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Božena Blažková
Mezi vlastnosti, které nejsou tzv. „in“, patří
i věrnost. O to více je obdivuhodná dlouholetá
věrnost nejen četbě, ale i knihovně. Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil v letošním
roce jako kritérium pro vyhodnocení Krále čtenářů
právě dlouholetý vztah mezi čtenářem a knihovnou. Určitě není náhodou, že oba krajští vítězové
– pan Macháček i paní Zacharová – kromě vyznání
knihám a čtení nezapomněli poděkovat svým knihovnicím a oba si svorně přáli, aby jim jejich knihovnice i nadále zachovaly přízeň a péči.
Známý psycholog dr. Mertin tvrdí, že pokud
čtou rodiče i prarodiče před dětmi a dětem, pak
se z dětí většinou též stávají čtenáři. Přirozeně totiž napodobují a následují rodinný vzorec chování. V této souvislosti se mi také vybavila knížka
M. Winterhoffa Proč se z našich dětí stávají tyrani
aneb Ztracené dětství. Pro zachování přesnosti si
dovolím z této knížky citovat: „Moderní společnost je napadena nákazou, která se jmenuje virus
času. Tempo znamená všechno, rychlost vládne
světu. Tomu, kdo je pomalý, hrozí, že neobstojí
v soutěži s těmi, kdo pro něj představují konkurenci, a to jak v povolání, tak stále častěji i v soukromém životě. … Dopřejme si času a úlevy, nechme
zavládnout klid. Čas je počátek řešení poruch
vztahů a díky němu se můžeme dostat o hodně dál.“
Potřeba času a zklidnění neplatí jen pro vztahy
v rodině, ale pro celou společnost. Dopřejme si
volný čas a nechme alespoň na chvíli zavládnout
klid. Třeba se nám právě v této vzácné chvilce
podaří stanovit si priority a uvědomíme si, že nemusíme stíhat všechno. Každý jsme jiný, a proto
i každá knihovna má právo být jiná. A je umění
vybrat si z množství aktivit a nabízených možností
rozvoje právě tu, která vyhovuje nám a našim čtenářům (a pochopitelně i našim zřizovatelům).
Berte prosím naše letošní „retrovzpomínání“ jako ony vzácné chvilky zastavení, oddechu
a času k přemýšlení, co už je překonané a patří
minulosti. A co z časů dřívějších má trvalou hodnotu a stojí za to se k tomu vrátit. Na ukázku si
opět dovolím ocitovat krásný mail, který mne
velmi potěšil, a věřím, že bude inspirací pro další
knihovníky: „Přeji krásný den, knihovnicko-informační zpravodaj „U nás“, který jsme obdrželi od

OK Jičín, zveřejnil „Retrovýzvu“ k regionálnímu
knihovnickému nej... S radostí jsem toto uvítala,
protože při průběžném listování ve starých knížkách jak ze soukromé sbírky, tak i starých knížkách knihovny, jsem našla a zároveň archivovala
vlepky, které Vám posílám. Toto mám v plánu
zveřejnit na výstavním panelu v knihovně. Zároveň dovolte, abych touto cestou poděkovala pracovníkům Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně za
exkluzivní spolupráci.
S přáním „čtenář v každé rodině“ Vás zdraví Daniela a Petr Valentovi, Místní knihovna Úhlejov
K tomu myslím není co dodat. Snad jen to,
že na zadní straně obálky si můžete prohlédnout
ukázku ze sbírky knihovny v Úhlejově.
V čísle, které držíte v rukou, si mj. dovolujeme
připomenout nadcházející devadesáté narozeniny
spisovatelky a velké příznivkyně knihoven a čtenářů Marie Kubátové. Paní spisovatelce vzdáváme hold a děkujeme nejen za všechnu její literární
činnost, ale i za práci doslova „buditelskou“, a to
za její neúnavnou snahu zastavit čas, nebo ho
alespoň zaznamenat pro příští generace. V rámci
našeho letošního „bylo je a bude“ na jedné straně
vzpomínáme na dva již odešlé kolegy, dr. Suchého
a Láďu Vacinu, a zároveň představujeme dvě nové
spolupracovnice – členku redakční rady Vandu
Vaníčkovou a dopisovatelku Zuzanu Hlouškovou,
s jejichž články jste již měli možnost se seznámit.
Radostnou zprávou je další modernizovaná
knihovna. Nového důstojného umístění se dočkala
knihovna v Hostinném. V rubrice Šumné knihovny představujeme i jednu muzejní knihovnu a jednu knihovnu vysokoškolskou. Věříme, že vás zaujmou články zabývající se výměnnými soubory,
volným výběrem, regionálními informacemi, a to
nejen v době „předpočítačové“. Podrobně se vás
snažíme informovat o akcích a seminářích, které
proběhly. Některé si ještě necháváme do příštího
čísla. Na podzim se také můžete těšit na novou
rubriku s názvem Nové trendy v knihovnách. Prvním tématem, kterému se chceme podrobněji věnovat, bude digitalizace.
Děkuji vám, že jste si našli čas na letní číslo
našeho zpravodaje. Doufáme, že v něm naleznete
nějakou, i když třeba jen malou, inspiraci.
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Obnovené centrum historie, umění
a vzdělání v Hostinném

Šumné knihovny

Víkend s Andersenem v Podbřezí
Ester Horáková

Alena Součková
Město Hostinné s necelými 5 tisíci obyvateli
se nachází v podhůří Krkonoš. Poslední únorový
den – v letošním roce s neobvyklým datem 29. 2.
– se ve městě uskutečnila slavnost. Veřejnosti byla
předána první část zrekonstruovaného objektu
bývalého františkánského kláštera – a to Městská
knihovna.
Objekt, postavený na konci 17. století, byl
delší dobu nevyužíván a stále více chátral. Pouze
klášterní kostel s architektonicky neobvyklou
dvoulodní dispozicí je od roku 1969 výstavním
prostorem Galerie antického umění. Díky finanční podpoře z fondů Evropské unie mohla být
uskutečněna rozsáhlá rekonstrukce a revitalizace
objektu. Čtyři křídla budovy budou sídlem muzea,
galerie a knihovny. Vnitřní, uzavřená část – bývalý
rajský dvůr - bude místem kulturních akcí a parková úprava vně objektu zase místem příjemného
posezení a relaxace.

bě, která prochází všemi křídly objektu. Na jednom
obraze je zobrazena budova kláštera v době svého
vzniku a tím i nejstarší zobrazení města.
Na slavnostním otevření knihovny se sešla
kromě pozvaných hostů i skupina věrných čtenářů a další zájemci z řad veřejnosti. Po hudebním
úvodu, krátkém vystoupení vedoucí knihovny paní
Mileny Dulové a starosty města Bc. Karla Klímy
zazněly zdravice a přání a byl předán nádherný obraz z paličkované krajky jako dar města knihovně.
Pak se teprve otevřely dveře s nápisem Knihovna
a přítomní se mohli podívat dovnitř.
Interiér knihovny působí příjemně a ještě voní
novotou. Regály plné knih jsou orientovány podélně, a tím návštěvník vidí celou nabídku. U zdi
jsou umístěny počítačové stanice. A prostor pro
nejmladší čtenáře u pultu knihovnice je citlivě
doplněn barevnými stupínky, které děti pro četbu
a hry rády využívají. Knihovnice, které zdárně
zvládly náročné stěhování fondu, se těší na své
čtenáře. Proto s předstihem, na počátku Března
- měsíce čtenářů, byla knihovna otevřena, aby
nabídla nejen bohatství knih, ale i besedy pro veřejnost a soutěže pro děti. Knihovnice již oslovily
základní školu a gymnázium a vyzvaly učitele, aby
přivedli své žáky a studenty do knihovny. Zvláště
se těší na návštěvu žáků ze speciální školy: někteří
jsou totiž upoutáni na invalidní vozík a dříve pro
ně byla návštěva knihovny, tehdy umístěné v patře
a ve stísněných prostorách, velmi komplikovaná.

Knihovna v přízemí zaujímá celé křídlo – bývalý refektář (jídelnu). V dalším přilehlém křídle
je potom umístěna čítárna, kancelář a skladové
prostory. Společenský sál se 60 místy v patře
budovy bude sloužit pro konání akcí všech institucí. Zrekonstruovaný objekt zachovává původní
architektonické dispozice, bílá výmalba nechá
vyniknout klenutým stropům a zajímavým vjemem
jsou modře natřené dveře a okna v historickém
stylu. Jediné, co se z původního kláštera zachovalo,
jsou obrazy ve tvaru lunet zobrazující život svatého Františka. Od roku 1950 byly obrazy uchovány
Přejeme Městské knihovně v Hostinném hodně
v depozitáři, nyní byly olejomalby zrestaurovány, spokojených čtenářů a příznivců a spolu s muzeem
zasazeny do rámů a umístěny v tzv. křížové chod- a galerií znovuoživení obnovené památky.
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Ani nevím, jak bych slovy shrnula akci Noc
s Andersenem. Akce se u nás zúčastnilo 33 dětí
a z toho jich skutečně v tělocvičně spalo 17. Jsme
malá knihovna v obci, která má malou školu
s prvním stupněm. Obec leží v okrese Rychnov
nad Kněžnou. Trochu i na popud paní ředitelky
ZŠ jsme se registrovali jako knihovna na Noc
s Andersenem. Je to letos poprvé, co jsme NsA
pořádali, a proto jsem byla vděčná za velkou pomoc učitelek, personálu školy a některých rodičů.
Akci jsme rozdělili na dvě setkání.
Nejprve na 17. hodinu dorazily děti-předškoláčci, 1. a 2. třída. Celkem jich bylo 16. Po krátkém
úvodu děti objevily školou bloudícího Křemílka,
který byl hodně zmatený; aby ne, když měl na
hlavě velikou bouli a nevěděl, kdo je ani kde je.
Děti se ho ujaly a odpovídaly na jeho všetečné
otázky a nakonec ho vyprovodily ke vchodu, kde
se s ním rozloučily. Potom čekalo na děti vytváření
poznámkovníčku, který, jak jinak, nemohl být
usazen nikde jinde než v pařezové chaloupce. Děti
se ukázaly jako velice šikovné a po sportovní hře,
samozřejmě na téma pohádek, a malé svačince si
odnášely pěkně vyrobené chaloupky domů.

o jeho životě jsme se přenesli do vzdálené země
dávné doby. Bylo úžasné sledovat děti, jak bez
hnutí poslouchaly a ani nedýchaly: kéž by takové
charisma měl každý dnešní učitel.
Po rozloučení s pohádkářem byla pro děti
připravena literární soutěž, při níž plnily různé
úkoly na základě přečteného textu, který musely
pochopit. Bylo vidět, že každá skupinka vzala soutěž vážně a naplno, protože přece vyhrát může jen
jeden. Po krátkém občerstvení děti opět objevily
Křemílka, který dokonce omylem spustil alarm
školy, byl stále zmatený a blekotal něco o tom, že
už byl ve sklepě, na půdě a dokonce i na holčičích
záchodcích a stále nemůže zpět do pohádky. Děti
svým hlasitým zavoláním do otevřeného okna
přivolaly pohádkovou vílu, která si Křemílka vzala
s sebou zpět do pohádky.
Děti měly přichystanou noční svačinku a potom,
již trochu unavené, hrály připravenou hru Knihostop (podle námětu Videostop). U přečteného
textu měly rozpoznat název, autora a ilustrátora
knížky. Potom přišly na řadu doplňkové otázky,
které jim zodpovídali poradci, kteří samozřejmě

To již v šatně netrpělivě čekalo 17 starších
děti, aby se vrhly do víru připravených aktivit.
Nejprve, dokud byli ještě jakžtakž klidní, jsem
jim představila akci Noc s Andersenem a seznámila s přibližnými čísly dětí, které s nimi v tu
chvíli na různých místech nocovaly. Vypadalo
to, že najednou se cítili důležití i oni. Potom jsme
si povídali o Dánsku, jak je s akcí spojené, kde
leží a jak žijí dánské děti, a najednou se otevřely
dveře a vstoupil muž. Začal mluvit a nikdo mu
nerozuměl, nakonec se umoudřil a děti odhalily
Hanse Ch. Andersena. Úžasným vyprávěním
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mohli blafovat. Unavené děti si přibližně kolem v pořádku dorazily. Celý program pro naše české
23. hodiny připravily ležení v tělocvičně, byla jim děti byl náročný, protože nerozuměly jazyku, ale
přečtena kapitola z knihy „O chlapci, který spadl některé věci v programu byly srozumitelné i nám.
z nebe“ a po chvíli již celá škola ztichla.
Hudební divadélko sehrané polskými dětmi na
Ráno se děti nasnídaly a s batůžky nás opouště- motivy H. Ch. Andersena a posléze i beseda se
ly, ale ne na dlouho. Obdrželi jsme totiž pozvání na známým polským spisovatelem humorných knížek
polsko-českou Noc s Andersenem, kterou pořádali panem Marcinem Palaszem. Tuto besedu nám již
polští pracovníci knihovny v Oldrzychowicích překládala překladatelka, a proto se i naše děti
poblíž Klodska ze soboty 31. 3. 2012 na neděli zapojily do debaty svými všetečnými otázkami.
1. 4. 2012. Vše hradila polská strana, a tak 15 na- Kolem 23. hodiny šly děti spát. Ráno po bohaté
šich dětí, já jako knihovnice a rodič v jedné osobě snídani jsme se rozloučili a odjeli zpět domů, kde
a paní ředitelka ZŠ jsme se hned v sobotu odpo- jsme asi v 10.30 odevzdali unavené, ale šťastné
ledne vydaly autobusem do Polska. Naštěstí to od ratolesti rodičům. Tak takový byl víkend s Andenás není daleko, a tak po hodině a půl jsme tam rsenem u nás v Podbřezí.

„Pro čtenáře vše“

Šumné knihovny

Seznámení s knihovnou
„Krále čtenářů“
Božena Blažková
Kulturní středisko Médium se nachází na třídě
Jana Masaryka na Moravském Předměstí a slouží
k zabezpečení kulturních služeb pro obyvatele této
části města. Disponuje sálem s kapacitou 200 míst
a řadou jednacích místností a učeben. V místě je
také fitcentrum s posilovnou a soláriem a pobočka
městské knihovny. - Tolik informace na webových stránkách Hradecké kulturní a vzdělávací
společnosti.

Markéta Tučková
Jednoho slunečného jarního dne jsem se vydala
na další návštěvu knihovny v Jestřebích horách.
Cestu mi zpříjemňovaly kvetoucí koberce bledulí
a sněženek. Obec Radvanice (1067 obyvatel) se
nachází nedaleko města Trutnova.
Na paní knihovnici jsem chvilku čekala, ovšem
už z dálky se dala rozpoznat. Jako správný vesnický knihovník byla ověšena taškami a v ruce držela
jarní výzdobu - větvičky kočiček. Řídí se heslem
„pro čtenáře vše“ a knihy, které nemá a čtenář si
je žádá, přiveze z MěK Trutnov, kde pracuje jako
vedoucí v oddělení pro dospělé.
Knihovnicí je paní Ivana Kubečková, která
v loňském roce získala titul Knihovnice roku 2011
Královéhradeckého kraje. V roce 1983 po absolvování gymnázia nastoupila do Okresní knihovny
v Trutnově jako metodička. V témže roce převzala
do své péče knihovnu v Radvanicích, kde také
žije. Knihovna se koncem roku 2011 přestěhovala
z klubu důchodců do budovy mateřské školky, kde
se uvolnily prostory. Knihovna je rozdělena na
oddělení pro dospělé a oddělení pro děti a mládež,

6 U NÁS • LÉTO 2012

takže se čtenáři při výběru knih vzájemně neruší.
Výpůjční doba je každou středu vždy od 15.30 h.
do 18.30 h.
Čtenáři si mohou vybrat ze 7076 svazků knih
a 691 časopisů, které má knihovna ve svém fondu.
Na doplnění si vozí knihy z výměnného doplňkového souboru MěK Trutnov. Pravidelně pořádá pro
děti prvních tříd „Pasování prvňáčků na čtenáře“.
Do knihovny na besedu zavítají i ti nejmenší. Že
tam chodí rádi radvaničtí čtenáři, ukazuje počet
výpůjček 7361 za rok 2011. Registrováno je kolem
150 čtenářů.
Pro uživatele knihovny je k dispozici jedna
počítačová stanice s tiskárnou. Od letošního roku používá novější verzi šablony webu
http://knihovnaradvanice.webk.cz/ . Od roku 2001
jako první z obecních knihoven začala používat
knihovnický program LANius (na který nedá
dopustit). V roce 2011 získala grant VISK 3 na
zakoupení licence programu REKS a nový počítač.
Přeji paní knihovnici Ivaně Kubečkové, aby
i nadále u ní platilo „pro čtenáře vše“.

Pobočka knihovny na velkém sídlišti je sice
součástí mateřské knihovny, ale její činnost odpovídá knihovně ve velkém městě (pobočka má přes
2000 čtenářů, z toho 1641 dospělých a cca 400 dětí,
v loňském roce se zde vypůjčilo cca 105 000 knih
a periodik). Zajímalo mne, jak vypadá knihovna,
kterou navštěvuje sám „král čtenářů“. Sympatickou vedoucí paní Zuzanu Rychterovou jsem
poznala už na malé čtenářské slavnosti v hlavní
budově Knihovny města Hradce Králové. Představovala tam přítomným pana Macháčka, nejlepšího
a hlavně nejvěrnějšího čtenáře knihovny.
Využila jsem příležitosti naplánovaného roz-

hovoru s panem Macháčkem a knihovnu jsem si
prohlédla. Pobočka zahájila provoz v roce 1988
a začátkem devadesátých let převzala většinu
čtenářů ze zrušené knihovny v Třebši. Velká rekonstrukce proběhla v roce 2006, kdy byla pobočka
2 měsíce uzavřená. Reorganizace i rekonstrukce se
povedly a v současné době má knihovna prostorné
oddělení pro dospělé čtenáře a menší, ale útulné
a pěkně vybavené oddělení pro děti. V posledních
letech se postupně mění věkové složení obyvatel
sídliště, a tedy i složení čtenářů. Dětské oddělení
spolupracuje se Základní školou Mandysova ul.
a s mateřskou školou Pohádka. Má samostatně
zpracovanou nabídku besed a vzdělávání dětí.
Z posledních akcí to např. byla tradiční Noc
s Andersenem, která se letos nesla v duchu středověku a rytířů. Zúčastnilo se celkem 18 dětí.
A v tiskové zprávě se o průběhu Noci hovoří následovně: Noc zahájil a děti přivítal známý loutkář
a zpěvák Jaroslav Jung se svou kapelou Trubaka.
Společně zahráli pohádku „O třech prasátkách“,
čímž si vysloužili od dětí obrovský potlesk. Po
pohádce se už všichni přenesli do dávných dob,
kdy se v Sherwoodském lese usadil Robin Hood a
čelil nástrahám zlého šerifa z Nottinghamu. Děti
se aktivně střídaly ve čtení knihy o tomto anglickém zbojníkovi a rozděleny ve družstvech plnily
nejrůznější úkoly. Vyráběly krásné loutky rytířů
a princezen, stavěly na čas vysokou a nedobytnou
věž z kostek, skládaly puzzle s tematikou Robina
Hooda, vymýšlely „Pohádku naruby“, ve které
se Robin Hood společně sešel například s Harry
Potterem či čarodějem Gandalfem. Největší pozdvižení ovšem způsobil opravdový rytíř, který do
naší knihovny zabloudil. Děti si prohlédly zbraně,
se kterými vybojoval nejednu bitvu, a dokonce
si mohly vyzkoušet i brnění. Večer tak rychle
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zahrnuje i zajímavé workshopy. Garantem projektu
je kromě knihovny Střední uměleckoprůmyslová
škola hudebních nástrojů a nábytku a IMPULS,
středisko amatérské kultury. Již zmiňovanou výstavu Portréty doplnil pedagog Jindřich Rychter
zajímavým povídáním o portrétové tvorbě, při
které není důležitá jen podoba, ale i nálada, emoce,
Co se týče akcí pro veřejnost, je zapotřebí si povaha a subjektivní vztah k portrétované osobě.
uvědomit, že to má knihovna poněkud obtížnější, Na podzim je připravována další velká společná
protože musí najít „své místo na slunci“ mezi výstava s pracovním názvem Knižní obálka.
pořady organizovanými kulturním střediskem.
A musím konstatovat, že se jí to daří.
utekl, že děti nestihly všechny připravené soutěže.
Knihu ovšem pilně dočetly a pak už na ně čekal
pouze kvíz, ve kterém si zopakovaly své znalosti
o středověku a přečtené knížce. Nakonec pomocí
indicií z kvízu našly poklad a rozdělily si drobné
ceny. To už ale za dveřmi postávali rodiče, kteří
si přišli pro svá dítka.

V březnu např. knihovna připravila pro malé
i velké čtenáře „Velikonoční tvoření v knihovně“.
Kdo si netroufal na originální kraslice či stojánky
na vajíčka, ten si mohl alespoň vybarvit veselou
velikonoční omalovánku. Knihovna se také účastní
celostátně organizovaného předvelikonočního
veřejného Čtení z Bible.

Další skutečně zajímavá a ojedinělá akce se
konala v únoru. Slavnostní vernisáží výstavy nazvané Portréty byl totiž zahájen celoroční projekt
s názvem Galerie nad knihami. Pokud vás udivuje
název galerie, můžete se přijít na vlastní oči podívat, jak je výstižný. Knihovna totiž řeší nedostatek
prostoru na pořádání výstav skutečně originálním
způsobem. Mezi regály jsou ve stropě zabudovány
kolejničky na žaluzie, které při běžné návštěvě
knihovny ani nepostřehnete. Když se však koná
výstava, jsou vystavovaná díla zavěšena právě
na tyto kolejničky a působivě vytvářejí zajímavý
výstavní prostor. Jak to v reálu vypadá, se můžete
přijít podívat do konce června, kdy zde bude
k vidění výstava Keňa – lidé kmene Samburů. Ale
zpátky k projektu, který v sobě kromě cyklu výstav
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Muzeum, knihovna a výročí
Milan Horký
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici,
které si letos připomíná 150. výročí úmrtí Boženy
Němcové a 50. výročí přesídlení do nové budovy
– Steidlerovy zájezdní hospody v Malé Skalici –,
bývá často označováno za nejstarší české literární muzeum. Jakkoli se původně jedná o muzeum
městské, které pochopitelně shromažďuje doklady o regionálním životě, literární profil muzea je
dán nejen činností osobnosti, ke které se hlásí, ale
i poměrně zajímavou knihovnou, již spravuje.
K založení muzea a jeho knihovny nacházíme jen nepatrné zmínky, proto některá tvrzení
odvozujeme od dílčích údajů, které lze dohledat
v sekundární literatuře, kronikách či vzpomínkách. Českoskalické městské muzeum pravděpodobně převzalo podstatnou část první „školní“
knihovny na Náchodsku, kterou založil ve městě
učitel a současník Boženy Němcové Josef Arnošt
Kolisko ve čtyřicátých letech 19. století. Pozoruhodnou skutečností je, že Koliskova knihovna je
v podstatě jediným souborem, u něhož je dochován akviziční protokol, dokument ručně psaný
Koliskovou rukou. Podle něj můžeme rekonstruovat původní podobu knihovny, která je vedena
v rámci muzejního sbírkového souboru samostatně. Některé z knih Koliskovi věnovala sama
Božena Němcová – jedná se např. o její Národní
báchorky a pověsti.

