě opakoval rům. S péčí a ochotou se pracovnice Knihovny
věty a následně další slova a požadoval pokud města Ostravy staraly o účastníky, každého obmožno přesný překlad. Ten, kdo úkol připravo- darovaly taškou s propagačními letáky, průběžně
val, si dal velmi záležet. Chcete si také zasoutě- byly organizovány prohlídky knihovny, přípražit? – Co je to havirňa, kudlačky, dřistat, kipat, vu a energii vyžadoval samotný happening – to
vše za běžného provozu knihovny pro veřejnost.
firhaňky, cukle?
Večer se knihovníci sešli k posezení ve známém
I další soutěžní klání souviselo s Ostravou:
Divadélku pod věží a poznávali i další ostravské
jeden ze členů družstva se musel převléci do
zajímavosti. Mohli jsme si Ostravu prohlédnout
hornického pracovního oděvu, nasadit si helmu,
z ochozu Nové radnice a v sobotu byly pro závzít si kyblíček a po slalomu mezi knihami z přijemce připraveny exkurze na místa spojená s horpraveného kbelíku malou lopatkou nabrat koks
nictvím a hutnictvím.
a zpět opět slalomem, vysypat obsah z kyblíčku
Ale o tom se více dočtete v elektronické verzi
do připraveného pytlíku. Čas byl omezen, helma
padala, pracovní oděv spíše překážel a nabírání zpravodaje v článku Ostrava není jenom černá,
koksu dětskou lopatkou také nešlo. Někdo trasu kde také naleznete správné odpovědi na soutěžní
zvládl pouze jednou, zdatnější vícekrát. Množ- otázky.
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Pracovní setkání sekce informačního vzdělávání
uživatelů SDRUK ve Zlíně
Božena Blažková
Ve druhém čísle letošního ročníku jsme vás
informovali o dubnovém semináři Informační
vzdělávání uživatelů, který se konal ve Studijní
a vědecké knihovně v Hradci Králové. Kromě
hostitelské knihovny se na organizaci semináře
podílela právě sekce IVU SDRUK.
Od té doby sekce připravila tematický blok
příspěvků na konferenci Knihovny současnosti.
O konferenci informujeme podrobněji v článku
Českobudějovické knihovny současnosti. S jednotlivými příspěvky se zájemci mohou seznámit
ve sborníku Konference Knihovny současnosti
2011 a na webových stránkách SDRUK ( http://
www.svkos.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/clanek/konference-knihovny-soucasnosti/).
Začátkem listopadu se ve Zlíně uskutečnilo
pravidelné dvoudenní podzimní pracovní setkání členů sekce. Ještě před zahájením jednání
měli účastníci možnost prohlédnout si prostory
knihovny Univerzity Tomáše Bati. Univerzitní centrum s multimediální knihovnou a sídlem
rektorátu navrhla zlínská rodačka Eva Jiřičná.
Podrobnější informace o univerzitní knihovně
naleznou zájemci na webových stránkách: http://
web.knihovna.utb.cz/ . V průběhu jednání měli
přítomní možnost seznámit se s činností hostitelské knihovny a prohlédnout si i její současné
prostory (viz Krajská knihovna Františka Bartoše
ve Zlíně - www.kfbz.cz/ ).
Program jednání byl tradičně informačně
a pracovně nabitý. Hned v úvodu proběhla velmi
živá diskuse, které se zejména zúčastnili noví členové sekce. Kromě zhodnocení hradeckého semináře a bloku IVU na konferenci Knihovny současnosti se znovu diskutovalo o smyslu a cílech
informačního vzdělávání v knihovnách a práci
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sekce. Nakonec bylo společně rozhodnuto, že
obě akce budou s drobnými změnami pokračovat
i v příštím roce.
Jarní seminář IVU se uskuteční ve dnech 25.26. 4. v Městské knihovně v Praze. Na programu
bude úvodní teoretická přednáška „Učíme dovednosti, a ne informace“, dále pak zajímavé ukázky
informačního vzdělávání v ostatních institucích
(muzea, ZOO, fair trade), v knihovnách a ve školách. Druhý den se budou opět konat workshopy podle jednotlivých modulů IVU (Čtenářství,
Knihovna – zdroj informací, Informační zdroje).
V rámci potřebné zpětné vazby bude pro účastníky vypracován hodnotící dotazník. Dále bylo
dohodnuto a na poradě ředitelů krajských knihoven bylo odsouhlaseno, že samostatný blok k informačnímu vzdělávání na konferenci Knihovny
současnosti, která se bude konat v září v Pardubicích, bude zachován.
Dále seznámili vedoucí všech tří pracovních
skupin (Bc. Helena Selucká, PhDr. Zuzana Hájková a Mgr. Jana Leparová) přítomné s tím, jak
rozpracovávají jednotlivé moduly svých témat.
Na závěr prvního dne jednání proběhla intenzivní práce ve skupinách, rozdělení úkolů a návrhy
na další postup v rámci skupin. Konkrétní výstupy práce jednotlivých skupin budou připraveny
k prezentaci na jarním semináři.
Další diskuse byla zaměřena na hledání nových možností spolupráce s ostatními knihovnickými organizacemi. Bylo navrženo projednat
možnost vzájemné spolupráce a informovanosti
mezi sekcí a Klubem dětských knihoven SKIP.
Sekce má zájem o větší informovanost pracovníků dětských oddělení v oblasti informačního
vzdělávání.
Mgr. Jan Zikuška představil přítomným portá-
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ly NAKLIV (Národní klastr informačního vzdělávání - www.nakliv.cz) a Digitální knihovna
(www.digitalniknihovna.cz). Po kratší diskusi
bylo rozhodnuto o využití portálu www.nakliv.cz
jako platformy pro informování veřejnosti o aktivitách sekce IVU SDRUK (vlastní záložka, aktuality, blog) a pro sdílení informací a komunikaci
členů sekce IVU.

Pokud vás problematika informačního vzdělávání zajímá, máte možnost sledovat činnost sekce
na stránkách SDRUK, a nové informace získáte
na stránkách NAKLIV. Rádi vás uvítáme na dubnovém semináři v Praze i na konferenci Knihovny současnosti v Pardubicích. Na první pololetí
také připravujeme v rámci vzdělávání knihovníků našeho regionu praktický seminář ve Studijní
a vědecké knihovně v Hradci Králové.

Dobré podmínky pro dobré knihovny
Aktuální zprávy k inovaci standardů
pro veřejné knihovny
Eva Semrádová
Metodický pokyn Ministerstva kultury s názvem Standardy veřejných knihovnických
a informačních služeb vznikl v roce 20051)
a knihovnické veřejnosti je známo, že se jedná
o definice a doporučení, které by měla brát vážně
každá knihovna, která se chce označovat přívlastkem „dobrá“. Standardy hovoří zejména o materiálních podmínkách pro činnost knihoven, jako
jsou např. otevírací doba, vybavení internetem,
přírůstky knihovního fondu, dostupnost webové
stránky. Za šest let od vzniku standardů už jsme
si zvykli na kategorizaci knihoven na 8 skupin
podle velikosti obce, ve které knihovna pracuje.
Standard nám ukládá pravidelně porovnávat výkony knihoven s hodnotami uvedenými ve standardech 2). A v současné době můžeme ocenit, že
tvůrci dokumentu dobře odhadli tempo vývoje
našeho oboru a v závěrečných ustanoveních pamatovali na pravidelnou aktualizaci.

a chystané novinky ve standardech na celostátním
setkání k regionálním funkcím v říjnu 2011 v Plzni.
Při přípravě standardů byly plně zohledněny
zásady mezinárodních doporučení IFLA3) a záměry právě připravované Koncepce rozvoje
knihoven ČR na léta 2011–2014.
Z prezentace o nové koncepci jsme se dozvěděli, že:

