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„Způsob tohoto léta jeví se mi býti poněkud 
nevhodným“ aneb Opět horké léto

Božena Blažková

V podzimním čísle loňského roku si můžete 
pro osvěžení paměti najít článek Aleny Součko-
vé „Léto s PIKem“. Během léta totiž v médiích 
zazněla zpráva, že Projekt internetizace kniho-
ven bude ukončen a bez náhrady zrušen. Pokud 
se někdo domníval, že o prázdninách nebude na 
tuto zprávu nikdo reagovat a později už bude 
pozdě, hluboce se mýlil. Zástupci knihoven si ve-
lice rychle uvědomili, co by takové zrušení bez 
náhrady znamenalo pro knihovny. Nikdo v tu 
chvíli ani nevěděl, zda by se takto bez přípravy 
daly v obcích vůbec najít prostředky na zaplace-
ní požadovaných poplatků. Díky rychle zorgani-
zovanému dotazníkovému šetření v knihovnách, 
které služby internetu prostřednictvím PIKu za-
jišťují, a rychlému krizovému jednání se starosty 
příslušných obcí se podařilo, že projekt nebyl bez 
náhrady zrušen, ale „přehodnocen“. Knihovníci 
a zejména metodičky pověřených knihoven doká-
zali, že v knihovnách neexistuje okurková sezóna. 
Zároveň předvedli, možná leckde neočekávanou, 
schopnost rychlé reakce na stávající situaci, spo-
jenou se schopností vzájemně se rychle domluvit.

Letošní léto zpočátku vypadalo poklidně. 
V červnu bylo na poradě metodiček avizováno, 
že rozpočet regionálních funkcí v našem kra-
ji zůstane pro rok 2013 v podstatě nezměněný. 
Knihovníci si oddechli, ačkoliv i za těchto pů-
vodních podmínek musí knihovny vzhledem 
k inflaci a stále se zvyšujícím nákladům podstat-
ně více šetřit a hledat rezervy. Vzápětí však při-
šla ledová sprcha v podobě sdělení, že rozpočet 
se bude krátit na polovinu. A nastalo další horké 
knihovnické léto. Opět se ukázalo, že jsme schop-
ni dát se dohromady, že umíme pracovat se statis-
tickými daty, že jsme se naučili nejen vysvětlovat 
a argumentovat, ale i lobovat a hledat spojence. 
Ve chvíli, kdy píši tento úvodník, přehouplo se 
letošní horké léto do druhé poloviny. Podle ak-
tuálních zpráv se rozpočet sice krátit bude, ale ne 

tak razantně a likvidačně. Další potřebné peníze 
se budou knihovníci snažit získat přímo od obcí. 
Příprava nových smluv o regionálních knihovnic-
kých službách mezi pověřenou knihovnou a pří-
slušným obecním úřadem byla v plánu na příští 
rok. Vzhledem k současné situaci se příprava 
těchto nových smluv musí urychlit a bude zapo-
třebí, aby smlouvy byly již pro příští rok funkční.

Poděkování za rychlou reakci a obrovské 
množství práce navíc patří zejména ředitelkám 
a metodičkám pověřených knihoven a všem dal-
ším, kteří se na přípravě podkladových materiálů 
a jednáních podíleli. Vzhledem k objemu další 
očekávané práce a množství potřebných jednání 
na obcích se dá konstatovat, že letošní horké léto 
plynule přejde do pracovního tradičně hektické-
ho závěru roku. Jak všichni víme, druhá polovi-
na roku je vždycky podstatně kratší než ta první. 
A tak nám všem přeji pochopení u zřizovatelů, 
abychom mohli všichni společně i nadále zajiš-
ťovat i v těch nejmenších obcích rovné podmínky 
v přístupu k informacím a vzdělávání. Možná, že 
si někdo stále ještě myslí, že knihovny lobují za 
svou existenci, ale ono jde o mnohem víc – jedná 
se totiž právě o onoho koncového uživatele, který 
jen díky fungujícím regionálním knihovnickým 
službám má možnost stejného přístupu k informa-
cím a sebevzdělávání jako uživatelé ve městech.

Když jsem přemýšlela, jak nejstručněji a nej-
lépe vyjádřit důležitost a potřebnost knihoven, 
vzpomněla jsem si na citát z webu knihovny 
v Teplicích nad Metují:

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je prováza-
ná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává 
nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková 
knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, 
protože je pořád na svém místě a vždycky má to, 
co potřebují.

(Vicki Myron: Dewey - kocour z knihovny, 
který okouzlil celý svět.)

NA SlOvíčKOOBSAH ČÍSLA

U NÁS

Knihovnicko-informaèní zpravodaj 
Královéhradeckého kraje

Ètvrtletník 
Náklad: 600 výtiskù 
Urèeno knihovnám Královéhradeckého kraje

Vychází s finanèní podporou 
Královéhradeckého kraje

Šéfredaktor: Bo�ena Bla�ková

Redakèní rada: 
Mgr. Jana Benešová, Hana Hylmarová, 
Marta Lelková, PhDr. Olga Pitašová, 
Bc. Markéta Poživilová, Petra Řoutilová (Mikulecká) 
PhDr Alena Součková, Mgr. Eva Svobodová, 
Markéta Tučková, Bc. Vanda Vaníčková

Korektury: Božena Klabalová

Sazba, tisk: AD reklama, s.r.o, Trutnov

Vydává Studijní a vìdecká knihovna 
Hradecká 1250 
500 03 Hradec Králové 
tel. 494 946 200 
e-mail: unas@svkhk.cz 
http://unas.svkhk.cz

Inzerci pøijímá redakce. 
Za pùvodnost a obsahovou správnost ruèí autor. 
Nevy�ádané pøíspìvky se nevracejí.

Toto èíslo vyšlo 10.9.2012

MKÈR E 14191 
ISSN 0862-9366

Copyright 2012 SVK HK 
Všechna práva vyhrazena. �ádná èást nesmí 
být reprodukována, uchovávána v rešeršním 
systému nebo šíøena jakýmkoliv zpùsobem 
bez pøedchozího písemného souhlasu vydavatele.

OBSAH

Na slovíčko 
„Způsob tohoto léta jeví se mi býti poněkud 3 
nevhodným“ aneb Opět horké léto 
Šumné knihovny 
Oslavy v dobrušské knihovně 4 
Ohlédnutí za Svátkem knihy v Rychnově nad Kněžnou 5 
Jak to vypadá se stěhováním do nové budovy 6 
knihovny a jaké novoty zavedeme?  
Městská knihovna v České Skalici 7 
Rozvoz knih ve Dvoře Králové nad Labem 8 
Stěhování milovické knihovny 10 
Vědecká knihovna Fakulty vojenského zdravotnictví 11 
Univerzity obrany 
Naše téma: Retro v knihovnách aneb Bylo, je a bude 
Z historie mechanizace a automatizace knihovnických 13 
procesů v SVK HK  
Proměny knihovnické práce 16 
Historie knihovny a webové stránky 18
Jak na to? 
Jak na recenze a recenzní posudky 19 
Jak na tiskovou konferenci 23 
Jak jsme poodhalily tajemství metodiky tvorby besed 25
Nové trendy v knihovnictví (nová recenzovaná rubrika) 
Recenze článku Úvodem aneb Digitalizace není jen skenování 27 
Úvodem aneb Digitalizace není jen skenování  28 
Recenze článku SVK HK a krajský projekt digitalizace 30 
SVK HK a krajský projekt digitalizace 31
Stalo se 
Dobré ráno s knihovnou 34 
Poláčkovské sympozium posedmé v Rychnově 35 
Umíme dát o sobě vědět? 36 
Škola v knihovně? O prázdninách ano! 38
Okénko 
Matice česká včera a dnes 39 
Ze sbírky starých tisků Muzea Boženy Němcové 40 
v České Skalici. 2. část  
Jak šel čas v pardubické knihovně 42 
Povídání o komiksu 43
Kdo je 
Kdo je Barbora Čižinská 45 
Kdo je Markéta Tučková 46 
Kdo je Marta Lelková 47 
Kdo je Tomáš Koloc 48
Knihovnické vzpomínání 
Jan Holan - vzpomínka na zasloužilého 49 
kopidlenského knihovníka  
Knihovníci v Kopidlně 50
Políbeni múzou 
Jak vypadá říjen 52
Tipy a náměty 
Elektronická konference AKVIZICE 54 
Sekce služeb osobám se specifickými potřebami 54 
Studentské projekty na podporu čtenářství 54 
Webový portál Město pro děti 54

Obálka: 
Oslavy v Dobrušce 
Matice česká – Josef Čapek v Žacléři
Foto nad Do čísla přispěli: 
Svátek knihy v Rychnově nad Kněžnou
volně vložená příloha: 
Knihovna v obci (informační leták)
volné přílohy:
CD - Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2011 
Knihovnické rozhovory



4 U NÁS • PODZIM 2012 U NÁS • PODZIM 2012 5

ŠuMNé KNiHOvNy

Oslavy v dobrušské knihovně

Miroslava Cvejnová

Městská knihovna v Dobrušce letos oslavila 
dvě významná výročí. 60 let od založení Městské 
lidové knihovny F. L. Věka a 10 let v nové budově. 
Tolik výčet holých faktů.

Od začátku letošního roku jsme se na poradách 
snažily vymyslet, co by mohlo návštěvníky pláno-

ŠuMNé KNiHOvNy

Ohlédnutí za Svátkem knihy

Iva Mansfeldová

Poslední květnový čtvrtek si Městská knihov-
na v Rychnově nad Kněžnou zvolila pro svého 
druhu první prezentační akci, Svátek knihy. Jejím 
posláním bylo představit knihu jako unikátní 
umělecký objekt a byla určena nejen pro odbornou, 
ale i laickou veřejnost. Vzhledem k rozsahu celé 
akce se zaplnily prostory velkého i malého sálu 
Pelclova divadla.

Velký sál zaplnila různá regionální vydavatel-
ství, nakladatelství, tiskárny i knihařství. Ti všichni 
zde prezentovali své firmy, které mají už svá stálá 
místa na knižním trhu. 

Po úvodním zahájení a hudebním vstupu žáků 
ZUŠ pod vedením paní Kamily Hájkové návštěvníci 
zhlédli mimo jiné knižní produkci i novinky z vyda-
vatelství Oftis Ústí nad Orlicí, jehož tituly přesáhly 

vané akce přitáhnout. Nápadů bylo hodně, a i když 
některé by byly těžce realizovatelné, zpočátku 
jsme se docela dobře bavily. Jak se však postupně 
přibližoval termín konání, naše rysy trošku tuhly 
únavou a představou, co ještě musíme zařídit, 
vyřídit a sehnat, aby se už zcela konkrétní obrysy 

Horké léto měla i redakční rada. Vzhledem 
k tomu, že se od letošního roku snažíme vychá-
zet začátkem měsíce, a nikoliv na jeho konci 
(i k tomu nás vedlo racionalizační opatření, aby 
se jednotlivá čísla mohla distribuovat při pora-
dách a v rámci rozvozů knih – šetříme poštovné), 
musí být podzimní číslo připravené už začátkem 
srpna. A pokud si vzpomínáte, pro letošní rok 
jsme avizovali dvě nové rubriky. Ta první, s ná-
zvem „Jak na to“, vychází už od jarního čísla 
a snažíme se v ní postupně zveřejňovat praktické 
rady a návody potřebné pro rozvoj vaší práce. 