Spolupráce se Střední uměleckoprůmyslovou školou hudebních nástrojů a nábytku má v knihovně
několikaletou tradici. Kromě putovní výstavy Kniha – inspirace zde byly realizovány ještě výstavy
s literární tematikou – Svět mořské víly H. Ch. Andersena a díla K. H. Máchy a K. J. Erbena.
Jak je vidět, ani činnost pobočky není jen
o půjčování. Přeji knihovně, aby se plánovaný
projekt vydařil a aby i nadále měla co nejvíce
věrných čtenářů.

Další čtyři tisíce knihovních jednotek obsahují dva oddíly specializované přímo na dílo
spisovatelky, resp. díla jí inspirovaná: Oddíl BN
zahrnuje knihy Boženy Němcové, které jsou průběžně doplňovány nákupy. Akviziční seznamy
knihovny se (s výjimkou zmíněného Koliskova)
nedochovaly, proto není zcela jasné, z jakých
zdrojů většina knih pochází. Víme o nákupech
z aukcí a některých darech či přímých nákupech,
tyto jednotlivé informace však neosvětlují původ
většiny knih z oddílu. Oddíl je obsáhlý, proto je
dále vnitřně členěn na spisy, pohádky, povídky,
slovenská vydání a cizojazyčná vydání. Zvláštním pododdílem jsou Babičky.

Pracovníci muzea se snaží zachytit veškerou
produkci, která vychází, a to i v podobě různých
sdružených publikací (Němcová & Erben apod.).
V dnešní masové produkci je to poněkud obtížné.
Ještě obtížnější je pochopitelně zachytit zahraniční produkci. Správci knihovny proto spoléhají na
vlastní aktivitu vydavatelů, překladatelů či příznivců Němcové. Tak se v poslední době podařilo
získat nový překlad do francouzštiny (Babitschka,
2008) či první překlad do běloruštiny (Babulja, 2007). V očekávání je nyní první překlad do
holandštiny, o který usiluje nizozemská Stichting Babicka (Nadace Babička) již několik let,
za zajímavost považujeme ojedinělý bengálský
Kromě původní, obrozenecké části zahrnuje překlad...
sbírkový fond knihovny další specializované odZáměrem předchozího vedení muzea bylo redíly, jako jsou: staré tisky, regionální knihovna, konstruovat dílo Němcové v kontextu Laiskeho
knihovní fond věnovaný prusko-rakouskému bibliografie, takto striktně byla dokonce pojata
konfliktu (1866) či speciální oddíl věnovaný přímo katalogizace pododdílu Babička, v období
místnímu rodáku, spisovateli a pracovníkovi lístkových katalogů však práce postupovala velknihovny Národního muzea Vácslavu Řezníč- mi pomalu. Nyní prochází celá knihovna digitalikovi. Výše uvedené zahrnuje zhruba šest tisíc zací (byť nebyl zvolen nejlepší možný evidenční
knihovních jednotek, podobný počet je zapsán software), po jejím ukončení bude jednodušší
v příruční knihovně.
určit, o která z vydání je třeba prioritně usilovat.
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Nabízí se otázka, která z vydání knih Boženy Němcové jsou v regálech ta nejzajímavější,
soudíme však, že prioritou je spíše kompletizace
díla. Přesto – aby zvědavost nezůstala neukojena
– zmiňme, že muzeum pochopitelně vlastní několik vydání Babiček, které vyšly ještě za života spisovatelky (nakl. Pospíšil, Augusta), jedno
z nich koupilo shodou okolností loni. Lákadlem
mohou být pro badatele různá vydání pro nevidomé či vydání, do kterých bylo zasaženo po
opuštění tiskárny. Jako příklad uveďme Babičku
s černobílou ilustrací Špálovou, kterou autor posléze sám koloroval. Těchto exponátů existuje
jen několik.

zahrnuje populární i vědecké biografie, speciální
monografie věnující se dílčím tématům, ale také
beletristická zpracování či scénáře divadelních
her, filmů atp. Patří sem i poezie inspirovaná Boženou Němcovou.

Knihy lze studovat prezenčně ve ztížených
podmínkách, neboť muzeum nemá standardní badatelnu či čítárnu. Přesto se zájemcům o studium
snaží vycházet vstříc. Sídlo muzea a expozice
sama toužebně čekají na rekonstrukci, architektonická studie se zázemím pro badatele pochopitelně počítá. Zázemí je dokonce zahrnuto do
širšího pojetí projektu muzejní pedagogiky, který
by mohl být na půdě muzea realizován. V takoNeméně zajímavým fondem je pododdíl knih vém případě by do tohoto projektu byly zahrnuty
OBN, zjednodušeně „o Boženě Němcové”. Ten i knihovnické služby.

Středisko vědeckých a knihovnických informací
Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy
Hradec Králové
Danuše Kolářová
Farmaceutická fakulta (FaF) je jednou ze 17
fakult Univerzity Karlovy. Středisko vědeckých
a knihovnických informací (SVKI) je centrální
knihovnou FaF. Vzniklo v roce 1969 při založení Farmaceutické fakulty. Své služby poskytuje
převážně studentům a vědeckým pracovníkům
fakulty, ale i ostatní odborné veřejnosti.

V roce 1997 začala reorganizace celé knihovny – v několika etapách. Nejdříve vzniklo nové
výpůjční oddělení a dvě studovny. Ve studovně
časopisů jsou ve volném výběru k dispozici tuzemské a zahraniční časopisy běžného roku, věstníky a sbírky zákonů. V chemické studovně jsou
Chemická abstrakta a další chemická literatura –
hlavní obor fakulty. Jsou zde umístěny také ostatní svázané časopisy za posledních cca 5 let. Starší
ročníky jsou uloženy v novém depozitáři v areálu
Botanické zahrady léčivých rostlin FaF. Kopie
článků či celé svazky časopisů, vysokoškolské
práce či jiné publikace z depozitáře na vyžádání
zajistíme.

Středisko má 14 deponátních knihoven na jednotlivých katedrách fakulty. Celé pracoviště je
plně automatizováno, vytváří postupně DB vlastních informačních zdrojů /monografie, periodika,
vysokoškolské práce, aj./. Je napojeno na celouniverzitní síť, spolupracuje na tvorbě souborného
katalogu Univerzity Karlovy i Národní knihovny
Ve výpůjčním oddělení si mohou studenti
v Praze. Od r. 1992 je fakulta napojena na interi jiní zájemci půjčovat skripta, učebnice a jinou
net.
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Naše téma: retro v knihovnách aneb bylo, je a bude
mohli zpřístupnit ve volném výběru, zvýšil se počet míst pro prezenční studium atd. Přesto počet
studijních míst je velice malý, není zde místo na
rozšíření studoven ani na studijní fond. Nový depozitář sice není daleko od budovy FaF a SVKI,
ale fond zde uložený nelze zpřístupnit pro volný výběr, je tudíž minimálně využíván. Hlavním
naším problémem je tedy nedostatek prostoru
a pochopitelně i nedostatek financí – hlavně na
nákup studijní literatury. Ideální by bylo získat
nové prostory, kde by celý vzácný fond odborné
farmaceutické literatury byl zpřístupněn ve volném výběru všem zájemcům. V r. 2011 jsme ale
Během dalších let pokračovaly různé menší naopak přišli o jednu místnost, kam vedení fakulzměny na pracovišti – jednak v technickém vy- ty v prostoru SVKI umístilo své nové pracovníky
bavení, ale i organizační a personální. Celý fond děkanátu.
SVKI je malá knihovna, přesto nabízíme
se již mnohokrát stěhoval. Naposledy v r. 2006,
při výměně oken na pracovišti, bylo vybudováno všechny běžné služby svým uživatelům. V pozcela nové pracoviště pro technického pracovníka sledních letech se soustřeďujeme mj. i na sběr
a přestěhovány čtyři místnosti včetně knihovního a evidenci autorských prací pracovníků fakulty,
fondu. Celá akce přispěla k přehlednosti a lepší- které zasíláme do celostátní databáze RIV, což
mu systému uspořádání fondu i k lepší možnosti přináší fakultě nemalé finanční prostředky.
komunikace uživatelů s pracovníky SVKI.
Cílem pracoviště je neustále rozšiřovat, urych-

českou i zahraniční odbornou literaturu a denní
tisk k prezenčnímu studiu i absenčním výpůjčkám. V knihovně jsou k dispozici také lékopisy
z celého světa, encyklopedie a jiné zdroje informací. Studenti mají ve studovnách 3 počítače
s přístupem na internet.
/Na fakultě mají k dispozici počítačovou učebnu,
ale také prodejnu skript a učebnic – to však nepatří pod SVKI./
Fond SVKI je postupně doplňován a rozšiřován
dle prostorových a finančních možností fakulty.
Od začátku r. 2000 používáme elektronickou
ochranu dat v knihovně.

Celé pracoviště SVKI jsme během posledních 10 let kompletně předělali (stavebně i organizačně), nově vybavili nábytkem i technickým
zařízením. Získali jsme tak mnohem příjemnější
prostředí pro práci i studium, část fondu jsme

lovat a zkvalitňovat své služby, usilovat o získání
nových informačních zdrojů, vytvářet dobré zázemí pro vybrané úkoly vědy a výzkumu a rozšiřovat spolupráci s ostatními knihovnami v ČR
i ve světě.

Když ještě nebyly počítače…
Alena Součková
Jak se sháněly knihy
Není to zase tak dávno, mnozí si jistě vzpomenou, jak to bylo s knižním trhem. Vydávání knih
zajišťovalo několik desítek nakladatelství, která
svoji produkci prostřednictvím státního podniku
Kniha dodávala do knihkupectví. Novinky byly
prodávány vždy ve čtvrtek – a tak se na žádané

tituly stávaly fronty. I když náklady knih byly
několikatisícové, sehnat atraktivní román, detektivku, kuchařku nebo poutavý fotografický titul
bývalo obtížné. Pro orientaci v právě vycházejících titulech vycházel týdeník Nové knihy, který
zveřejňoval seznam novinek daného týdne a tituly knih připravované k prodeji příští čtvrtek. In-
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Naše téma: retro v knihovnách aneb bylo, je a bude
formace o vycházejících knihách byly přehledně
členěny do několika tematických oddílů a doplněny stručnými anotacemi (obsahy). Týdeník byl
proto dobrou pracovní pomůckou pro knihovny
a přinášel i další zajímavé informace z literárního
světa. Pro doplňování fondů knihoven byla situace usnadněna. Stačilo včas udělat objednávku
v některém knihkupectví – ceny byly jednotné
a vydávané tituly byly v požadovaném počtu
pro knihovnu dodány. Jednotnost knižního trhu
ani nevyžadovala konání knižních veletrhů a dalších prestižních akcí, které měly v jiných zemích
dlouholetou tradici.
Jak čtenáři získávali informace
o knihách ve fondu knihovny
Knihy zakoupené do knihoven byly zaevidovány a zpracovány. Je tomu tak i dnes, ale v době,
kdy jedinou technikou v knihovně byl psací stroj,
to znamenalo ruční zápis do přírůstkového seznamu a pak vytváření katalogizačních lístků.
Do psacího stroje se zasunul katalogizační lístek
předepsaného formátu 7,5 x 12,5 cm a vytvářel
se katalogizační záznam podle platných pravidel.
Nahoře třídníky mezinárodního desetinného třídění a předmětová hesla, vpravo potom signatura,
pak velkými písmeny jméno autora, odřádkovat
a další údaje o knize ve stanoveném pořadí. Podle
místa na katalogizačním lístku se připojila anotace, aby čtenář získal základní informaci, doplnilo
se přírůstkové číslo, šifra katalogizátora a cena
knihy.
Při praxi, že se v knihovnách povinně budovaly katalogy jmenné (abecedně podle příjmení
autorů), předmětové (předmětová hesla předepsaného tvaru v abecedním pořadí) a systematické
(podle číselných znaků mezinárodního desetinného třídění) a u knih s více autory se ještě navíc
psaly odkazové lístky, to znamenalo několikanásobné opisování údajů bez chyb a překlepů. Celodenní práce katalogizátorky byla úmorná, někde
v zákulisí, bez viditelného ocenění.

libě. Raději se podívali přímo do regálu, ještě
raději do „hrabátka“ s vrácenými knihami nebo
si nechali poradit od knihovnice. Horší to bylo
v knihovnách, kde volný výběr dokumentů nebyl
k dispozici, tam musel uživatel najít správný katalogizační lístek, vypořádat se s abecedou nebo
číselnými znaky, aby potřebné údaje napsal na
žádanku…
Jak krajská katalogizace
pomáhala knihovnám
Pravidelný prodej knih a informace o titulech
připravovaných k prodeji byly podnětem pro
zavedení služby krajské katalogizace. Vědecké
knihovny shromaždovaly každý týden objednávky z městských knihoven a zajišťovaly tisk potřebného počtu katalogizačních lístků. Služba pro
knihovny východních Čech byla zavedena v osmdesátých letech minulého století a byla provozována necelých dvacet let. Po krátkém proškolení
se knihovny naučily posílat objednávky. U titulu,
na který požadovaly katalogizační lístky, označily počty lístků podle svých katalogů a dalšího
využití lístků a objednávku poslaly na pracoviště krajské katalogizace (známka na dopis tehdy
stála 60 haléřů); a tak to chodilo týden co týden.
Pracovnice hradecké krajské katalogizace každý týden braly dvoukolový ruční vozík a někdy
i přes nepřízeň počasí vyrážely z Eliščina nábřeží
do knihkupectví na Ulrichově náměstí, kde byla
s dodacím listem připravena kompletní týdenní
knižní produkce.

Každá kniha dostala svůj arch, kde byla do
řádku konkrétní knihovny zapsána objednávka.
Následovala katalogizace – jedna pracovnice
měla na starosti beletrii a dětskou literaturu, druhá naučné knihy – týdně kolem třiceti titulů, před
Vánocemi byla nabídka bohatší. Čísla objednávek
byla následně vynásobena podle počtu třídníků,
hesel a odkazů, aby se mohl udělat součet. Z počátku se katalogizační lístky tiskly pro knihovny
pěti okresů, potom se každým rokem připojoVyhledávání v šuplících naplněných katalogi- val další okres, až byly služby poskytovány pro
začními lístky neměli uživatelé knihoven v ob- více než stovku knihoven (nejen nynějšího Královéhradeckého a Pardubického kraje, ale i pro
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knihovny okresů Semily a Havlíčkův Brod, které čtyři katalogizační záznamy). K rozřezání sloužila hydraulická řezačka. Velmi ostrý metrový
do tehdejšího Východočeského kraje patřily).
Katalogizační lístky se množily na cyklosty- nůž v mžiku provedl přesný řez i deseticentimelu. Pro tisk se používaly speciální jemné blány trového sloupce tvrdého papíru. Nikdy to nebyl
z třešňového dřeva, na které se text psal na psa- příjemný pocit, i když se nůž spouštěl přesným
cím stroji s vypnutou páskou. Blána byla proráže- zmáčknutím dvou tlačítek oběma rukama.
na a vzniklými otvory potom na stroji protékala
barva. Vyžadovalo to velkou pozornost, nedalo
se přepisovat, opravy korekčním lakem musely
být minimální. Aby náhodou nebyly blány zneužity, podléhaly přísné kontrole a evidenci, stejně
jako provoz cyklostylu i likvidace použitých blan.
Kvalitní tisk z cyklostylu byl zaručen asi pro 500
lístků, v případě větší objednávky se záznam musel napsat opakovaně, a to i v případě, že se blána
v průběhu tisku protrhla. Upevnění blány a pečlivé nanesení barvy vyžadovalo zručnost – i to
se knihovnice musely naučit, pracovní plášť byl
nutností, skvrny totiž byly neodstranitelné. Na
rozdíl od předchozích lihových přístrojů s fialovým tiskem bylo pokrokem, že se klikou netočilo
ručně, ale stroj byl na elektrický pohon. Natištěné
listy se po proschnutí rozřezávaly na katalogizační lístky předepsaných rozměrů (na jednu blánu
se do předem označených rámečků mohly napsat

A pak následovala expedice. Podle objednávkových archů se do košíčků jednotlivých knihoven odpočítal počet katalogizačních lístků. Celá
zásilka se zagumičkovala, dala do obálky nebo
balíčku a po přilepení adresy byla připravena
k odeslání. Zpracované knihy byly převezeny
do hlavní budovy, aby se staly součástí fondu
knihovny. A celý postup se další týden s novými tituly knih opakoval. Veškerou práci zvládaly
dvě pracovnice, až poslední roky převzal technické práce důchodce, bývalý knihař, který měl
ke strojům bližší vztah a nebál se jich. Rozpad
jednotného knižního trhu službu krajské katalogizace ukončil a o několik let později se papírové katalogizační lístky přestaly v knihovnách do
katalogů doplňovat. Skříně s šuplíky katalogizačních lístků zůstávají jenom vzpomínkou. Čas jde
neúprosně dál a nové technologie s využitím počítačů nastoupily i do knihoven.

Jak to bylo s výměnnými soubory na Trutnovsku
Jaroslava Maršíková
Výměnné soubory se na Trutnovsku poskytovaly podle sdělení kolegyně již v 70. letech. Pro
výměnný fond byl vyčleněn skladový prostor,
kde se knihy shromažďovaly a odkud byly rozváženy do neprofesionálních knihoven okresu.
Akvizice fondu
Akviziční komise ve složení pracovnice oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro děti
a dospívající mládež a metodička navštívila
knihkupectví (prodejnu státního podniku Kniha). Velkým problémem bylo získat požadovaný

počet knih. Tehdy jsme žádali jeden titul třeba i
v deseti exemplářích. I když knihovna byla velkým zákazníkem, vydávaných atraktivních titulů
mnohdy nedostala plný počet. To vedlo k tomu,
že na novinky, které se dávaly do volného výběru
vždy ve čtvrtek, stála v knihovně fronta a čtenáři
si je brali z rukou. Knihy se pak stránka po stránce prohlédly, zda nejsou vadné. Občas se stávalo,
že chyběly nebo byly nepopsané stránky či byly
svázané opačně. Tyto výtisky se dávaly na reklamaci – výměnu.
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Katalogizace fondu
Nato se kniha orazítkovala a dala na katalogizaci. Knihy se ručně zapsaly do přírůstkového
a místního seznamu podle formátu. Pracovnice
oddělení zpracování knihovního fondu pomocí
psacího stroje a průklepového papíru zkatalogizovaly knihy podle „Pravidel jmenného katalogu“. Vytvářely se katalogizační lístky do jmenného, názvového, systematického a revizního
katalogu. Velkou pomocí byly katalogizační
lístky, které knihovna dostávala již zpracované
z Národní knihovny. Každá kniha dostala knižní
lístek, který sloužil při půjčování na zapsání čísla
průkazu čtenáře. Pro knihy do výměnných fondů
se psaly knižní lístky dva. Při půjčení jeden zůstal
v metodickém oddělení, druhý se půjčil s knihou.
Adjustace knih
Kniha se poté dala na zabalení, naučná literatura se značila vybranými stavěcími znaky MDT.
V případě literatury pro děti se knihy označily
barevnými proužky podle věkových skupin. Brožované knihy se ještě musely provrtat. Vrtání a
následné sešívání se provádělo proto, aby déle
vydržely.
Výměnné soubory
Protože knihovna nevlastnila auto, půjčovala
si je od Okresního kulturního střediska. V autě
byly dřevěné regály, kam se připravily knihy. To
pro případ, že by si nějaký knihovník ještě chtěl
vybrat. Jinak byly pro každou knihovnu připravené koše nebo krabice knih výměnných souborů.
Jezdilo se třikrát až čtyřikrát ročně. Před rozvozem se domluvila cesta (do které knihovny se pojede) a orientační čas (v kolik hodin pracovnice
přijedou). V každé předem domluvené knihovně
již čekal pracovník obecní knihovny. Dříve půjčené knihy měl i on připravené v krabicích. Do
těchto knih se musely vložit knižní lístky a takto
vrácené knihy se mohly v další knihovně nabídnout k výběru. V jeden den se navštívilo 5 až 6
knihoven a jezdilo se celý týden.
Na závěr se vyplnila karta pohybu. Každá
knihovna měla svoji vlastní. Do karty pohybu se
zapsalo datum, počet půjčených knih, jejich složení (K – klasici marxismu leninismu, S – společenskovědní, P – přírodovědná, Z - zemědělská,
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T - technická, N - ostatní naučná a B – beletrie,
dětská literatura byla označena pouze M – beletrie pro děti a MN – naučná pro děti).
Další nejméně jeden týden se potom v knihovně popisovaly knižní lístky – datum, kdy se kniha
půjčila a do které knihovny. Vrácené knihy se
prohlédly, případně opravily poškozené, nově
zabalily a zařadily na regál, kde čekaly na další
rozvoz.

A jak to je
Akvizice fondu
Po roce 1989 se změnila situace, na trhu s knihami se objevili první soukromí knihkupci. Akviziční komise naší knihovny začala nakupovat
v knihkupectví Alfa. Postupem času jsme začali
využívat knižní velkoobchod Pemic, různé nabídky internetových knihkupectví, v současné době
nejvíce spolupracujeme s vydavatelství Euromedia Group a nakladatelstvím Albatros. Při akvizici knih do výměnných souborů přihlíží metodička k přáním knihovníků. Protože nebyl obnoven
střediskový systém knihoven, nakupujeme knihy
pro všechny neprofesionální knihovny okresu.
Katalogizace fondu
V roce 1992 jsme se rozhodovali o nákupu
knihovnického systému – LANius. Integrovaný
knihovní systém LANius byl soubor programů
pracujících na osobním počítači nebo skupině
těchto počítačů spojených v síti. V tomto systému byly zahrnuty všechny základní pracovní
činnosti prováděné běžně v knihovnách. Systém
využíval několika moderních možností výpočetní
techniky k zjednodušení a zrychlení práce, zejména možnosti práce více knihovníků současně
se stejnými záznamy a podstatného zjednodušení
výpůjční služby díky technologii čárového kódu.
V roce 2007 jsme přešli na knihovnický program
Clavius, v dalších letech na program SQL Clavius a zautomatizovali neprofesionální knihovny
celého okresu.
První zápis do počítače byl uskutečněn 25.
3. 1993. Počítače sloužily knihovníkům – probíhala retrokonverze fondu včetně fondu výměnných souborů. Knihy byly ukládány a opatřovány
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čárovými kódy.

vyhledávat v online katalogu dané knihovny. Ten
mají všechny knihovny, které používají program
Clavius REKS. Půjčování knih probíhá přes čárové kódy knih.
Knihy odvážejí pracovníci obecních úřadů,
v některých případech si jezdí knihovníci sami.
Při odvozu obdrží seznam půjčených knih, který
se tiskne ve dvou vyhotoveních. Jeden knihovník
podepíše a je založen do složky dané knihovny,
druhý si odváží pro svoji kontrolu.

Výměnné soubory
Po roce 1990 jsme přešli na jinou strategii obměňování výměnných souborů. Podle přání knihovníků jsou jim připraveny soubory knih. Pracovníci obecních knihoven si určují nejen počty
knih, ale i složení souboru (počet knih pro děti,
pro věkové skupiny, tematické zaměření, počet
naučných knih…). Všichni mají možnost si soubory připravit v naší knihovně sami. Doba výpůjčky souboru není nijak časově omezená. Výjimku tvoří doporučená školní četba, rezervace. Závěr
Pro vyhledávání knih slouží knihovníkům on-line
Již nikdy bychom se nechtěli vrátit do „dřevkatalog výměnných souborů. Každý soubor je na- ních dob“ knihovnictví. Nyní je vše mnohem
čten do programu a je mu dán pokyn – Přivezení snadnější, rychlejší, přehlednější.
souboru. Od tohoto momentu se knihy začnou

Volný výběr knih a periodik v SVK HK – správné
a osvědčené řešení
Daniela Ridlová a Lenka Málková
Článek je rozdělen do dvou částí, z nichž jed- nějšímu volnému výběru knih, ta druhá pak volna je věnována složitějšímu a na přípravu nároč- nému výběru periodik běžného roku.