Rychlost změn:

… koncepce bere
v úvahu rozvoj in- • Knihtisk 550 let
ternetu a mobilní • Rozhlas 89 let
komunikace, nástup • Televize 74 let
masové digitalizace • Počítače 50 let
knihovních fondů, • PC 30 let
e-knihy a e-learning, • Internet s webem 20 let
sociální sítě a všech- • Mobilní telefony 19 let
ny další společen- • Využití internetu se
zdvojnásobuje každých
ské a technologické
změny, které v sou- 6 až 12 měsíců
Odborná debata o inovaci standardů byla vy- časnosti
ovlivňují
Převzato z prezentace4)
hlášena s předstihem, už na celostátní konferenci knihovny;
k regionálním funkcím v roce 2009. V současné
… ve výhledu do roku 2020 vítězí myšlenka
době je novela standardů schválena a s novými
silných
centrálních knihovnických služeb, čili
standardy se setkáme v praxi v roce 2012.
vytvoření celostátního portálu, jehož součástí
Ředitel Knihovnického institutu pan Vít Rich- by byla každá knihovna; toto jednotné rozhraní
ter popsal některé výhledy v rozvoji knihoven by obsahovalo vyhledávání dokumentů, přístup

U NÁS • ZIMA 2011 33

okénko
k digitalizovaným dokumentům, identifikaci uži- 1) Provozní doba knihovny pro veřejnost – indivatelů, online platby, meziknihovní služby, inforkátor: počet provozních hodin pro veřejnost
mace o všech knihovnách;
týdně.
… knihovna by i v dalších letech měla být po- 2) Tvorba knihovního fondu a informačních
skytovatelem veřejného internetu, komunitním
zdrojů – indikátor: Výdaj na nákup knihovnícentrem místa, měla by se účastnit projektů na
ho fondu (v Kč na 1 obyvatele obsluhované
podporu čtenářství a nabízet programy celoživotpopulace za 1 rok) a % roční obnovy knihovního vzdělávání, důležitým principem je bezbariního fondu ve volném výběru.
érovost všech knihovnických služeb;
3) Umístění knihovny v obci – indikátor: docház… i do budoucna by měla fungovat podpora
ková vzdálenost do budovy knihovny.
knihoven v malých obcích formou finanční dota- 4) Plocha knihovny určená pro uživatele - indice na výkon regionálních funkcí;
kátor: počet m2 na 1 000 obyvatel spádové oblasti.
… koncepce ukládá knihovnám zvýšit efektivitu práce, měřit své výkony, sledovat spokojenost 5) Studijní místa pro uživatele knihovny - indikáuživatelů a obsahuje zásady profesního vzdělávátor: počet studijních míst.
ní a dalšího rozvoje lidských zdrojů;
6) Přístup k internetu a informačním technolo… koncepce počítá též s aktualizací standargiím - indikátor: počet veřejně přístupných
dů veřejných knihovnických služeb a se zpracostanic připojených k internetu.
váním nových pravidel prostorového vybavení
7) Webová prezentace knihovny – indikátor:
knihoven.
souhrn minimálních informací, které musí
webová stránka knihovny obsahovat.
Novela standardů veřejných knihovnických 8) Elektronický katalog knihovny na internetu –
služeb obsahuje principy převzaté z mezinárodindikátor: elektronický katalog v knihovnách
ních norem, je zachováno dělení knihoven na
se spádovou oblastí nad 500 obyvatel.
8 kategorií podle velikosti obce.
9) Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání – inIndikátory (kritéria) standardu charaktedikátor: počet hodin odborného vzdělávání na
rizují optimální čili „standardní“ podmínky pro
každého pracovníka knihovny ročně.
fungování knihoven, ne popisovat nedosažitelný
10)Měření spokojenosti uživatelů knihovny – in„nadstandard“. Většina indikátorů z původního
dikátor: pravidelná měření spokojenosti, nejstandardu se osvědčila, pouze jsou aktualizovány
lépe každých pět let, a sleduje se % uživatelů
jejich hodnoty, ovšem ve standardech nyní najdehodnotících služby knihovny jako dobré.
me i řadu zcela nových kritérií, takže sledujeme
celkem 10 oblastí:
Dva příklady aplikace nových standardů:
Pro městskou knihovnu v obci se 7 000 obyvatel jsou doporučené “dobré“ podmínky charakterizovány takto:
1) Tato knihovna má otevřeno 28 až 40 hodin pro
veřejnost týdně.
2) Na nákup knihovního fondu má rozpočet
30–45 Kč na 1 obyvatele města za 1 rok, tj.
210 000 – 315 000 Kč. Přírůstek je tak vel-
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ký, že zajišťuje 10 % roční obnovy knihovního fondu ve volném výběru (při předpokladu,
že má nejméně 75 % knihovních jednotek ve
volném výběru). Například když bude mít naše
knihovna ve volném výběru 20 000 k. j., měl by
přírůstek nových dokumentů být 2 000 k. j.
3) Docházková vzdálenost do budovy knihovny je nejvíce 15 minut pěší chůze nebo jízdy
prostředkem hromadné dopravy ze všech částí
města.
4) Pro uživatele je k dispozici plocha 60 m2 na
1 000 obyvatel, tj. v tomto případě 420 m2.
5) Knihovna v sedmitisícovém městě by měla mít
20 až 28 studijních míst.
6) Internet by měl být pro uživatele k dispozici na
5–10 stanicích.
7) Webová prezentace knihovny by měla obsahovat samozřejmě základní údaje (kontakty,
název zřizovatele, charakteristiku knihovny,
výčet oddělení, provozní dobu, knihovní řád
atd.) a dále elektronické služby (elektronický
katalog, licencované i vlastní databáze, elektronické výpůjční služby, odkazy na souborný
katalog a další knihovny).
8) Elektronický katalog je hlavní součástí elektronických služeb této knihovny.
9) Každý pracovník této knihovny absolvuje během roku minimálně 48 pracovních hodin odborného vzdělávání.
10) Měření spokojenosti uživatelů bude knihovna organizovat každých pět let a dosáhne od
více než 90 % dospělých uživatelů a od více
než 75 % dětí a mládeže hodnocení služeb na
úrovni velmi dobré.
Vesnická knihovna v obci s 300 obyvateli by
měla mít podle nových standardů tyto podmínky:
1) Tato knihovna má otevřeno 5 až 10 hodin pro
veřejnost týdně.
2) Na nákup knihovního fondu má od svého zřizovatele rozpočet 30–45 Kč na 1 obyvatele
obce za 1 rok, tj. 9 000 – 13 500 Kč. A když
bude mít naše obecní knihovna ve volném
výběru 800 k. j., měl by přírůstek nových do-