Další nová rubrika, s názvem „Nové trendy 
v knihovnictví“, má premiéru v tomto čísle. Jedná 
se naopak o část teoretickou a vzdělávací. Naším 
cílem je, aby zde uveřejněné články byly recen-
zované. A tak jsme po delších úvahách přistoupili 
na poněkud kompromisní řešení. Netradičně otis-
kujeme recenze přímo před recenzovaným člán-
kem. Budeme se tedy společně učit nejen psát 
odborné články, ale zároveň i psát na ně recenze. 
Děkuji paní ředitelce Evě Svobodové za podrob-
ný návod, jak psát recenze, a kolegyni paní Lucce 
Jirků za její ochotu napsat úvodní články na téma 
digitalizace. Díky patří i ředitelkám veřejných 
knihoven paní Jaroslavě Maršíkové z Trutnova 

a paní Stáně Benešové z Nové Paky a dále pak 
knihovnicím z muzejních knihoven paní Ivaně 
Nývltové a Zdeňce Flouskové nejen za vypraco-
vání prvních recenzních posudků, ale i za recenze, 
které máte možnost si přímo v tomto čísle přečíst. 
Budeme rádi, pokud od vás postupně získáme 
vaše názory na obě nové rubriky.

Z dalších článků bych vás ještě ráda upozor-
nila na rubriku Kdo je, ve které se vám poprvé 
představí nová ředitelka Knihovny města Hradce 
Králové Mgr. Barbora Čižinská. Pokračujeme 
i v představování nových členek redakční rady 
a členů Spolku přátel krásného slova. Vaší po-
zornosti doporučuji i článek o Matici české a je-
jích aktivitách v našem regionu. Nejen vzhledem 
k nové rubrice a celkovému počtu stran dostáváte 
do ruky hodně hutného podzimního čtení. Toto 
číslo má i dvě přílohy – již tradiční CD pro pro-
fesionální knihovny „Veřejné knihovny Králové-
hradeckého kraje v roce 2011“ od Evy Semrádo-
vé a malý sborníček „Knihovnické rozhovory“, 
který připravila Vanda Vaníčková. Přeji vám, ať si 
i v rámci hektického podzimu najdete čas na pře-
čtení alespoň některých článků z našeho zpravo-
daje. Nám zase naopak přeji, aby se nám i nadále 
dařilo nacházet témata, která vás zaujmou.

celé akce úspěšně zrealizovaly. 

Když očekávaný den nastal, nakonec naší první 
velkou starostí bylo hned po ránu počasí, protože 
hlavní pódium pro návštěvníky stálo v přilehlém 
parčíku za knihovnou. Oslavy se totiž konaly 
v sobotu 9. června 2012 odpoledne a „Medardova 
kápě“ fungovala.

Všechny jsme se sešly ráno v knihovně, stří-
davě jsme vyráběly jednohubky, připravovaly 
stánek knihovny, přebíraly pohoštění od sponzorů 
a aranžovaly ho na stoly, vítaly provozovatele 
stánků a kapelu, utíraly mokré lavičky a dělaly 
tisíc a jednu dalších činností.

Ani nevím, jak se nám podařilo nakonec vše 
zvládnout, a oficiální zahájení s pozvanými zá-
stupci města Dobrušky a hosty proběhlo přesně dle 
plánu ve 12 hodin a třicet minut. Knihovně popřál 
starosta Bc. Petr Tojnar, bývalý starosta Oldřich 
Klobas, za jehož působení nová budova knihovny 
vznikla, projektant Ing. arch. Aleš Granát i rea-
lizátor stavby Ing. Josef Koblása. Překvapením 
pro všechny byl krásný dort v podobě dobrušské 
knihovny.

Knihovna nemůže slavit bez svých čtenářů, 
a tak na venkovním pódiu proběhlo zahájení 
oslav pro veřejnost. Průvodcem celého odpoledne 
byl moderátor Tomáš Peterka a k poslechu hrála 
kapela PEL-MEL z Dobrušky. Kromě programu 
na pódiu byly součástí oslav i komentované pro-

hlídky knihovny včetně skladů, kanceláří nebo 
sociálního zázemí. Ve foyer návštěvníky zaujala 
nejen výstava z historie a stavby knihovny „60 let, 
a stále mladá“, ale i prezentace akcí za uplynulých 
10 let. Pro děti byla připravena výtvarná dílnička, 
ve které si mohly vybarvit sádrový odlitek, a Pitva 
knihy vedená paní Monikou Malou z třebechovic-
ké knihovny. Hostesky z Hitrádia Magic malovaly 
dětem na obličej úžasné obrázky. Návštěvníci 
volně procházeli knihovnou i parčíkem. Ve stán-
ku knihovny měl každý možnost prohlédnout si 
kroniky, zapojit se do malé ankety, odnést si upo-
mínkové a propagační předměty vyrobené k těmto 
oslavám. Všem přišlo k chuti jistě i občerstvení, ať 
už v podobě ochutnávky indických jídel v čajovně, 
vinného šenku, gyrosu nebo pražených mandlí. 
Jistě jedním z největších lákadel celého programu 
bylo vystoupení spisovatele Michala Viewegha. 
Jak se sám přiznal, bylo to jeho první vystoupení 
pod širým nebem. Zhostil se ho na výbornou a plné 
hlediště naprosto uchvátil přečtením jedné povídky 
i zodpovězením dotazů z řad diváků. A to už se 
blížil konec celé oslavy, vypuštění barevných 
balonků k obloze.

Alespoň touto formou chci poděkovat všem 
dobrušským knihovnicím, sponzorům, účinkují-
cím, návštěvníkům i příznivcům Městské knihovny 
v Dobrušce za jejich podporu. Vše se povedlo 
a nám zůstal pocit dobře vykonané práce. Při pří-
pravě dalších oslav už budeme o něco chytřejší. :-)

Redakční rada a tiskárna se omlouvají paní Ing. Jarmile Pirnerové,  že u jejího článku s názvem 
Středisko vědeckých a technických informací Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy  Hradec 
Králové, který byl uveřejněn v minulém čísle (s. 10 - 11), byla omylem uvedena jako autorka paní 
Danuše Kolářová.
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Barbora Čižinská

Knihovna města Hradce Králové je jako koník 
na startu, který se už nemůže dočkat, až vyrazí, 
a my zas, kdy se začneme stěhovat. Mnoho věcí 
je rozmyšleno, fondy nachystané, svaly knihovnic 
v tréninku. Zahájení provozu v revitalizované 
továrně Vertex ale nezáleží tak úplně na nás. In-
vestorem stavby včetně interiérů je město Hradec 
Králové, které je naším zřizovatelem. Budova nové 
ústřední knihovny je od května tohoto roku zkolau-
dována, ale muselo být znovu vypsáno výběrové 
řízení na dodavatele interiérů. Ten je teď naštěstí 
již vybrán a bude mít za úkol knihovnu do konce 
listopadu vybavit.

My aktuálně připravujeme veřejnou zakázku 
na stěhovací služby, abychom v listopadu mohli 

Marta Lelková

O knihovně v České Skalici, která svou historii 
píše 167. rok, se toho v našem časopise zatím 
mnoho nenapsalo. Proto seznámení s ní určitě 
prospěje. Knihovna je od roku 1996 součástí správ-
ního odboru městského úřadu. V současné době 
má dvě oddělení a dvě knihovnice. O její chod 
a nasměrování se v minulosti významně zasloužily 
zejména dvě knihovnice, a to první profesionální 
knihovnice v České Skalici paní Karla Vejrová 
a dále pak Jitka Sedláčková, která neúnavně vyjíž-
děla na lekce knihovnického minima i po školách 
okolních vesnic.

Knihovna za posledních 15 let prošla množ-
stvím změn. Její nová éra začala prvním počítačem 
v roku 1995. Za rok přibyly další, pak přišel na řadu 
knihovnický program a automatizace knihovnic-
kých procesů. To všechno od té doby taky prošlo 
svým vývojem. V roce 1997 přibyl internet i pro 
veřejnost. Od roku 2003 má knihovna webové 

začít 1. etapu stěhování, a to přesun knihovního 
fondu do skladů, protože ty již vybaveny jsou. 
Doufáme, že se nám po Novém roce podaří po-
stavit půjčovny/oddělení, dostěhovat potřebné, 
v průběhu podzimu a zimy připravit koncepce 
programů a v březnu vám všem knihovnu ukázat 
v plném lesku. Vše záleží ale na tom, kdy skutečně 
bude nová knihovna vybavena, abychom se měli 
do čeho přesunout. Také nebude úplně snadné 
zprovoznit všechny technologie, z nichž na ně-
které jsme nebyli zvyklí, a vyzkoušet si poněkud 
jiný způsob práce, nový systém oběhu dokumentů 
apod., který přináší uspořádání diametrálně odlišné 
od současného stavu.

Pro čtenáře bude nová už samotná nabídka 

stránky, nynější podoba je dílem profesionálů. Le-
tos se technické vybavení rozroste o další techniku, 
zakoupenou za pomoci dotace z programu VISK 
3. A tak to asi půjde dál a dál. Starosti a radosti 
podobné každé jiné knihovně.

ŠuMNé KNiHOvNy

Jak to vypadá se stěhováním 
do nové budovy knihovny 
a jaké novoty zavedeme?

Městská knihovna v České Skalici

regionální rámec a oslovují čtenáře v celé republice. 
Čtenáři u stánku nenašli pouze knihy, ale i kalendáře, 
papírové tištěné betlémy, kartičkové kalendáříky a 
nechyběla ani nabídka vlastních pohlednic. Nová 
tiskárna Pelhřimov představila širokou produkci 
knih mimo jiné s historickou tematikou, tiskárna 
Uniprint z Rychnova nad Kněžnou dovezla čerstvě 
pokřtěnou novou knihu historických pohlednic 
Rychnovské proměny a nástěnný kalendář pro rok 
2013 od pana Josefa Vašáka.

Zájemci si mohli také prohlédnout nádherné 
knižní vazby uměleckého knihaře Jiřího Fogla ze 
Žamberka, který zapůjčil ke zhlédnutí i ojedinělou 
maketu Codexu gigas, jejímž je autorem. Své 
neobvyklé knižní vazby přivezl z Hradce Králové 
knihař Josef Pácha, kdy prostor jemu vyhrazený 
byl zdrojem neustálého smíchu a humoru.

Set-servis Žamberk představil nádherné kalen-
dáře s fotografiemi skla z Karolíniny huti, tiskárna 
A-press představila svou novinovou produkci. 

Krásné výrobky z ručního papíru vystavovala 
paní Tobišková - knihařství a rámování Žamberk, 
s knižními novinkami se představilo knihkupectví 
Naděje paní Olgy Pírové.

V malém sále Pelclova divadla probíhaly po 
celý den přednášky a promítání zajímavých do-
kumentů. Děti ze základních škol se jen nerady 
loučily s Josefem Lukáškem a výtvarnicí Jarmilou 
Haldovou, kteří s nimi besedovali o pohádkách 
Orlických hor. Velice zajímavé bylo i setkání 
s režisérkou Pavlou Petrákovou Slancovou, která 
přítomným představila své nové dokumentární fil-
my o Zdeňku Milerovi a o Karlu Hynku Máchovi. 
Na besedu s východočeským historikem Václa-
vem Šplíchalem navázal ještě dokument o vzniku 
makety Codexu gigas pana Jiřího Fogla, spojený 
s komentovanou prohlídkou exponátu.

Po ohlasech na 1. ročník Svátku knihy dnes mů-
žeme říci, že se nám náš záměr podařil, a všichni, kte-
ří se zúčastnili, se těší na pokračování v příštím roce.

volného výběru v ústřední půjčovně (40 000 sv. na 
rozdíl od současných 3 000 sv.), fakt, že i knihu 
ze skladu bude mít za pár minut a že bude mít 
všechny služby pohromadě. Oddělení pro dospělé, 
referenční centrum, hudební knihovnu a nově také 
dětské oddělení s hernou/malírnou, které ústřední 
půjčovna vůbec neměla. Naše specializované 
pracoviště, zvuková knihovna pro nevidomé a sla-
bozraké, bude umístěna hned u vchodu knihovny, 
aby byla co nejlépe dostupná uživatelům. V pří-
zemí se budou moci čtenáři občerstvit kávou, 
zákuskem a denním tiskem a na terase svěžím 
vzduchem, pohledem na Hradec i rozhovorem 
s jednou „velkou rybou“, která už brzo začne číst 
všechny naše časopisy. Rádi bychom kromě akcí, 
které již pořádáme, nabídli pravidelné programy 
dětem i maminkám s dětmi, aktivním seniorům 
i našim handicapovaným uživatelům, ale bude také 

záležet na tom, zda se nám podaří najít ochotné 
a šikovné dobrovolné spolupracovníky, abychom 
tyto programy mohli realizovat v zamýšlené šíři.