Volný výběr knih
Daniela Ridlová
Rozhodnutí o vytvoření rozsáhlého volného
výběru monografií úzce souvisí s výstavbou nové
knihovny. Ve staré budově (v půjčovně) neměli
čtenáři k dispozici žádný volný výběr, knihy si
vybírali a objednávali výhradně prostřednictvím
elektronického katalogu. Tato situace rozhodně
nebyla ideální, a proto nám bylo jasné, že v nové
budově se bez volného výběru neobejdeme. Zásadní otázka však byla, jak má být volný výběr
velký. Původní plány hovořily až o 400 000 jednotek, konečná varianta byla 120 000 jednotek.
Dalším důležitým úkolem bylo stanovit, jak bude

volný výběr řazen, na základě jakých kritérií rozhodnout, které dokumenty do něj zařadíme a které už ne, jakým způsobem budeme pří výběru
postupovat apod. Otázek bylo zprvu více než odpovědí. Proto v roce 2002 vznikla pracovní skupina pro volný výběr, kde byli zastoupeni pracovníci všech odborů, kterých se volný výběr týkal,
a která měla za úkol odpovědět na všechny výše
uvedené otázky, stanovit jasná pravidla a v neposlední řadě řídit celou fázi přípravy i následného
stěhování do nové budovy. Na základě doporučení této skupiny bylo rozhodnuto, že volný
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výběr bude řazen podle MDT, a byla vytvořena
pravidla pro zařazování knih do volného výběru.
Rozhodli jsme se do volného výběru zařadit dokumenty z posledních dvaceti let, vždy všechny
exempláře téhož titulu. Z důvodu ochrany nebyly
do volného výběru zařazovány CD, mapy, tenké
brožované publikace, dokumenty v kroužkových
vazbách a dokumenty s přílohami.
Dalším důležitým úkolem skupiny bylo vypracovat nové pracovní postupy související s přípravou volného výběru. Vybraným dokumentům
bylo třeba přidělit „stavěcí znak“ (MDT), což
byla práce oddělení věcného zpracování, daný
znak se pak musel vytisknout, nalepit na dokument, všechny dokumenty bylo nutné obalit, očipovat a zabezpečit magnetickými páskami. To
vše byly činnosti, které jsme do té doby nedělali.
Velká část této nové práce s přípravou knih do
volného výběru ležela na odboru správy fondů
(dále OSF), později se do ní zapojil i odbor výpůjčních služeb (OVS) a pracovníci na dohodu
o pracovní činnosti.
V lednu roku 2004 začalo oddělení věcného
zpracování dokumentům s vročením 1993 a výše
zpětně přidělovat stavěcí znaky pro volný výběr.
Nové dokumenty ho získávaly průběžně v rámci
věcné katalogizace. Stavěcí znaky se přidělovaly
převážně na základě záznamu dokumentu v elektronickém katalogu, bez knihy v ruce, což se později ukázalo jako ne úplně nejlepší řešení. Během
následujících let jsme postupně museli vyřadit
nebo přetřídit několik tisíc titulů, které se do volného výběru nehodily (nesplňovaly kritéria pro
zařazení knih do volného výběru). Jednou týdně
pak pověřená pracovnice předávala seznamy otříděných knih vedoucí OSF, která zajistila jejich
polepení přidělenými stavěcími znaky a zabalení.
V polepování a balení knih byl zpočátku skluz,
protože OSF nemělo dostatek pracovníků, kteří
by se této činnosti věnovali.
Postupem času, s přibývajícím počtem otříděných knih, došlo k posunutí hranice určené pro
zařazení knih do volného výběru a stavěcí znaky
se začaly zpětně přidělovat knihám s vročením
1985–1991.
V roce 2007 se příprava knih do volného výbě-
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ru rozšířila o čipování všech dokumentů a jejich
zabezpečení magnetickými páskami. V této době
práce výrazně narůstala a bylo zcela zřejmé, že
není možné všechno zvládnout se stále stejným
počtem pracovníků. V roce 2008 byli přijati na
OSF čtyři pracovníci, dále se na práci v rámci
svých úvazků podílely pracovnice OVS a několik
pracovníků na dohodu o pracovní činnosti.
V této době byl také definitivně dohodnut způsob řazení volného výběru: prvotně podle stavěcího znaku, uvnitř podle signatur (s ohledem na
formáty). Zároveň jsme se rozhodli, že na dokumenty umístěné ve volném výběru nepovolíme
možnost zadávání požadavků (pouze rezervací).
Rok 2008 byl, co se objemu práce týká, bez
debaty nejhektičtějším obdobím. Termín stěhování do nové budovy byl stanoven na léto 2008
a bylo jasné, že do té doby musí být volný výběr
připraven, tzn. všechny knihy polepeny stavěcími
znaky, obaleny, očipovány a opatřeny magnetickými páskami. Čipování probíhalo podle místních seznamů, polepování dokumentů stavěcími
znaky podle sešitů vypracovaných OSF. Všechny
sešity byly postupně zkontrolovány, vypůjčené
dokumenty, které do té doby nebyly polepeny,
byly zamluveny na služební průkaz a po vrácení
polepeny. Průběžně se kontrolovaly všechny dokumenty určené do volného výběru, opravovaly
se chybně přidělené, špatně vytištěné nebo chybně nalepené stavěcí znaky. Zároveň se vyřazovaly
(včetně oprav v záznamu a jednotkách) dokumenty nevhodné k zařazení do volného výběru.
V této době se pracovní skupina intenzivně
zabývala problematikou stěhování a následného fyzického řazení volného výběru. Pracovníci
odboru informačních technologií nám vypracovali seznamy signatur řazené podle jednotlivých
stavěcích znaků, na jejichž základě jsme zjistili
pravděpodobný počet jednotek pro každou třídu.
Díky tomu jsme byli schopni propočítat, kolik
regálů nám jednotlivé třídy přibližně zaberou,
a mohli jsme rozhodnout, kde konkrétně, ve kterém místě, budou jednotlivé třídy začínat, což
velmi urychlilo následné stěhování, protože jsme
mohli začít řadit několik tříd najednou.
Samotné stěhování a řazení volného výbě-

Naše téma: retro v knihovnách aneb bylo, je a bude
ru byla kapitola sama pro sebe. Věděli jsme, že
nemáme moc času, a že tedy musíme vše přesně
promyslet, aby nedošlo ke zbytečnému zdržení.
I když jsme vše probírali a řešili dost dopředu,
stěhování mělo hned několik velkých překážek.
Hlavním problémem byla skutečnost, že volný výběr byl stavěn podle zcela jiných hledisek
než dosavadní fond. Dalším problémem bylo, že
k zařazení do volného výběru byly určeny knihy
nejen z hlavního skladu, ale i z externích depozitářů. Po zvážení všech možností jsme se nakonec
rozhodli přestěhovat celé řady signatur určených
do volného výběru i s dokumenty, které tam zařazeny nebudou, dočasně do jednoho skladu v nové
budově a zároveň zachovat jejich řazení podle
signatur. Současně jsme si nechali vypracovat
seznamy knih řazené prvotně podle stavěcího
znaku (MDT), následně podle signatur. Podle
těchto seznamů jsme vyhledávali knihy ve skladu
a řadili je do volného výběru. U všech knih byly
před jejich zařazením na určené místo aktivovány magnetické pásky, kontrolovány čipy, stavěcí
znaky a signatury. Díky této kontrole, která nám
sice zabrala více času, jsme našli a opravili hodně
chyb, rozpadlé vazby předali k opravě a nezpracované knihy na oddělení jmenného zpracování.

Všechnu tuto práci jsme museli udělat během
tří týdnů, protože pak jsme museli náš „dočasný
sklad“ uvolnit pro dokumenty, které v něm měly
být uloženy. Pracovalo se na dvě směny, knihy
řadily všechny pracovnice odboru služeb, pomáhaly i kolegyně z jiných oddělení. Co se mi z té
doby první vybaví, je obrovské nasazení a velká
vůle a snaha všech pracovnic stihnout vše v termínu. V době stěhování byla zrovna největší vedra, ještě plně nefungovalo chlazení budovy, o to
více si precizní práce všech kolegyň cením.
Na závěr, po zařazení všech knih na jejich
místo, jsme řešili informační systém ve volném
výběru. Na každý regál jsme umístili informační
tabulky s rozpisy tříd, zároveň jsme popsali i jednotlivé police.
Co říci na konec? Práce to byla časově náročná, ale krásná. Vidět všechnu tu chuť do práce
a snahu dotáhnout všechno do vítězného konce je
k nezaplacení. A ta pomyslná třešnička na dortu
je snad i to, že čtenáři se po počáteční nejistotě
s volným výběrem i s celou novou knihovnou sžili a přijali ji za svou. Však čísla hovoří sama za
sebe. Počet registrovaných čtenářů před stěhováním (rok 2007): 6 600, rok 2011: 11 000.

Příprava volného výběru periodik
Lenka Málková
Studovna periodik sídlila na Eliščině nábřeží.
Původně neexistoval téměř žádný volný výběr
periodik kromě dvou regálků, ve kterých bylo
dosti nepřehledně vystaveno pár desítek novin
a časopisů. Nová čísla některých nejčastěji půjčovaných časopisů byla uložena v zásuvkách
výpůjčního pultu a čtenáři si je museli vyžádat.
Zbytek nových čísel byl uložen na regálech ve
skladech a přinesen také na vyžádání.
V letech 2000-2008 se sice díky jinému uspořádání studovny podařilo vystavit další periodika
na regálech přímo ve studovně, ale pořád se drtivá většina nových čísel časopisů musela žádat
u knihovnic u výpůjčního pultu. Starší, svázané
ročníky byly umístěny ve skladišti ve sklepě na

Eliščině nábřeží nebo, v horším případě, v externím skladišti na Pouchově, kam se každý den
zajíždělo.
Není tedy divu, že nová knihovna, slibující
volný výběr novin a časopisů běžného roku, byla
vysvobozením nejen pro knihovnice, ale především pro čtenáře.
Nejdůležitějším rozhodnutím při přípravě volného výběru periodik bylo, jak periodika v novém
prostředí stavět. Sbírali jsme zkušenosti v jiných
knihovnách, diskutovali o možnostech, zvažovali pro a proti. Nakonec jsme zvolili řazení podle
oboru, v rámci každého oboru pak abecedně podle názvu periodika.
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Naše téma: retro v knihovnách aneb bylo, je a bude
Z nákresů studovny periodik vyplývalo, že
zde bude k dispozici 2 500 schránek s odklápěcí
přední stěnou, na kterou se dá vystavit poslední
číslo časopisu nebo novin. Po instalaci regálů
jsme bohužel zjistili, že schránek je pouze 2 304.
Několik desítek zřídka půjčovaných periodik je
proto i nyní umístěno ve skladišti.
V 1. pololetí roku 2008 probíhala intenzivní
příprava periodik pro uložení ve volném výběru
v nové knihovně. Ve spolupráci s odborem doplňování a zpracování fondu byl periodikům přidělen znak konspektu, který slouží jako stavěcí
znak. Odbor informačních technologií vytvořil
seznamy periodik tříděné podle konspektu. Po nezbytných opravách a úpravách byly seznamy použity k seřazení periodik podle znaku konspektu
a dále abecedně podle názvu. Ve staré knihovně
byla totiž periodika řazena podle tzv. regálových
čísel, která jim byla přidělována zcela nahodile.
Před stěhováním jsme periodika ještě ve staré
studovně vyndali z původních regálů a znovu seřadili podle znaků konspektu, které jsme předtím
na každé periodikum připevnili napsané na lístku. Bylo rozhodnuto, že z finančních i časových
důvodů nebudeme do jednotlivých čísel periodik
vlepovat magnetický pásek chránící před krádeží.

K ochraně slouží kamery rozmístěné ve studovně
periodik.
Takto byla periodika zcela připravena k uložení do volného výběru studovny a vlastní stěhování proběhlo rychle a bez komplikací. Nakonec
byly regály označeny v duchu jednotného vizuálního stylu modrými praporky s první číslicí znaku konspektu, takže čtenář zdálky pozná začátek
jednotlivých oborů. Čela regálů byla vybavena
rámečky s detailnějším rozpisem znaků konspektu.
Námi použitý způsob řazení periodik ve volném výběru se osvědčil. Za každým stavěcím
znakem je ponechána určitá rezerva volných
schránek, protože se stále objevují nové tituly.
Periodika, jejichž vydávání naopak skončilo, po
určité době vyřazujeme z volného výběru.
A na co si nejvíce vzpomínám z tohoto období? Na namáhavé obíhání regálů, hledání časopisů s lístečkem se znakem konspektu v ruce, na
bolest nohou a zad, protože regály s časopisy byly
na Eliščině nábřeží umístěny také na tzv. patýrku, kam se lezlo po krkolomných schůdcích, na
prach a špínu, na nekonečné pročítání a opravování seznamů a hlavně na radost, když vše vyšlo
podle plánu a zkrátka to klaplo.

Bibliografie a regionální informace
Vlasta Hamplová
Byla jsem požádána o pamětnickou vzpomínku
na bibliografie s regionálními informacemi v SVK
Hradec Králové. Nejprve jsem byla zaskočena.
V současné době boomu moderních informačních
technologií, které nás zaplavují informacemi dnem
a nocí (a jsme-li připojeni na internet) i v pohodlí
našeho domova. Ba někdy v podobě notebooku
nebo elektronické čtečky za námi vlezou i do postele. Je vůbec nutné se ještě vracet a nostalgicky
vzpomínat? Možná ano. Nastupující generace,
zahleděná do moderních technologií, s pobaveným
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despektem shlíží na naši „hlavoruční piplačku“, se
kterou jsme sestavovali bibliografie a pachtili se
s budováním kartoték. Vůbec jim to nezazlívám.
Spíše tiše závidím, když sleduji současné možnosti
a zejména rychlost, s jakou se rozvíjejí moderní
technologie. Obdivuji zručnost a samozřejmost,
s jakou k nim naši mladí i nejmladší přistupují.
Ano, zpracování informací a jejich nosiče jsou
moderní a ještě modernější. Změnili se tak diametrálně i jejich uživatelé? To víte, že ne.
Pracovala jsem téměř padesát let v knihovnictví,

Naše téma: retro v knihovnách aneb bylo, je a bude
z toho třicet let v oblasti bibliograficko-informačních služeb. Stejně jako dnes upřednostňovali naši
čtenáři primární dokument, faktografie, plnotextové informace. Sekundární informace akceptovali
jen potud, pokud jsme jim dokázali opatřit primární
dokument nebo, v horším případě, když jsme
jim nalezli co nejschůdnější cestu k databázové
instituci, kde budou jejich požadavky uspokojeny.
Již tehdy platilo – vědět, že informace existuje,
nestačí. Nenalezli jsme k ní cestu, byla pro uživatele nepotřebná. Tehdy jsme klestili našim uživatelům cestu katalogy knihoven, bibliografickými
a faktografickými kartotékami, fondy bibliografií
a referátových časopisů a snili o tom, jak jednou
převedeme jejich obsah do elektronické podoby.
Zatímco vy dnes pomáháte svým čtenářům bezpečně proplout bezbřehým mořem informací na
internetu a těšíte se, jak budou do elektronické
podoby naskenovány a zpřístupněny cenné fondy
našich knihoven. Nás trápila malá informační, vás
trápí malá čtenářská gramotnost.
Avšak zpět k bibliografickým soupisům. Sloužily k propagaci knihovního fondu. Nejstarší byly
Přírůstky Státní vědecké knihovny v Hradci
Králové: vycházely nepřetržitě 42 let (19551997). Dnes podobnou úlohu plní na webu SVK
HK Přehled nových titulů. Následovaly výběrové bibliografie z knihovního fondu SVK HK
(1961-1971). V době svého vzniku měly značný
informační význam. Věcné čtenářské katalogy se
teprve začínaly budovat a čtenáři k nim zpočátku
přistupovali nedůvěřivě. Já se jim vlastně ani nedivím. Oč příjemnější bylo pohodlně se usadit a
zalistovat si v soupisu než se různě ohýbat a dřepět
u kartotéčních zásuvek. Spolu s nejrůznějšími
soupisy periodik to byly užitečné pomůcky pro
kooperující knihovny a pracoviště VTEI východočeského regionu při zajišťování meziknihovní
výpůjční služby a cirkulace jednotlivých čísel
docházejících periodik. Byla to časově i finančně
náročná služba. Ve světě plnotextových elektronických databází našich i zahraničních periodik by se
vám tehdejší složitá agenda při cirkulaci periodik
jevila jako naprosto zastaralá. Ale v SVK HK dosud pracuje knihovnice, která tento úsek zajišťovala
a měla s ním bohaté zkušenosti.
Vraťme se nyní k bibliografiím regionálním.

Bylo jich hodně. Informace o nich naleznete v Bibliografii bibliografií východních Čech. Byla
vydaná ve dvou svazcích (v letech 1991 a 1993).
Je výsledkem jednorázové sondy uskutečněné
v průběhu několika let, která se pokusila obsáhnout
všechny základní bibliografie regionální povahy,
které byly publikovány v našem regionu během
uplynulých sta let. První svazek zahrnuje téměř
2 000 bibliografií, druhý obsahuje více než 1 200
personálních bibliografií. Při jeho zpracování naše
bibliografky prověřily naše regionální fondy a navštívily a vyexcerpovaly regionální fondy muzeí,
archivů, galerií a veřejných knihoven. Domnívám
se, že pro regionální badatele zůstávají cenným
vodítkem i v současnosti.
Stěžejním titulem souběžné regionální bibliografie se stal Východočeský kraj v tisku.
Vycházel v letech 1962-1996 jako výběrová
ročenka regionálních publikací, článků a statí
z regionálního periodického tisku. V sedmdesátých letech dostávaly ročenky unifikovanou
podobu. Byl to první projekt vzájemné kooperace.
Členové subkomise pro regionální bibliografii při
Národní knihovně v Praze se postupně dohodli
na jednotných pravidlech pro tvorbu bibliografických záznamů. Bylo zpracováno regionální
věcné třídění, domluveny jednotné standardy pro
tvorbu rejstříků a ustáleny zásady pro kooperační
výměnu regionálních záznamů vydaných mimo
region. Souběžná regionální bibliografie se stává
doplňkem české národní článkové bibliografie.
Protože rozsah tištěných ročenek byl často jen
výběrem z dokumentační činnosti, začali jsme
od roku 1970 řadit kartotéku souběžné regionální
bibliografie. Její záznamy byly uspořádány podle
geografického hlediska, regionálního věcného
třídění a později i podle personálních předmětových hesel. Kartotéka byla uzavřena rokem 1992.
Od roku 1993 se už veškeré analytické záznamy
zpracovávaly na počítači v programu ISIS-ANAL.
Jako pracovník bibliograficko-informační služby
jsem ročenky všech kooperujících knihoven a
soustavu kartoték často využívala. Dodnes vidím
bibliografky, jak přepisují bibliografické záznamy
v několika kopiích na plachty s perforovanými
lístky mezinárodního katalogizačního formátu.
Jak je třídí, řadí a někdy i zoufale zuří, když jim
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Naše téma: retro v knihovnách aneb bylo, je a bude
je některý z regionálních badatelů zpřehází a ony
musí řadit znovu.
Ročenku Východočeský kraj v tisku doplňovaly
v letech 1981-1990 samostatné bibliografické
soupisy Tvorba východočeských autorů. Byli
zde zastoupeni zejména literární tvůrci a publicisté
spjatí s oblastí východních Čech svým původem,
rodištěm, ale zejména působením a vlastní tvorbou, která nejednou vznikla z regionální inspirace.
Záznamy vznikaly na základě vlastní primární
bibliografické evidence a excerpce. Vedle knižně
publikované tvorby to byly literární příspěvky
publikované ve sbornících a v periodickém tisku,
literárněvědné příspěvky, recenze, medailony apod.
O soupis měly zájem nejen knihovny, ale také archivy, muzea, gymnázia a knihovna Pedagogické
fakulty v Hradci Králové. V těchto soupisech by
se ještě dalo nalézt leccos zajímavého pro zájemce o regionální literární tvorbu osmdesátých let
minulého století.
Značnou informační hodnotu měly oborové
regionální bibliografie. Zpracovávali je převážně
externisté - odborníci v daném oboru, kterým se
soupis zabýval. Posledním titulem této série vydaným tiskem byla bibliografie krajského nakladatelství v Hradci Králové s názvem KRUH 1967-1992.
Další z chvályhodných tradic naší bibliografické
činnosti bylo vydávání personálních regionálních
bibliografií. Iniciátorem byl vedoucí bibliografického oddělení Ladislav Vacina. Když pomineme
jeho rozsáhlou publicistickou a básnickou tvorbu,
dokázal zpracovat 99 bibliografických soupisů na
půdě Okresní knihovny v Hradci Králové, Okresní
knihovny v Náchodě a v SVK Hradec Králové. Jindy byl rádcem a ochotným pomocníkem při jejich
vydávání v dalších východočeských knihovnách.
Po jeho předčasném úmrtí v roce 1992 bylo přímo
povinností naší knihovny zpracovat a vydat soupis
jeho díla, který vyšel v roce 1995 jako: Ladislav
Vacina (17. 2. 1943 – 10. 6. 1992).
Za zmínku také stojí Soupis prvotisků z historických fondů Státní vědecké knihovny v Hradci Králové, který precizně zpracovala Milena
Zmrzlá v roce 1983. V době vzniku měly značný
ohlas rovněž soupisy dokumentující významné
kulturní akce našeho regionu. Za všechny zde

20 U NÁS • LÉTO 2012

připomenu alespoň dvě: Loutkářskou Chrudim
vydanou v roce 1976 k čtvrtstoletí trvání této
přehlídky a Jiráskův Hronov 1931-1981, který
vyšel v roce 1982.
Nakonec ještě malé zastavení u dvacetileté
historie vydávání kalendária regionálních výročí.
V letech 1977-1990 vycházel pod názvem Přehled
politických a kulturních výročí Východočeského kraje v roce… Původně byl vydáván pro
potřeby informační služby lidových a školních
knihoven, později i pro další účastníky tehdejšího regionálního informačního systému kultury
východních Čech. V letech 1991-1997 změnilo
kalendárium název na Výročí regionálních
osobností východních Čech v roce… Výročí byla
vždy výběrem z rozsáhlé databáze regionálních
osobností. Od roku 1992 jsme ji zpracovávali na
počítači v programu ISIS-REOS. Rokem 1998
počínaje jsme z ekonomických důvodů tento titul
přestali vydávat tiskem, ale databáze byla průběžně
doplňována až do roku 2000. Zájemcům pak byly
zasílány výběry regionálních výročí na disketách.
V současné době jsou z ní také čerpány údaje pro
regionální výročí v online katalogu SVK HK.
Končí moje zamyšlení nad naší regionální bibliografickou tvorbou. Začínala se rozvíjet v letech
šedesátých, kulminovala v letech osmdesátých, aby
se v druhé polovině let devadesátých její rozsah
podstatně omezil ve prospěch jiných, zejména
elektronických nosičů. Ve srovnání se současností
byly bibliografické záznamy stručnější a schémata
třídění jednodušší. Čas ušetřený při excerpci a popisu jsme však rychle promrhali při rozepisování
nebo rozmnožování záznamů do kartoték. Tvorba
rejstříků, zejména věcných, byla zdlouhavá, to
se vůbec nedá srovnat s možnostmi současných
elektronických databází. A pak to nikdy nekončící
vřazování lístků s bibliografickými záznamy do kartoték. Existovala celá typologie bibliografií podle
určení jejich využití. I tehdy jsme zpracovávali odpovědi na písemné dotazy a rešerše. Od roku 1974
byly evidovány a zpracovávány rejstříky pro jejich
opětovné využití. Od roku 1990 byly ukládány do
elektronické báze v programu ISIS-IRS. Tento typ
rešerší dnes hledejte opět v online katalogu.
Zabrousila jsem do bibliografické historie naší

Naše téma: retro v knihovnách aneb bylo, je a bude
knihovny a připomněla některé soupisy a projekty dnes už asi zasuté v informační minulosti.
Obávám se, že o většině z nich bude číst naše
nejmladší knihovnická generace poprvé. Pokud
by přesto někdo projevil hlubší zájem o naši
publikační historii, nalezne přesné citace všech
námi vydaných bibliografií ve dvou následujících
titulech: Přehledu ediční činnosti Státní vědecké

knihovny Zdeňka Nejedlého za roky 1961-1985
(z roku 1987) a v Přehledu ediční činnosti Státní
vědecké knihovny za roky 1985-1999.
Pro osvěžení své paměti při tomto rozpomínání
jsem si dovolila využít svou stať Publikační činnost SVK HK 1960 až 1999, která byla otištěna
v Přehledu ediční činnosti SVK za roky 1985-1999,
s. 6-25.