kumentů být 80 k. j., aby bylo zajištěno 10 %
obnovy knihovního fondu ve volném výběru.
3) Docházková vzdálenost do budovy knihovny
je nejvíce 15 minut pěší chůze nebo jízdy prostředkem hromadné dopravy ze všech spádových částí obce.
4) Pro malou knihovnu není určen přesný indikátor celkové plochy knihovny pro uživatele,
vychází se z formulace „přiměřený rozsah
plochy k zajištění všech funkcí knihovny“.
5) Knihovna v obci s 300 obyvateli by měla mít 4
až 5 studijních míst.
6) Internet by měla nabízet na 1–2 stanicích.
7) Webová prezentace knihovny patří k výbavě
i této malé knihovny a měla by obsahovat alespoň základní údaje (kontakty, název zřizovatele,
charakteristiku knihovny, provozní dobu, knihovní řád) a odkazy (adresy na další knihovny,
souborný katalog, Ptejte se knihovny).
8) Elektronický katalog na internetu není v této
knihovně nutný.
9) Pracovník této knihovny absolvuje během
roku minimálně 8 pracovních hodin odborného vzdělávání.
10) Měření spokojenosti uživatelů v přiměřeném
rozsahu bude knihovna organizovat každých
pět let a dosáhne od více než 90 % dospělých
uživatelů a od více než 75 % dětí a mládeže
hodnocení služeb na úrovni velmi dobré.
Standardy obsahují v některých oblastech
náročná kritéria. I s ohledem na to, že současné
standardy se dařilo v úplnosti plnit jen dvěma desítkám knihoven z celého našeho kraje, že řada
malých knihoven se vzdala vlastní akvizice a řeší
doplňování fondů pouze přes výměnné soubory
v rámci regionálních služeb a třeba i z toho důvodu, že vesnické knihovny mají personální obsazení zčásti na úrovni dobrovolné práce. Standardy podle jejich předkladatelů představují cíl,
který by měl motivovat zřizovatele knihoven ke
zlepšování podmínek v knihovnách a inspirovat
knihovníky při plánování dalšího rozvoje knihovnických služeb, ne kopírovat současný stav.
Text nových standardů VKIS Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu
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veřejných knihovnických a informačních služeb
poskytovaných knihovnami zřizovanými anebo
provozovanými obcemi a kraji na území české
republiky je zveřejněn v elektronické podobě na
webu Knihovnického institutu Národní knihovny
ČR. V tištěné podobě bude součástí publikace
Služby veřejných knihoven – směrnice IFLA,

kterou připravuje Národní knihovna k vydání na
první čtvrtletí roku 2012. Bude se jednat o základní příručku pro pracovníky a provozovatele
veřejných knihoven obcí a měst, která bude obsahovat doporučení IFLA a také úplné znění českých knihovnických zákonů, doporučení a standardů.

1)

Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.
2)

Výsledky plnění standardů za Královéhradecký kraj jsou pravidelnou součástí statistické ročenky Knihovny Královéhradeckého kraje v roce… (dostupné na WWW: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Dokumenty/Dokumenty-ke-stazeni.aspx
a celostátní přehledy plnění standardů jsou dostupné na WWW: http://old.nipos-mk.cz/vkis/ )
3)

Zejména se jedná o tyto mezinárodní dokumenty:
• The IFLA/UNESCO Public Library Manifesto. IFLA. 1994. [Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách.] Český překlad: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/Manifest_UNESCO.htm
• The Public Library Service: IFLA/UNESCO guidelines for development. [Služby veřejné knihovny: Směrnice IFLA/
UNESCO pro další rozvoj.] IFLA Publications 97. München (Germany): Saur, 2001. ISBN 3-598-21827-3. Český
překlad: http://www.ifla.org/VII/s8/proj/publ97.pdf
• The IFLA Internet Manifesto. IFLA. 2002 and updated with the Internet Manifesto. Guidelines 2006. [Manifest IFLA
o přístupu k internetu ( IFLA, 2002) aktualizovaný Směrnicemi k Manifestu o přístupu k internetu z roku 2006.] Český
překlad: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Bull02_23.htm

4)

Prezentace: Richter, V. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2014. Knihovnická dílna 2011, Praha 28.–29. 4.
2011, dostupné na WWW:
http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/akce-sekce-verejnych-knihoven/knihovnicka-dilna-2011
5)

Prezentace: Richter, V. Novela Standardu VKIS. Celostátní seminář Regionální funkce 2011, Plzeň 12.–13. 10. 2011,
dostupné na WWW: http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/2011/2011_Richter_Standardy.pdf

Dobrovolníci nejsou nevolníci
Eva Svobodová
Také dobrovolníci mají svůj den, je jím 5. prosinec, a letos je ještě navíc umocněn vyhlášením
roku 2011 „Evropským rokem dobrovolných
činností na podporu aktivního občanství“. Cílem bylo vytvořit podmínky pro dobrovolnictví
jako projev účasti občanů na harmonickém rozvoji společnosti a podpory sociální soudržnosti.
Dobrovolnictví však není záležitostí posledních
let, jen se o něm tolik nemluvilo a nepsalo. Mezi
nejstarší dobrovolnické organizace u nás patří
např. sbory dobrovolných hasičů, Český červený
kříž, Klub českých turistů, tělovýchovné jednoty, později přibyly Český svaz ochránců přírody
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a Brontosaurus. V posledním desetiletí vznikla
celá řada neziskových organizací, které přijímají
dobrovolníky a vysílají je tam, kde je jich potřeba, zejména do zdravotnictví, sociálních služeb
a na pomoc při živelních pohromách. V poslední
době se dobrovolníci uplatňují čím dál více také
v knihovnách. Ve Studijní a vědecké knihovně
v Hradci Králové pomáhají bez velkého zviditelnění již od roku 2004.
I když dobrovolník vykonává činnost bez nároku na odměnu, nestává se vazalem či nevolníkem
organizace, kde pracuje, nebo holkou či klukem
pro všechno, co se placeným pracovníkům dělat
nechce. Takováto praxe nemá s dobrovolnickou
myšlenkou nic společného. Na druhé straně osobní motivace některých dobrovolníků nám nemusí
konvenovat, přesto stát se dobrovolníkem v jakékoliv oblasti lidské činnosti je nadmíru ušlechtilé. Dobrovolnická činnost má být přínosná nejen
pro příjemce této pomoci, ale také pro samotného
dobrovolníka, proto je jeho motivace velice důležitá. V knihovnách by měli dobrovolníci zastávat
pozice, na které není efektivní získávat placené
knihovníky. Například se mohou uplatnit jako
paní/pán na hlídání v dětských koutcích, mohou
zajišťovat večerní nebo víkendové kulturní akce
nebo pomáhat při práci s dětským čtenářem a stát
se tak asistenty profesionálních knihovníků nebo
pomáhat s propagací knihovny třeba na Facebooku. Mohou také vykonávat rutinní knihovnické činnosti, ale zde bych doporučovala velikou
opatrnost. Skutečně musí chtít tyto pomocné práce (např. zakládání knih do regálů) dělat. Samozřejmě mohou vykonávat i odborné knihovnické
práce, pokud je zvládají (mají patřičnou kvalifikaci) a chtějí se jimi zabývat. Pokud potřebujeme,
aby dobrovolník nastoupil na místo, kde dříve
pracoval profesionál, měl by o tom vědět a také
by měli o přijetí dobrovolníka na toto místo vědět
ostatní pracovníci a být informováni proč. V každém případě si musí management knihovny uvědomit, že ať postaví dobrovolníka na jakoukoliv
pozici, nemá stejnou odpovědnost jako placený
personál. Jeho odpovědnost je určena smlouvou,
kterou podepisuje s vysílající organizací, která
má sepsanou smlouvu s organizací přijímající,
tedy s knihovnou. Knihovny také mohou, stejně
jako SVK v Hradci Králové, uzavírat tzv. příkaz-

ní smlouvy přímo s dobrovolníky, kde vyjmenují
všechna práva a povinnosti obou stran. Doporučuji tam, kde to jde, dobrovolníkům se nebránit:
dodají vykonávané práci jiný rozměr – pohled
odjinud.