Některá drobná vylepšení našich služeb by-
chom si nechali jako překvapení, i když čtenáři v ji-
ných knihovnách některé z nich znají. Inspirujeme 
se pochopitelně tím, co jinde funguje a získalo si 
čtenářskou oblibu. Mým osobním tajným přáním je 
pořízení biblioboxu, který jedna pražská kolegyně 
nazvala „nejvěrnějším kolegou, jenž nereptá a dělá 
přesně to, co má“.

Informace o aktuálním stavu, fotografie 
z dokončené stavby i vizualizaci od ateliéru 
arch. Davida Vávry najdete na našich stránkách 
http://www.knihovnahk.cz .

Budeme rádi, když nám budete držet palce, aby 
se vše zdařilo ke spokojenosti čtenářstva i obce 
knihovnické!
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Hana Horáčková

V březnu roku 2009 zavedla Městská knihovna 
ve Dvoře Králové nad Labem novou službu urče-
nou zdravotně postiženým a starším občanům. Jed-
ná se o rozvoz dokumentů (knihy, periodika, CD) 
do místa bydliště čtenářů. Podmínkou pro dovoz je 
registrace čtenáře v Městské knihovně Slavoj.

Co tomu předcházelo? Časté „stížnosti“ starších 
čtenářů – že se do knihovny vlastními silami téměř 
nedostanou, že musí využívat času „mladých“, 
prosí o pomoc při výměně knih sousedy či známé… 

Proto jsme přemýšleli, jak těmto lidem pomoci. 

Rozvoz zajišťují knihovnice z oddělení pro 
dospělé čtenáře pravidelně jednou měsíčně (vždy 
první středu v měsíci). Rozvoz zajišťujeme jak 
čtenářům, kteří již dříve do knihovny chodili, 
a tedy známe jejich „knižní vkus“ a jsme schopné 
jim knihy vybrat, tak i novým adeptům na rozvoz. 
Ti se přihlásí telefonicky nebo nás navštíví někdo 
z příbuzných či známých a návštěvu knihovnic 
objedná. Na první schůzce věnujeme těmto no-

Rozvoz knih ve Dvoře Králové nad Labem

Po domluvě s paní Olgou Rejdákovou, součas-
nou vedoucí knihovny i oddělení pro dospělé, jsem 
se vypravila na návštěvu. Najít knihovnu ve Skalici 
není obtížné. Po mnoha stěhováních v minulosti 
se usídlila ideálně - přímo na náměstí v budově 
bývalého městského úřadu. Jelikož jsou prázdniny, 
knihovny žijí pomalejším tempem. Ale i přesto 
cinkrlátko nad dveřmi do dětského oddělení ka-
ždou chvilku oznamovalo, že přišlo četbychtivé 
dítko. Paní Olga každou chvilku odběhla od našeho 
rozhovoru obsloužit malého čtenáře a já jsem to 
mohla využít k rozhlížení a přemýšlení, čím je 
tato knihovna jiná, zajímavá. Přišla jsem na to. 
Nepochybně se liší duchem, který se vznáší všude, 
kam se v knihovně podíváte. Je to duch spisova-
telky Boženy Němcové. Ta pro letošek píše noty, 
podle kterých knihovna hraje. Některé „koncerty“ 
už odezněly, některé se chystají. Fotodokumentace 
a propagační materiály visí všude po knihovně.

Co z akcí už mají za sebou? Zajímavé vyprá-
vění kronikáře a historika Jiřího Samka o natáčení 
Babičky v Ratibořicích v roce 1940. Pan Samek si 
ve filmu zahrál roli ministranta. Dokonce i jejich 
slepice byly za filmové hvězdy.

Originální byla výstava portrétů Boženy Něm-

cové, kterou můžete zhlédnout coby webowou 
prezentaci na adrese: www.webuse.cz/images/
prezentace/index.html. Doporučuji!

A dále proběhlo vyprávění Anny Řehákové 
o pořadu „Oživlé postavy z Babičky“ a promítání 

„Dorothea vévodkyně Kuronská“ – film o matce 
Kateřiny Zaháňské. 

Vedoucí dětského oddělení paní Helena Skoře-
pová založila a vede klub dětí a mládeže DOMeK 
(dětské oddělení Městské knihovny). Funguje asi 
půl roku a mohou se pochlubit vydařenými akcemi, 
jako je tajný výlet, putování za knihou, předprázd-
ninová párty. Děti si samy vedou kroniku klubu. 
Víc se o jejich činnosti dočtete na novém webu 
knihovny. Každý měsíc kromě prázdnin mohou 
děti v knihovně soutěžit (křížovky, doplňovačky, 
testy). Na podzim je čeká vyhodnocení práce klubu 
dětských čtenářů.

Ve výčtu aktivit by se dalo pokračovat dál. Ale 
lepší bude, když vás některá akce zaujala, inspiro-
vat se a něco podobného zorganizovat taky. Nebo 
českoskalickou knihovnu navštívit. Já knihovně 
přeji, aby si do ní cestičku nacházelo stále víc 
návštěvníků, a knihovnicím přeji, aby z nich měly 
jen radost.

vým čtenářům více času a popovídáme si s nimi 
o knihách, časopisech i CD, které jim můžeme 
z knihovny dovézt, a také se snažíme něco se do-
zvědět o jejich zájmech a přizpůsobit tomu i vý-
běr knih. Knihy, časopisy či CD chystáme buď do 
tašek pro konkrétní čtenáře nebo je připravíme do 
košů k volnému výběru. 

Při každé návštěvě si s každým povyprávíme 
o tom, které z knih se jim líbily a co by si rádi pře-
četli příště. Poinformujeme je o knižních novin-
kách nebo jim doporučíme knihy, které se líbily 
jiným čtenářům. 

Vzhledem k faktu, že knihovna nevlastní auto-
mobil, je využita možnost zapůjčení služebního 
automobilu města Dvůr Králové nad Labem na 
základě smlouvy o výpůjčce. 

Auto nám slouží nejen k rozvozu knih, ale vy-
užíváme ho i k návštěvám lidí, převážně seniorů, 
kteří nám nabízejí knihy ze svých knihoven. Ti 
nám dříve bedny knih dovezli do knihovny, kde 
bylo časově velmi náročné je přebírat a třídit. 
Nyní si přímo na místě vybíráme pouze ty kni-
hy, které nejsou zničené a hodí se nám do našeho 
knižního fondu. Tím nám velká část práce s nad-
bytečnými, poškozenými, špinavými či starými 
knihami odpadá. Protože auto máme půjčené 
a musíme platit projetý benzín, vybíráme popla-
tek 20 Kč od jednotlivých čtenářů. V domě s pe-
čovatelskou službou poplatek nevybíráme.

Trochu statistiky:

Rok 2009
V roce 2009 (od března do prosince) využilo 

tuto službu každý měsíc v průměru šest čtenářů. 
Na základě jejich požadavků bylo do domácnos-
tí dovezeno 475 knih z oddělení pro dospělé, 28 
z literární čajovny, 6 periodik ze studovny a čí-
tárny, 55 CD z hudebního oddělení (6x mluvené 
slovo, 49x hudba), tj. celkem 564 dokumentů.

Rok 2010
V roce 2010 využilo tuto službu každý měsíc 

v průměru osm čtenářů. Na základě jejich poža-
davků bylo do domácností dovezeno 675 knih 
a periodik. Nově zajížděly knihovnice také do 
Domu s pečovatelskou službou v Sadové, kde 
projevili o tuto službu zájem tamější nájemníci. 

Ti si vypůjčili 192 dokumentů. Celkem knihovni-
ce touto službou půjčily uživatelům 867 knižních 
dokumentů a periodik. 

Rok 2011
V roce 2011 využilo tuto službu každý měsíc 

v průměru 19 čtenářů. Na základě jejich poža-
davků bylo do domácností dovezeno 1 095 knih 
a periodik. Nově (od listopadu 2011) zajížděly 
knihovnice do dalšího domu s pečovatelskou 
službou. Tam si senioři vypůjčili prostřednic-
tvím rozvozu knih dohromady 55 dokumentů. 
Celkem knihovnice touto službou půjčily jejím 
uživatelům 1 150 knižních dokumentů a periodik. 
V porovnání s minulým rokem se jedná o nárůst 
celkem o 32 %.

Ze statistiky je vidět, že tato služba pro senio-
ry a zdravotně znevýhodněné občany má význam 
a že je o ni stále narůstající zájem. Je hodnocena 
velmi pozitivně. 

A co to přináší nám knihovnicím? 
Velmi nás těší chvála lidí, kteří jsou spokojeni 

s výběrem knih, CD či časopisů. Je milé každý 
měsíc jít na návštěvu tam, kde na nás netrpělivě 
čekají se svou hromádkou přečtených knih a těší 
se na další zásobu. Mnozí z nich se nám svěřují 
se svými trápeními a bolestmi, protože mnohdy 
nikoho jiného ve svém okolí nemají. Jiní se zase 
pyšní zahrádkou, ručními pracemi či jinými ak-
tivitami, a my musíme obdivovat jejich snahu 
o kvalitní život. Hezká spolupráce je i v domech 
s pečovatelskou službou. V jednom takovém na-
vštěvujeme klienty přímo na pokojích, protože 
jim zdravotní stav nedovolí sejít do společenské 
místnosti. Počítáme s tím, že jim musíme věno-
vat trochu více času, abychom v klidu a beze 
spěchu vyslechli jejich radosti i starosti. Jsme 
mnohdy jejich jediná návštěva za několik dnů 
(týdnů?!), a tak nás neradi pouštějí pryč. V dal-
ším domě s pečovatelskou službou nás „babičky“ 
vzorně čekají každou první středu v měsíci ve 
společenské místnosti. Atmosféra je zde velmi 
srdečná a živá. Rozvíjejí se tu velké diskuze nad 
přečtenými knihami, doporučují se knihy další, 
vyslovují se požadavky na příští rozvoz. Často 
se společně zasmějeme a pobavíme a všichni se 
vzájemně těšíme na další setkání.
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Stěhování milovické knihovny
Věra Jirková

Historie knihovny v obci vzdálené přibližně 
4 km od města Hořice v Podkrkonoší je spojena 
se začátky spolku „Hanka“. Citace z místní kro-
niky: „V měsíci dubnu 1896 započal zdejší hos-
podářsko-čtenářský spolek „Hanka“. Byl založen 
tou příčinou, by šířil nejen vzdělání mezi sousedy, 
ale aby hmotně přispíval i svým členům.“ Spolek 
ze začátku působil v domku čp. 9 u Martínků, kde 
v té době byl i obchod - koloniál. 

V roce 1937 byl nově postavený Obecní dům 
předán občanům. Stal se sídlem spořitelního spol-
ku (kampelička) a současně veřejné knihovny. 
Tam bylo přestěhováno půldruhého tisíce svazků. 
Část knih do knihovny přešla z pozůstalosti Václa-
va Myslivce. V té době půjčovala knížky hospody-
ně profesora, paní Jelínková. Spolek „Hanka“ se 
zabýval besedami a prováděl školení. Ta se týkala 
hlavně hospodářské a zemědělské činnosti. Založil 
i ochotnické divadlo. Knihovníkem od roku 1936 
byl pan Josef Zamouřil a po něm slečna Hana 
Koudelková a od roku 1972 Věra Součková ml.

V roce 1974 se v obci začala stavět víceúčelo-
vá budova u koupaliště. V budově, projektované 
architektem Jiřím Kubištou, byla jedna místnost 
v podkroví určena pro knihovnu. Od roku 1978 
se zde vystřídali 3 knihovníci.

V roce 2000 se knihovna stěhovala z prvního 

patra do společenské místnosti, kde pro ni byly 
vyrobeny nové uzamykatelné skříně. Také jsme 
dostali do knihovny nový počítač s tiskárnou a in-
ternetem. Občané jej zpočátku hojně navštěvova-
li. Veřejný internet je v knihovně zdarma.