Reakce na článek „Knihovní řád obecní knihovny“
Marta Lelková
Knihovní řád je jedním z dokumentů, které
musí každá knihovna mít. Jeden můj známý říká:
Kde není řád, tam je neřád! Je v tom kus pravdy.
Je však málo platné, že v knihovnách knihovní
řád je, když se jím ti, pro které je určen, nebudou
řídit. Knihovní řád má knihovníkovi sloužit jako
návod, proč, co, jak má v knihovně vykonávat.
Proto bych doporučila čas od času si oživit jeho
obsah. Uživatel knihovny se v něm zas může dozvědět, co mu knihovna nabízí a za jakých podmínek. O jeho obsahu ho má knihovník poučit při
registraci, nebo když ho dlouhodobě registrovaný
čtenář porušuje.

ních řádech našich knihoven.)
Co se týče použití internetu, my knihovníkům
doporučujeme mít u počítače viditelně vystavený internetový řád. Ten například konkrétně
vyjmenovává stránky, které kvůli svému obsahu
nemohou být v knihovně navštěvovány. Týká se
to hlavně stránek s erotickým, fašistickým nebo
jinak rasisticky zaměřeným obsahem. Předejde
se tím možným nepříjemným konfrontacím s uživatelem, který nebyl o pravidlech použití poučen
slovně.
Naši knihovníci by si ušetřili mnoho následných problémů, kdyby se sami knihovním řádem
řídili. Ale věřím jim, že to často není lehké. Kolikrát jsou knihovníci rádi, že se vůbec čte a do
knihovny čtenáři chodí. Nebo na vesnicích hrají
velkou roli i osobní vztahy. A pak se hodně toleruje, odpouští. S výpůjční lhůtou jsou asi největší
problémy. Na vesnicích je o hodně větší benevolence k hříšníkům, kteří knihy nevracejí ve stanovených lhůtách. Pak se těžko vymáhá vypůjčený
dokument nebo jeho náhrada.

Obecní knihovny v naší působnosti mají knihovní řád zpracovaný podle vzoru, který nabízí
Národní knihovna na svých stránkách. Ten si pro
své podmínky přizpůsobily samy nebo s naší pomocí. Až do dnešních dnů je tento řád použitelný,
ale dávám za pravdu autorce článku, že je potřeba
sledovat jeho aktuálnost. To není věc jednorázová, protože se buď služby, poplatky nebo technika v knihovnách mění. Nemělo by tam v článku:
„Pokyny pro využívání výpočetní techniky“
Ale ani ten nejlepší knihovní řád neudělá
stát, že uživatel může kopírovat na formátované v knihovně pořádek. Je to na knihovníkovi. Řád
diskety, které se už dost dlouho nepoužívají. Na- mu slouží jenom jako právní opora a štít proti neopak, když se může kopírovat, tak na které nosiče ukázněným čtenářům.
dat. (Toto doporučení lze doposud najít v knihov-
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Krkonošské setkání aneb Knihovny se otvírají
Zdeňka Flousková
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí, jehož zřizovatelem je Správa KRNAP (patrně jediné muzeum pod patronací Ministerstva životního prostředí), opakovaně spolupracuje s muzei na polské
straně Krkonoš. Proto jsem v roce 2011 využila
možnosti další výzvy fondu mikroprojektů Euroregionu Glacensis a přihlásila se se svou knihovnickou troškou do velkého muzejního projektu
Krkonoše ve sbírkách.
Předmětem mého záměru bylo vzájemné poznávání fondů knihoven na obou stranách Krkonoš. Partnerem projektu se mi stala knihovnice
z Krkonošského muzea v Jelení Hoře (Muzeum
Karkonoskie w Jeleniej Górze) Agata Kempiak.
V září 2011 jsme se tedy vydaly s knihovnicí
Agátou (která má již po dva roky kvůli rekonstrukci muzea fondy zabalené v krabicích a nepřístupné) do Městské knihovny a Státního archivu
v Jelení Hoře, do Regionálního muzea v městě
Jawor a do Textilního muzea v Kamenné Hoře,
kde jsme zkoumaly stav fondů tamních knihoven.

ských knihoven z české i polské strany Krkonoš,
a to z Jelení Hory, Hradce Králové, Trutnova,
Jablonce nad Nisou, Semil, Jičína a Vrchlabí.

Cílem konference bylo především vzájemné seznámení se pracovníků knihoven a archivů na obou
stranách pohoří a dále předání informací o stavu
jednotlivých knižních fondů s krkonošskou tematikou. Své fondy představovalo především Krkonošské muzeum v Jelení Hoře (Karkonosze w zbiorach biblioteki Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej
Górze), Státní archiv v Jelení Hoře (Zawartość
biblioteki podręcznej Archiwum Państwowego we
Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, jako źródło
informacji o Karkonoszach) a Krkonošské muzeum Správy KRNAP ve Vrchlabí (Co nabízí regionální sbírkový fond knihovny Krkonošského muzea
Správy KRNAP ve Vrchlabí); příspěvky přednesly také paní ředitelka Eva Svobodová (Krkonoše
v regionální článkové bibliografii a „krkonošská“
periodika 1800-1965) a Ivana Novotná (Krakonoš v literatuře) ze Studijní a vědecké knihovny
v Hradci Králové. O krkonošských periodikách
Získané poznatky jsme prezentovaly na kon- z české strany hor v minulosti i současnosti referoferenci Knihovny se otvírají dne 13. března 2012 vali kolegové z redakce časopisu Krkonoše - Jizerve Vrchlabí. Tohoto setkání se zúčastnilo přes ské hory Jiří Dvořák a Jiří Bašta.
30 knihovnic a knihovníků muzeí, archivů a měst-
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Jaká poznání projekt přinesl? Zjistili jsme, že
významné zdroje informací o Krkonoších nalezneme v knihovně Krkonošského muzea Správy
KRNAP ve Vrchlabí a v Jilemnici, v knihovně
Krkonošského muzea v Jelení Hoře, v Městské
knihovně v Jelení Hoře a ve Státním archivu
v Jelení Hoře. Velké krkonošské fondy jsou také
ve Státním archivu a v knihovně Univerzity ve
Wroclawi. Vstupy do online katalogů těchto institucí naleznete na stránkách knihovny Krkonošského muzea Správy KRNAP zde: http://www.
krnap.cz/knihovna-krkonosskeho-muzea/

Po tradičním krkonošském kyselu nastala
odpolední, již zcela neformální část projektu.
Všichni účastníci si s velkým zájmem prohlédli
knihovnu Krkonošského muzea, zejména jeho
regionální sbírkovou část a nově uloženou sbírku
starých tisků. Zbyl čas i na popovídání nad kávou
a houbovcem.
Doufejme, že se nám podaří pokračovat ve
vzájemných setkáních i dál. Vždyť navázání
osobních, lidských kontaktů mezi knihovníky na
obou stranách Krkonoš představuje ten nejzajímavější bonus celého záměru.

České databáze (nejen v knihovnách)
Seminář v SVK Hradec Králové

Lenka Dědečková
Dne 17. 4. 2012 jsem se zúčastnila semináře,
který pořádala Studijní vědecká knihovna v Hradci Králové společně se Sdružením knihoven České republiky. Celým seminářem nás provázely ředitelka SVK Kladno Jiřina Kádnerová a ředitelka
SVK Hradec Králové, Eva Svobodová.
O jednotlivých příspěvcích se rozepisovat nebudu, většinou si byly hodně podobné. To znamená, že nám jednotliví přednášející představili
stručnou historii formou lístkových katalogů, tištěných bibliografických ročenek, nástup počítačů,
přístup k databázi nejprve ve studovně, později
online na internetu.
Překvapilo mě, že některé instituce k elektronické formě přistoupily později, zřejmě z finančních důvodů. Jejich výhodou bylo, že nemusely
procházet pionýrskou cestou, jako řada institucí,
a přešly rovnou k databázím nabízejícím se na
internetu. Ušetřily si spoustu práce. Některé databáze jsou nedokonalé kvůli zastaralým databázovým programům. Konkrétně knihovna Národní památkové péče v Praze: jsou si toho vědomi,
uvažují o přechodu k firmě Lanius, programTritius. Stále počítají s tištěnou verzí.

Dále se budu snažit popsat některé postřehy,
které mě zaujaly.
1. Tištěná verze versus elektronická verze –
povzdech, zda je dobře ponechat pouze elektronickou databázi. Nikdo neví, zda ji za padesát let
otevřou. Tištěná bibliografie je v současné době
neekonomická, přesto prověřená, mohu říct, prověřená stovkami let. Ideální by byly obě verze.
2. Líbila se mi databáze Divadelního ústavu –
chystají elektronickou encyklopedii.
3. Databáze Ptejteseknihovny – její archiv je
propojen s Googlem, což považuji za úžasné.
4. ANL + – dnes je možné využít rozhraní PRIMO či JIB. Nechápala jsem, jaký je rozdíl, na internetu jsem si vyhledala výhody PRIMO.
Cituji: PRIMO představuje uživatelské rozhraní,
které na jednom místě nabídne koncovým uživatelům všechny služby knihovny. Knihovny tak
mohou nabídnout čtenářům jediný a přehledný
přístupový bod bez nutnosti znalosti procesů na
pozadí.
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Což je samozřejmě velká výhoda; při prohlídce prostor SVK padl dotaz, zda SVK HK má PRIMO, ředitelka odpověděla, že ne, že je to pro ně
moc drahé. Uvažovat o tom budou v příštím roce.

pod sluncem. Velmi nutné je podobné databáze
tzv. „prodávat“. Je smutné, že ve chvíli, kdy se
má ušetřit, odnáší to právě analytický popis. Příkladem toho je bohužel i Národní knihovna ČR.
Překvapilo mě, že na Zlínsku knihovny podobné velikosti, jako je naše jičínská, analytické
databáze vytvářejí již od druhé půlky 90. let. Další postřeh přednášejícího mě rozesmál: „Články
jsou tak lokální, že využít je mohou zas jen bibliografové.“ Zároveň dodal, že důležitý je výběr,
který putuje do souborného ANL+. A vyřkl ještě
jednu otázku: Co je kvalitní selektivní hledisko?
Přednášející se přiklání jak k elektronické, tak
k tištěné verzi bibliografií.

5. Excelentní příspěvek měl Martin Vojnar, pracovník firmy MULTIDATA Praha, s. r. o., která
byla partnerem tohoto semináře. Martin Vojnar
představil projekt AMGK +, v jehož rámci usiluje o propojení databází archivů, muzeí, galerií
a knihoven. V současné době se jedná o experiment. Podobným projektem v Evropě je Europeana. Martin Vojnar si projekt představuje formou
zbojníka – bohatým vzít, chudým dát – čímž má
na mysli institucím vzít data a předat je koncovým uživatelům zdarma. Koncoví uživatelé po8. Čtení z Písku – zvláštní web. Peníze na něj
řád málo vědí – což je stálou bolístkou všech výše získali z grantu pro cestovní ruch. Propojili se
uvedených institucí /amgk.multidata.cz /.
s muzejní knihovnou. Při vytváření webu se museli přizpůsobit grantovému projektu, tj. turistic6. Líbila se mi databáze šedé literatury. Tu vy- kému ruchu, dnes jsou rádi. Není to typická knitváří Národní technická knihovna. Je volně do- hovnická databáze, spíše je to taková zajímavá
stupná, má příjemný profil, neustálým omezová- vlaštovka ukazující další možnosti. Mně osobně
ním se dopracuji tam, kam potřebuji. Přednášející se líbí, jak jsou jednotlivé autorské medailonky
nám předvedla, jak se z 5 000 záznamů propraco- propojeny s městskou či muzejní knihovní datavat na ty záznamy, které vlastně hledám. Úžasné. bází. Viz www.ctenizpisku.cz .
Viz www.nusl.cz, národní úložiště šedé literatury.
Na semináři jsme získali přehled českých data7. Analytická bibliografie ve Zlínském kraji. bází, což velmi kvituji pro další využití v knihovJeden příklad, který platí vesměs pro všechny kra- nách. Po skončení semináře paní ředitelka Svoje. Tištěná bibliografie je jednak náročná, zbytná, bodová nabídla prohlídku knihovny. Ráda jsem
neefektivní a drahá, ale zároveň také cenná, nesa- nabídku využila a poprvé si prohlédla i zázemí
mozřejmá, nezbytná a k nezaplacení. Nic nového Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
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Kdo by chtěl šéfovat líné knihovně?
Seminář k novele standardu VKIS

Eva Semrádová
Knihovny si od svých zřizovatelů, návštěvníků, kolemjdoucích či od samotných knihovníků
vysloužily různá pojmenování: moderní, ideální,
stará, zaprášená, moc malá, vzkříšená, moje…
Klady jsme se naučili shrnovat pod pojem „dobrá“ knihovna, je to značka kvality. Opakem
k pojmu „dobrá“ je v češtině nejspíše „špatná“,
ale to zní knihovnickému uchu hodně hanlivě,
něco jako „ropák“ u ekologů. Špatná knihovna
by na světě dlouho nevydržela, protože by z ní
co nevidět byla zavřená nebo zrušená knihovna.
Každé knihovnické pracoviště má potenciál se
zlepšovat, takže pokud se v knihovně po roky nic
nemodernizuje, nic nového nenabízí, je na místě
spíše přívlastek „líná“. A jaký je asi knihovník
z líné knihovny?

býval i dalším letos zveřejněným dokumentem
důležitým pro budoucnost knihoven, a to Koncepcí rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015.

V diskusní části semináře jsme zaměřili pozornost na praktické použití standardu VKIS,
v prezentaci byly naznačeny výpočty indikátorů standardu a možnosti porovnávání stejně
velkých knihoven. Dostali jsme se k propagaci
projektu benchmarking českých knihoven
i k dalším novelám knihovnické legislativy, jako
je autorský zákon a standard pro výstavbu
knihoven. Národní knihovna má k vydání připravenou publikaci Služby veřejných knihoven,
která bude obsahovat směrnici IFLA, úplné znění
knihovních zákonů a standardy služeb veřejných
knihoven z Česka a Slovenska (publikaci je možPočátkem letošního roku byla zveřejněna né objednat přes http://knihovnam.nkp.cz/).
novela standardu knihovnických a informačV rámci semináře proběhla anketa mezi zúních služeb, který definuje podmínky pro vznik častněnými knihovníky. Ke čtyřem jednodu„dobré“ knihovny. A protože mezi sebou máme chým otázkám, které avizovaly, o čem se bude
dostatek knihovníků osobně zaujatých vydobýt hovořit v druhé části programu, mohli účastníci
své knihovně značku kvality, vznikl i zájem více připsat své názory a zkušenosti.
se dozvědět o nových dokumentech a vizích rozZ odpovědí na otázku: Ovlivnil standard
voje českého knihovnictví. Seminář na toto téma
VKIS v minulých pěti letech vaši knihovse uskutečnil 26. 4. 2012 ve Studijní a vědecké
nu? vyplynulo, že 70 % dotázaných vidí na své
knihovně v Hradci Králové za účasti lektora pana
knihovně kladné působení standardu, zejména
doktora Víta Richtera z Knihovnického institutu
v rozšíření provozní doby (u poloviny odpovědí),
Národní knihovny v Praze. A právě na tomto sea dále v rozšíření plochy knihovny nebo počtu
mináři padl v diskusi přívlastek „líná“ jako oznastudijních míst. Zajímavé je, že zásluha na rozvočení knihoven, které budou v budoucnu těžko
ji internetu je standardům připisována jen zřídka.
odolávat konkurenci nových médií či pilnějších
Toto médium knihovny ovládlo rychleji, než se
institucí. Hlavní referát setkání nesl název Nopředpokládalo, a část knihovníků naznačuje, že
vela standardu VKIS v širších souvislostech
v dnešních dnech už jde více o webové stránky
a pan Vít Richter se v něm kromě standardu zaa elektronické služby.
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Druhá otázka: Kde má nový standard „slabé místo? vyzvala ke kritice a označení problémů, které by mohly inovovaný standard provázet a které již nyní lidé z praxe vidí. Odpověď:
„Doufám, že žádná slabá místa nejsou,“ připsalo
na anketní lístek 40 % účastníků. Z kritických
odpovědí nejvíce pozornosti vzbuzují finance na
vybavení knihoven a realizaci moderních služeb
a s tím též související indikátor o obnově knihovního fondu. Dále můžeme citovat tyto zajímavé
postřehy: Standard je moc pozitivní. - V praxi
někdy vypadá jednání se zřizovatelem jako hovor
hluchého s němým. - Jak se budou prokazatelně sledovat hodiny vzdělávání knihovníků, když
to není povinný údaj výkazu? - Standard neřeší
doplňování fondů nejmenších knihoven, a přitom
výměnné fondy jsou žádoucí. - V provozní době se
nezmiňuje souběžný provoz na pobočkách, který
vyžaduje více nákladů než provoz jednoho pracoviště. - S vyřazováním starých vydání mám problém, starosta nechce vyřadit ani špinavé a poškozené knihy.

Třetí otázka: V kterém roce naposled se ve
vaší knihovně uskutečnil celkový průzkum
spokojenosti uživatelů? potvrdila, že tato oblast
nabírá na intenzitě. 56 % odpovědí bylo z knihoven, kde byl průzkum v letech 2010–2011. Další knihovny plánují průzkum letos. Ale našla se
i negativní odpověď, z které bylo jasné, že nový
trend zkoumat spokojenost uživatelů zatím není
populární všude.
A poslední otázka, stejně jako závěrečná kapitola semináře, směřovala k benchmarkingu
a zjišťovala: Proč je, nebo není vaše knihovna
přihlášená v benchmarkingu? Ukázalo se, že
seminář o standardu přilákal hlavně knihovníky,
které zajímá osud jejich knihovny a chtějí vidět,
„jak na tom jsou“. 72 % knihoven zastoupených
na semináři je do projektu přihlášeno a označují
benchmarkingovou databázi za významný, užitečný nástroj s velkým potenciálem do budoucna, ať už směrem ke zřizovatelům, tak i směrem
k uživatelům. Jako důvod neúčasti byl označen
nedostatek času a nedostatek informací o smyslu
projektu.

Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách
Zuzana Andrenková
Ve dnech 25. a 26. dubna 2012 jsem se zúčastnila 4. ročníku semináře Informační vzdělávání
ve veřejných knihovnách, který se konal v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
Seminář spolu s knihovnou pořádala sekce pro
informační vzdělávání uživatelů Sdružení knihoven České republiky. Na seminář jsem se těšila
a byla jsem plna očekávání. Zajímalo mě, jak
se informační vzdělávání v knihovnách změnilo
a vyvinulo od roku 2009, kdy jsem se zúčastnila
prvního ročníku semináře, který se konal ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
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První den byly na programu jak teoretické,
tak praktické přednášky. V úvodu nás Mgr. Veronika Peslerová, ředitelka Krajské knihovny
Vysočiny, seznámila s činností sekce informačního vzdělávání. Představila model třífázového
učení EUR (evokace, uvědomění si, reflexe),
pomocí kterého lze dobře připravit jednotlivé
lekce informačního vzdělávání. Velmi mě zaujal
model „líného informačního vzdělávání“, který
vychází z modelu „líného rodičovství“ a „líného
zahradničení“. Jak je uvedeno v anotaci k příspěvku Mgr. Veroniky Peslerové: „Je třeba, aby

stalo se
použité metody a prostředky uživatele aktivizovaly, vedly ke spolupráci, rozvíjely jejich tvořivost a kritické myšlení, respektovaly jejich zájem a schopnosti.“ Inspirující byl příspěvek Mgr.
Jana Zikušky, projektového manažera NAKLIV.
Představil nám desatero sekce experimentálního
knihovnictví, jak a kam by se mělo informační vzdělávání vyvíjet v příštích letech. Diskuze
byla bouřlivá. Po přestávce nám zástupkyně organizací a institucí NaZemi, Židovského muzea
v Praze a Chaloupky, o. p. s., ukázaly pohled
na informační vzdělávání ze svého úhlu. Pro
zájemce z řad škol pořádají spoustu tematicky
zaměřených besed, pořadů, vycházek do přírody a mnoho dalšího. Další blok přednášek byl
zaměřen na praktické zkušenosti s informačním
vzděláváním z vybraných knihoven. Mgr. Alena
Budková představila dokonale fungující systém
informačního vzdělávání v Městské knihovně
Sedlčany. Za tímto systémem stojí dlouholetá
a usilovná spolupráce knihovny s řediteli a učiteli škol. Kdyby obdobně fungovalo informační
vzdělávání ve všech knihovnách, měli bychom
vyhráno. Ale není to jen knihovna v Sedlčanech,
u které se můžeme inspirovat. Další zajímavé
postřehy a nápady přidaly kolegyně z Městské
knihovny v Poličce, Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a Krajské knihovny Vysočiny. Závěr odborného programu prvního dne
byl věnován možnostem metodiků a potřebám
knihovníků. Na večer byl přichystán bohatý program. Zájemci o poezii mohli navštívit autorské
čtení básníků Lubora Kasala a Ondřeje Buddea.
Pro milovníky hudby byl uspořádán hudební pořad, který byl věnovaný skladateli experimentální hudby Johnu Cageovi.

skupina se zaměřuje na informační vzdělávání
mateřských škol a 1. stupně základních škol.
H. Selucká zdůraznila, že bychom měli prvky
informačního vzdělávání zařadit do každé besedy, aniž by o tom děti musely nutně vědět. Nesmíme také zapomínat na citování zdrojů, které využíváme pro přípravu besed a pracovních
listů. Činnost druhé skupiny Knihovny - zdroje
informací představila PhDr. Zuzana Hájková
z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, která se věnuje druhému stupni ZŠ.
V tomto věku by děti měly vědět, kde a jak si
mohou informace vyhledat, jak je zpracovat, použít a zhodnotit. Poslední skupinu představila
Mgr. Jana Leparová z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Tato skupina se jmenuje
Informační zdroje a zaměřuje se na vzdělávání
studentů středních škol. Studenti by měli umět
citovat použité zdroje, orientovat se v primárních i sekundárních dokumentech. Po přestávce jsme měli možnost zúčastnit se jednoho ze
tří workshopů jednotlivých pracovních skupin.
Vzhledem ke své práci v jičínské knihovně jsem
se přihlásila do třetí skupiny, která se zaměřuje na informační vzdělávání studentů středních
škol. Ze své zkušenosti vím, že zaujmout tuto
věkovou skupinu je těžké. Na workshopu jsem
se dověděla spoustu zajímavých tipů a webových odkazů s užitečnými informacemi, které
ke své práci mohu využít. Ve skupině jsme se
dohodli, že na webových stránkách NAKLIVu
budeme zveřejňovat ukázky besed a vzdělávacích programů, abychom se všichni mohli inspirovat dobrými nápady ostatních. Také se mi
velmi líbila ukázka lekce o plagiátorství Mgr.
Jany Leparové.