Bohužel přijmout dobrovolníky do knihovny není jednorázový akt. Jde o několikaměsíční
přípravu, která se liší podle toho, zda uzavírá
knihovna smlouvu s vysílající organizací nebo
podepisuje příkazní smlouvu přímo s dobrovolníkem. Na toto téma bylo zpracováno mnoho
článků, prezentací a proběhlo několik seminářů
(knihovnická dílna v Praze, seminář v Hradci
Králové a v Kroměříži), na všechny odkazuje
seznam doporučené literatury, který naleznete
v elektronické verzi zpravodaje. Nejdůležitější ze
všeho je promyslet si podrobně, na jaké pozice
se rozhodneme dobrovolníky přijímat, kolik by
jich mělo být a jakému typu dobrovolníků dáme
přednost (studenti, důchodci, maminky na mateřské dovolené, nezaměstnaní, hendikepovaní).
A pokud chceme být důslední, zahrneme dobrovolnické pozice do struktury organizace. Za nutné považuji dát si pozor na soulad motivace
dobrovolníka s našimi potřebami, proto je nutné
o motivech s dobrovolníkem podrobně pohovořit.
Velice důležité je dát vědět široké veřejnosti, že
přijímáme dobrovolníky; k tomu velice dobře poslouží web knihovny.
I když dobrovolníci pracují bez nároku na odměnu, lze jim nabídnout jisté benefity (např. průkazka do knihovny zdarma, bezplatná účast na
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vzdělávání, třeba i knihovnickém). Uznaným
benefitem však už není finanční odměna (byť
malá), kterou za svou práci na základě dohody
o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti dostávají dobrovolní knihovníci v malých
obecních knihovnách. Tito pracovníci nemohou
být považováni za dobrovolníky. Jistě všichni cítíme, že termín neodpovídá praxi. Protože se však
jedná o nejkratší a zažité pojmenování pracovní
pozice v obecní knihovně, asi žádnou alternativu
k tomuto pojmu v blízké době nenajdeme. Musíme proto velmi pečlivě zvažovat, kdy použijeme
termín dobrovolník v knihovně a kdy dobrovolný
knihovník.

Práce dobrovolníků v knihovnách je oboustranně přínosná. Dobrovolníci načerpají první
pracovní zkušenosti (například studenti), nové
znalosti a dovednosti, zvyšují si orientaci v oboru, navazují osobní kontakty, poznávají nové lidi,
zkusí si práci v týmu. Knihovny získávají nezávislý pohled na svou práci, inspirační základnu,
oživí se kolektiv a zkvalitní se služby pro veřejnost. Dobrovolníci určitě vnesou lidský a individuální přístup do práce s návštěvníky.
S koncem Evropského roku dobrovolníků děkuji všem dobrovolníkům v knihovnách za jejich
ochotu pomáhat v těchto institucích a doufám, že
i příští roky jim zachovají svou přízeň.

Východočeský podzimní umělecký maraton
Božena Blažková
V letošním roce se uskutečnil již 7. ročník Východočeského podzimního uměleckého maratonu.
Hlavním organizátorem a garantem akcí je Středisko východočeských spisovatelů. Z původních
jednotlivých samostatných besed se čtenáři, literárních večerů, autorských čtení a slavnostních
křtů knih se postupně stala přehlídka bohaté činnosti střediska, která se koná každoročně od září
do prosince. Maraton v současné době zahrnuje
nejen literaturu, ale i výtvarné, hudební a dramatické umění. Odehrává se kromě Pardubic ještě
v dalších 30 městech Pardubického kraje, dále
pak v kraji Vysočina, v Praze a dokonce i v Polsku. Pravidelně se také zapojují i knihovny našeho
kraje. V letošním roce to byla Studijní a vědecká
knihovna v Hradci Králové s autorským čtením
Josefa Krečmera, Městská knihovna v Opočně
s autorským čtením Boženy Tymichové a Městská knihovna v Týništi nad Orlicí, kde se čtenáři
besedovali Pavel Pešát, Lubomír Macháček a Marie Ungrátová. Díky spisovatelce Věře Kopecké
jsou pravidelně organizovány Dny poezie v Broumově a přehlídka Básníci bez hranic v polském
příhraničí.

38 U NÁS • ZIMA 2011

Slavnostní zahájení se konalo za podpory
a osobní účasti primátorky Pardubic Štěpánky
Fraňkové, která ve svém úvodním vystoupení
promluvila o svém vztahu k četbě a k literatuře. Celou akci moderovala spisovatelka Marcella
Marboe. V programu vystoupili zástupci Klubu
autorů literatury faktu – KALF - spisovatelé Roman Cílek, Karel Richter a Miroslav Kučera. Seznámili přítomné se současným stavem literatury
faktu a vlastní tvorbou. Poutavě pohovořili o rozdílu mezi historickou literaturou a literaturou faktu.
Jako příklad uvedli, že i fotograf pracuje s realitou
za pomoci světla a úhlu pohledu. Cílem autorů literatury faktu je dát čtenáři možnost prožitku. Není
jim vlastní povrchní atraktivita, ale snaží se rozvíjet city a ukázat hodnoty života. Na zahájení také
vystoupil Bc. Tomáš Magnusek, který seznámil
přítomné se současným stavem Obce spisovatelů.
Více informací nejen o Maratonu, ale o celé
bohaté činnosti Střediska východočeských autorů, naleznete na webových stránkách: http://www.
spisovatelevc.cz/ . Můžete zde také získat inspiraci pro akci, kterou uspořádá vaše knihovna v rámci Maratonu na podzim roku 2012.

kdo je

Nakladatelství - oděvní salón příběhů
Kuchařky, kuchařky přicházejí…
Petra Mikulecká
Vymyslet, jaká nakladatelství si vezmeme
na mušku pro poslední letošní číslo zpravodaje,
nebylo vůbec těžké, protože ať už chceme, či ne,
Vánoce se blíží a s nimi i typické sváteční radosti,
jakými jsou pečení nebo vaření. A tak jsem opět
zasedla k počítači, k ruce jsem si vzala Almanach
Labyrint pro rok 2011 a vnořila jsem se do světa vůní a chutí. Překvapilo mě, že nakladatelství,
která by se zaměřovala převážně na gastronomii,
je poměrně těžké najít. Většinou jsou kuchařky
pouze jedním z mnoha témat, která vydávají. Ale
začněme těmi, která se specializují pouze na jídlo
a vaření.
ICE, nakladatelství z kuchyně a o kuchtění
bylo založeno Ilonou Chovancovou v roce 2008.
Paní Chovancová zatím vede celé nakladatelství
sama. To znamená, že sama recepty zkouší i vymýšlí, sama je sepisuje, sama fotografuje a sama
si je i vydává. Zatím nabízí k prodeji pouze jednu
knihu s názvem Hravá kuchařka, ale podle informací na jejím webu http://www.icenakladatelstvi.
cz/ už pilně pracuje na další. Kromě prodeje knihy nabízí webové stránky také ukázky a recepty
některých pokrmů.
Krásný název nese nakladatelství Zapálená
kuchařka Lenky Požárové (kde se asi vzal ten
nápad s pojmenováním nakladatelství ). Vydává řadu kuchařek, o kterých mají na webových
stránkách http://www.zapalena-kucharka.cz/ napsáno, že „vznikly z čirého nadšení, bez kompromisů a velkého vydavatelství za zády“. Pokrmy
zde najdete z ryze českých surovin a nejedná se
o sesbírané recepty, ale o originály. Pro nás, co
vaření chceme mít co nejrychleji za sebou, je
zajímavá informace, že většina receptů ze zmíněných kuchařek nepřesáhne dobu přípravy více
než 30 minut. A co mě opravdu pobavilo, je informace, že všechny vymyšlené recepty byly testovány na chlapovi, takže jsou zaručeně chutné .