To však nebylo poslední stěhování. V roce 
2008 se ze společenské místnosti stala kancelář 
Obecního úřadu a knihovna byla přemístěna do 
nevyhovující, malé místnosti. Knihy byly ve skří-
ních dvěma řadami a vzhledem k malým prosto-
rám neroztříděné. Bylo to velmi nepřehledné. Do 
místnosti se vešli pouze dva lidé.

V následujícím roce byla zrušena v kempu 
rehabilitace. Po odstranění dřevěných přepá-
žek vznikla velká místnost, na kterou navazuje 
místnost menší, ve které byla postupně zřízena 
knihovna. Ta má nyní k dispozici společenskou 
místnost s malou kuchyňkou a sezením pro 25 až 
30 osob, která slouží každou středu od 14.00 ho-
din do 17.00 k zapůjčování knih a zároveň k se-
tkávání seniorů.

Obec v roce 2011 investovala do vybavení 
knihovny 36 tisíc Kč. Přestěhování knih pro-
běhlo za pomoci žáků Základní školy v Milo-
vicích v listopadu 2011. Slavnostní otevření se 
uskutečnilo 21. března 2012. Vše máme zdoku-
mentováno na webových stránkách knihovny: 
www.knihovnamilovice.webk.cz.

Knihovna je od roku 2011 napojena do regi-
onálního systému, jednotlivé knihy milovické 
knihovny se vkládají do regionálního elektro-
nického katalogu Knihovny Václava Čtvrtka 
v Jičíně. Záznamy knih budou také zaslány do 
Souborného katalogu ČR – CASLINu. Knihovna 
se tak podílí na budování elektronické databáze 
českých knihoven. V letošním roce se zpřístupní 
online katalog, který bude k dispozici na webo-
vých stránkách knihovny. Uživatelé si tak budou 
moci knihy z knižního fondu knihovny kdykoliv 
vyhledat prostřednictvím internetu.

Vědecká knihovna Fakulty vojenského 
zdravotnictví Univerzity obrany

PhDr. Zdeňka Voplatková

Vědecká knihovna Fakulty vojenského zdra-
votnictví Univerzity obrany (FVZ UO) poskytuje 
všestranné knihovnické a informační služby pre-
graduálním i postgraduálním studentům, pedago-
gickým, vědeckovýzkumným a ostatním odbor-
ným pracovníkům školy. Knihovna je součástí 
širšího vědecko-informačního pracoviště, jehož 
hlavním úkolem je komplexní podpora odbor-
ným, studijním, pedagogickým a vědeckým akti-
vitám příslušníků FVZ UO a zdravotnické služby 
Armády České republiky. Jejích služeb využívají 
v prezenční formě i zájemci z řad veřejnosti, ne-
boť v knihovně, ač náleží vojenské instituci, ne-
jsou uchovávány žádné informační zdroje, které 
by podléhaly některému ze stupňů utajení.

Naše knihovna je jednou ze čtyř vysokoškol-
ských knihoven v Hradci Králové. Není ani nej-
větší ani nejvýznamnější, ale vzhledem k peripeti-
ím svého vývoje, společně s knihovnou Lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy, zcela jistě nejstarší 
a vlastnictvím specifických fondů i výjimečná. 

Knihovna vznikla jako odborná knihovna 
Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně, kte-
rá byla zřízena v Hradci Králové v roce 1951 na 
základech zrušené Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy. V rámci akademie působila ještě sa-
mostatná studijní knihovna, určená k půjčování 
skript a učebnic, a knihovna s fondem beletrie. Po 
obnovení civilní lékařské fakulty a vzniku Vojen-
ského lékařského výzkumného a doškolovacího 
ústavu J. E. Purkyně roku 1958 byly knihovní 
fondy rozděleny mezi tyto dvě instituce. K ná-
zvu Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně se 
škola vrátila opět v roce 1990 a v září 2004 byla 
včleněna do nově vzniklé Univerzity obrany jako 

jedna z jejích tří fakult. Knihovna prošla několika 
vývojovými stádii. Od doby vzniku do součas-
nosti tvoří její základ fondy vědecké a odborné, 
knižní a časopisecké literatury, která je určena 
především vědeckým a pedagogickým pracovní-
kům. V roce 1979 se sloučila s knihovnou studijní 
a v roce 2001 převzala fondy zrušené knihovny 
beletrie. Knihovna se rovněž několikrát stěho-
vala, nyní se nalézá v areálu FVZ UO v Hradci 
Králové – Třebši. Umístění v účelově navrženém 
prostoru a soustředění celého fondu do jednoho 
místa bylo velkou výhodou pro efektivní práci 
knihovníků i uživatelů. Urychlilo a usnadnilo pří-
stup k rozsáhlým knihovním fondům, umožnilo 
rozvoj služeb a zavádění moderních technologií 
do činnosti knihovny.

Základní oborové vymezení fondu Vědec-
ké knihovny je dáno strukturou pregraduálního 
a postgraduálního studia a zaměřením vědecko-
výzkumné práce na FVZ UO. Z magisterských 
oborů jsou to především všeobecné lékařství, sto-
matologie, farmacie a z bakalářských zdravotnic-
ký management a zdravotnický záchranář. Speci-
fikem knihovních fondů jsou informační prameny 
z oblasti vojenské medicíny, akutní a urgentní 
medicíny, epidemiologie a medicíny katastrof. 
Rozsáhlý a velmi cenný je fond vědeckovýzkum-
ných prací a kvalifikačních prací k získání vědec-
kých hodností právě z této specializace.

V průběhu let knihovna prošla důkladnou ob-
sahovou prověrkou a v současné době vlastní té-
měř 80 000 knihovních jednotek: 28 000 knižních 
publikací, 12 000 ročníků časopisů, 24 000 skript 
a učebnic a 12 000 knihovních jednotek ve fondu 
beletrie. Pozornost se stále více zaměřuje na zís-
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kávání elektronických informačních zdrojů všech 
druhů.

Veškeré důležité informace o knihovně, jejích 
fondech, elektronických databázích a poskyto-
vaných službách jsou přímo dostupné z hlavní 
webové stránky FVZ UO (http://fvz/.unob.cz). 
Uživatelé mohou prostřednictvím elektronického 
katalogu online vstupovat do svého čtenářské-
ho konta a obsluhovat je, např. prolongovat své 
výpůjčky, rezervovat si dokumenty, objednávat 
meziknihovní výpůjční služby apod. Mohou mít 
rovněž zřízen tzv. vzdálený přístup do elektronic-
kých informačních zdrojů, jak placených FVZ UO 
(např. Web of Knowledge, SCOPUS, Springer-
Link, BiblioMedica, Science Direct atd.), tak vol-
ně dostupných (BiblioMedica, PubMed a dalších).

Na webových stránkách jsou rovněž umístěny 
informace o časopisu Military medical science le-
tters, který je pokračovatelem Vojenských zdra-
votnických listů a je vydáván v anglickém jazyce. 
Vojenské zdravotnické listy vycházely již od roku 
1925 a byly tradičním časopisem pro vojenské 
lékaře; jejich archiv od roku 2003 lze nalézt na 
výše uvedeném webu.

Využívání moderních informačních techno-
logií má v knihovně bohatou tradici již od roku 
1970. Od počátku 90. let využíváme automati-
zované knihovnické systémy (Smartlib, Kp-sys, 
KpwinSQL), a to postupně ve všech oblastech 
knihovnické práce. Bez těchto chytrých pomoc-
níků bychom v počtu dvou pracovnic nebyly 
schopné zajistit všechny požadované činnosti 
a služby.

Naše knihovna měla téměř celou dobu své 
existence za povinnost stoprocentně poskytovat 
studijní literaturu všem studentům školy, což 
bylo samozřejmě finančně náročné vzhledem 
k cenám lékařských učebnic. Studentům to však 
zajišťovalo příjemný komfort, který velmi oceňo-
vali. V současné době všeobecných úspor je již 
tato povinnost nerealizovatelná, ale stále se daří 
plnit vysoký standard v této oblasti.

Vojenský profesionál musí být nejen kvalitně 
vzdělán ve svém oboru, ale musí být také náležitě 

jazykově vybaven, být schopen plynně hovořit 
i psát nejlépe ve dvou jazycích, primárně v ang-
ličtině. Z toho důvodu mají naši uživatelé k dis-
pozici velmi bohatý fond jazykových učebnic, 
zvláště vyšších studijních úrovní, a to v angličti-
ně, francouzštině a němčině. Studium podporuje-
me i nabídkou cizojazyčné beletrie.

Uvědomujeme si, že mít fond beletrie je ve 
vysokoškolské lékařské knihovně poněkud ne-
standardní, ale v době, kdy byla z důvodu úspor 
zrušena fakultní knihovna beletrie, hrozilo, že její 
fond skončí ve sběrných surovinách. To naše kni-
hovnické duše nemohly dopustit a fond jsme pře-
místili do Vědecké knihovny, třebaže to pro nás 
znamenalo navýšení pracovní zátěže a jeho dopl-
ňování se rovná téměř nule. Odměnou nám je, že 
fond je velmi oblíben a vyhledáván nejen studenty 
a účastníky postgraduálních kurzů, kteří na FVZ 
pobývají delší dobu, ale všemi uživateli. Můžeme 
se pochlubit, že mnohé jsme doslova inspirovali 
k četbě a většinou oceňují, že odbornou i odde-
chovou literaturu najdou na jednom místě. Fond 
obsahuje nejen krásnou a populárně-naučnou li-
teraturu z mnoha oborů, ale rovněž hudební CD. 

Knihovna poskytuje klasické prezenční i ab-
senční výpůjční služby podle kategorizace uži-
vatelů. Počet registrovaných čtenářů se pohybuje 
kolem 700, ročně si vypůjčí asi 12 500 knihov-
ních jednotek. K prezenčnímu studiu je určena 
studovna, vybavená 6 počítači s internetem, a čí-
tárna časopisů, které jsou bez omezení přístupny 
i veřejnosti. Ve studovně je k dispozici obsáhlá 
příruční knihovna, video a CD přehrávač. Formou 
volného výběru, který bychom chtěli do budouc-
na značně rozšířit, je prozatím nabízeno asi 15 % 
vědeckého a studijního fondu a 30 % beletrie.

Velmi oblíbenou a využívanou službou je me-
ziknihovní výpůjční služba, kterou značně urych-
luje možnost elektronické komunikace. Knihovna 
poskytuje výpůjčky knih a kopie článků z časopi-
sů ostatním knihovnám zdarma, provádí rešerše z 
vlastního fondu i z fondů jiných knihoven, zjišťu-
je bibliografické a faktografické informace. 

Vědeckým a pedagogickým pracovníkům po-
máháme s jejich publikačními aktivitami nejen 
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vyhledáváním informačních pramenů, ale např. 
i kontrolou správnosti bibliografických citací. 
Připravujeme jim podklady pro každoroční hod-
nocení vědecké práce nebo pro řízení k získání 
vědeckých a pedagogických hodností, a to z data-
bází Web of Science a SCOPUS.

Zvláštní pozornost věnujeme informačnímu 
vzdělávání našich uživatelů. Domníváme se, že 
je třeba komfortní informační zdroje nejen získá-
vat a nabízet, ale také aktivně přispívat k jejich 
maximálnímu, a tedy rentabilnímu využití při 
studiu i odborné a vědecké činnosti. To je jedním 
z důvodů, proč se snažíme vytvořit u studentů 
návyk pravidelného sledování odborné literatury, 
jejího zpracování do osobních bibliografických 
databází a využívání při vlastním studiu a psaní 
odborných textů. 

Pro studenty 1. ročníku je organizován vstupní 
kurz o fondech a službách knihovny, v doktor-
ském studijním programu (Ph.D.) a ve studij-
ním programu zdravotnický záchranář probíhají 
přednášky o základech informatiky (vyhledávání, 
zpracování a publikování vědeckých informací). 
Ostatním příslušníkům fakulty včetně studentů 
jsou poskytovány individuální konzultace, zvláš-
tě z oblasti elektronických informačních zdrojů.