Na začátku druhého dne semináře byly představeny jednotlivé pracovní skupiny sekce IVU.
Zástupkyně skupin vždy představily svou skupinu, její členy a seznámily nás, na čem ve skupině právě pracují, čeho se snaží dosáhnout a jaké
mají cíle do budoucna. První skupinu s názvem
Čtenářská gramotnost představila Bc. Helena
Selucká z Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Tato

Program semináře naplnil moje očekávání.
Dozvěděla jsem se spoustu nových informací.
Byly zde uvedeny nápady a praktické tipy, které mohu uplatnit při tvorbě lekcí informačního
vzdělávání pro studenty jičínských škol. Doufejme, že tyto semináře budou nadále pokračovat
a informační vzdělávání v knihovnách se bude
vyvíjet tím správným směrem.
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Ze sbírky starých tisků Muzea Boženy Němcové
v České Skalici
Jan Harvilko
Vedle historického fondu knih a časopisů
19. století disponuje knihovna Muzea Boženy
Němcové v České Skalici nevelkým, leč neopominutelným souborem starých tisků, tedy knih
vydaných v 16. až 18. století. Většina z nich se
stala součástí muzejních sbírek již v prvních desetiletích existence českoskalického muzea – tehdy muzea městského -, založeného roku 1902.
Jsou zde knihy české, ale poměrně početně jsou
zastoupeny též tisky latinské a německé. Soubor
obsahuje literaturu různého zaměření a lze ji s určitým zjednodušením tematicky rozdělit do těchto oborů: historie, právo, filozofie, hudba (kancionály), náboženství a teologie.
Historie
Ze spisů tohoto oboru vybíráme Václava
HÁJKA z Libočan Kroniku českou (Kronyka
Cžeská Cum gratia et Priuilegio Regie Maiestatis), vydanou na Starém Městě pražském roku
1541. Jde vůbec o nejstarší knihu ve vlastnictví
muzea. Její původce Václav Hájek z Libočan se
narodil koncem 15. století a pocházel z drobné
vladycké šlechty žateckého kraje. Byl původně
kališnickým knězem, záhy však přestoupil do
církve katolické. Zemřel v klášteře dominikánek
u sv. Anny na Novém Městě pražském roku 1553.
Byl královským kaplanem a mladoboleslavským
proboštem. Roku 1533 počal sepisovat svou
Kroniku, která vyšla tiskem roku 1541 v nákladu tisíc výtisků. K jejímu sepisování přistupoval
Hájek dobře připraven, měl k dispozici rukopisy, zápisky, řadu pověstí, ústních zpráv, výpisů
z listin a další materiály. Svým zpracováním je
však spis spíš literárním útvarem než odborným
historickým dílem. Hájkova Kronika česká se
stala brzy populární a sehrála v české historio-

28 U NÁS • LÉTO 2012

grafii důležitou roli. Do němčiny byla přeložena
roku 1596 a latinský překlad opatřený komentářem vydal v letech 1764-1786 Gelasius Dobner.
Tento významný český historik byl také prvním
kritikem Hájka, po něm následovaly kritiky Josefa Dobrovského a Františka Palackého.
Dalším titulem, o kterém se chceme zmínit, je EUSEBIOVA Historie církevní (Historia
Cýrkewnj Eusebia přigmjm Pamfila Biskupa
Cesarienského w Palestýně na Knihy Desatery
rozdělená), vydaná v Menším Městě pražském
roku 1594. Autorem knihy je Eusebius z Césareje, který žil v letech 260 až 339, a byla jím sepsána řecky v první polovině 4. století. Eusebius
tímto dílem založil novou historickou disciplínu
– církevní dějiny. Kniha byla záhy přeložena do
syrštiny a arménštiny a roku 403 do latiny. Náš
první český překlad je dílem humanisty Jana Kocína z Kocínetu a vydal jej Daniel Adam z Veleslavína roku 1594. Muzejní exemplář Historie
církevní si uchovává fragmenty původní renesanční vazby.
Reprezentantem typicky barokní popularizace
českých dějin je kniha Země dobrá, to jest země
česká (Země Dobrá, To gest Země Cžeská…),
vytištěná v Hradci Králové roku 1754. Vyšla nákladem jaroměřského lékaře Václava Vítka a vytištěna byla u Jana Klimenta Tybelyho, královéhradeckého tiskaře. Jde o katolicky vyhraněné,
patrioticky orientované dílo, určené nejširšímu
okruhu čtenářů. Co do zpracování je spis dobově
zakotvenou a komentovanou koláží úryvků starších, převážně historických textů. Jeho autorství
nebylo s jistotou dosud určeno.
K českým osvícenským spisům náleží Františka Martina PELCLA Nová kronika česká, ve kteréž příběhy obyvatelův země české od počátku až
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do nynějších časů vypravuje… (Nowá Kronyka
Cžeská w kteréž přjběhy obywatelůw země Cžeské
od počátku až do nyněgssjch časů vyprawuge…).
Díl první od počátku do léta 1092, vydaný roku
1791. František Martin Pelcl se narodil roku
1734 v Rychnově nad Kněžnou a zemřel v Praze
v roce 1801. Studoval na jezuitském gymnáziu
v Hradci Králové a na teologické fakultě v Praze, kterou však záhy opustil a věnoval se právům.
Roku 1793 se stal prvním profesorem české řeči
a literatury na pražské univerzitě. Třídílná Nová
kronika česká (1791-1796), z níž muzeum vlastní
pouze první díl, je rozšířenou a přepracovanou
českou verzí Pelclova populárního spisu Kurzgefasste Geschichte Böhmens z roku 1774. V Kronice prokázal autor jak své kvality vědecké, tak
literární.

pracují, že jsou dějinami zemědělství, obchodu,
řemesel a umění. Jde však o nesmělý pokus o novou orientaci v českém dějepisectví.

Do sbírky starých tisků též náleží historická práce Karla Josefa BIENERA z Bienbergu
Geschichte der Stadt Königgrätz (1. díl), vydaná
v Praze roku 1780. Autor - v knize uveden pod
zkratkou C. J. von B. – se narodil roku 1731 ve
Slaném a zemřel v Praze roku 1798. Vystudoval
gymnázium v Litomyšli, filozofii a stavovskou
inženýrskou školu v Praze. Byl vojenským inženýrem, krajským hejtmanem a historikem. Mimo
jiné se podílel na stavbě josefovské pevnosti a na
kartografii Čech, Moravy a Slezska. Byl první
u nás, kdo použil archeologické nálezy jako historický pramen. Z jeho rukopisu Dějiny města
Hradce Králové vyšel tiskem pouze první díl,
Dalším titulem sbírky, jenž by neměl být který končí rokem 1526, druhý, který je doveden
opomenut, je Kaspara ROYKA Historie velké- do roku 1767, zůstal v rukopise.
ho sněmu kostnického (Hystorye Welkého Sněmu Kostnického…), vydaná v Praze roku 1785.
Právo
Jde o český překlad německého vydání, které je
Z tohoto oboru vybíráme proslulou knihu Pavz let 1780-1796. Z dvoudílné české mutace je
la KRISTIÁNA z Kolína Práva městská Královv knihovně pouze druhý díl, pojednávající o Huství českého (Práwa Městská Králowstwj Cziessově procesu. Autor spisu Kašpar Royko se narokého), kterou vytiskl roku 1579 v Praze Daniel
dil roku 1744 poblíž Mariboru v jižním Štýrsku
Adam z Veleslavína. Právník, humanista a básník
a zemřel roku 1819 v Praze. Působil jako církevní
Pavel Kristián z Kolína se narodil asi roku 1530
historik na univerzitě v Grazu. Po jejím zrušení
v Klatovech a zemřel 1589 v Praze. Studoval na
roku 1782 přešel na pražskou univerzitu, kde byl
pražské univerzitě a roku 1552 se stal mistrem
jmenován profesorem církevních dějin, ale též zasvobodných umění. Působil jako rektor škoujímal funkci děkana teologické fakulty a rektora
ly u sv. Jindřicha na Novém Městě pražském
pražské univerzity. Jeho kniha Historie velkého
a proslavil se jako výborný učitel latiny. Od roku
sněmu kostnického přinesla v duchu osvícenství
1557 se jeho pracovištěm stala pražská univerzproblematizování tradičního negativního pohlezita, kde zastával hospodářské funkce. Byl však
du katolické církve na Husa a jeho dílo.
i děkanem artistické fakulty. Univerzitu opustil
Za upozornění stoji i spisek Aleše PAŘÍZKA roku 1562 a i poté zastával významná úřednická
Versuch einer Geschichte Böhmens für den Ber- místa. Uplatnil se především jako autor souhrnu
gen, vydaný v Praze roku 1789. Litoměřický ka- městských práv, vypracovaného na základě pražnovník Aleš Pařízek se narodil v roce 1748 a ze- ského městského práva a známého pod názvem
mřel roku 1822. Byl učitelem pražské normální Práva městská Království českého. Tento městškoly a žákům této školy bylo jeho populární díl- ský zákoník byl roku 1610 nařízen všem českým
ko o českých dějinách určeno. Poprvé vyšlo roku městům a roku 1697 se stal závazným i pro mo1781. Osvícenský historik A. Pařízek zdůrazňuje, ravská města. Jeho platnost trvala až do počátku
že dějiny nejsou jen dějinami panovníků a válek, 19. století.
ale také dějinami lidí, kteří duševně a tělesně
Za uvedení stojí též latinský spis ZACHA-
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RIASE a S. Elizabeth Elementa Jurisprudentiae
Theologicae, seu Institutionum…, vydaný ve Vídni roku 1745. Piarista Zacharias pocházel z Moravských Budějovic, kde se roku 1701 narodil,
a zemřel v roce1780 ve Vídni. Byl profesorem
kanonického práva na vídeňské univerzitě. Jeho

kniha je učebnicí základů civilního a kanonického práva. Vykládá je a hledá souvislosti mezi
těmito doktrínami.
Zbývající obory - filozofii, hudbu (kancionály),
náboženství a teologii - představí autor v podzimním čísle našeho zpravodaje.

Univerzitní týden plný pedagogiky
Vanda Vaníčková
Tradicí Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové jsou Pedagogické dny. Název ukrývající týden přednášek, akcí a možností s jasným
pojítkem – pedagogika. Od 26. do 30. 3. 2012
nabídly jednotlivé katedry laické i odborné veřejnosti zajímavá témata. Kromě jednotlivých
přednášek byla možnost navštívit i konference.
Katedra kulturních a náboženských studií pořádala konferenci „Multikulturalismus nebo transkulturní komunikace?“, katedra technických
předmětů lákala na „Modernizaci vysokoškolské
výuky technických předmětů 2012“. Svým zaměřením knihovnám nejbližší konferenci s názvem
„Gramotnost ve škole“ pořádala katedra českého
jazyka a literatury ve spolupráci s Českou pedagogickou společností.
Dvoudenní setkání přineslo různé názory,
poznatky a výsledky v oblasti čtenářské gramotnosti a čtenářství. Přednášejícími byli univerzitní
pedagogové, odborníci z institucí věnovaných
vzdělávání. Prostor prezentovat své vize dostali
také studenti. Úvodního slova se zhostil primátor Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink, jenž
přivítal hosty na odborném sympoziu, ale především v krásném krajském městě. První a zároveň
stěžejní příspěvky - doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc. (Jak je to se čtením, čtenářstvím a čtenářskou gramotností) a doc. PhDr. Pavel Vacek,
Ph.D. (Morální gramotnost) – předznamenaly, že
téma čtenářské gramotnosti a jejího poklesu není
bezvýznamným problémem, který by souvisel
pouze s knihami.
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Jednání probíhala ve čtyřech tematických sekcích – Čtenářská gramotnost, Gramotnost a její
přesahy, Vybrané okruhy pedagogiky a Sekce pro
doktorandy a studenty. Kromě hlavního tématu
(čtenářská gramotnost) představili řečníci také
příspěvky zaměřené na jiná bezprostředně související témata. Například kompetence učitelů,
postavení nadaného žáka v české škole nebo začlenění environmentální složky vzdělávání. Nejčastěji autoři seznamovali posluchače s výsledky
svých výzkumů. Hojně se zaměřovali na čtenářskou gramotnost a vztah ke čtení. Předneseny
byly ale také práce týkající se etických otázek,
maturitní zkoušky z českého jazyka či knihovnictví. Různorodé složení vystupujících zajistilo
atraktivní diskuze a výměny názorů.
Ve čtvrtek nabídly Pedagogické dny program
téměř dvěma stovkám žáků a studentů základních
a středních škol. Pět kateder vyučujících jazyky
spojilo své síly a připravilo Den jazyků. Skupiny
dětí prokazovaly na jednotlivých stanovištích své
znalosti a orientaci v daném jazyce, ale také tvořivost a kreativitu. Aplikovat „školu hrou“ v praxi
považuji za stylové připomenutí 420 let uplynulých od narození jejího duchovního otce, Jana
Amose Komenského. Čas, který děti věnovaly
soutěžení, jejich učitelé využili neméně efektivně. V rámci konference Gramotnost ve škole pro
ně byl připraven metodický seminář, jehož první část pod vedením Mgr. Petry Landsmannové
(Městská knihovna Hradec Králové) byla zaměřena na knihovny a možnosti spolupráce s peda-
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gogy v praxi. Druhá část semináře byla věnována
pravopisu, přesněji projektu Pravopisne.cz a jeho
autorům.
Fotky zachycující atmosféru konference Gramotnost ve škole a Dne jazyků můžete zhlédnout
na Facebooku katedry českého jazyka a literatury: http://www.facebook.com/KCJLUHK. Na
zmíněném facebookovém profilu najdete také odkaz na videozáznamy vybraných příspěvků prvního dne konference: http://www.youtube.com/
playlist?list=PL9E65F65B5261FE12 .
I když vás od školní lavice dělí více či méně
let, otestujte se. Vyzkoušejte si některé oříšky
Dne jazyků. Zároveň můžete zauvažovat, zda by
se pro podobné hraní s jazykem nenašel prostor i
ve vašich knihovnách …

Český jazyk - Literární stanoviště
O jakých autorech píší novinové titulky?
1. P. B., A. B., Č. J., E. K. a Z. opět v akci!;
Nebo šest?
2. Jak postavit loďku v deseti dnech.; Mladíček
mu utekl z ostrova!
Český jazyk - Mluvnické stanoviště
Jaký je význam spojení: „Pošle ti to po tlustém
dráteníčkovi.“, „Je lehký pod čepicí.“?
Následující skupinu slov zařaďte k zemi podle jazykového původu: husar, kočí, palačinka, guláš.
Správné odpovědi naleznete v elektronickém
vydání 

Povídání o žánru sci-fi
Zuzana Hloušková
Pojem science fiction stejně jako fantasy, který jsme si vysvětlili v minulém čísle, byl převzat
z anglosaského literárního prostředí a lze ho
přeložit jako „vědecká beletrie“. U nás je tento
literární termín znám spíše pod zkratkou sci-fi.
Protože zejména v zemi původu žánru vyvolává
tato zkratka hanlivé konotace podřadné produkce,
můžeme se zde setkat s alternativním pojmenováním speculative fiction, skrytým za zkratkou SF.
V českém kontextu (zejm. v období socialismu)
bylo prosazováno spíše označení vědecko-fantastická literatura. Literaturu lze obecně rozdělit na
realistickou (tzv. mainstream) a na fantastickou
v širokém slova smyslu, kde je oproti naší realitě
„něco jinak“. A i když je tím pádem fantastická
literatura dichotomickým protikladem literatury
realistické, science fiction je v podstatě uskutečnitelná, protože popisuje možnou budoucí či
alternativní variantu naší reality. Sci-fi je tedy

takovým dílem, v němž autor zachycuje určitý
fakt, jev, událost, děj, situaci, předmět apod., jehož existence je ireálná v okamžiku vzniku díla
a podle autorova vědomí neexistuje. V díle je
ovšem prezentován jako existující, jako součást
umělecké reality, čtenář je různými prostředky
přesvědčován, aby jeho existenci v kontextu díla
přijal jako nespornou. Tento jev bývá v jistém
vztahu ke skutečným i potenciálním tendencím
ve vývoji vědy, společnosti, přírody, světa, i když
tento vztah může být mnohdy i velice volný. Jinými slovy lze označit tento žánr jako fantastiku
„vědeckou“, rozvíjenou na vědeckých či pseudovědeckých základech s alespoň minimálním
množstvím racionality. Pokud se ve science fiction vyskytují „magické“ síly, jsou vysvětlovány
telepatií, psychokinezí a jinými paranormálními
fenomény. Typickými motivy žánru sci-fi jsou:
cestování v čase, kolonizace vesmíru, setkání
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okénko
s mimozemskou civilizací, vynálezy ohrožující
lidstvo, paralelní světy, utopické vize budoucnosti (vč. dystopických, způsobených válečnou,
ekologickou či jinou globální katastrofou), výdobytky bioinženýrství a otázky evoluce či genetiky.
Za zakladatele žánru jsou považováni
E. A. Poe a M. Shelleyová, tvůrkyně slavného
Frankensteina, navazující na tradici tzv. gotických románů. Někteří autoři však vidí kořeny
mnohem hlouběji v minulosti, už ve starověku
(např. Platónova Politeia) či v dobách středověku
či baroka (Campanellův Sluneční stát, Swiftovy
Gulliverovy cesty). Opravdovým klasikem sci-fi se však stal až J. Verne, který v éře rozmachu
přírodních věd a technického pokroku napsal celou sérii románů líčících cesty tehdy neznámými
dopravními prostředky do zatím neprobádaných
území (Pět neděl v balóně, Dvacet tisíc mil pod
mořem, Ze Země na Měsíc aj.). Následovali další
klasici, jako G. G. Wells, G. Orwell a A. Huxley,
přinášející do žánru filozoficko-sociologický rozměr. Zlatý věk sci-fi přichází po 2. světové válce,
kdy autoři, ovlivněni prožitým civilizačním traumatem, vykreslují nejrůznější dystopické vize
(např. R. Bradbury v Marťanské kronice, R. Merle a jeho Malevil, P. Bouille v Planetě opic). Na
silnou americkou produkci reagovali především
autoři z rusko-polského regionu; jmenujme třeba
M. Bulgakova, S. Lema, bratry A. a B. Strugacké
či K. Bulyčova. K nejvýznamnějším moderním
autorům žánru patří např. Isaac Asimov se sérií
Nadace a autor 3 zákonů robotiky A. C. Clark,
který se proslavil především důrazem na technickou věrohodnost, a Robert A. Heinlein, akcentující sociální témata, jako radikální individualismus, svobodná vůle, náboženství, a tvořící
s předchozími dvěma autory tzv. „velkou trojici
science fiction“ (Big Three). V současnosti patří
k uznávaným tvůrcům sci-fi literatury F. Herbert
s kultovním románem Duna, humorista D. Adams
(Stopařův průvodce po galaxii, J. Wyndham (Den
trifidů), jejichž díla byla nedávno převedena i na
filmová plátna.
Nepočítáme-li rané vlaštovky, jakými jsou
třeba Komenského Labyrint světa a ráj srdce,
broučkiády Sv. Čecha či slavná romaneta J. Arbesa, nemá žánr u nás tak dlouhou tradici. Za
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úhelný kámen české sci-fi je považován Karel
Čapek (a podle něj se i jmenuje jedna z nejvýznamnějších literárních soutěží pro autory fantastiky), který však představuje výrazný mezník
pro světovou tvorbu. Nejenže uvedl v život slovo „robot“, ale dokázal ve svých dílech spojit
postupy typické pro literaturu populární i uměleckou (tzv. vysokou). Výrazné dílo představuje
také Dům o tisíci patrech J. Weisse, řazené někdy kvůli expresivnímu stylu k surrealismu. Na
Verna u nás navázal třeba F. V. Pavlovský románem Zemí a také J. M. Troska dobrodružnými
adaptacemi pro mládež. Opravdovými velikány
žánru se v druhé polovině minulého století stali
především J. Nesvadba, díky kterému se sci-fi
vymanila z pout dětské literatury a vrátila se zpět
dospělému čtenáři, a L. Souček s trilogií Cesta
slepých ptáků, založenou na dokumentárním
stylu fiktivních deníkových zápisků cestovatelů
na Mars. Éra normalizace však měla na vývoj
žánru neblahý vliv a produkce byla velmi nízká.
Přesto se podařilo prosadit první autorce, kterou
se stala L. Vaňková s románem Mosty přes propast času, současně debutoval J. Veis a Z. Volný.
Svět science fiction také představoval dobrou
možnost, jak oklikou kriticky reflektovat určité
společenské jevy, a stal se tak útočištěm některých disidentů (např. E. Bondy). V této době se
konstituovalo sci-fistické hnutí podle amerického vzoru, tzv. fandom, který sdružoval příznivce
žánru prostřednictvím klubů, organizoval setkání
(cony) a vydával pololegální fanouškovské časopisy (fanziny). Obrat v přijímání žánru způsobila
především série antologií českých autorů, vydaná
I. Železným, z nichž nejvýznamnější představuje Stvořitelé nových světů. Na literární scénu tak
vstoupili kvalitní autoři, např. J. Jiran, I. Kmínek,
P. Kosatík, J. Pecinovský, E. Martin a O. Neff,
kteří na ní působí dodnes. Zejména posledně
jmenovaný vynikl trilogií Milénium, za kterou
následovala další díla (román Tma, cyklus Arkádie aj.), považovaná dodnes za nejlepší díla české
sci-fi. Po sametové revoluci se k němu připojili
další talentovaní autoři, jako F. Novotný nebo Jiří
Kulhánek. Realitu nově utvářené informační společnosti zrcadlí jeden z nejmladších subžánrů, nazývaný kyberpunk (zakladatel W. Gibson, u nás

jak na to
např. J. W. Procházka), na hranici s hororem
stojí wird fiction (Ch. Miéville, u nás A. Kudělka), překryv s fantasy zase spadá do tzv. science
fantasy (O. S. Card, u nás např. Vilma Kadlečková), k alternativní minulosti 19. století s posunem v technickém vývoji se obrací steampunk (S.
Westerfeld, u nás P. Schink), pokroky v otázce
genderu využívá feministická sci-fi (J. Russová,
D. Lessingová, u nás E. Hauserová), ústřednímu
tématu války se věnuje military sci-fi (D. Weber, J. Pournelle, u nás J. Kotouč), japonskými
komiksy manga je ovlivněn sci-fi anime (Jošiki
Tanaka, Gundam seriály). Velkou oblibu si vydo-

byly tzv. space opery, které mají své kořeny v tradiční americké hardcore science fiction, jsou však
známější spíše ve své filmové adaptaci (Star Trek,
Červený trpaslík, Babylon 5, Battlestar Galactica). Jak tvrdí M. Šust, dnešní autoři se vždy musí
snažit zachovat klady předchozích prací, přepracovat je v moderním pojetí, prohloubit a rozšířit
jejich účinek na čtenáře a hlavně nepřestat ho ani
na okamžik bavit. Jedním z posledních významnějších počinů u nás je sborník povídek českých
autorů s názvem Hvězdy české sci-fi, který může
neznalého čtenáře uvést velice dobře do obrazu
současné domácí tvorby.