Nakladatelství Zapálená kuchařka vydává zatím
dvě ediční řady: Jak jsem proje(d)la svět a Což
takhle dát si… V edici Jak jsem proje(d)la svět
vyšla první kniha s názvem Jak jsem proje(d)la
svět aneb Cestopisy a recepty. Jak už název napovídá, jedná se o pohled do jídelníčku v zahraničí.
Nechybí harmonogram cesty, seznam typických
surovin a recepty. V edici Což takhle dát si... vyšlo už knížek mnohem více. Můžete se inspirovat
recepty z dýně, tvarohu, mrkve, chřestu a mnoha
dalších. Přímo na stránkách naleznete i e-shop,
kde je možné knížky objednat.
Pokud však hledáte něco vyloženě odborného z oblasti cukrářské, doporučuji se podívat na
stránky Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v ČR, protože i oni mají své vydavatelství
http://www.svazpekaru.cz. Vydávají měsíčník
Pekař a cukrář a jedná se o aktuální dění v cukrářském světě, které slouží jako prostředek pro
mapování trendů a novinek na trhu.
Ale abychom během vánočního pečení a vaření alespoň pomysleli na své zdraví, zdravou
výživou se už 20 let komplexně zabývá Nakladatelství Pavly Momčilové, které od roku 1998 nese
název MEDICA PUBLISHING. Nakladatelství
přináší knihy o dietoterapii a zdravém životním
stylu. Recepty jsou vhodné pro malé i větší děti,
nastávající i kojící matky nebo pro seniory.
Tady ryze gastronomická nakladatelství končí,
ale to neznamená, že by i jiná nestála za zmínku. Například nakladatelství DONA. Vzniklo
už v roce 1990 a specializuje se na literaturu pro
volný čas především z oblasti gastronomie a kynologie, ale naleznete zde také příručky o chovu papoušků, nebo o pěstování léčivých rostlin.
Autory zde vydávaných kuchařek jsou přední
gastronomičtí odborníci i zkušení kuchaři amatéři. Veškerou jejich produkci naleznete na http://
www.dona.cz/.
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Jako další nakladatelství bychom mohli jmenovat IKAR http://ikar-knihy.cz/, které vydává
především moderní překladovou a původní beletrii pro ženy, historickou literaturu, světová klasická díla a praktické příručky, mezi které patří právě i kuchařky, nebo nakladatelství Ratio, které
je na knižním trhu už od roku 1993. K dnešnímu
dni vydává tři ediční řady: Gastronomie, Příroda
a Prométheus. Edice Gastronomie nepřináší pouze kuchařky, ale knihy o gastronomii jako takové.
To znamená, že si zde můžete objednat například
encyklopedické slovníky gastronomie, komplex-

ní přehledy o hotelovém provozu, souhrny o stolování a podobně. Knihy můžete objednávat zde:
http://www.volny.cz/vydavatelstvi_ratio/
Pokud však chcete mít komplexnější přehled
toho, co je z oblasti vaření a pečení na našem trhu
k dostání, podívejte se například na internetový
obchod www.kucharky.cz, kde jsou knížky z oblasti gastronomie přehledně členěny.
Přeji Vám krásné Vánoce a ať Vám některá
z kuchařek nebo odborných gastronomických publikací přispěje k vánoční pohodě.

Malé zamyšlení nad 50. výročím úmrtí sestry
slavných bratří
Božena Blažková
Od úmrtí Heleny Čapkové (1885-1961) uplynulo v listopadu 50 let. Narodila se u babičky
v Hronově a dětství prožila v Malých Svatoňovicích a v Úpici po boku svých mladších bratrů Josefa a Karla. Byla sice jen o málo starší než bratři,
ale přesto se o ně od malička starala a pečovat
o ně nepřestala v podstatě celý život. O jejím životě a literárním díle toho veřejnost mnoho neví,
i když je na internetu možné najít celou řadu odkazů s jejím jménem. Je např. uváděna i na webu
Spisovatelé.cz. Většinou však je uváděna pouze
jako autorka vzpomínkové knížky Moji milí bratři, jejíhož vydání v roce 1962 se již sama nedožila.

Heleny Čapkové“. Hlavní částí a skutečným vyvrcholením vzpomínkového odpoledne byl pořad
sestavený na základě životopisné knížky Heleny
Čapkové „Moji milí bratři“. Scénář napsal Josef
Protiva, režie se ujal MgA. Jiří Hraše a uměleckého ztvárnění MgA. herečka Gabriela Vránová
s hudebním doprovodem PhDr. Jiřího Pešičky.
V závěrečné části vystoupila Mgr. Jindra Hylmarová, která v roce 2009 převzala pozůstalost
Heleny Čapkové. Její snahou je zpřístupnit dosud
nepublikované materiály o jejích životních peripetiích a rozšířit Muzeum bratří Čapků o samostatnou expozici sestry slavných bratří. Zajímavé
Společnost bratří Čapků a Muzeum bratří Čap- materiály týkající se života Heleny Čapkové a její
ků věnují zaslouženou pozornost nejen slavným rodiny byly použity na doprovodné výstavě.
bratřím, ale snaží se veřejnosti připomínat právě
V naší historii, nejen literární, nalezneme
i jejich sestru, která jim po celý život byla oporou. mnoho podobných zajímavých osudů, které
V říjnu letošního roku se za velkého zájmu veřej- v dnešní době, která propaguje nejrůznější „celenosti konal v Malých Svatoňovicích pořad Hele- brity“, zdánlivě nemají co říci. Zde se otevírá velna Čapková - 50. výročí úmrtí. Na úvod vystoupil ký prostor pro „nadšence“, kteří dokážou odkaz
náchodský profesor, regionální badatel a dopi- osobností působících v regionu jejich působnosti
sovatel našeho zpravodaje Aleš Fetters, který je pochopit a účelně propagovat.
autorem publikace „Osudu navzdory: život a dílo
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Spolek přátel krásného slova – líheň mladých
hradeckých literátů
Zuzana Hloušková
Občanské sdružení Spolek přátel krásného
slova (SPKS) založili na jaře 2003 královéhradečtí literáti–amatéři s úmyslem prezentovat
vlastní tvorbu a podpořit zájem o literaturu a četbu především u mladých lidí. Dnes má Spolek za
sebou téměř 8 let poměrně bohaté činnosti, během které se podařilo zrealizovat řadu akcí, jako
jsou poetické večery, autorská čtení a komponované pořady o spisovatelích, často s doprovodem
živé hudby. Světlo světa spatřily také tři spolkové
almanachy s ukázkami z díla členů, kterými jsou
neprofesionální autoři, byť někteří z nich zaznamenali i drobné úspěchy na literárním poli v podobě útlých sbírek poezie či fejetonů v místním
tisku. Žánrové zaměření členů je velmi pestré, od
poezie přes fejetony a črty, pohádky, humoristickou prózu až k fantasy a science fiction. Spojuje
je nejenom stejný zájem, ale i přátelství a sdílení
rodinných, studijních i pracovních peripetií.
Spolek na počátku své činnosti převzal od jiné
neziskové organizace pořádání literární soutěže
O Cenu Hradeckého Škrabáka, určené místním
začínajícím autorům prózy, poezie a publicistiky ve věku 10-22 let, která se následně dočkala
dalších 7 ročníků. Z každého ročníku se podařilo
vydat sborníček vítězných prací, jehož podoba
se postupně proměnila v profesionálně zpracovanou publikaci. Ze soutěže se stala regionální
svébytná akce, do které se za její historii zapojilo
celkem 479 autorů a která do řad porotců a hostů slavnostního vyhlášení výsledků zlákala řadu
známých osobností (např. Igor Chaun, Pepa Nos,
Jan Vodňanský, Vlastislav Toman). Tak jako se
vše vyvíjí a roste, měnily se také představy členů