Když jsem se při příležitosti psaní tohoto člán-
ku ohlédla zpět, vidím, jak naše knihovna svými 
proměnami v čase potvrzuje trendy, které se ve 
vývoji vysokoškolských knihoven nejvíce prosa-
zují: orientace na elektronické informační zdroje, 
co největší volné výběry dokumentů, samoob-
služnost uživatelů při vyhledávání i ve výpůjčním 
procesu, snaha poskytovat jim všestranné služby 
a příjemné studijní prostředí.

Z historie mechanizace a automatizace 
knihovnických procesů v SVK HK

Eva Svobodová

Dějiny SVK HK se začaly psát o čtyřicet let 
dříve, než jsme získali první počítač. Do začátku 
90. let byly jedinou hojně se vyskytující techni-
kou v knihovnách psací stroje. Máme doloženo, 
že naše knihovna v roce 1965 nakoupila 16 těchto 
strojů značky Zeta a Consul. Z toho, že v našem 
lístkovém katalogu není ani jeden ručně psaný 
záznam, lze usuzovat, že se psací stroje použí-
valy již od samého vzniku knihovny. Bohužel 
z této doby se nedochovaly inventární seznamy, 
kde bychom zjistili, kolik jich knihovna vlastnila. 
V nákupu psacích strojů se dle potřeb pokračo-
valo až do roku 1994, kdy je nahradily počítače. 
Využívaly se zejména při katalogizaci dokumen-
tů, ale i v dalších knihovních agendách.

Do knihovny se postupně dostávala i další 
technika. V roce 1962 byl zakoupen fotografický 
přístroj Dokumátor II a zaveden úsek fotodoku-

mentační služby pro čtenáře a podniky. V roce 
1966 jsme získali xerografický přístroj Pylorys. 
Reprografické středisko bylo postupně vybavo-
váno stále modernějšími reprografickými stro-
ji, jako bylo v roce 1969 APECO a v roce 1991 
COSTAR. 

Do půjčovny byl v roce 1969 zakoupen tzv. 
automatický knihovník na výpůjčky, který byl 
2 roky nato pro technické závady vrácen výrobci. 
V roce 1971 jsme získali třídičku děrných štítků, 
na které se vedla evidence čtenářů. Během roku 
1973 byly zakoupeny dva informátory zn. IN-
TON pro půjčovnu. Po zapnutí informovaly 
čtenáře o základních službách knihovny. V roce 
1974 jsme získali přístroj na množení katalogi-
začních matric Mini-Graph 120, který ulehčil 
práci při kopírování lístkových katalogizačních 
záznamů a který umožňoval kvalitnější a trvan-
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livější tisk, než jakého byl schopen dosáhnout 
do té doby používaný lihový rozmnožovací stroj. 
Používal se až do roku 1994, kdy jej nahradila 
speciální tiskárna. 

V roce 1975 byla knihovně dodána první 
lístkovnice na elektrický pohon Zippel-Gigant, 
která šetřila prostor při ukládání klasických pa-
pírových katalogizačních lístků systematického 
katalogu. Postupně byly přikoupeny ještě tři (po-
slední v roce 1986), všechny byly instalovány ve 
studovně na Eliščině nábřeží. V druhé polovině 
sedmdesátých let měla knihovna smělé plány na 
další mechanizaci knihovních procesů. Jednalo se 
o dopravníky knih napojené na výtahy, posuvné 
regály, bezpečnostní žebříky, signalizační zaříze-
ní a systém dálnopisného spojení výpůjční služby 
se sklady. Většina plánů se však vůbec nereali-
zovala. Řetězový dopravník byl sice v roce 1978 
zakoupen, ale protože se nenašla firma, které by 
jej byla schopna instalovat, za tři roky se prodal. 
V roce 1976 jsme získali jeden čtecí přístroj Pen-
tacom, který byl v roce 1988 nahrazen novějším 
typem RPE 01. Čtecí přístroje se používaly na 
čtení textů na mikrofilmech a mikrofiších.

V roce 1982 byly zprovozněny vysokozdviž-
né vozíky z firmy OMNIA Levoča ve skladové 
hale na Pouchově. V roce 1986 jsme získali první 
paměťový stroj ROBOTRON 1715, později typ 
S 6130, který byl nejdříve využíván pro ekono-
mické agendy. V roce 1984 jsme začali používat 
kalkulačky a do studovny byl zakoupen Minikom 
ELORG, který sloužil ke spojení služby u pultu 
se skladištěm.

V roce 1990 doplnila knihovna technické vy-
bavení o dva nové mikropočítače a tiskárny, dva 
kopírovací přístroje, magnetofon se sluchátky 
pro studium jazyků a videopřehrávač. K usnad-
nění signování dokumentů sloužila od roku 1992 
číslovačka Casio. S tímto technickým vybavením 
už bylo možno plánovat přípravu zavedení kni-
hovnicko-informačního systému.

V roce 1991 došlo k ujasnění koncepce auto-
matizace a po dlouhém rozhodování byl jako au-
tomatizovaný knihovní systém vybrán program 
SMARTLIB a v závěru roku byl již připraven ke 
zkušebnímu provozu. Knihovna na konci roku 

1991 disponovala pouze třemi počítači. Dále byly 
v technickém vybavení knihovny tři tiskárny, dvě 
jehličkové a jedna laserová. Byl užíván operač-
ní systém MS DOS, verze 4.01, a rešeršní in-
formační systém CDS/ISIS. I přes nedostačující 
vybavení knihovny výpočetní technikou bylo na 
počítačích realizováno několik úkolů - ve spolu-
práci s SVK Kladno byly tvořeny regionální fak-
tografické databáze (REOS a REFA) a podle do-
hody s Národní knihovnou České republiky byly 
zpracovávány bibliografické záznamy článků 
v CDS/ISIS/ANAL. V elektronické formě byla 
vedena účetní evidence (AFIS, JAS) a ve vlast-
ním programu bylo do rutinního provozu připra-
veno zpracovávání evidence veřejných knihoven 
a statistik. V roce 1992 byl spuštěn modul pří-
růstkového seznamu a některých agend akvizi-
ce, posléze byla zavedena síťová verze systému 
SMARTLIB 1.1 a začal se budovat elektronický 
katalog.

Koncem roku 1992 odbor služeb čtenářům 
získal první počítač, a tak mohl být zahájen 
zkušební provoz evidence uživatelů. V budově 
bývalé synagogy začala fungovat lokální počí-
tačová síť Novell, která čítala jeden řídicí počí-
tač, 10 stanic s mono nebo color monitory, jednu 
laserovou a tři jehličkové tiskárny. Mimo síť byl 
v hlavní budově využíván počítač Robotron 1715 
s tiskárnou. Ve studovně na nábřeží byly pouze 
dva počítače a tiskárna. K rutinnímu provozu 
byl připraven i modul katalogizace, chybělo však 
počítačové vybavení pro katalogizátorky. V roce 
1993 byl proveden první pokus počítačové denní 
evidence jednotlivých čísel periodik a v roce ná-
sledujícím se pak začala budovat bibliografická 
databáze seriálů, včetně báze jednotlivých svaz-
ků. Pro následný automatizovaný výpůjční pro-
tokol se zavedlo polepování knih čárovými kódy.

V roce 1994 zahájilo automatizovaný provoz 
oddělení katalogizace dokumentů a čtenářům 
v půjčovně byl nabídnut elektronický katalog 
knihovny na dvou počítačích. Začalo se také 
s retrokonverzí, tzn. s ukládáním starších katalo-
gizačních záznamů do elektronického katalogu, 
abychom mohli čtenářům celý katalog knihovny 
nabídnout v elektronické podobě. (Proces inten-

zívní retrokonverze trval až do konce roku 2011.)

V roce 1996 jsme zakoupili nový knihovnický 
systém Kp-systém a zkonvertovali jsme do něj 
záznamy z původního systému. V té době byly 
čtenářům k dispozici pouze čtyři počítače. V roce 
1997 došlo k dlouho plánovanému vzájemnému 
propojení lokálních sítí dvou budov knihovny. 
V rámci grantového projektu bylo zrealizováno 
jak zmíněné propojení lokálních sítí, tak i optická 
trasa připojení k internetu. S přechodem na nový 
server byl nainstalován i nový operační systém 
(Novell NetWare 3.12). K dokončení propojení 
sítí obou budov došlo až v roce 1998 a teprve od 
1. 9. 1998 celá knihovna pracovala v jedné struk-
turované počítačové síti.

Zájem čtenářů o elektronické zdroje informací 
stoupal. V roce 1997 knihovna zpřístupňovala čte-
nářům kromě internetu (se službou Telnet a hlav-
ně WWW) různé databáze, mezi něž patří např. 
Česká národní bibliografie, Jurix, Bibliographia 
Medica, Skol (oblast pedagogiky), EPIS (oblast 
ekonomie) a další. Z vlastních databází knihovny 
měli čtenáři přístup do online katalogu monogra-
fií a periodik, do souběžné článkové bibliografie 
ANAL a faktografické databáze REOS a REFA.

V roce 1997 byl zprovozněn internet klub s pěti 
počítači a tiskárnou a webové stránky knihovny 
s elektronickým katalogem. V roce 1998 jsme 
měli 22 počítačů pro veřejnost. Tento rok jsme 
také zakoupili první notebook pro akvizici. Počí-
tače se staly neocenitelnými pomocníky. Na dru-
hé straně však byly výsledky práce knihovníků 
ohroženy právě možným selháním této techniky. 
Do budovy bývalé synagogy uhodil blesk, který 
silně poškodil počítačovou síť a telekomunikační 
techniku. Protože jsme v té době neměli dostateč-
ně zabezpečená data, došlo k jejich částečné ztrá-
tě. V druhé polovině roku 1998 byl proto vypra-
cován havarijní plán a nainstalována nejnovější 
verze zálohového softwaru (ArcServe 6.1).

Během let 1998-1999 jsme vyměnili hlavní 
servery v obou budovách, jako operační systém 
byl zvolen Novell Netware 4.11. V roce 2000 
jsme zrekonstruovali jednu místnost v hlavní 
budově, kam byly posléze soustředěny všechny 
servery, a zde instalovaná klimatizace výrazně 

zvýšila spolehlivost celého systému. V roce 2001 
byla výpočetní technikou vybavena učebna ve 
studovně na nábřeží. Kromě devíti uživatelských 
a jedné služební počítačové stanice byla do učeb-
ny zakoupena tiskárna a o pár měsíců později 
i scanner. V učebně byla také k dispozici CD-RW 
mechanika, sloužící k vypalování CD, a mecha-
nika ZIP, umožňující nahrávat velké objemy dat. 
Co se týče antivirové ochrany, byl zakoupen 
nový systém (Kaspersky antivirus - KAV), který 
měl v budoucnu chránit koncové stanice i servery 
včetně těch internetových a v roce 2002 byl nain-
stalován na oba hlavní Novell servery. 

V roce 2001 jsme měli v provozu už 119 počí-
tačů. Na konci roku 2005 jsme zakoupili nový au-
tomatizovaný knihovní systém ALEPH izraelské 
firmy Ex Libris. Během roku 2006 proběhlo jeho 
testování a implementace. Od února 2007 byl 
spuštěn ve zkušebním, později rutinním provozu.