Jak naplánovat akci v knihovně
Vanda Vaníčková
Osobní setkání s knihovníky i články v U nás
ze všech koutů našeho kraje signalizují potěšující
věc: knihovníci dělají rádi pro své čtenáře něco
nad rámec svých povinností. Nejčastěji organizují tematické besedy, literární dílny, soutěže.
Jste-li v tomto ohledu knihovnou spíše pasivní,
zkuste brát tento článek jako inspiraci. Možná se
stane i motivací…
Úspěšná akce je podmíněna plánem; štěstí
přeje připraveným. Základem přehledné přípravy
je jasný systém. Jako pomůcku použijte myšlenkové mapy, jejichž přednosti záhy oceníte. Slouží
k rozvržení každého kroku, zachycují asociace
a vazby mezi jednotlivými částmi akce.

Zásadním pilířem akce je zajímavé a lákavé
téma. Inspirujte se regionálními autory, významnými výročími nebo aktuálními žebříčky prodejnosti knih. Při tvorbě programu zapojte fantazii
a různorodé didaktické metody (pozn.: vybrané
didaktické metody byly představeny v minulém
čísle). Úkoly tvořte tak, aby byly variabilní pro
jakýkoli počet návštěvníků. Lehce improvizovat
přímo za pochodu nezvládne každý.
Klíčem k úspěchu je také propagace. Vaše
„PR kampaň“ by měla být zajímavá. Zároveň ale
trochu tajemná, plakát by neměl vyzradit úplně
vše. Pozvánka musí kolemjdoucí zaujmout. Zároveň je cílem vaší mise čtenáře přesvědčit, že vyrazit na akci do knihovny je lepší, než
sedět doma u televize nebo počítače,
což jsou pro vás velcí konkurenti.
Přímá úměra je při propagaci namístě
– čím více pozvánek na akci vyrobíte,
tím více lidí se o ní dozví. Nezapomeňte akci podporovat i verbálně.
Se stejnou rychlostí, jako se šíří drb
„kdo s kým“, můžete mezi spoluobčany šířit informace o plánovaném
dobrodružství v knihovně.
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jak na to
Je program na světě? Sláva! Nic ale ještě nekončí. Důležité je zajistit pomůcky a materiál
nutný k realizaci. Psací potřeby, papíry, pracovní
listy, ale také knížky či faktické informace o autorech, k nimž se akce tematicky váže. Kontrolu si
zaslouží i vybavení knihovny. Je v knihovně dost
židlí? Bude dětem na kreslení stačit ten jeden
stolek, co máme v knihovně? Nestálo by za to,
zeptat se ve škole, zda nám nepůjčí …? Zapněte
myšlenkové závity a uvažte opravdu vše.
V neposlední řadě si rozmyslete, kdo by mohl
podat pomocnou ruku. V okolí jistě máte nějakého šikovného muzikanta, který svým hudebním vystoupením odlehčí atmosféru, nebo zdatného recitátora, pro kterého jsou Žáčkovy rýmy

jako šité na míru. Dcera či syn, vnučka nebo vnuk,
zaúkolujte všechny. Víte, jak to přece zpíval pan
Werich: „Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc.“
Jste-li alespoň trochu „nahlodáni myšlenkou“
pustit se do přípravy nějaké akce, jistě přivítáte
číslo následující, s konkrétními ukázkami úkolů
a her, jež by mohly pobavit především dětské
čtenáře.
Inspiraci také můžete hledat v elektronickém
vydání našeho zpravodaje. Již třetím rokem je
tam pro vás připravena samostatná rubrika s názvem: Nápady a tipy. Chystáme její aktualizaci
a v příštím čísle vám ji znovu podrobněji představíme.

jak na to
U tiskových zpráv není na škodu použít i jednu
dvě fotografie pro představu a odkazy na webové
stránky. Jen je potřeba si uvědomit, že všeho moc
škodí, a fotografie i odkazy používat s mírou.

Pro případnou inspiraci se můžete podívat
na portál s tiskovými zprávami na www.protext.
cz či si více přečíst o tvorbě tiskových zpráv na
http://www.studio20.cz/jak-spravne-napsat-tisTeď už máte tiskovou zprávu napsanou a při- kovou-zpravu-pr-manual/
pravenou pro příjemce. Ale víte, kdo přesně tím
Doufám, že Vám tento návod s tiskovou zprápříjemcem je? Vždy je lepší mít adresu na kon- vou alespoň trochu pomůže, a v příštím čísle
krétní osobu. Konkrétního novináře. Mail začí- zpravodaje se zaměříme na přípravu tiskové konnejte oslovením a do těla zprávy zkopírujte perex ference.
tiskové zprávy. Celou zprávu vložte do přílohy
Na závěr připojujeme ukázku tiskové zprávy
nejlépe ve formátu DOC. Tak adresát nebude mít k jedné z našich posledních akcí:
problém s tiskovou zprávou dále pracovat.

Tisková zpráva

Jak na tiskovou zprávu
Petra Mikulecká
Každý, kdo má v práci alespoň trochu na stanuta celá zpráva. Obvykle se vyznačuje tučně
rosti propagaci, se už setkal s potřebou přilákat
a jsou v něm shrnuty ty nejdůležitější inforpozornost novinářů. Upozornit je na to, že vaše
mace, jako je místo konání, datum akce či cíle.
instituce existuje a že to rozhodně není jen mrtDá se říct, že obsahuje rozuzlení celého příběvá budova. Ale jak to udělat? Obecně se ví, že
hu. Nesmí být příliš dlouhý.
novináři nemají mnoho času a už vůbec nemají
4. Další odstavce – sem patří podrobnější inforčas pročítat dlouhé elaboráty, které jim zašle anomace, které rozšíří dosavadní text. Vhodné
nymní osoba. Nejlepší je jim vše posílat pravidelje vložit citace představitelů vašeho podniku
ně – aby si vás vtiskli do paměti – a ve zkrácené
(knihovny). Nebojte se použít odstavců více,
podobě.
ale pozor, abyste nepřekročili více než jednu
Existuje pár základních pravidel, jak napsat
stranu! Také není vhodné používat superlativy
tiskovou zprávu tak, aby neskončila v redakčním
a odborné výrazy. Zprávu pište ve 3. osobě.
koši:
5. Závěr – obsahuje doplňující informace, uvádí
1. Záhlaví – sem patří informace o tom, že se
souvislosti. Může obsahovat i údaje o vaší injedná o tiskovou zprávu, název firmy (knihovstituci.
ny), datum vydání.
6. Kontakt – uvádějte vždy, aby se novináři
2. Titulek – je velice důležitý z toho důvodu, že
měli kam obrátit s případnými doplňujícími
pokud nezaujme na první pohled, nikdo dál už
dotazy. Kontakt by měl obsahovat jméno odčíst nebude.
povědného pracovníka, pracovní pozici, úplný
název instituce, telefon a e-mail.
3. Perex – je první odstavec, v němž má být shr-
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Hradec Králové 24. dubna 2012

Dobré ráno s knihovnou
V pátek 4. května 2012 proběhne ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové první setkání
pro knihovníky a přátele literatury s názvem „Dobré ráno s knihovnou.“ Cílem setkání je posílení
spolupráce mezi knihovnami, získání nových kontaktů a zkušeností. To vše v příjemném duchu
během snídaně.
První setkání se uskuteční od 10:00 hodin v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny
v Hradci Králové. Inspirací pro toto setkání jsou již známé snídaně pro podnikatele, běžně označované jako business breakfast. Dobré ráno s knihovnou přebere od podnikatelů především formu jejich
setkání. Cílem nebude získání peněz, ale získání nových kontaktů a zkušeností pro kvalitnější
meziknihovní spolupráci.
V první části setkání se představí jednotliví představitelé knihoven, kteří krátce pohovoří o své činnosti, a v druhé půlce dostanou všichni možnost promluvit si s tím knihovníkem, jenž je svojí nabídkou zaujal. Toto setkání by mělo prohloubit spolupráci mezi knihovnami a naučit jednotlivé účastníky
lépe zviditelnit svoje aktivity. Vstupným na akci je příspěvek v podobě jídla pro snídaňovou tabuli.
Kontakt:
Mgr. Petra Mikulecká
Oddělení pro vnější vztahy a marketing služeb
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
tel: 739 300 304
e-mail: petra.mikulecka@svkhk.cz
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z knihovnických organizací

jak na to

Souhlas s pořizováním fotografií a audiovizuálních záznamů

Jak fotografovat na veřejných místech

Souhlasím s pořizováním fotografií a audiovizuálních záznamů syna/dcery, jejich případným zveřejněním v tisku, na webových stránkách a pro další, zejména propagační účely
…………..název organizace………….

Markéta Poživilová
Také si často nejste jisti, jak to s tím fotografováním vlastně je? Můžeme, nebo nemůžeme fotit
na našich knihovnických akcích? A pokud můžeme, tak za jakých podmínek? Tenhle problém
jsem řešila už nesčetněkrát a nikdy jsem si nebyla
úplně jistá. Podnikla jsem tedy pátrání v našem
zákoníku a níže se s vámi dělím o výsledek.

tel ani ochranka vám nesmí brát fotoaparát nebo
mazat paměťovou kartu!!

Pořadatel, majitel či provozovatel vám může
fotografování zakázat, může vám zamezit vstup
do objektu, pokud budete neustále fotografovat,
popřípadě vám může clonit před objektivem.
V žádném případě vám nesmí brát z ruky fotoaparát, manipulovat s ním anebo se dokonce dožadovat
filmu a smazání paměťové karty. Nemá
Jak fotografovat na veřejných místech
Fotografovat můžete veškerá díla trvale umís- také žádné právo po vás žádat identifikaci ani na
vás jakkoliv fyzicky sahat. (Tyto pravomoce má
těná na veřejných místech!
pouze policie, kterou ale může zavolat.)
Do práva autorského nezasahuje ten, kdo fotoPokud není fotografování dovoleno, je třeba,
grafií zaznamená nebo vyjádří dílo, které je trvale
umístěno na náměstí, ulici, v parku, na veřejných aby to bylo dáno viditelným způsobem najevo!
cestách nebo na jiném veřejném prostranství.
(Podle § 33 autorského zákona.)
Takto zachycené dílo lze nadále i užívat.
Fotografování osob
Venku tedy můžete s klidem fotografovat (nákupní centrum, Národní divadlo, náměstí, staré
domy, hrady a zámky z venku, atd.). Tyto fotografie můžete i zpeněžovat. Podstatné na tom je,
že snímky musí být pořízeny z veřejně dostupných míst.
Uvnitř restaurací, výstav, divadel, nákupních
domů, firem a mnoha dalších budov musíte mít
svolení provozovatele či majitele nemovitosti.
Pokud vám bude focení odmítnuto, nelze s tím
nic dělat. To znamená, že tam nemůžete vyfotit
ani sebe nebo své přátele.

Obrazové snímky a obrazově-zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů
osobní povahy smějí být pořízeny a použity jen
s jejím svolením (příp. se souhlasem zákonných
zástupců).
Zároveň ale platí, že fotografujeme-li pro
účely úřední, vědecké, umělecké, tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství, není
toto svolení potřeba. Nesmí však být v rozporu
s oprávněnými zájmy osoby.
(Podle § 12 občanského zákoníku.)

Mimo veřejná místa je potřeba získat svolení
Na závěr uvádím příklad, jak může vypadat
(např. i na nádvoří zámku, které je otevřeno pounapř. souhlas s pořizováním fotografií dětí na
ze v otvírací hodiny zámku).
knihovnických akcích:
Pravidla ctěte, ale pokud nastane problém, nenechte si vše líbit. Například majitel, provozova-
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Prosíme rodiče, kteří by případně uvedli, že si nepřejí, aby byly pořizovány fotografie a další
záznamy jejich dětí, aby o tom informovali také své děti. Zároveň bychom uvítali, kdyby děti samy
upozornily na toto své přání fotografujícího.
Naší snahou je vaše přání respektovat, pokud se přesto stane, že se fotografie někde omylem objeví,
ozvěte se prosím, nestalo se tak ze zlé vůle a chybu se budeme snažit napravit. Děkujeme za pochopení.
Doplnit jméno, adresu a podpis rodiče (zákonného zástupce).
Při větších akcích není nutné mít každý souhlas samostatně, ale na jednotném soupisovém archu.

Král čtenářů roku 2012
Božena Blažková
Původně se článek jmenoval Čtenář roku
východních Čech a byl věnován březnovému
vyhlášení Čtenáře roku východních Čech. Od
prvního jarního dne, kdy Regionální výbor SKIP
O8 společně s Knihovnou města Hradce Králové
slavnostně vyhlásil vítěze za kraj Královéhradecký a Pardubický, do vydání našeho zpravodaje
uběhla spousta času a z regionálního vítěze se
stal celostátní Král čtenářů, a tak bylo zapotřebí
článek doplnit a upravit.
Řada knihoven oceňuje nejrůznějším způsobem své nejaktivnější a dlouholeté čtenáře.
V loňském roce vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků poprvé celorepublikové
vyhodnocení „nej čtenáře“. Pro osvěžení paměti
si můžete nalistovat loňské letní číslo a znovu si
přečíst článek K. Hubertové „Čtenář roku 2011“.
V letošním roce se hlavním kritériem hodnocení
„nej čtenáře“ stala čtenářská věrnost. Pro knihovníky to nebyl nejjednodušší úkol, zejména když

si uvědomíme, kolikrát se v minulosti změnil
výpůjční systém a registrace čtenářů. Museli si
připravit i řadu kontrolních otázek, protože původní originální čtenářské průkazy se většinou
nedochovaly.
Malé čtenářské slavnosti v Knihovně města Hradce Králové se kromě oceněných čtenářů,
jejich rodinných příslušníků a knihovníků zúčastnili i vedoucí oddělení kultury a památkové
péče Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
PhDr. Pavel Mertlík a pracovnice téhož oddělení
Bc. Jaroslava Vydarená. Slavnostní odpoledne
bylo zahájeno krátkou hudební znělkou v podání
Petry Hákové. V úvodu seznámila předsedkyně
RV SKIP O8 Bc. Kateřina Hubertová přítomné
s organizací propagační ankety Čtenář roku, která je organizována v rámci Března – měsíce čtenářů. Zároveň poděkovala sponzorům celé akce
- firmě Skanska, nakladatelství Triton a knihkupectví Kanzelsberger.
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z knihovnických organizací
Nejprve byl vyhlášen a oceněn „služebně nejstarší“ aktivní čtenář hostitelské knihovny, tedy
Knihovny města Hradce Králové. Knihovna vybírala z více než 50 přihlášených čtenářů a jako
nejdéle aktivní čtenář byl vybrán pan Vladimír
Macháček, který je čtenářem této knihovny od
roku 1935. Přítomným ho představila paní Zuzana Rychterová, vedoucí pobočky Moravské
Předměstí B – Médium, kterou pan Macháček
pravidelně navštěvuje.
Aby ani čtenáři z řad dětí nepřišli zkrátka,
ocenila hradecká knihovna i nejaktivnější čtenáře svých dětských oddělení. A protože mottem
Března - měsíce čtenářů byl slogan „Sladký život
s knihovnou“, obdrželo 8 dětských vítězů kromě
diplomů a knižních cen i sladkou odměnu v podobě sklenice medu. Ukázka dlouholetého čtenářství na straně jedné a nadšené čtenářské mládí
na straně druhé dává společně knihovnám naději
na další existenci. V elektronické verzi zpravodaje se můžete dočíst i jména a charakteristiku jednotlivých oceněných dětských čtenářů.
Do krajského kola Královéhradeckého kraje
nominovaly kromě Knihovny města Hradce Králové své čtenáře ještě tyto 3 knihovny: Městská
knihovna Vamberk, Knihovna městyse Velké Poříčí a Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší. Ve
Vamberku oceňují svého „nej“ čtenáře již několik
desítek let. Letošní oceněný čtenář, pan Vítězslav
Hrabánek, je v knihovně evidován od roku 1970.
Vamberecká knihovna ještě oceňovala nejstarší
a nejpilnější čtenáře. Ve Velkém Poříčí nominovali paní Helenu Proudovou, která je pravidelnou
čtenářkou knihovny od roku 1988. Nominací této
aktivní čtenářky jí knihovna zároveň děkuje za
věrnost, protože i když má možnost navštěvovat
jiné a větší knihovny, zůstává své „malé“ knihovně věrná. Rtyňským čtenářem roku 2012 se stala
paní Marie Ptáčková, která knihovnu navštěvuje od roku 1974. K četbě knih ji přivedl tatínek.
V současné době je již v důchodu, a jak sama říká,
„čtení si konečně užívá“ a jejím největším přáním
je, aby jí sloužily oči a mohla ještě hodně zajímavých knížek přečíst. Za Královéhradecký kraj
se jasným vítězem stal čtenář Knihovny města
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Hradce Králové pan Vladimír Macháček.
Do krajského kola Pardubického kraje nominovali své čtenáře knihovny v Litomyšli, Jevíčku
a Jaroměřicích. Přítomna byla paní Olga Zacharová z Jaroměřic, která se stala vítězkou Pardubického kraje. Paní Zacharová navštěvuje knihovnu
od svých deseti let a nepřestává číst ani ve svých
86 letech. Je stále aktivní a účastní se kulturního
a společenského života v obci. Nejen četbou, ale
i neutuchajícím zájmem o veškeré dění si udržuje
životní rozhled a vitalitu. Literární znalosti a lásku k lidem zúročila paní Zacharová i během svého šestiletého působení v místní knihovně. Své
vyznání knížkám vyjádřila následovně: „Knížka
je kultura a vzdělání. Dává nám svoji krásu, provede nás po světě a dělá nám radost.“
Absolutním vítězem regionu 08 se stal pan
Vladimír Macháček, který byl zároveň nominován do celorepublikového finále, jehož vyhlášení
proběhlo jako součást slavnostního večera Magnesia Litera 2012. Tento věrný čtenář hradecké
knihovny začínal na pobočce v Kuklenách, kde
jako dítě bydlel. Ke čtení a do knihovny ho v 6 letech přivedl jeho o 16 let starší bratr. Velkým čtenářem byl i jeho otec. Dle slov knihovnice paní
Zuzany Rychterové patří pan Macháček k nejspolehlivějším čtenářům, nikdy nemívá upomínky a pravidelně každý měsíc knihovnu 2x až 3x
navštíví. Velmi rád čte literaturu faktu, cestopisy
a špionážní romány. Mezi oblíbené autory patří
Zdeněk Šmíd, Ota Ulč a John Le Carré.
Krásné slavnostní odpoledne, které oslavovalo čtenáře, zakončila krátká hudební produkce, po
které následoval raut spojený s neformální diskusí přítomných.
Pokud jste si někdo ještě nestihl spočítat, kolik
je našemu Králi čtenářů let, máte ještě jednou šanci.
Čtenářem se stal v roce 1935 a v té době mu bylo
6 let. Narodil se tedy v roce 1929, takže mu v letošním roce je 83 let. U matematiky můžeme ještě
chvíli zůstat – kolikrát se stal pan Macháček Králem čtenářů? Správná odpověď zní: 4x. Nevěříte?
Tak počítejte se mnou – je králem čtenářů Knihovny města Hradce Králové, Královéhradeckého kraje, regionu O8 a zvítězil i v republikovém finále.

z knihovnických organizací
Mnozí z nás pečlivě sledovali přímý přenos
slavnostního večera vyhlášení cen Magnesie Litery 2012, protože jsme věděli, že v závěru pořadu
bude jmenován pan Vladimír Macháček Králem
čtenářů. Následně bylo jeho úkolem vylosovat ze
zaslaných anketních lístků ty, jejichž autoři obdrží knižní odměnu. Prvním vylosovaným byl shodou okolností také zástupce z našeho kraje - pan
Nypl ze Staré Paky. Je jen škoda, že u přímého
přenosu je vždycky problém s časem, a tak se pan
Macháček nemohl na otázky paní Ani Geislerové
rozpovídat tak pěkně, jako na naše otázky v rámci slavnostního odpoledne v Knihovně města
Hradce Králové.
Domluvila jsem se tedy s paní Zuzanou Rychterovou a ještě jednou jsem se s panem Macháčkem sešla, a to přímo na „jeho“ pobočce Moravské Předměstí B – Médium. I když jsem přišla
včas, pan Macháček už na mne čekal a před sebou
měl plnou tašku knih a časopisů, které vybral nejen pro sebe, ale tradičně i pro svoji paní. Přidala
jsem k tomu knižní dárek z naší knihovny a měla
jsem trochu obavy, jak to všechno náš Král čtenářů dopraví domů. S úsměvem mi odpověděl, že to
není problém, protože je přece na kole. Pan Macháček krásně vypráví a já jsem se znovu do jeho
řeči zaposlouchala, že jsem si občas zapomněla
dělat poznámky.
A tak se místo klasického rozhovoru pokusím
alespoň reprodukovat jeho zájmy a hlavně dojmy
z Prahy a z natáčení. Jak jsem zjistila už v předcházejícím rozhovoru, pan Macháček pochází ze
čtenářské rodiny a ke čtení vedl i své dvě dcery
a tři vnoučata. Dva starší studují na střední a na
vysoké škole a nejmladší, sedmiletý Adámek je
žákem první třídy a neustále dědečka překvapuje
dotazy a zájmem o vše kolem nás. Sám uměl číst
dříve, než šel do školy, a čtení považuje za svoji
„drogu“. Za války pracoval ve známém hradeckém knihkupectví pana Píši. Maturoval s vyznamenáním na obchodní akademii a dostal možnost
získat státní stipendium na vysokoškolská studia.
Vzhledem k péči o starší rodiče příležitost nevyužil a celý život pak pracoval v podniku Chemontáž, který se později přejmenoval na Montas.

Díky komunikaci s vnoučaty mu nejsou cizí ani
moderní komunikační média. Zvládá nejen počítač, ale např. i Facebook.
V Praze prý bylo, jak se říká, blaze. Byl pozván společně s manželkou a knihovnický doprovod tvořila předsedkyně Regionálního výboru
SKIP 08 paní Kateřina Hubertová a v Praze se
k nim ještě připojil tajemník SKIPu pan Roman
Giebisch. Pan Macháček si nejvíce pochvaloval,
že měl možnost seznámit se s tím, jak se pracuje
se scénářem a jak vzniká přímý přenos. Liboval
si, že kromě přímého přenosu se mohl zúčastnit
i celé generálky. Částečně seděl v hledišti a od
poloviny pak čekal v zákulisí na svoje vystoupení. Z osobností ho kromě Ani Geislerové a režiséra Havlíčka ještě zaujala Marta Issová, Arnošt
Goldflam a Zdeněk Svěrák. Po tradičním společenském rautu ještě následovala pěší procházka
večerní Prahou k místu ubytování. I to prý byl
zážitek, protože nocleh byl zajištěn v Národní
knihovně. Noční cesta starobylým Klementinem
do čtvrtého poschodí byla prý také nezapomenutelná.
K dalším zaznamenáníhodným zážitkům patří
natočení rozhovoru v rozhlase a pozvání hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France,
který si ve svém jistě velmi nabitém programu
udělal čas a panu Macháčkovi srdečně k udělenému čestnému titulu Král čtenářů pogratuloval.
Z kultivovaného projevu pana Macháčka je
vidět, že si duševní svěžest udržuje nejen čtením,
ale i celkovým aktivním zájmem o kulturní a společenské dění. Obdivuhodnou tělesnou kondici
má prý díky pravidelné jízdě na kole a plavání.
Jeho přáním je dožít se alespoň 86 let, jako jeho
starší bratr. Já mu však přeji, aby zůstal stejně fit
jako dosud a překonal i tu devadesátku, které se
dožil jeho otec.
Redakční rada prosí všechny knihovny, které ve svém regionu pravidelně oceňují čtenáře,
o krátkou zprávičku. Rádi bychom zpracovali
článek na téma: Jak oceňovat čtenáře. Zajímají
nás také různá netradiční setkání se čtenáři (nad
bábovkou, setkání nejstarších čtenářů knihovny
apod.).
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Vypravěči o přehlídce OKNA
Lenka Macháčková
a Stanislava Najmanová
Jako účastnice nultého ročníku jsme dostaly
za úkol napsat článek o letošním prvním ročníku. Vznikl tento rozhovor mezi Lenkou Macháčkovou a Stáňou Najmanovou a – knihovnicemi
z Nové Paky a z Hořic v Podkrkonoší.

jako běžná beseda v domácím prostředí. Byla to
však ohromná zkušenost a jsem ráda, že jsem do
toho šla.
Letos jsi byla v porotě. Kdo byl členem poroty? Byly vaše názory při hodnocení podobné,
nebo jste se hodně dohadovali? Loni porota
při hodnocení tvrdila, že to nebylo jednoduché
vybrat, jak to bylo letos?
Letošní porota byla složena z pětice žen. Předsedkyní poroty byla Mgr. Helena Šlesingerová,
jejími dalšími členkami Mgr. Gabriela Futová,
PhDr. Vladimíra Neužilová, Nikoleta Zdražilová
a moje maličkost. Na vítězce jsme se shodly jednoznačně a divácké hlasování ukázalo, že diváci
to cítili stejně. Jitka Jílková z MěK Most mě svou
besedou natolik zaujala, že jsem si povídku Burácení hromu hned po návratu do Hořic vyhledala
a přečetla. A to by podle mě měl být hlavní cíl
literárních besed. Vtáhnout posluchače do děje
knížky natolik, aby je to přimělo vzít knihu do
ruky a začíst se.