o účinné podpoře začínajících autorů. Už nestačilo pouze shromažďovat literární počiny mladých
lidí a rozdávat ceny. Proto se v roce 2011 literární
soutěž proměnila ve Škrabákovy dílny tvůrčího psaní. O jejich průběhu jste se mohli dočíst
v minulém čísle zpravodaje. Po tříměsíční práci
nakonec úspěšně absolvovalo 12 autorů a svoje
uznání jim přijel vyjádřit předseda českého PEN
klubu Jiří Dědeček. Slavnostní ukončení 1. ročníku Škrabodílen proběhlo ve středu 26. října
2011 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci
Králové v rámci Setkání knihovnic a knihovníků a všech přátel krásného slova. V první části
programu Spolek představil jednotlivé úspěšné
absolventy Škrabodílen. Každý z nich pak dostal
příležitost přečíst ukázku ze své tvorby a převzal
také osvědčení o účasti a další ceny. Jednotlivé
sekce doprovázel drobným komentářem garant
příslušné dílny, velmi oživující bylo společné
vystoupení oceněných začínajících básníků, kteří
recitovali své verše z putovního výtisku Literární
přílohy Kulturních novin, kde byl uveřejněn výběr z textů vzešlých ze Škrabodílen. V druhé části
programu došlo na již tradiční udílení titulů Knihovnice/Knihovník roku Královéhradeckého kraje a na křest publikace Knihovny v proudu času.
Věříme, že tak byla založena nová tradice a že se
setkání knihovníků a přátel literatury podaří zase
někdy zopakovat.
Druhou výraznou složku činnosti Spolku tvoří autorská čtení, pořádaná převážně ve Sluneční
čajovně a krátkodobě v Literární kavárně SVK
v Hradci Králové. Autorská čtení patří spíše ke
komornějším akcím, pravidlem se stala násled-

U NÁS • ZIMA 2011 41

Políbeni múzou
ná diskuse, poskytující původci textu upřímnou
a konstruktivní zpětnou vazbu. Ročně se podaří
uspořádat kolem šesti těchto vystoupení, s trvale narůstajícím počtem členů lze předpokládat
i vyšší četnost třeba už v příštím roce. Příležitostně Spolek představuje na svých akcích zajímavé
hosty, naposledy to byl např. František Novotný,
náš přední autor vědecko-fantastické literatury
a dvojnásobný laureát Ceny Karla Čapka, jehož
autorské čtení z románu Prsten od vévodkyně
spolek uspořádal pro veřejnost ve spolupráci se
Studijní a vědeckou knihovnou v rámci Týdne
knihoven. V pondělí 3. 10. tak měli posluchači
možnost vyslechnout si autorovo fenomenální
vyprávění o záhadách, které obestírají život Boženy Němcové, a být u zrodu nového žánru, kde
se snoubí historická fakta s prvky žánru fantasy.
V poslední době se členové Spolku zaměřují
na propagační aktivity, jejichž cílem je upozornit na činnost SPKS především hradeckou veřejnost a rozvíjet zájem o literaturu mezi mladými
lidmi. Spolek se např. podílel na letní čtenářské
soutěži Poznejte hrad, prezentoval se formou happeningu v kostýmech během Slavností královny Elišky na Velkém náměstí v Hradci Králové
nebo na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Vrcholem letošního osvětového úsilí
se stala kampaň Hradecká kapka poezie, kterou
se Spolek přihlásil do 13. ročníku festivalu Den
poezie, konaného podobně jako v předchozích
letech na památku narození Karla Hynka Máchy
(* 16. 11. 1810). Letošní ročník se díky desítkám
regionálních pořadatelů rozrostl po 40 městech
po celé naší republice. Cílem naší kampaně, zaštítěné sloganem „Kapka poezie nikoho nezabije“, bylo probudit uvadající zájem o poezii jako
takovou a ukázat obyvatelům Hradce Králové, že
poezie není mrtvá. Členové SPKS vlastnoručně
vyrobili více než 1000 ruliček v dárkovém balení, na které bylo spotřebováno pět balíků trojbarevného papíru a více než 200 m provázku pro
ozdobnou mašličku. Každá rulička, obsahující
jednu z 16 básní z pera členů SPKS, byla očíslo-
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vaná, a dokud se svitek nerozbalil, nebylo možné
poznat, jaká báseň uvnitř je. Rulička číslo šestnáct však byla zvláštní. Jako na jediné na ní totiž
nebyl text, ale naopak prázdné řádky čekající na
zaplnění. Tím jsme chtěli do celé akce zapojit
i samotné čtenáře a vyprovokovat je, aby si sami
zkusili napsat svou vlastní báseň. Ruličku a milý
úsměv rozdávali v týdnu od 7. 11. do 14. 11. nejen sami členové spolku, ale i studenti Univerzity Hradec Králové a žáci některých královéhradeckých středních škol. Narazit jste na ně mohli
v prostorách Univerzity Hradec Králové, v AC-klubu, na hlavním vlakovém nádraží, na úřadech,
v obchodních domech. Jedním z rozdávacích míst
se stala i Studijní a vědecká knihovna v Hradci
Králové a příště to může být třeba i ta vaše!
Před dvěma lety dospěl Spolek k zahájení
vlastního vydavatelského programu Škrabákova
expedice, v rámci kterého se v roce 2009 podařilo vydat humoristicky laděnou knížku Jaroslava Svobody Houbotlas a v roce 2010 fantasy
román Zuzany Hlouškové Čtyři klíče. Zmíněné
autory i jejich knihy rádi představíme v některém
z dalších čísel tohoto zpravodaje. K nejnovějším záměrům patří obnovení spolkového e-zinu
Škrabopis, který by se měl z občasníku proměnit
v lifestylový literární časopis, věnující se otázkám tvůrčího psaní, literárním soutěžím, žánrům
zábavné literatury pro mládež, počinům komunitního literárního světa (literární spolky, kavárny,
projekty, kampaně apod.) a ukázkám z tvorby
začínajících autorů. Úroveň, rozsah a obsah zpravodaje budou zvoleny s ohledem na zájmy cílové
skupiny čtenářů mezi 15-25 lety a se záměrem
kultivace čtenářského vkusu a podpory písemného projevu mladé generace zábavnou a nenásilnou formou. Zda se záměr podaří, ukáže jenom
čas.
Pokud vás činnost SPKS zaujala, podívejte se
ještě na webové stránky: http://www.spks.info/

Políbeni múzou

S krví o závod
Tereza Dvořáková
Ničím zvláštní úterní odpoledne. Jen ta zima
kdyby nebyla tak nesnesitelná. Její vyčíslení se
na mě šklebilo z příček teploměru zhruba 5 stupňů pod hranicí únosnosti. Chlad byl v mém těle
snad již úplně všude a tak, jak by to udělaly zuby
jakékoliv jiné obyčejné šestnáctileté blondýnky,
začaly i moje neovladatelně drkotat. Nejsem si
jistá, jestli to také způsobila zima, ale začínalo se
mi chtít neuvěřitelně spát. Na bezdomovce jsem
asi v nových kozačkách na podpatku a s černou
kabelčičkou u ruky nevypadala, ale zjev očividně zmrzlé, na lavičce se choulící studentky, mohl
vyvolat dojem, že jsem z domova utekla. Jinak si
nedokážu vyložit, co mě tak odlišovalo od ostatních, že se jich na mě pár otočilo.
Sama sobě už jsem přednášela rádoby odlehčené věty typu: „No co, tak nepřijde, prostě se
otočíš a půjdeš domů. Bude tě sice trochu vytáčet,
že jsi tu jak idiot stepovala, ale horké kakao to
napraví. Nebo taky ne.“
Zrovna když jsem začínala svou mysl pouštět
až do oblasti „a co když se mu něco stalo?“, vtom
se okolní ovzduší něčím proměnilo. Všechny
zvuky jako by se utlumily a k očím mi jako střela vylétla zpráva: „Zvedni oči!“. Najednou, jako
zásah štětcem na do té doby sněhobílé plátno, tak
moc radikálně, se všechno proměnilo.
Svět se okamžitě zpomalil, dokázala jsem vnímat jen jeho siluetu a jediná myšlenka volně plující mou hlavou nemohla být negativní.
Oči, které jako prozatím jediný indikátor toho
ohromného štěstí láskou absolutně přetékaly.
Z prostoru kolem nich muselo se to všechno vyvalit někam dál, nejlépe ve směru tíhové síly dolů.
Hned pod očima zahřály pozitivní emoce mé tváře natolik, že přestaly vlivem zimy a akutního
nedokrvení blednout a byly okamžitě, jak se na
zpitomělé láskou sluší, rozkošně červené. Z obou
stran mého obličeje působily na sebe city tak silně jako magnety. Přitahovaly se do té doby, než