V současnosti knihovna provozuje 180 po-
čítačů s připojením na internet (z toho 74 pro 
uživatele), 6 barevných digitálních multifunkč-
ních zařízení, 1 černobílou analogovou kopír-
ku, 12 síťových tiskáren, z toho jednu barevnou, 
2 tiskárny na průkazky a 8 pokladních tiskáren 
používaných na tisk žádanek ve skladech. Nová 
budova knihovny je vybavena WiFi, kamerovým 
systémem, elektromagnetickým zabezpečením 
knih, v učebnách a konferenčním sále jsou insta-
lovány dataprojektory. Knihy z volného výběru 
si čtenáři mohou půjčovat prostřednictvím sa-
moobslužného automatu. Dokumenty připravené 
k půjčení ze skladu jsou uživatelům oznamovány 
prostřednictvím vyvolávacího systému. Všechny 
knihovnické agendy (od objednávek dokumentů 
do našeho fondu až po jejich výpůjčky) jsou již 
plně automatizované. Naši uživatelé si mohou 
ze svého domova, pokud mají přístup na internet, 
objednávat, prolongovat nebo rezervovat doku-
menty a ve svém elektronickém kontě sledovat 
stav svých výpůjček. I z prostoru mimo knihov-
nu mají přístup do online databází, které pro ně 
předplácíme. Mohou si objednávat elektronické 
kopie článků. Provedli jsme digitalizaci starých 
regionálních novin a časopisů, jejichž texty si 
mohou návštěvníci prohlížet u nás ve studovně 
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Proměny knihovnické práce

Alena Součková

O tom, že v průběhu let pracovní činnosti pro-
cházejí proměnami, nikdo nepochybuje. A není 
to jenom využívání moderních technologií jako 
každodenní samozřejmost, ale i změny obsaho-
vého zaměření. Činnost, na které se v knihovnách 
projevilo snad nejvíce změn, je práce metodická. 
Už jenom proto, že prolíná všemi oblastmi kni-
hovnické práce a je nepřímým nástrojem řízení, 
podílí se na správném chodu knihoven.

Od propagačního letáku k vytváření sítě 
knihoven

Předpokladem správného fungování veřej-
ných knihoven bylo nastavení podmínek pro 
jejich činnosti. Nový knihovnický zákon z roku 
1959 nahradil původní z roku 1919. Počátkem 
60. let 20. století byl proveden rozsáhlý průzkum, 
který zjišťoval, jaké služby knihovny zajišťují, 
jaké mají fondy a personální a provozní zabez-

pečení. Konstatoval například, že ve většině ve-
řejných knihoven v obcích se topí kamny na uhlí 
a fondy a prostory nejsou odpovídající. V té době 
jsou vydávány dokumenty ke sjednocení knihov-
nických činností (například směrnice o evidenci 
knihoven, vyhláška pro meziknihovní výpůjční 
služby apod.) a v rámci jednotné soustavy kniho-
ven se rozvíjí i odborná spolupráce s jinými typy 
knihoven. Ve větších knihovnách vznikají sa-
mostatná metodická oddělení, která připravují 
propagační letáky a provádějí instruktáže k vy-
užívání knihovny, vytvářejí nabídkové seznamy 
literatury a také se podílejí na dovozu zahraniční 
literatury.

Od soutěží ke knihovnickým specializacím
Soutěž Budujeme vzornou lidovou knihovnu 

(známá pod zkratkou BVLK) byla poprvé vyhlá-
šena krátce po válce a měla aktivovat knihovní-

v systému Kramerius, připravujeme rozsáhlou 
digitalizaci regionálních dokumentů. Také celý 
provoz budovy od vytápění až po zabezpečovací 
zařízení je řízen počítačem… a tak bych mohla 
pokračovat dále. 

Před dvaceti lety, konkrétně 13. února 1992, 
byl v naší zemi poprvé zpřístupněn internet. Jeho 
význam pro lidstvo bývá přirovnáván k významu 
vynálezu knihtisku. Bezesporu lze konstatovat, 
že počítače a internet měly daleko větší vliv na 
rozvoj knihoven než jakákoliv jiná technika ve 
20. století. Zpočátku byly impulzem a zároveň 
nástrojem jejich renesance. Později však rych-
lá expanze výpočetní techniky a informačních 
technologií do všech oblastí lidského bytí zača-
la samotnou existenci knihoven ohrožovat. Celý 
organismus knihovny (i samotní uživatelé) je na 
nich závislý. Stačí výpadek elektrického proudu 

a knihovna přestane poskytovat většinu svých 
služeb. V průběhu 90. let byla osobnost uživatele 
i knihovníka svým způsobem potlačena ve pro-
spěch automatizace a odosobnění knihovnických 
procesů, abychom se mohli na konci prvního de-
setiletí 21. století na vyšší technické a technolo-
gické úrovni k člověku – uživateli knihovnických 
služeb - jako k základnímu důvodu existence 
knihoven vrátit. Knihovna není jen půjčovna knih 
a zdroj informací. Knihovna je místo pro všechny, 
a to místo je zde stále, i když selže technika a ná-
vštěvníci si nemohou právě v tuto chvíli odnést 
knihy domů.

S úpravami převzato z: SVOBODOVÁ, Eva. 
Z historie mechanizace a automatizace knihov-
nických procesů. Výroční zpráva za rok 2006. 
Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 
2007, s. 3-5. 

ky k lepšímu využívání literatury v knihovnách. 
Soutěž byla několikastupňová, probíhala více než 
čtyřicet let a bylo velkou prestiží získaný titul 
znovu obhajovat. Pracovní činnost metodických 
oddělení se odvíjela podle odborných specializací 
(práce s dětmi a mládeží, práce s dospělými čte-
náři, vzdělávací aktivity pro knihovníky, okresní 
a střediskový systém, soutěže atd.). Významným 
počinem v našem kraji bylo vydání instruktážní 
příručky Knihovnická technika - příručka základ-
ních požadavků pro knihovny Východočeského 
kraje v roce 1980. Pomoc knihovnám poskytoval 
i systém krajské katalogizace (blíže popsáno ve 
statích v minulém čísle), zavedený 1. 1. 1982. 
S velkým ohlasem se setkala celostátní propagač-
ní akce Týden dětské knihy – v roce 1983 pro-
běhla v Hradci Králové a dalších třiceti místech. 
Systém byl takový, že se jednotlivé kraje střídaly 
v pořadatelství a další kraj byl pozorovatelem – 
v rámci Týdne probíhaly besedy se spisovateli 
a další aktivity pro nejmladší čtenáře.

Od první databanky ke knihovnickému zpra-
vodaji

Narůstá počet metodických návštěv, kona-
jí se i několikadenní odborná školení, hledají 
se další možnosti spolupráce mezi knihovnami. 
Zpracování získaných statistických dat a dalších 
ukazatelů zabírá čím dál více času, proto první 
osobní mikropočítač značky Robotron s moni-
torem oranžové barvy zakoupený pro vědeckou 
knihovnu získal přednost pro zpracování admi-
nistrativních agend před zpracováním fondu. Od 
roku 1986 je ve čtvrtletních intervalech vydáván 
knihovnický zpravodaj (nejprve jako Zpravodaj 
jednotné soustavy knihoven, od roku 1994 s ná-
zvem U nás).

Od nové koncepce oddělení knihovnictví 
k první krizi

Rok 1989 a jeho společenské změny přinesl 
i do knihovnictví řadu změn. Rozšiřovaly se ak-
tivity, které byly prospěšné pro fungování a roz-
voj knihoven (konzultace, koordinační porady, 
vzdělávací aktivity aj.). Zpracovávaly se analýzy, 
budoval se studijní fond knihovnické literatury. 
Metodická oddělení byla přejmenována na od-

dělení knihovnictví a podstatně se změnilo i je-
jich obsahové zaměření. Byla obnovena činnost 
profesního knihovnického svazu SKIP. Usilovně 
se pracovalo na moderním knihovním zákoně 
a dalších legislativních dokumentech. Devade-
sátá léta ve spojení s novým uspořádáním stát-
ní správy a samosprávy přinesla „transformaci“ 
kulturních zařízení včetně knihoven. V některých 
oblastech to vedlo až k rozpadu celookresních 
systémů a omezení činností knihoven a navíc 
finanční problémy roku 1997 s „úspornými ba-
líčky“ na nějakou dobu zachovaly pouze základní 
služby pro knihovny. Bylo těžké udržet kontinu-
itu činností, aby nedošlo k úplnému zániku. Na-
příklad knihovnický zpravodaj se tiskl svépomocí 
na kopírce a bylo snahou vydat alespoň jedno čís-
lo ročně. Na druhé straně se do knihoven dostáva-
jí počítače a to vede ke zrychlování a zkvalitňo-
vání služeb a odbourání rutinních a zdlouhavých 
administrativních prací.

Od knihovního zákona k regionálním funkcím 
knihoven

Nový knihovní zákon, který je účinný od 
roku 2002, nastavuje knihovnám nové podmínky. 
Knihovny, které chtějí i nadále nabízet veřejnosti 
knihovnické a informační služby, se musí povin-
ně zaevidovat na Ministerstvu kultury a předložit 
aktualizovaný knihovní řád. Na druhé straně je 
také umožněno žádat o dotace ze státního rozpoč-
tu, například pro nezbytné technické vybavení, 
knihovnické systémy, meziknihovní spolupráci. 
Velký důraz je kladen na fungování krajského 
systému knihoven v čele s krajskou knihovnou 
a poskytování regionálních funkcí. Ty napomá-
hají zvláště malým knihovnám v obcích zajistit 
odpovídající a srovnatelné služby pro své čtenáře. 
Z finanční dotace poskytované krajem jsou na-
kupovány knihy do výměnných souborů, usku-
tečňují se potřebné metodické návštěvy, porady 
a vzdělávací akce, v pravidelných intervalech 
probíhají revize a aktualizace fondů obecních 
knihoven a je poskytována podpora pro nezbyt-
né fungování automatizovaných knihovních sys-
témů. Knihovny jsou chápány jako nová centra 
kultury, vzdělávání a komunitních aktivit. 
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Božena Blažková

Letošní „retro téma“ kromě jiného přirozeně 
evokuje i zájem o historii knihoven. Chtěla jsem 
laickým pohledem zjistit, kde mají knihovny 
našeho kraje své kořeny a jakým způsobem o své 
minulosti informují veřejnost. Můj pohled pouče-
ného uživatele internetu se pochopitelně nejprve 
zaostřil na weby knihoven.

Opět jsem si zase po delší době prošla všechny 
webové stránky profesionálních knihoven a zjistila 
jsem, že jen málo knihoven se o své historii vůbec 
nezmiňuje (alespoň já jsem tam informaci o his-
torii nenašla): Nový Bydžov (Hradecko), Vysoké 
Veselí, Ostroměř – má v oddíle historie pouze fo-
tografii knihovny (Jičínsko), Broumov, Meziměstí 
(Náchodsko), Rychnov nad Kněžnou, Kostelec 
nad Orlicí, Častolovice, Opočno a Doudleby - zde 
připravují nový web (Rychnovsko a Kostelecko), 
Špindlerův Mlýn, Svoboda nad Úpou, Žacléř 
(Trutnovsko). Na webu knihovny v Kopidlně je 
pouze zmínka o dlouholeté tradici a pestré historii 
a je jen škoda, že tam není více informací. Stačil 
by např. odkaz na Kopidlenské listy ze září minu-
lého roku, kde vyšel podrobný článek Procházka 
kopidlenskými knihovnami s jejich knihovníky nebo 
na články Jan Holan – vzpomínka na zasloužilého 

kopidlenského knihovníka a Knihovníci v Kopidlně, 
které si můžete přečíst v tomto čísle zpravodaje.

Ostatní knihovny uvádějí své dějiny buď 
přímým odkazem Historie nebo mají v oddíle 
O knihovně na historii odkaz. Texty jsou zpraco-
vány různým způsobem. Některé knihovny mají 
vyznačeny významné roky a u nich stručné infor-
mace (např. Knihovna města Hradce Králové, MěK 
Náchod…), jiné naopak mají historii zpracovanou 
téměř literárním stylem (např. Štolbova městská 
knihovna Nechanice, MěK Červený Kostelec…). 
Některé knihovny mají historii rozdělenou do 
několika částí – např. MěK Rtyně v Podkrkonoší 
má oddíl O knihovně rozdělen následovně: Sou-
časnost a knihovna, Historie umístění, Významná 
data, Knihovníci, Výroční zprávy od roku 2007. 
Celá řada knihoven doplňuje historii zajímavými 
dobovými materiály a starými fotografiemi (např. 
MěK Nové Město nad Metují, Knihovna Egona 
Hostovského v Hronově, MěK v Jaroměři, MěK 
v České Skalici…). Nesporně nejzajímavěji pre-
zentují historii své knihovny v Polici nad Metují. 
Kromě stručného textu je na webových stránkách 
k dispozici prezentace z roku 2007 – Pokus o zachy-
cení historie knihovnictví a knihoven v Polici nad 

Historie knihovny a webové stránky

Metují k 170. výročí založení čtenářské společnosti 
a k 115. výročí otevření veřejné knihovny v Polici 
nad Metují. Doporučuji všem čtenářům, aby se 
s bohatou dokumentací a způsobem její prezentace 
seznámili ( http://www.knihovna-police.cz/ ).