Milá Stáňo, v loňském roce ses účastnila nultého ročníku přehlídky OKNA /O KNihovnických Aktivitách/. Jaký je podle tebe účel této
soutěžní přehlídky?
Přehlídka je skvělý nápad. Myslím, že je to
jeden z nejlepších způsobů, jak si navzájem předávat zkušenosti a nápady pro práci z dětí. Praktická ukázka je nad všechny metodické příručky
a návody. Moc si vážím svých kolegyň a kolegů
(letos dokonce i dva soutěžili), protože je na nich
vidět, že se snaží udělat maximum pro to, aby
přivedli děti ke čtení. S některými se na různých
seminářích setkáváme už řadu let, pokaždé však
přibývají i nové tváře a všichni mají možnost
odnést si z přehlídky cenné nápady a zkušenosti.
Kéž by něco podobného fungovalo v době, kdy Letos soutěžilo 7 odvážných soutěžících a mně
jsem s děckařinou začínala.
se osobně moc líbí ty programy, kde jde hlavně
o
děti a jejich zapojování do celého programu.
Porota loni oprávněně uznala, že jsi byla nejJak
by podle tebe měl vypadat dobrý program
lepší. Jaké to bylo, vystupovat před tolika knihovnicemi, cizí neznámou třídou a ještě stu- pro žáky a studenty v knihovně?
Všichni soutěžící si určitě zaslouží obdiv za
dentkami střední pedagogické školy?
odvahu
a kvalitní přípravu. Za sebe můžu říct, že
Předpokládám, že si dobře pamatuješ, jak
každá
beseda
pro mě byla v určitém směru injsme se navzájem ujišťovaly, že nejsme nervózní
spirací.
Na
každé
bylo co pochválit. Což porota
a že vlastně o nic nejde. Jenom prostě předvedeme přede všemi besedu, jak ji běžně děláme ve v závěru také učinila. Osobně mám ráda takové
své knihovně. Sliby chyby... Když na mě došla pořady, kde je dětem ponechán prostor, aby mohřada, klepaly se mi ruce. Rozhodně to není stejné ly přemýšlet a diskutovat o tématech, která v knihách objevíme. Nezapomínat na to, že informace
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nám často jen tak proletí hlavou, pokud s ní není přehlídce si odnáším inspiraci, která výborně
působila na posluchače, a mě by ani nenapadla.
spojený prožitek.
A také jsem si potvrdila, že každý z nás knihovníJe jisté, že stát před publikem a soutěžit, nebo
ků má jiný přístup k dětem, a ta různorodost mě
sedět v porotě jsou naprosto rozdílné věci, ty
moc baví.
tu zkušenost máš. Co pro tebe bylo zábavnějPři hodnocení soutěžících je vždycky třeba vyší?
Soutěžení je v podstatě adrenalinová zále- zdvihnout to, co se nám na pořadu líbilo. Na
žitost. Když dobře dopadne, může nám přinést tom se jistě shodneme. Co kritika? Měla by
radost i uspokojení. To rozhodně není k zahoze- také zaznít?
Chvála je pro každého z nás důležitá a letošní
ní. Práce v porotě se může zdát poklidnější, tedy
v případě, že se její členové shodnou na hodno- soutěžící bylo rozhodně za co pochválit. Sama
cení. Určité napětí a zvědavost jsem cítila s ka- víš, že s kritikou je to složité, neboť to, co se líbí
ždým soutěžícím a samozřejmě jsem se snažila jednomu, se nemusí líbit druhému. Z kritiky se
být velmi pozorným posluchačem, abych mohla člověk poučí, ale musí být řečena s citem. Jsem
přesvědčena, že kritika by neměla převládat nad
spravedlivě hodnotit.
výčtem kladů.
Tak a teď chvíli obráceně.
Milá Lenko, myslíš si, že se dá jednoznačně
říci, že téma letošní přehlídky bylo těžší než to
loňské?
Původně jsem si to myslela, říkala jsem si, že
nultý ročník byl s tématem Václav Čtvrtek pro
první stupeň trochu jednodušší, ale když jsem
pak začala přemýšlet nad tím, co by se dalo pro
žáky druhého stupně připravit, tak mě napadalo
hodně témat. Mám raději fantasy, i když mně
osobně letos inspirovala kniha sci-fi Erebos od
Ursuly Poznanski / Fragment 2011/ k programu
pro 7. ročník. Jedná se v ní o záludnosti počítačových her. Letošní soutěžící mě přesvědčili, že
téma bylo velmi dobře zvoleno.
Z loňského ročníku mi mimo jiné zůstal v hlavě tvůj vypravěčský koncert, ze kterého jsem
se snažila vzít při své další práci příklad. Inspirovala tě nějaká aktivita při besedách natolik, že už se těšíš, že ji sama s dětmi vyzkoušíš?
Ano, vyzkouším a už se na to moc těším. Hned
po příjezdu jsem si v práci zarezervovala knihu
Čerpadlo 6, o které jsem se na přehlídce dozvěděla, a musím si ji nutně přečíst a rozhodně něco
připravit pro 2. stupeň. Z každého programu na

Chrudimská knihovna byla naším skvělým
hostitelem již mnohokrát na „Loutkárně“
nebo různých seminářích. Jak ses tam cítila
tentokrát?
Chrudimská knihovna je výborným hostitelem a věřím, že nejen já jsem se cítila po celou
dobu přehlídky skvěle. Poděkování patří vedení
knihovny a všem knihovnicím, které se o nás celou dobu velmi pěkně staraly. Za přípravou celé
akce je jistě hodně času, nervů a starostí. Výsledek ale vypadá, jako když to vše plyne samo – to
je kouzlo důkladné přípravy akce. Děkujeme.
Je už téměř jisté, že příští rok bude mít přehlídka svůj druhý ročník. Je něco, co bys ráda
sdělila těm, kteří najdou odvahu a přihlásí se
jako soutěžící?
Že se na ně moc těším. Předávání si zkušeností
je důležité. Krásně to večer hodnotila jedna z porotkyň, když řekla, že ji jako učitelku překvapilo,
jak jsou k sobě knihovnice a knihovníci vlídní
a chtějí si předávat zkušenosti. Ona prý tohle
z prostředí učitelského moc nezná. To jistě potěší každého v naší profesi a tato pochvala přiláká
další soutěžící do příštího ročníku. Už teď se jistě
všichni moc těšíme na další téma a cenné postřehy pro práci v knihovnách.
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Knihovna jako vydavatelský dům
Knihovna města Hradce Králové
na významná regionální výročí, ale také plníme
požadavky našich kolegů. Když si připravují pořad o spisovateli, požádají nás o jeho personální bibliografii a podobně. Vydavatelský plán si
promýšlíme dopředu na další rok. V současnosti
probíhá personální obměna na postu bibliografa
naší knihovny, místo Mgr. Jarmily Benýškové se
zaučuje Mgr. Iva Košťálová.
Celý proces od vzniku až k vydání hotové knihy se děje u vás, nebo spolupracujete s externími firmami?
U soupisů a bibliografií je to pouze v rukou
knihovníků, obsáhlejší a nákladnější publikace, vycházející převážně v pevné vazbě, vznikají ve spolupráci s vydavateli – v dřívějších letech to bylo např.
vydavatelství Kruh, v současné době spolupracujeme s vydavatelstvím Jaroslav Hrůza či firmou AAG.

Knihovna města Hradce Králové je poměrně
dost publikačně činná. Vydáváte knihy i bibliografické soupisy. Zaměřujete se pouze na
regionální tematiku, nebo ji i přesahujete?
Regionální tematika je pro nás prioritou, ale
nenecháváme se tím svázat a často ji překračujeme. Je tomu tak převážně u bibliografických
soupisů, které vznikají na žádost našich kolegů
Vy sama jste např. autorkou Hradeckého stříz výpůjčních služeb či z dětských oddělení.
brného větru, o kterém jsme se už mohli dočíst
Jak dlouho se už knihovna vydavatelskou čin- v 1. čísle 19. ročníku zpravodaje. Připravujete
ností zabývá? Co byla první publikace, která nějakou další publikaci?
byla u vás vydána?
Ano, podílím se na přípravě publikace o historii
Vydavatelská činnost naší knihovny sahá hlu- městské knihovny v Hradci Králové. Ale není to jen
boko do historie a vydávání knih a soupisů je běž- mé dílo, jsem členkou týmu a zároveň šéfredaktornou součástí činnosti naší knihovny. První publi- kou. Takže mám na starost nevděčnou práci, musím
kace městské knihovny vyšla již v roce 1912 a byla uhánět své kolegy i opravovat jejich texty. Často
to výroční zpráva Palackého čítárny. Podrobný také zpovídám pamětníky, což je ta hezčí stránka
soupis naší vydavatelské činnosti naleznete v Se- této práce. Nutno říci, že jsem se dozvěděla spoustu
znamu publikací Knihovny města Hradce Králové zajímavých informací, které jsem doposud neznala,
1894–2004, který zpracovala Mgr. Jarmila Benýš- a to přesto, že v knihovně pracuji již 20 let. Inspiraková a vyšel v roce 2004. Od 80. let v knihovně tivní je také shánění starých fotografií a materiálů,
budujeme i archivní fond vlastní vydavatelské pro- které bude kniha obsahovat. Jejím vydáním se chcedukce, který stále doplňujeme.
me rozloučit s krásnou novobarokní budovou, kde
knihovna působila od roku 1939. Přejeme si začít
Můžete nám něco málo říct k bibliografickým
novou kapitolu dějin knihovny. Doufáme, že bude
soupisům, které vydáváte?
stejně dlouhá, bohatá a hodnotná jako léta předešlá.
Bibliografické soupisy vytváří a vydává inforDěkujeme za rozhovor a knihovně přejeme do
mační středisko knihovny. Soupisy jsou propracované, mají promyšlenou strukturu a rejstříky, startu v nové budově spokojené čtenáře i zaměstaby byly srozumitelné pro knihovníky i veřej- nance, prostory dlouho vonící novotou a spoustu
nost. Při výběru témat se vždy snažíme reagovat podnětů pro další publikační počiny.
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Kdo je Zuzana Hloušková
Lukáš Vaníček

Petra Mikulecká
V tomto čísle zpravodaje nebudeme za zajímavou knihovnou chodit daleko. Zůstaneme u nás
v Hradci Králové a nakoukneme do Knihovny
města Hradce Králové, v níž první knížka vyšla přesně před sto lety. Toto krásné jubileum
knihovna letos oslaví přestěhováním do zcela
nových a větších prostor. Ale nejen o tom jsme
mluvili s paní Petrou Landsmannovou, která
v knihovně pracuje už 20 let a sama je autorkou
nebo šéfredaktorkou několika publikací.

kdo je

„Když to nejde po dobrém, tak to vezmu do
vlastních rukou.“ I tak by se dala popsat životní
filosofie akademické pracovnice, lektorky tvůrčího psaní, spisovatelky a komunitní organizátorky
Zuzany Hlouškové. Narodila se v roce 1974 v Karviné, vystudovala místní gymnázium a poté byla
přijata na bohemistická studia na FF UK do Prahy.
Spolužákem jí byl Michael Bronec, který na rozdíl
od ní školu sice nedokončil, ale založil si nakladatelství Straky na vrbě. Novopečený vydavatel
hledal nové české autory, a tak Zuzaně Hlouškové
v roce 1999 vyšla první kniha s názvem Volavky.
Není to pojednání o brodivém ptactvu či sbírka poezie, jak by mohl název mylně napovídat. Autorka
ve své beletristické tvorbě odjakživa tíhla spíše
k tehdy stále ještě „okrajovým“ žánrům, a tak Volavky spadají do kategorie sci-fi. Jako mladá čtenářka si totiž zamilovala Vernova kapitána Nema,
v časopise ABC hltala vycházející dobrodružství
Kruana a přemýšlela, jak vyrobit létající kolo jako
Jan Tleskač. Svou cestu k fantastice završila četbou Pána prstenů od J. R. R. Tolkiena.
I když s vydáním Volavek její spisovatelská
kariéra nabrala prudký vzestup, následovala éra
dočasného odmlčení, během kterého se Zuzana
Hloušková vrhla na aktivity v neziskovém sektoru.
Nejprve pracovala v pražské organizaci ICN (dnes
Neziskovky.cz), kde měla na starosti specializovanou knihovnu a se střídavým úspěchem bojovala
s programem TINLIB. Na psaní však nezanevřela
a opakovaně se účastnila prestižní literární soutěže Cena Karla Čapka, pořádané Československým fandomem, kde až s železnou pravidelností
obsazovala své oblíbené sedmé místo. Nejvyšší
příčkou, na kterou dosáhla, bylo druhé místo v kategorii Novela. Tato zkušenost ji nakonec dovedla k myšlence, že na předních příčkách je stejně
dlouhodobě obsazeno (většinou již renomovanými
autory), a založila soutěž vlastní. Jmenovala se
O Cenu hradeckého Škrabáka a jejího pořadatelství se po prvních třech ročnících ujal nově vzniklý

Spolek přátel krásného slova. Zuzana Hloušková
totiž nezůstala jen u psaní, ale plnou silou se pustila i do organizování literárního spolku.
Po vysokoškolských studiích se jejím útočištěm
stal Hradec Králové, kde se jednak provdala, jednak
stala ředitelkou Občanského poradenského střediska, působícího v sociálních službách. Zde také vystudovala dálkově obor sociální práce na UHK, založila občanskou poradnu, dobrovolnický program
v nemocnici a metodické středisko pro nevládní
organizace. Téměř devět let se věnovala redigování
zpravodaje e-Nezištník a podílela se edičně i autorsky na řadě odborných publikací (adresáře NNO,
publikace Historie spolkové činnosti na Hradecku,
metodické příručky ke komunitnímu plánování).
V loňském roce tvořila součást redakčního
týmu prestižní Encyklopedie Hradce Králové.
Působení na poli literatury se však Zuzana Hloušková nepřestala věnovat. V roce 2009 publikovala v časopise Pevnost svou povídku Drakobijka.
Literární soutěž po desetileté kariéře Zuzana
Hloušková přetvořila v rafinovaně fungující dílny
tvůrčího psaní, známé Škrabodílny, kde vytrvale
a neúnavně bojuje s neduhy začínajících autorů.
Jelikož nejsou současná periodika vůbec nakloněna jakémukoliv jinému obsahu než bulvárnímu,
založila Zuzana Hloušková spolkový časopis
Škrabopis, aby vytvořila platformu pro publikování děl neznámých autorů z Královéhradeckého
kraje. V současné době se věnuje také recenzní
činnosti pro náš přední portál FantasyPlanet.cz.
V roce 2010 spatřila světlo světa druhá kniha
z pera Zuzany Hlouškové, s názvem Čtyři klíče.
Vydal ji Spolek přátel krásného slova jako druhou
knihu edice Škrabákova expedice. Kniha samotná
vybočuje z řady současné produkce fantasy a vyžaduje pozorného a inteligentního čtenáře, který by ji
ocenil a naplno vychutnal. Příběh je trochu dobrodružný, milostný i noetický a o takovéto kombinaci si mnoho autorů netroufne ani uvažovat, natož
podle ní psát. Přečtení této knížky doporučujeme
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knihovnické vzpomínání

všem, kteří měli dosud z žánru fantasy obavy a ne- pokud ji hledá. A pokud ne, ať nalezne alespoň Zuvěřili, že i dílo mimo „vysokou“ literaturu může zanu Hlouškovou, ta už cestičku pichlavým houšnabídnout něco jiného než pouhou zábavu. Z toho tím bosýma nohama vyšlapala.
vyplývá, že člověk si vlastní cestu vždycky najde,

Jak jsme aneb Retrovzpomínky M. M.
Marcela Machová

Kdo je Vanda Vaníčková
Božena Blažková
Malé představení (pár vět o tom, čím jsi prošla
a co děláš).
Stručně bych mohla říci: Bc. Vanda Vaníčková, studentka Univerzity Hradec Králové. Rozvedu-li to trochu, doplním, že právě studuji magisterský program učitelství pro střední školu (český
jazyk a základy společenských věd). Vzhledem
ke svému věku jsem teprve na začátku všeho,
sama jsem na svůj profesní vývoj zvědavá. V oblasti vzdělávání a práce s dětmi jsem prozatím
spokojená.

Jak ses dostala k práci v redakční radě zpravodaje U nás?
Hodně velkou náhodou. Kamarád Jarda Novotný, dobrovolník SVK HK, mě požádal o napsání článku o Facebooku. Sice ho sama nepoužívám, ale výzvu napsat článek jsem přijala.
Studentský pohled se pravděpodobně zalíbil,
a tak mne nechala paní Blažková v radě „na zkušenou“.

Co ti přináší cestování po kraji a rozhovory
s knihovníky?
Jakou knížku máš na nočním stolku?
V první řadě zjištění, jak je obtížné dostat
Studium vyžaduje střídat knížky u postele se do některých míst autobusem nebo vlakem:)
jako na běžícím páse. Stálicí je Velká kniha ci- Hlavně si ale cením příjemných setkání, zajímatátů, v níž hledám inspirace i zajímavé myšlenky. vých příběhů knihoven i těch, kteří v nich kralují.
Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka. Co Tě vždycky potěší?
Vyloženě srdcovou knihu nemám, ale humorPodaří-li se něco mně nebo mým blízkým. Rané glosy Kvida, který věděl, jak se žijí Báječná dost mi ale třeba udělá i úspěch mého oblíbeného
léta pod psa, mne pobaví vždycky.
hokejového týmu, dobré jídlo, darovaná květina
O čem by měla být knížka, jejíž děj bys chtěla nebo odpočinkový víkend na horské chatě.

prožít?
Co Tě zaručeně naštve?
Cestopisný román o cestě kolem světa.
Když lidé mluví a nepřemýšlejí u toho.
Na rozdíl od pana Williho Foga bych ale neřešila
čas a svět si pořádně vychutnávala. Nemuselo by Čím děláš nejčastěji radost Ty svým blízkým?
Když s nimi trávím čas, jsem veselá a daří se
to být ani tolik dobrodružné a nebezpečné, spíše
mi plnit své cíle.
zajímavé a poučné.
Oblíbený citát.
První nebo zajímavé setkání s knihovnou.
Obecně mám velmi ráda latinské citáty. ČasNejzajímavější jsou pro mě setkání, která
právě absolvuji v rámci „retro“ rozhovorů s déle to jimi ozvláštním článek nebo seminární práci.
sloužícími knihovníky. Nejenže poznávám zají- Doufám, že budu mít někdy čas pustit se do latiny
mavé osoby, ale mám možnost nahlédnout i do trochu více. Z oblíbených bych uvedla například
Littera scripta manet (Napsané písmeno zůstává)
zákulisí jejich knihoven.
nebo Tempora mutantur (Časy se mění).
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Ke vzpomínání na „staré dobré časy“ v knihovně jsem „přinutila“ svou kolegyni Marcelu Machovou. Za ta léta, co se známe, jsem od ní vyslechla mnoho úsměvných příběhů o jejích začátcích
v knihovně. Snad malá ukázka vykouzlí úsměv i na
vaší tváři. A možná vás inspiruje k vlastním vzpomínkám. Budeme se těšit, že nám je také zašlete.
			