se to všechno setkalo uprostřed, na špičce mého
nosu, a ten začal z přemíry optimismu neodbytně
svědit.
Ze vzdálené siluety jeho těla začínala jsem již
rozeznávat všechny podstatné části. Rozcuchané
vlasy, vysoká postava, na kluka nepochopitelné
nohy. Všechno to natřásalo se v rytmu dopadání
na dlažbu chodníku, jak se během snažil nahnat
to dvouminutové zpoždění, které mně ovšem bez
něj připadalo nekonečné.
Tekoucí lavina zmocnila se již jednoho z nejméně ovladatelných ukazatelů aktuálního rozpoložení a roztáhla mé rty do nepopiratelně naivního úsměvu. Pod náporem lásky nezvládla má
brada nic lepšího, než že se nesmyslně rozklepala.
I když to by se dalo svést i na zimu. Celek obličeje trhalo jen mé až příliš realistické čelo se dvěma
vlnkami vrásek. V okamžiku, kdy si to částečka
té masy řinoucí se mým tělem uvědomila, oddělila se od zbytku a zaskočila si vše napravit. A najednou dokonalá hladkost mého čela mohla konkurovat nejupravenější rychlobruslařské dráze ve
vesmíru. Jeho neporušenost hraničila s nepřirozeností až tak, že zábrany mezi nimi zcela padly.
Povrch krku se mi zvlnil hrbolky husí kůže
a téměř přesně záhyby páteře projel mi mráz.
Řeka se nyní probojovala k místu nejatakovanějšímu. Rychlou zkratkou přes klíční kost se dostala až k oblasti okolo centrály krevního oběhu
i celého mého žití. Najednou se nečekaně a i pouze nepocítitelně málo zpomalila a stěny mého
srdce po proniknutí osrdečníkem dobyla takovou
elegancí a lehkostí, jakou vykazuje snad jen paprsek slunce přetínající kapku rosy zachycenou
časně zrána ve stříbřité pavučině. Dosažením
nejočekávanějšího z cílů rozlévání nabrala skupina emocí pozbyté rychlosti a vylétla zpět o pár
centimetrů výše. Zde zahltila láskou celé paže od
ramen až po konečky prstů. Teplota, na kterou se
tato část těla ohřála, by při měření jistě křičela
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z displeje teploměru po studených zábalech.
Od hrudníku nahoru bylo již všechno citem
vážnějším než náklonnost pohlceno, až na zadní
část mé hlavy a vlasy do té doby volně polehávající po mých ramenech. Ty se uvědoměním, že
jsou až příliš pasivní, začaly nekontrolovatelně,
za podpory vánku, který měl pouze jeden nedostatek, a to, že neexistoval, střídavě lehounce nadzvedávat a opět do původní polohy upadat. Zmíněné temeno i týl nechaly se naivní přízní zlákat
jen k tomu, aby ji každou molekulou, každým
atomem vstřebaly.
Jeho silueta začínala se vyostřovat a já už registrovala nepopsatelně nádherný úsměv. Nevím,
jak ho i v tak zuřivém běhu dokázal udržet, ale on
je prostě kouzelník. Čím blíže jsem byla očekávanému prvnímu dotyku toho dne, tím zběsileji
všechno to ve mně uhánělo obdařit láskou každý
nedotčený centimetr mého já.
Dosud nedotčená krajina břišní počala se
v okamžiku roztahovat, aby připravila co nejvíce prostoru pro hejno motýlů, které se do ní neznámo odkud hrnulo. Třepotání křídel mě natolik okouzlilo, že se mi zdálo být zcela přirozené.
Znáte přeci ty lehké dotyky motýlích řas, které
vás dokážou naprosto oprostit od reality. Hlavně
od té, že samo je vlastně výplodem vaší fantazie.
Nebo snad ne?
Motýlími doteky rozproudila se krev natolik
rychle, že se její teplota zvýšila a dokázala i ohřát
zmiňovanou břišní oblast, a to i zezadu. Teplá
záda ve mně vyvolala skvělý pocit, že moje ledviny nebudou to, co čekání odnese ze všeho nejvíc.
Doufám jednoduše, že když se nyní natolik ohřál
celý trup z obou stran, nebudou tak ledové ani
orgány, které kryjí.
Celé tělo tetelilo se již blahem, jediné, co ještě
zůstalo obyčejné, byly mé nohy. Stehna mi absolutně ztuhla a tím značně znesnadňovala pohyb
kupředu. Oblast pod nimi, dva výběžky na mých
jinak absolutně nezajímavých jednotvárných nohou, projevily to, že k nim již vlna dorazila, přesně tak, jak by každý od fádních šestnáctiletých
kolen očekával. Rozklepala se stylem, který by
jim i lístky osiky mohly závidět. Pod rozechvělými koleny očekávala nápor poslední etapa to-
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hoto závodu v rychlosti prolétnutí tělem člověka.
Účastníky byla má krev, tuto činnost již dlouhou
polovinu druhého desetiletí a jeden rok navíc
vykonávající, a cit, který také nebyl úplným nováčkem, ale sílu, kterou předváděl v soubojích
posledních dnů, od něj nikdo nečekal.
Do závěrečného úseku cesty vlétla všechna ta
láska ohromnou rychlostí a ozbrojujíc okolí takovou silou, že nejen má lýtka i holeně, ale i části mých nohou zemi nejbližší pevné půdě byly
přeplněny ideou o rozskočení se samým štěstím.
Přijatelnější z praktického hlediska bylo ovšem
nanosekundové odlepení se od země, o kterém
nejsem odhodlaná tvrdit, že se mimo smysly
všech na světě neuskutečnilo. O vítězi závodu
nemá smysl delší dobu polemizovat.
Mé malé já, zmatené ze všeho, co se stihlo za
těch pár zlomků vteřin odehrát, ve svém kompletu jen idiotsky postávalo. Příčina celého toho
tyátru se za dobu, kdy se uskutečnil ohromně důležitý závod, zvládla přiblížit jen o pár skoků. Za
tu chviličku, kdy tu ale už láskou zavalena tupě
zírám, doběhl drahý až ke mně. Konečně jsem
si mohla zblízka prohlédnout nejnádhernější,
i vzdory jeho odporu hnědé, oči a božské půlměsíčky rtů, na kterých je kromě jejich dokonalosti neuvěřitelné to, že něco tak krutě obyčejného
jako já se jich může dotýkat. Úžasně bezchybný
nos či, jak by vám potvrdila paní doktorka, „na
kluka až příliš nádherné zuby“. Miliardy pochybně maličkých atomů, skládající dohromady jeho
dokonalost a nezpochybnitelnou nádheru, a přitom každý musí být sám o sobě dokonale do detailů vyladěný. Neskutečná důslednost.
Je prostě úžasný (stále, i s odstupem téměř pěti
měsíců).
Až neuvěřitelné zdá se to být, ale cesta, která
mi aktuálně přijde v časoprostoru nejpodstatnější,
je ta, kterou téměř každodenně urazí záplava citů,
nyní již s jasným předstihem před rychlostí krve,
mým tělem. Pravděpodobně je to až nelidsky naivní, ale věřím, že takovou rychlost, jakou dokáže vyvolat jeden pohled na něj, jedinou možnou
osobu ve vesmíru, která je jejího vyprovokování
schopná, nevyvine nikdy nic čistšího, než stoprocentní štěstí.

tipy a náměty

Výběrové dotační řízení pro rok 2012
Oddělení služeb knihovnám
Ministerstvo kultury – samostatné oddělení literatury a knihoven vyhlašuje výběrové řízení pro
rok 2012 na poskytnutí dotací provozovatelům
knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001
Sbírky.