Pokud budeme hledat kořeny našich knihoven, 
dají se v podstatě rozdělit na tři skupiny. Tradice 
těch nejstarších spadají do 19. století a souvisejí 
s národním obrozením a zakládáním čtenářských 
a vzdělávacích spolků na venkově. Nejstarší kni-
hovnou je knihovna ve Smidarech, která na svém 
webu uvádí: Minulost naší knihovny je úžasná. 
Byla založena již roku 1820 buditelem a básníkem 
Karlem Sudimírem Šnajdrem. Tento osvícenec 
psal svoje práce nejprve německy, ale za pobytu 
ve Smidarech psal i česky. Podle Václava Šráma, 
autora knihy Paměti městečka Smidar nad Cidli-
nou, obsahovala knihovna zábavné a vlastenecké 
spisy našich prvních buditelů. Po smrti Šnajdra se 
však nenašel nikdo, kdo by se o knihovnu staral. Až 
11. 9. 1844 se stal správcem knihovny místní kaplan. 
Tak koncem roku 1844 měla knihovna 366 svazků a 
43 čtenářů nejen ze Smidar, ale i z okolí. Z dalších 
knihoven, jejichž kořeny sahají do 19. století, mu-
sím jmenovat zejména: Červený Kostelec, Českou 
Skalici, Novou Paku, Železnici, Sobotku, Hořice, 
Smiřice, Dvůr Králové nad Labem, Dobrušku, 
Pecku, Úpici, Třebechovice pod Orebem a Jičín. 

Vznik většiny ostatních knihoven se dá v sou-
vislosti se zákonem o veřejných knihovnách 
obecních z roku 1919 zařadit na počátek 20. století. 
V našem regionu však máme i knihovny, jejichž 
česká historie spadá až do období ukončení druhé 
světové války. Jedná se např. o knihovny v Trut-
nově, Vrchlabí, Hostinném. Knihovna v Teplicích 
nad Metují k tomu na webu uvádí: Naše knihovna 
nemá tak dlouhou historii jako knihovny v okol-
ních městech, což souvisí s poválečným vývojem a 
výměnou obyvatelstva. Založena byla v roce 1945, 
kdy žáci místní školy provedli sbírku českých knih 
u nových obyvatel.

Na závěr jsem chtěla uvést nějaké „moudro“ 
o tom, jak je důležité znát kořeny, dokázat na-
vázat na místní tradice a umět seznámit s historií 
vlastní knihovny veřejnost. Myslím si, že kolegyně 
z Hořic to v závěru oddílu Historie vyjádřily velice 
přesně: „Tradice Městské knihovny v Hořicích 
je zavazující i pro její současné čtyři pracovnice, 
které by chtěly zkvalitnit služby čtenářům a podílet 
se svou prací na kulturním životě města.“

Na to, jak mají zpracovanou historii neprofe-
sionální knihovny, se podíváme v příštím čísle, 
ve kterém si zároveň připomeneme i zajímavé 
publikace, které o své historii zpracovaly profe-
sionální knihovny.

Od finanční podpory z evropských fondů po 
nové koncepce

Finanční prostředky Evropské unie jsou 
úspěšně používány i pro rozvoj knihoven. Pro-
jekt podávaný Královéhradeckým krajem umož-
nil v letech 2004-2006 vybavení knihoven po-
třebnou technikou, aby se i knihovny v malých 
obcích staly místy veřejně přístupného internetu 
pro své obyvatele. V rámci projektů obnovy obcí 
dochází k zlepšování podmínek v knihovnách 
a vybavování moderním nábytkem. Nemalé fi-
nanční prostředky přispívají také k podstatným 
rekonstrukcím objektů a možnosti přestěhování 

knihoven (Police nad Metují, Nové Město nad 
Metují, Pecka a další). Činnosti knihoven napo-
máhají i dlouhodobé koncepční materiály. Na 
základě SWOT analýzy jsou stanoveny úkoly, 
které vedou ke stanovenému cíli. Novou samo-
zřejmostí je nabídka online služeb, webové strán-
ky knihoven, vzdálený přístup k informacím 
a databázím. Začíná digitalizace dokumentů a je-
jich zpřístupňování. Nové činnosti předpokládají 
vzdělaného a zkušeného knihovníka, navigátora 
ve virtuálním světě i prostředníka a organizátora 
akcí knihoven zaměřených pro nejrůznější skupi-
ny uživatelů od dětí po seniory.

Jak na recenze a recenzní posudky

Eva Svobodová

Nastal čas posunout náš regionální knihovnic-
ký zpravodaj U nás dál. A nejen časopis samot-
ný, ale také jeho redakční radu, autory, čtenáře 
a všechny ty, kteří se o jeho osud zajímají. Vět-
šina vydavatelů odborných časopisů má velký 
zájem na tom, aby právě ten jejich měl charak-
teristiku „recenzovaný“. Časopisu samotnému to 
přináší vyšší renomé, autorům vyšší vědecký kre-
dit. Ani o jedno v našem případě nepůjde. Zpra-

vodaj U nás se profiluje jako časopis o nás pro 
nás a je z 90 % tvořen články našich kolegyň kni-
hovnic a kolegů knihovníků z královéhradeckého 
regionu. Má za úkol informovat, radit a vzdělávat. 
Právě v rámci vzdělávání jej chceme posunout 
dál. Od tohoto čísla se budeme učit psát recen-
ze a recenzní posudky. A naše čtenářky a čtenáři 
mohou sledovat, jak se nám to daří. Myslím, že 
jim ani nebude vadit, pokud uspějeme jen částeč-
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Několik (převzatých) užitečných rad iv)

1. Podle vlastní kreativity a podle charakteru 
recenzovaného dokumentu do názvu článku 
napište/nepište název knihy a jméno autora.

2. Pod název uveďte citaci recenzovaného doku-
mentu.

3. Pokud není autor notoricky známý, můžete 
poskytnout stručnou informaci o jeho od-
bornosti, zaměření či o jeho působnosti.

4. Stručně a jasně napište, co je hlavním téma-
tem dokumentu, čím se zabývá a jak se tím 
zabývá - např. je-li spíše teoretický a k zamy-
šlení, či obsahuje-li praktické rady a návody.

5. Uveďte, pro jakou cílovou skupinu je doku-
ment psaný (knihovníci, širší odborná veřej-
nost, laická veřejnost), zda je pro začátečníky 
nebo jsou pro jeho přečtení požadovány hlubší 
znalosti příslušného odboru.

6. Je vhodné uvést, jak je dokument členěn 
(pokud je členěn), díky čemuž můžete posou-
dit logiku a přehlednost díla. Je vhodné uvést 
vybavenost dokumentu doprovodným materi-
álem (ilustrace, mapy, grafy, rejstříky a další 
přílohy), které doplňují text a pomáhají jej 
správně pochopit. 

7. Uveďte vlastní názor na dokument, nezapo-
meňte jej ale zřetelně oddělit od názorů autora. 
Zhodnoťte, pokud chcete, co se vám na knize 
líbí, co vás zaujalo, a co naopak postrádáte 
nebo v čem jsou informace nedostačující.

8. Své myšlenky shrňte do krátkého smyslupl-
ného závěru.

Nejdůležitější zásady správné recenzev)

1. Kritika či pochvala musí být konkrétní.
2. Než napíšete kritiku či pochvalu, dvakrát si 

prověřte fakta.
3. Pokud nemůžete něco ověřit, nehodnoťte to.
4. Nevynechejte nic důležitého, ale snažte se být 

struční a věcní, ať text není únavně dlouhý.
5. Snažte se být neutrální, pište bez emocí. Z re-

cenze by nemělo být patrné, jaký osobní vztah 
máte k recenzovanému produktu (zda je zís-
kán zdarma, zapůjčen, zakoupen…).

6. Subjektivní názor recenzenta je však také 
vhodným doplňkem, musí být však jasně uve-
deno, že se jedná o vlastní subjektivní dojem.

Obecná pravidla pro psaní recenzevi)

1. Pište bez chyb a spisovně, zvýší to důvěryhod-
nost textu.

2. Nepoužívejte smajlíky, trojité vykřičníky, kli-
šé a pokusy o vtip.

3. Vyvarujte se dlouhých souvětí a hutných jed-
nolitých odstavců.

4. Vhodně použijte mezinadpisy či jiná zvýraz-
nění.

5. Text doplňte obrázky, tabulkami, grafy či ji-
ným oživujícím obsahem.

Pokud si prostudujete několik recenzí, zjistí-
te, že publicisté málokdy dodržují všechna výše 
uvedená pravidla. Některé recenze snad ani re-
cenzemi nejsou nebo je připomínají jen velice 
málo. Odkazy na několik recenzí jsou uvedeny na 
konci článku, záznamy dalších recenzí lze najít 
v katalogu SVK HK vybráním druhu dokumen-
tu „regionální články“ a zadáním klíčového slova 

„recenze“. Vyhledávání lze zúžit např. názvem 
periodika v položce „zdrojový dokument“. Cílem 
budoucího recenzenta není použít vše, co je zde 
uvedeno, ale umět si správně vybrat … a ostatní 
už závisí jen na něm. 

Recenzovaný časopis
Recenzovaný časopis je zvláštním typem 

odborného periodika. Jeho obsah tvoří původní 
vědecké texty. Kvalita obsahu je zde zajišťována 
recenzenty na základě anonymního recenzního 
řízení. Terminologickou databází NK ČR je re-
cenzovaný časopis definován takto: „Odborná 
periodická publikace, která prošla před vydáním 
recenzním řízením, to znamená, že po přijetí do 

I) Národní knihovna ČR. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. Praha: Národní 
knihovna, [2008] [cit. 2012-06-11]. Dostupný z: http://aleph.nkp.cz/F/N9UR7377YV3FQQ5MR1NVGPYF-
2SA2LGUBIGS14QLKU7CS7DL71B-39990?func=file&file_name=find-b&local_base=KTD.

II) Recenze. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2001. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundati-
on, 2001- [cit. 2012-06-15]. Česká verze. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Recenze. 

III) Pokud si chcete prostudovat rozdíly mezi recenzí, kritikou a esejí, doporučuji: NOVOTNÝ, František. Lite-
ratura: jak (ne) psát recenze. Neviditelný pes: první ryze český internetový deník [online]. 2007. [cit. 2012-
06-15]. Dostupné z: http://neviditelnypes.lidovky.cz/literatura-jak-ne-psat-recenze-de8-/p_scifi.asp?c=A-
071128_223651_p_scifi_pag

IV) PĚTROŠOVÁ, Alena. Jak napsat recenzi. Equichannel.cz: nejstarší český zpravodajský server o koních a jez-
dectví [online]. 5.1.2010 [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: http://www.equichannel.cz/jak-napsat-recenzi 

V) Jak psát recenzi. In: FAQedia [online]. [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: http://www.faqpedia.cz/2010/02/jak-
-psat-recenzi.html 

VI) Jak psát recenzi. In: FAQedia [online]. [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: http://www.faqpedia.cz/2010/02/jak-
-psat-recenzi.html

ně. 

K výkladu pojmů týkajících se recenzování 
jsem použila Terminologickou databázi NK ČRI) 
a dostupnou literaturu (včetně Wikipedie), jejíž 
citace najdete v poznámkách pod čarou. Následu-
jící text je tedy kompilát toho nejlepšího, co jsem 
k tématu našla.