Marta Lelková
Jak jsme se s Láďou Vacinou dobývali do
knihovny v Hlavňově
Když jedete na Hvězdu, nevyhnete se obci
Hlavňov. S Láďou Vacinou jsme tam šli na metodickou návštěvu do knihovny. Motorizovaní jsme
nebyli, autobusů jezdilo málo, a tak jsme se vydali
pěšky z Police přes kopec Klůček. Bylo to v dubnu
l. P. 1970. Vím to dost přesně, protože 28. května
toho roku se mi narodil syn. Knihovníka jsme nezastihli doma ani v knihovně. Dostali jsme se do
jedné místnosti knihovny, kde byl umístěn obecní rozhlas a bylo tam zašupovací okénko, kterým
se z vedlejší místnosti mohly vydávat čtenářům
knihy. Sice to v praxi takto nefungovalo, ale bylo
možné se tudy dostat do knihovny. Tedy pro mne
to možné nebylo, ale pro Láďu ano. Já jsem přidržovala okénko a Láďa, který byl na rozdíl ode mne
hubený, se nějak zkroutil a úspěšně tuto bariéru
překonal. Pak odemkl zevnitř dveře a já jsem mohla vstoupit. Po překonání této překážky dorazil
s omluvami knihovník. Dnes přemýšlím, proč pro
nás bylo tak důležité se do knihovny dostat, ale to
už pro mne asi zůstane zahaleno tajemstvím.
Jak jsem poprvé besedovala o knize
V roce 1964 jsem po knihovnické škole nastoupila do Okresní knihovny v Náchodě. Jedním z mých
prvních úkolů bylo besedovat s členkami brigády
socialistické práce náchodské Tepny o knize Daniela Granina - Po svatbě. Byla to pěkně silná kniha
s budovatelskou tematikou, asi 500 stran. Že bych
to chtěla číst, to ani náhodou. Ale termín besedy se
neúprosně blížil. Tehdy to pro mne byla černá můra.
Oťukávala jsem kolegyni, která už měla v knihovně
několikaletou praxi, a ta mi poradila: „Uvař kafe,

trochu si s ženskými popovídej o jejich práci a pak
jim kousek přečti, určitě tam nějakou zamilovanou
ukázku najdeš a ono to dopadne.“ A dopadlo. Trochu jsem měla zatížené svědomí, že jsem knihu
nepřečetla, ale časem to přešlo. Především po návštěvě metodika Státní vědecké knihovny v Hradci
Králové, Karla Renče v náchodské knihovně. Nepamatuji si už, s jakým úkolem přijel, ale diskutovalo
se o mnohém. A tehdy pronesl tu památnou větu:
„Tak dlouho jsem besedoval o té knize, až jsem si ji
sám nakonec přečetl.“ V mých představách byl tehdy Karel Renč příkladným knihovníkem a já jsem
si v té chvíli uvědomila, jak moje zásady a představy z knihovnické školy dostávají na frak.
Jak jsem jela do Prahy na dovolenou
V náchodské knihovně byl mým ředitelem
dr. Jaroslav Suchý. Snad ani nemusím připomínat,
že byl významnou knihovnickou osobností. My
jsme zpočátku spolu vedli drobné války, mnohdy
takové hříčky. Vzpomínám si, jak se novohrádecká knihovna připravovala na soutěž Budujeme
vzornou lidovou knihovnu v celostátním kole. V té
době jsem tam jezdila skoro denně katalogizovat knížky a i jinak jsem tou dobou měla bohatý
pracovní program a v knihovně jsem často byla
od nevidím do nevidím. Právě se chystal zájezd
kulturních pracovníků do Prahy, na který jsem se
také přihlásila. Bylo to v sobotu a já jsem měla pracovní dobu od 8.00 do 10.00, tedy pouhé dvě hodiny, protože tak kvůli dojíždění pracovala moje
kolegyně Hana Bínová (Vičarová), pozdější ředitelka boskovické knihovny. Já jsem se několikrát
při zpáteční cestě z Hrádku v náchodské knihovně zastavovala, abych se s dr. Suchým dohodla
ohledně poskytnutí volna na zájezd, ale měla jsem
smůlu, zastihla jsem ho až v pátek před zájezdem.
Naším rozhovorem jsem byla nemile překvapena:
pan ředitel mi doporučil, abych si vzala dovolenou.
V zájezdovém autobuse se tím všichni bavili, ale
já jsem přišla na skvělý nápad, jak si tu hořkou pilulku osladit. Poslala jsem mu z Prahy pohlednici
s textem: Srdečný pozdrav z krásné dovolené Vám
posílá Marcela. A takový žertík on uměl uznat.
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Ladislav Vacina

Marie Kubátová
(8. 8. 1922 v Praze)

Aleš Fetters
„Člověk putuje po stezníčku života od nůžek,
kterými porodní paníbába střihem do pupeční
šňůry oddělila miminko od maminky, až po kolednický uzlíček, kam svázat, co jsem si já poutník
vykoledoval na své pouti a co se snad dá i přenést
přes práh bytí.“ To jsou úvodní slova jedné z posledních knížek Marie Kubátové, autobiograficky
vzpomínkové a bilancující, Haraburdí aneb Jak se
líhnou knížky (2007). Ten její uzlíček rozhodně
lehký nebude. Za svůj bohatě naplňovaný život
vydala na osmdesát knížek.
Dne 8. srpna se dožívá paní RNDr. et PhMr.
Marie Kubátová, spisovatelka nikoliv z profese,
devadesáti let. Již více než šedesát žije a pracuje
ve Vrchlabí. Přišla tam v roce 1951. „Zahnízdili jsme se pak s mým mužem a naším miminkem
v městě pod horami.“ O pět let později vydala
svou první knížku – Daremný poudačky. A od
té doby není téměř rok, kdy by jí nevyšla knížka
další. „Já jsem se začala učit kerkonošsky nejen
mluvit, ale snad i myslet. Řeč kraje protéká člověkem tak přirozeně jako potůček, voda a ozrcadluje, čím lidé žijí a jak. Jazyk má v sobě míru věcí a
etiku kraje.“ Marie Kubátová je vskutku mistryní
slova. A není to jen to „kerkonošské“ nářečí, které zvládla mistrně, je to i ta nejčistší čeština, kterou píše svá díla, ale jíž umí také vyprávět. A vypravěčka, „tkadlena příběhů“, je mistrná. O tom
se přesvědčili její čtenáři na desítkách besed s ní.
Podstatnou část produktivního života stála za
tárou v lékárně, s uzdravujícím lékem dávala i
neméně důležité slovo, dovedla jím potěšit, posílit, uklidnit ty nejpotřebnější, ty, kdo si do její lékárny „chodili pro zdraví“: „Pětadvacet let jsem
putovala jako lékárenský krajánek po lékárnách
krkonošského podhůří, učila jsem se tam porozumět bolavé a zranitelné člověčině a sbírala osudy
a příběhy lidí.“ Při tom zvládala domácnost, povinnosti mateřské a později babičkovské a psala.
Ale také chodila po kopcích poznávat kraj i lidi
v něm.
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Nejširší obec čtenářů a posluchačů zná právě
její vyprávěnky a pohádky. Ty jsou spjaté s krajem,
s horami i jejich pánem Krakonošem. Vyšly jich
desítky. Dovedou potěšit – ty, co vyšly před padesáti lety, i ty pozdější, jako třeba Pohádky z Krkonoš, mezi nimiž najdeme pohádku tesařskou, tkalcovskou (Jak se do Krkonoš vloudila bída) a další.
Krkonoše jsou ovšem dějištěm i závažných novel
či románů s významem širším, ať je to Matka kopce
s hlubokým porozuměním pro osamělou stárnoucí
ženu, pro niž byla vzorem matka jejího manžela.
Rozhovor s kamenem nebo Balada o Sněžce, v lecčems znovu aktuální. Trochu stranou pozornosti
zůstala její další díla, která měla obecnější záběr,
díla společenskokritická, jež reprezentuje její Lékárnická trilogie ze sedmdesátých let (Lékárna U tří
koček, Třikrát denně kapku rosy, Recept na štěstí).
Paní Kubátová si dovolila kritizovat v době, kdy se
to příliš „nenosilo“. A bylo jí to „připočítáno k tíži“.
Nakonec bychom mohli připomenout ještě jednu oblast jejího zájmu, knížky se širším pohledem
na náš region, jeho minulost i současnost, jak jej
reprezentují její Povídky z muzejních vitrín a Poutnické povídky, pak třeba i Erbovní povídky nebo
Arcidědkové. Najdeme v nich Vysoké Mýto i Náchod, Sobotku a Jičín, Pardubice, Hradec, Jaroměř
s Josefovem, Chrudim, Slatiňany, Kuks a další
mnohá místa regionu se zajímavostmi, které nabízejí. V těch prvních jmenovaných Marie Kubátová
spolupracovala s jaroměřským fotografem Václavem Novákem, stejně jako s ním spolupracovala
na řádce milých kalendářů.
Dílo Marie Kubátové je vskutku bohaté, mnohotvárné, pozoruhodné. Plného ocenění se mu,
myslím, ještě nedostalo. Asi i proto, že je to dílo
tradiční, že nejde po módních výstřelcích, neprovokuje, nebičuje nervy, ale spíše uklidní a potěší.
To neoceňují publicističtí exhibicionisté, ale běžní
čtenáři naštěstí ano. Přejeme paní Marii Kubátové
ještě hodně sil a všem jejím čtenářům milé chvíle
nad jejími knížkami.

(17. 2. 1943 – 10. 6. 1992)
Aleš Fetters
Už dvacet let uplyne v červnu od předčasné nazvaná Paleta Josefa Čapka. Výběr z Vacinosmrti knihovníka, bibliografa, publicisty, ale i bás- vých veršů vydala před lety hradecká vědecká
níka – nezapomenutelného Ládi Vaciny. Působil knihovna s názvem Ex libris.
v náchodské okresní knihovně a pak v hradecké
Touha
vědecké knihovně, kde vedl bibliografické oddě(Paleta Josefa Čapka)
lení. Ačkoli se nedožil ani padesátky, vytvořil pozoruhodné dílo. Jeho vlastní bibliografie zaznameSmír po bouři.
nává téměř dva tisíce položek. Publikoval v tisku
Zem těžce oddychuje.
celostátním i regionálním, ve sbornících, ale vydal
Slunce si jako dřív
i řádku titulů knižních. Intenzivní zájem věnoval
po obloze pluje.
bratřím Čapkům. Připomeňme knihu vzpomínek
na ně – Jeden i druhý – představující cenné maJen kopce se vzdálily.
teriály k jejich životu. Jejich shromáždění bylo
Už nejsou prý naše –
mravenčí prací erudovaného bibliografa. Jeho veljak hrozně to zní,
kou zásluhou bylo zorganizování velké čapkovské
jak hořce,
konference v Hradci Králové v lednu 1990. V hekjak plaše.
tické době, kdy pražská „velká“ konference byla
odvolána, prosadil Vacina se svými spolupracovOblaka plynou dál
níky, že hradecká konference bude. Sešla se na ní
a pak se ztratí
plejáda čapkovských znalců, o čemž svědčí vydanad zemí krásnou, zemí milovanou,
ný sborník z ní, rovněž zásluha Vacinova. Byla to,
uloupenou, ač v dědictví nám danou...
bohužel, jedna z jeho posledních velkých aktivit.
Láďa Vacina byl i básník. Jeho verše evokují
Kdy se nám ta zem vrátí?
místa našeho kraje, poznamenaná velkými tvůrci,
i díla výtvarná. K těm patří např. skupina básní
		
Z veršů Ladislava Vaciny

Jaroslav Suchý

(10. 1. 1921 – 26. 5. 2002, obojí v Náchodě)
Aleš Fetters
Před deseti lety 26. května zemřel už legendární
knihovník PhDr. Jaroslav Suchý, dlouholetý ředitel náchodské knihovny, jeden z nejpřednějších
kulturních pracovníků našeho regionu, zejména
rodného Náchoda, jemuž a jeho kultuře věnoval
celý svůj život a energii. Desetiletý hrál na Plhově
titulní roli v Malém lordovi a stal se tak členem
ochotnického spolku Tyl. Členem a pak i předsedou spolku byl až do zrušení spolků v roce 1950.

Vystudoval náchodské gymnázium, maturoval tu
v protektorátním roce 1940, kdy už byly české vysoké školy zavřené. Na gymnáziu založil a redigoval časopis Honíme se po učenosti, po maturitě
byl redaktorem náchodského týdeníku U nás, po
jeho zastavení Němci byl zaměstnán v městské
knihovně, koncem války pak musel odejít pracovat
do náchodské gumovky (Rubeny). Ještě za války
vydal svou první drobnou básnickou knížku Rok

U NÁS • LÉTO 2012 47

Ecce homo
návratu. Od let studentských uplatňoval svůj talent literární i organizační, divadlo, akademie, majáles, to byly jeho běžné aktivity. V roce 1947 hráli
náchodští ochotníci jeho hru Blázen a princezna.
Hned po skončení války odešel studovat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (doktorát
1952). Byl pak ředitelem náchodské (okresní)
knihovny, při níž založil recitační soubor, zval na
besedy a přednášky významné básníky, spisovatele i vědce, organizoval výstavy předních výtvarníků. K 60. narozeninám mu v roce 1981 propůjčil
prezident republiky medaili Za obětavou práci pro

socialismus; čestná uznání obdržel i od rady ONV
i MěNV. Knihovnu vedl do roku 1983, ale ani pak
neodešel z kulturního života města. V roce 1990 se
jako osobní přítel Josefa Škvoreckého stal jedním
z propagátorů jeho díla, inicioval Náchodskou Prima sezónu, připravil reprezentační knihu Náchod –
to krásné město Kostelec ad. Byl také prvním, kdo
v 90. letech dostal Kulturní cenu města Náchoda. Regionální výbor SKIPu spolu s náchodskou
knihovnou v roce 2000 vydal výběr z jeho textů
i s jeho obrázky v publikaci Cestou knihovníka.

Vzpomínky a čas aneb Poznámky ke vzpomínkám
na J. Škvoreckého
Aleš Fetters
Vzpomínky a čas někdy neúmyslně mění skutečnost. Knihovnický zpravodaj musí mít i faktografickou a informační hodnotu. Z tohoto důvodu otiskujeme faktografickou poznámku ke Vzpomínce na
Josefa Škvoreckého, kterou zaznamenala Martina
Tomášová z novoměstské knihovny (č.1, s. 40):
V rozhovoru (MF Dnes 16/10 1999) Škvorecký říká: „Maturoval jsem v roce 1943, takže to byl
veselý a ožralý večírek z toho alkoholu, který se za
války dal různě schrastit. Pak se náš ročník sešel
až po dvaceti letech, ve třiašedesátém – a bylo to
velmi nepříjemné. Na jedné straně byli postižení,
na druhé vítězové. Třeba proti sobě seděly dvě
holky, kdysi ohromné kamarádky. Jedna si vzala
evangelického faráře, kterému komunisti napařili mnohaletý trest, a když konečně z basy vylezl,
umřel. A ta její kamarádka, původem dcera zámožného hoteliéra, vstoupila do strany a jako soudružka dělala nějakou školní inspektorku. Jeden kluk
byl estébákem, i když se kroutil a říkal, že prostě
pracuje u policie, jiný byl diplomatem. Našli se i
vystřízlivělí poúnoroví nadšenci. Byla to podivná
zkušenost. Rád bych se ji pokusil napsat.“ Což pak
udělal v Obyčejných životech, novele pro stálé
čtenáře. O výše zmíněném „maturitním srazu po
dvaceti letech“ tam píše. To základní z novely se
zřejmě odehrálo. Napětí mezi těmi, kdo díky „rudé
knížce“ stoupali do výše, a těmi, kdo byli z různých důvodů režimem postiženi, bylo v té době
dost zřetelné prakticky všude, na nejrůznějších
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úrovních. I když některé detaily byly patrně trochu
jiné. Ing. Hadinec i jeho paní, spolužáci z téže maturitní třídy, patřili k těm prvním.
V dopise z 21/6 2004 (Pavlu Grymovi, který
mi poskytl kopii) píše: „V rámci konference v září
bude taky schůzka mojí maturitní třídy – jedenašedesát let od maturity. Naposledy jsem se s nimi
viděl v roce 1963 v hotelu Hron (ale možná to bylo
v Beránku, pozn. AF), to bylo dvacet let od naší
maturity, a třída byla rozdělena – no třídně. Na jedné straně straníci, na druhé nestraníci. Berta (Grym,
Pavlův bratr) tam tenkrát nebyl, mám dojem, že
byl pořád u černých baronů, anebo se mu prostě
nechtělo. Nebyla to moc pěkná schůzka, panovalo
napětí, nejmíň jedna holka měla zavřeného muže.“
Tvrzení pana ing. Hadince, že se Škvorecký
třídních srazů „účastnil až do roku 1972“, není
pravdivé. Takže i tvrzení, že „tehdy vyprávěl spolužákům o pozvání prezidenta Antonína Novotného, který si s ním prý pěkně popovídal o Zbabělcích,“ lze důvodně zpochybnit. Přičtěme to věku
a nepřesné paměti. – Na jaře roku 1969 se Josef
Škvorecký se ženou Zdenou rozhodli zůstat za
oceánem a pak přijeli až na jaře 1990. Působil na
vysokých školách v USA, pak v Kanadě. Tam pak
začíná v roce 1971 slavné období jejich činnosti
nakladatelské, nedocenitelné pro českou literaturu.
Ve svém Sixty-eight Publishers Corporation v Torontu vydali za dvacet let přes dvě stovky titulů,
které by „doma“ neměly šanci spatřit světlo světa.
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Ve výročních maturitních letech 1993 a 2003 se
setkání, pokud byla, Škvorecký neúčastnil. V září
2004 Josef Škvorecký přijel do Náchoda na Mezinárodní konferenci o životě a díle Josefa Škvoreckého. Konala se k jeho 80. narozeninám ve dnech
22.-24. září v celém Beránku. Jeho rodné město ji

spoluorganizovalo. Při té příležitosti se jejich třída
opět sešla. Tu připomíná pan ing. Hadinec správně.
Ale to už byli všichni dávno v penzi, mnozí už nežili, „hroty se obrousily“. Byla to poslední návštěva Josefa Škvoreckého „doma“, zdravotní stav mu
další cestu za oceán už nedovoloval.

Východočeská loutka
Markéta Poživilová
Knihovna města Hradce Králové ve spolupráci s KDK SKIP region 08 Východní Čechy vyhlašuje výtvarnou soutěž Východočeská loutka.
Soutěž je určena jednotlivcům i kolektivům základních škol, základních uměleckých škol, speciálních škol a knihovnám Královéhradeckého a
Pardubického kraje. Termín konání - březen 2012
až září 2012. Loutky se mohou ztvárnit jakýmkoliv uměleckým způsobem, libovolnou výtvarnou
technikou, dvoj- i trojrozměrně. Touto soutěží
chce Knihovna města Hradce Králové podporovat snahu obou krajů o zapsání fenoménu „východočeské loutky“ na Seznam nemateriálních
statků tradiční a lidové kultury České republiky.
Ze soutěžních prací vznikne výstava, která bude

provázet nové otevření Knihovny města Hradce Králové v prostorách bývalého Vertexu ve
Wonkově ulici. Zároveň bude připravena i putovní výstava, která v druhé polovině roku bude
reprezentovat oba kraje a téma východočeského
loutkářství napříč regiony. No a samozřejmě vítězné práce jednotlivců i kolektivů čeká odměna.
Soutěž je pořádána pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France a hejtmana
Pardubického kraje Radko Martínka.
Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Knihovny města Hradce Králové
na adrese www. knihovnahk.cz nebo se můžete
informovat na pozivilova@knihovnahk.cz tel.:
601 576 800.

„Lovci perel“
Markéta Poživilová
Spolupráce Knihovny města Hradce Králové a
Pedagogické fakulty UHK přinesla od svého vzniku v loňském roce již několik rozsáhlých projektů.
Jedná se např. o: aktivity v rámci projektu BOOK-COOL-IN, příprava putování po hradeckých pověstech jako aktivita pro hledače rodinných „keší“,
vznik velkého kalendáře, kde je modelkou např.
herečka Pavla Tomicová se svým manželem Ondřejem Malým. Další činnost, kterou budeme nabízet
v rámci čtenářské gramotnosti, je velká celoroční
hra. Před nedávnem proběhla časopisem U nás informace o připravované hře „Postav si své fantasy
město“. Následně po této informaci však ještě došlo k úpravě celého projektu, a proto nyní nabízíme
zcela novou informaci. Hra má název „Lovci perel“
a je inspirována nápadem kolegyně Alice Hrbkové.
V těchto týdnech připravujeme podrobnosti celé hry,
o které bychom vás chtěli informovat během měsí-

ce června. Oslovíme vás přes vaše metodiky, přes
KDK, SKIP, atd. a veškeré informace budou od 1. 7.
2012 též na webu www.knihovnahk.cz . Během letních prázdnin bychom chtěli přihlášeným knihovnám zaslat již veškerý materiál - takový herní balíček (ve kterém budou diplomy, soutěžní tabulky,
perly a veškeré propozice potřebné k uskutečnění
hry). Od září by pak měla hra propuknout ve všech
přihlášených knihovnách a měla by trvat až do června příštího roku, kdy vyhlásíme největší regionální lovce perel a spočítáme všechny ulovené perly.
Věříme, že se náš východočeský pokus s celoroční
hrou vydaří a že vám bude příjemné zapojit se do
této společné aktivity a prožít nejedno podmořské
dobrodružství.
Podrobné informace k celému projektu i celoroční hře Lovci perel můžete získat na pozivilova@knihovnahk.cz, nebo na tel.: 601 576 800.
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Pozvánka na Knihovnickou dílnu do Jičína

Otevření knihovny v Hostinném

Jana Benešová
Vážené kolegyně a kolegové, srdečně Vás zvu pohádky ve dnech 11.–13. září 2012. Přihlášku
na 16. knihovnickou dílnu do Jičína, tentokrát na najdete na http://knihovna.jicin.cz , kde také bude
téma dovednosti mezilidské komunikace. Díl- postupně uveřejňován zpřesněný program.
na se uskuteční v rámci festivalu Jičín – město

Popularizační a didaktické materiály ke stažení
Tisková zpráva
Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v.
v. i., se ediční řadou Literatura ke stažení obrací
ke školám, knihovnám a muzeím, ale i všem dalším zájemcům o literaturu.
Ediční řada nabízí volně ke stažení ve formátu
PDF, vytištění a instalaci především literární výstavy, prakticky pojaté antologie primárních textů,
didaktické materiály, testy a kvízy, korespondující
s rámcovými vzdělávacími programy jednotlivých
typů škol.
Literatura ke stažení přináší nové materiály při
příležitosti letošního 100. výročí úmrtí Jaroslava
Vrchlického: výstavu Jaroslav Vrchlický 1853-

1912 tvořenou patnácti barevnými panely. K dispozici je i výstava loňská ke 200. výročí narození K.
J. Erbena.
Celá ediční řada, publikované materiály a aktualizované informace jsou dostupné na adrese http://
www.ucl.cas.cz/cs/publikace/literatura-ke-staeni .
Další informace vám podají PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D., mailto: dobias@ucl.cas.cz, ; PhDr. Kateřina Piorecká Bláhová, Ph.D., mailto: piorecka@
ucl.cas.cz,
ÚČL AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110
00 Praha 1

Portál Kudy z nudy
Tisková zpráva
Portál Kudy z nudy - http://www.kudyznudy.cz/
- nabízí propagaci zajímavých knihovnických aktivit
a akcí pro veřejnost. Prezentace je bezplatná, jedinou podmínkou je umístění banneru na webových
stránkách knihovny. (Banner si můžete stáhnout
z portálu v sekci „Bannery a loga ke stažení“ http://
www.kudyznudy.cz/O-kudy-z-nudy/Bannery-a-loga.aspx. )
Vaše akce můžete vkládat přímo na portál pod
odkazem Vložit obsah - Vložit akci. Vložené akce
do cca 2 pracovních dnů zkontrolujeme a publikujeme ( http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/
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Nova-akce.aspx ).
Pokud byste si chtěli nadále vkládat podobné
akce, můžete se na webu nejprve zaregistrovat:
http://www.kudyznudy.cz/Registrace.aspx .Vložené akce si můžete při přihlášení sami dále editovat.
Pokud se nezaregistrujete, požadované editace záznamů pak můžeme provést pouze z naší strany.
Pokud potřebujete další informace, můžete kontaktovat manažerku komunikace ČCCR – Czech
Tourism Danielu Váňovou, mailto: vanova.d@
czechtourism.cz .

Do čísla přispěli:

Zuzana Andrenková, DiS. – Knihovna Václava Čtvrtka Jičín, Božena Blažková – Studijní a vědecká
knihovna v Hradci Králové, Bc. Lenka Dědečková – Knihovna Václava Čtvrtka Jičín, Mgr. Aleš Fetters –
Náchod, Zdeňka Flousková – Krkonošské muzeum Správy KRNAP Vrchlabí, PhDr. Vlasta Hamplová
– Hradec Králové, Jan Harvilko – UPM Muzeum textilu Česká Skalice, Mgr. Zuzana Hloušková
– Spolek přátel krásného slova Hradec Králové, Mgr. Milan Horký – Muzeum Boženy Němcové
Česká Skalice, Ester Horáková – Místní knihovna v Podbřezí, Marta Lelková – Městská knihovna
Náchod, Lenka Macháčková – MěK Nová Paka, Marcela Machová – Městská knihovna Náchod,
Mgr. Lenka Málková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Mgr. Jaroslava Maršíková
– Městská knihovna Trutnov, Mgr. Petra Mikulecká – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové,
Stanislava Najmanová – Městská knihovna Hořice, Ing. Jarmila Pirnerová – Farmaceutická fakulta
UK Praha, Středisko vědeckých a technických informací v Hradci Králové, Bc. Markéta Poživilová
– Knihovna města Hradce Králové, Mgr. Daniela Ridlová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci
Králové, Eva Semrádová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, PhDr. Alena Součková
– Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Markéta Tučková – Obecní knihovna Batňovice,
Lukáš Vaníček – Spolek přátel krásného slova Hradec Králové, Bc. Vanda Vaníčková – Univerzita
Hradec Králové.