Jedná se o program Veřejné informační služby knihoven – VISK a dotační řízení Knihovna
21. století – K21. Přihlášky a stanovené podmínky naleznete na adrese: http://www.mkcr.cz a na
adrese www.nkp.cz . Uzávěrka je 10. ledna 2012.

Vychází publikace o architektuře knihoven
Oddělení služeb knihovnám
Postavit novou knihovnu nebo ji alespoň pořádně zrekonstruovat je velkým snem mnohých
knihoven a jejich pracovníků. Prosadit a realizovat výstavbu knihovny je velmi zdlouhavý a
složitý proces, při kterém většině chybí potřebné
znalosti a zkušenosti. Definovat potřeby uživatelů tak, aby knihovna vyhovovala jejich současným i budoucím požadavkům, zjistit dodavatele
speciálních zařízení či získat kontakty na projektanty a specialisty bývá velmi složitým oříškem,
protože často chybí zkušeností s tímto typem
stavby. Poslední odborné publikace na téma výstavby knihoven byly na Slovensku či v Čechách
vydávány v 70. a 80. letech minulého století.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
letos vydává publikaci Ladislava Kurky Architektura knihoven. Autor působil jako konzultant
při přípravě a realizaci desítek staveb knihoven.
Publikace je určena knihovníkům, architektům,
projektantům i studujícím těchto oborů, ale také
zřizovatelům a provozovatelům knihoven. Představuje základní souhrn poznatků, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci výstavby knihoven.
Publikaci v ceně 250 Kč si můžete objednat
pomocí webového formuláře na adrese:
http://www.skipcr.cz/co-je-skip/publikace/
objednavky-publikaci-skip .

Sesterské knihovny
Oddělení služeb knihovnám
Program NAPLE Sister Libraries, tj. Sesterské
knihovny, je určený veřejným knihovnám, které
by chtěly ve své činnosti využít dvoustrannou neformální spolupráci s jinou evropskou knihovnou.
Tiskovou zprávu naleznete na adrese:
http://knihovnam.nkp.cz/docs/NAPLE/
NAPLEsistTK.pdf .

Všechny ostatní důležité informace najdete na
stránkách programu:
http://sisterlibrariesnaple.wordpress.com .
Pokud vás projekt zaujme a budete potřebovat
cokoliv upřesnit, můžete se obrátit na kolegyni
Evu Bartůňkovou z Knihovnického institutu Národní knihovny ( eva.bartunkova@nkp.cz ).
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Čtenářství a čtenářské soutěže
Oddělení služeb knihovnám
Na webu Knihovnického institutu Národní knihovny ČR věnovaném čtenářství http://
knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/
litSouteze.htm je aktualizovaný přehled cca 150
literárních cen a soutěží, které jsou známé a mno-

ho z nich pořádají právě knihovny. Pokud zde
vaše literární soutěž či cena chybí nebo jsou na
našich stránkách uvedeny neaktuální údaje, informujte prosím Romana Giebische (roman.geibisch@nkp.cz ).

Setkání knihovnic a knihovníků
a všech přátel
krásného slova

Půjčování a shromažďování zvukových záznamů
Oddělení služeb knihovnám
Pokud půjčujete zvukové záznamy a vaše
knihovna není dosud zahrnuta v „Seznamu
knihoven, které půjčují nebo shromažďují zvukové záznamy“ (viz zde:
http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=03_Leg/01_LegPod/ZvukPujcSezn04.htm
), oznamte prosím tuto skutečnost vyplněním
a odesláním formuláře, který je k dispozici na

adrese:
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/ZvukPujcOzn.htm
.
Pokud byste měli s vyplněním formuláře potíže,
odešlete požadované údaje na adresu: ivo.hoch@
nkp.cz . Kolegovi Hochovi také napište, pokud
vaše knihovna na rozdíl od minulého roku začala půjčovat v tomto roce zvukové dokumenty za
úhradu, nebo zda naopak začala v tomto roce půjčovat zvukové dokumenty bezplatně.

„Veškerý opravdový život je potkávání“
Jana Benešová
Právě jsem prožila úžasné setkání, o které se
s Vámi chci podělit a případně jej dalším knihovnám i zprostředkovat. Dalo by se říct, že jsem
prožila jednu z mnoha besed, které naše knihovna
pořádá. Určitě to znáte, někdy je člověk nadšen
a dlouho vzpomíná, někdy se ale stane, že je to jen
pracovní povinnost, která mnoho dojmů nezanechá. Toto setkání patří do první zmíněné kategorie, a to do jejího čela. Do jičínské knihovny a pak
i mezi studenty Lepařova gymnázia v Jičíně zavítal
kněz, básník a překladatel Miroslav Matouš. Náš
host nedávno oslavil devadesáté narozeniny, přesto je čilý i činný a jeho paměť mu všichni můžeme
závidět. Recituje cizí i své verše, pamatuje jména,
letopočty. Vypráví o setkání s velice zajímavými
lidmi, jako Petr Bezruč, Josef Bohuslav Foerster,
Leontina Mašínová Fráňa Šrámek, František Hrubín a další. Především ale umí naslouchat a citlivě
se vyjádřit k nastolenému problému. Po necelých
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dvou dnech, které jsem s ním mohla prožít, už vím,
co to znamená, když se řekne „vzácný člověk“. Pokud by některá knihovna měla zájem pozvat pana
Matouše na besedu či autorské čtení, ráda poskytnu kontakt (benesova@knihovna.jicn.cz).
Z díla:
Moje zvířátka, V naší zahrádce (1958) – leporela
Uhel a křída (1995), Světla a stíny strun (1997),
Únik z Babylonu (2000), Znělky pro mou milou
(2008), Pouť za světlem (2008) – básnické sbírky
Cherubský poutník – přebásnění básnického souboru Angela Silesia
Putování rosou i prachem (2011) – zúročené zkušenosti z vlastních osudů v politickém stínu i ze
soukromých rozhovorů s řadou osobností o generaci starších – tuto knihu je možno zakoupit
v Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně.

Do čísla přispěli:
Mgr. Jana Benešová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Božena Blažková – SVK Hradec
Králové, Markéta Dubnová – Knihovna města Hradce Králové, Tereza Dvořáková, Mgr. Zuzana
Hloušková – Spolek přátel krásného slova Hradec Králové, Dagmar Honsnejmanová – Knihovna
u Mokřinky Mokré, Zdena Horská – Knihovna města Hradce Králové, Olga Jakubcová – Železnice,
Marta Lelková – MěK Náchod, Mgr. Petra Mikulecká – SVK Hradec Králové, Bc. Ivana
Novotná – SVK Hradec Králové, Markéta Poživilová – Knihovna města Hradce Králové, Jana
Sehnalová – MěK Rtyně v Podkrkonoší, Eva Semrádová – SVK Hradec Králové, PhDr. Alena
Součková – SVK Hradec Králové, Mgr. Eva Svobodová – SVK Hradec Králové, Mgr. Marie
Štyndlová – SVK Hradec Králové, Věra Trybenekrová – Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně, Markéta
Tučková – Obecní knihovna Batňovice, Bc. Vanda Vaníčková – Univerzita Hradec Králové