Recenze
Recenzi lze chápat jednak jako publicistický 

žánr, ale také jako kritickou analýzu dokumentu, 
jejímž výsledkem je recenzní posudek.

Recenze (publicistický styl)
Recenze je poměrně náročný publicistický 

žánr, který seznamuje širší veřejnost s literárním 
dílem, divadelním představením, koncertem, vý-
stavou a dalšími uměleckými aktivitami, ale re-
cenzovat se dá cokoliv včetně mobilního telefonu. 
Také na významné vědecké publikace nebo ob-
jevy se publikují recenze, které je věcně hodnotí 
a popularizují hlavní myšlenky.II) Recenze není 
převyprávěním děje románu, filmu nebo textu 
odborného článku: je definována jako shrnující 
posouzení vědeckého či uměleckého díla s cílem 
zaujmout čtenáře. Od autora vyžaduje široký pře-
hled a smysl pro souvislosti a pozadí věci.

Jak napsat recenzi
V recenzi by nemělo chybět jméno autora, ná-

zev knihy a nakladatelství včetně vročení a další 
bibliografické údaje, jak je známe. To vše může 
být zmíněno v textu anebo připojeno na začátku 
nebo na konci recenze jako zvláštní odstavec. Pro 
přehlednost navrhuji citaci recenzovaného doku-
mentu uvést hned na začátku, po názvu. Doporu-
čuji používat citační normu ČSN ISO 690. Pro 
generování citací lze využít elektronický katalog 
SVK HK, kde se po vyhledání recenzovaného 

dokumentu zobrazí tlačítko pro generování citace 
(http://aleph2.svkhk.cz/F?RN=68866928), nebo 
použít Generátor citací (http://generator.citace.
com/). 

V názvu recenze se někdy doporučuje uvést 
název a autora recenzovaného díla. Závisí to na 
tom, jak hodně, zejména jedná-li se o umělecké 
dílo, je autor recenze kreativní a schopný vymys-
let jiný přitažlivý název, který by upoutal čtenáře. 

Perex je úvodní část recenze. V něm se dopo-
ručuje uvést, že jde o recenzi, a v případě, že to 
nebylo sděleno přímo v názvu nebo v odstavci 
pod názvem, by měl obsahovat údaje o recenzo-
vaném díle (alespoň název a autora). Perex se vy-
značuje nápaditostí a stručností, stačí tři čtyři věty. 
Začínat slovy: nedávno jsem četl, dostal jsem za 
úkol si přečíst, byl jsem požádán, abych přečetl 
a recenzoval, je špatné, nudné a nekreativní.

Tělo (hlavní část) recenze by mělo mít struktu-
ru, viz odstavec Několik (převzatých) užitečných 
rad (3-7). Jak už bylo napsáno, recenze není pře-
vyprávěním díla. Je to jeho hodnocení, ale pozor, 
není to kritika.III) Můžeme říci, že je to jakýsi po-
sudek, který má přiblížit dílo a zaujmout čtenáře 
natolik, aby si jej byli ochotni koupit nebo půjčit 
a přečíst. Měli bychom poukázat na pozitiva (na 
začátku) a negativa (spíše na konci textu) nebo 
naopak. V recenzi projevujeme svůj subjektivní 
názor, který by však měl být opodstatněný, odů-
vodněný a potvrzený fakty. Také je možné upo-
zornit na nějakou zvláštnost dokumentu, např. 
ojedinělé ilustrace (krásná literatura), nebo ob-
jevné neotřelé teorie (odborný text), které stojí za 
povšimnutí.

V závěru se snažíme shrnout dokument jako 
celek. Doporučit jej k přečtení, zhlédnutí nebo ke 
koupi.
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redakce recenzenti nezávisle na sobě vypracovali 
k jednotlivým článkům odborné posudky, na je-
jichž základě autoři upravili své články do koneč-
né zveřejněné podoby.“VII) A zde se nám nabízí 
druhá definice recenze: je to kritická analýza do-
kumentu. V závislosti na hloubce, příp. šíři svého 
zpracování může získat samostatný vědecký vý-
znam.VIII) Recenzováním (recenzí) se tedy rozumí 
posuzovací proces, jímž článek nebo publikace 
(kniha, kapitola) před vydáním prochází. To zna-
mená, že článek nebo publikace jsou vydány až 
po zapracování připomínek recenzentů. 

Články v recenzovaných časopisech jsou jed-
ním z předmětů hodnocení výzkumu a vývoje. 
V České republice má tuto problematiku na sta-
rosti Rada pro výzkum, vývoj a inovace. V sou-
vislosti s potřebami tohoto hodnocení zřídila 
Rada seznam recenzovaných neimpaktovaných 
periodik. Odborné recenzované periodikum vy-
mezuje Rada vlády jako: „…vědecký časopis, 
který je recenzován, je vydáván jako periodická 
publikace v tištěné nebo elektronické podobě 
a má přidělen ISSN kód.“IX) Časopisy, které se 
ucházejí o zařazení na tento seznam, musí splňo-
vat určitá vymezená kritéria. Podmínky se týkají 
zejména složení redakční rady, obsahu časopisu 
či jeho formálních požadavků. Redakční rada 
vzniká jako poradní orgán redakce. Její úlohou 
je navrhování tematického zaměření jednotlivých 
čísel odborného periodika. Rada bývá obsazová-
na významnými osobnostmi. Počet jejích členů 
se může měnit. Podle výše zmíněných pravidel 
musí počet externích členů redakční rady (tj. ta-
kových, kteří nejsou zaměstnanci vydavatele ča-

sopisu) přesahovat 50 % z celkového počtu. Další 
pravidlo je zaměřeno na podíl recenzovaného 
a nerecenzovaného textu. Recenzované články 
musí tvořit více než polovinu obsahu čísla, a to 
v přepočtu na normostrany. V souladu s těmito 
pravidly je pak možné požádat o příslušné evi-
denční číslo na Ministerstvu kultury. 

Recenzní řízení
V náročnějších odborných a vědeckých ča-

sopisech, které se snaží uveřejňovat jen kvalitní 
příspěvky, prochází každý došlý příspěvek re-
cenzním řízením. Při současném množství a šíři 
vědeckých i technických oborů totiž sami redak-
toři často nemohou posoudit kvalitu příspěvku, 
jeho originalitu a případný přínos. Proto dávají 
příspěvek bez uvedení autora posoudit nezávis-
lým odborníkům, kteří v dané oblasti sami pracu-
jí. Recenzní řízení je anonymní, autor neví, kdo 
bude jeho dílo recenzovat, a naopak recenzent 
nezná autora, jehož publikaci má recenzovat. 
Úkolem recenzenta je posoudit odbornou kvalitu 
a původnost i zpracování příspěvku, připomenout 
jeho nedostatky a příspěvek doporučit, nebo ne-
doporučit k publikování. Z etického hlediska by 
recenzent neměl být blízkým spolupracovníkem 
autora, nebo dokonce jeho přítelem. Připomínky 
recenzenta jsou sdělovány autorovi prostřednic-
tvím redakce. Podle nich dílo případně opraví 
nebo doplní. Nevýhodou recenzního řízení je 
dlouhá doba, než je článek publikován, a také je 
tu riziko zneužití informací recenzentem (mohl 
by je sám publikovat pod vlastním jménem). 
V malých jazykových oblastech, kde se všichni 
v daném oboru znají, je anonymita příspěvku 

i recenzenta často problematická, proto se někdy 
vyžadují i posudky zahraničních odborníků.X) 
K usnadnění vypracování recenzního posudku 
slouží recenzní formulář. 

Závěr
Od tohoto čísla bude mít náš zpravodaj rub-

riku „Nové trendy v knihovnictví“, v níž se bu-
dou objevovat recenzované články spolu s je-
jich recenzemi. Recenzní posudky publikovány 
nebudou. S laskavým svolením redakce byl pro 
naše potřeby upraven recenzní formulář časopi-

su ProInflow. Protože naším prvořadým společ-
ným zájmem je umět napsat recenzi a naučit se 
vypracovat recenzní posudek, nedodržíme jednu 
z hlavních podmínek a po recenzním řízení bu-
dou autoři odborných článků znát své recenzenty 
a naopak.XI) Autoři odborných článků se propůj-
čují naší hře na recenzenty a dávají v plen svá díla. 
Za to jim předem patří velký dík. 

Seznam recenzí doporučených k prostudování 
a dostupných online včetně použité literatury je 
k dispozici v elektronické verzi.

X) Recenze. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 2001. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundati-
on, 2001- [cit. 2012-06-15]. Česká verze. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Recenze

XI) Otevřené recenzní řízení praktikuje od roku 2011 zmíněný časopis ProInflow: Recenzní řízení. ProInflow: 
časopis pro informační vědy [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2012-06-15]. ISSN 1804–2406. 
Dostupné z: http://pro.inflow.cz/recenzni-rizeni.

VII) HAVLOVÁ, Jaroslava. Recenzovaný časopis. In Národní knihovna ČR. Česká terminologická databáze kni-
hovnictví a informační vědy [online]. Praha : Národní knihovna, [2008] [cit. 2012-06-11]. Dostupný z: http://
aleph.nkp.cz/F/LGY4AQEBEPNVYQVMN3FCV748XFKY9QKIFT7325EJXC477AI6DQ-32583?func=-
find-b&find_code=WTD&request=recenzovan%C3%BD+%C4%8Dasopis&adjacent=N&x=43&y=6

VIII) MATUŠÍK, Zdeněk. Recenze. In Národní knihovna ČR. Česká terminologická databáze knihovnictví a in-
formační vědy [online]. Praha : Národní knihovna, [2008] [cit. 2012-06-11].. Dostupný z: http://aleph.nkp.
cz/F/BIBU81K5S2Y2NYHNKUFBIYBYFY8EPGK5J488M5EJIAXTFE3L3X-44450?func=full-set-set&-
set_number=075430&set_entry=000003&format=999

IX) Rada pro výzkum a vývoj. Postup přípravy: Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydáva-
ných v České republice [online]. 2008 [cit. 2009-11-20]. Dostupný z WWW: http://www.vyzkum.cz/storage/
att/5196AF1793708A448C3AB46BE8154C8A/Postup%20pro%20p%C5%99%C3%ADpravu%20sezna-
mu%20%C4%8Dasopis%C5%AF.pdf

Jak na tiskovou konferenci

Petra Řoutilová

Kromě tiskové zprávy, o které byla řeč v mi-
nulém čísle zpravodaje, je velmi účinným ná-
strojem pro komunikaci s novináři i TISKOVÁ 
KONFERENCE. Ta ovšem vyžaduje mnohem 
větší přípravu než psaná zpráva.

Tiskovou konferenci svoláváme tehdy, když 
potřebujeme světu sdělit nějakou horkou novinku, 
jakou je například nová, neotřelá služba pro čte-
náře, otevření nové budovy knihovny či návštěva 
významné osobnosti z řad politických nebo kul-
turních. 

Velice důležitou roli v úspěšnosti tiskové 
konference hraje nejen zvolené místo (čím atrak-
tivnější, tím lepší – tedy nové prostory knihov-
ny, historické prostory…), ale také den a čas. 
Rozhodně se nedoporučuje svolávání tiskovek 
na pondělí, kdy mívají v redakcích velké pora-
dy, a samozřejmě pátek, kdy už většina novinářů 
myslí na nadcházející víkend. Ideálním dnem je 

úterý nebo středa od 9:00 do 11:00. Pokud svo-
láte tiskovou konferenci později, může hrozit, že 
informace, které na ní novinářům předáte, nestih-
nou zpracovat do ranního vydání novin. A každé 
zpoždění ubírá na aktuálnosti tématu. 

Pokud máte téma, místo, den i čas, je ta pra-
vá chvíle pro vytvoření pozvánky, kterou budete 
novinářům rozesílat. Tato pozvánka by měla být 
krátká a výstižná. Musí obsahovat:

• název firmy pořádající tiskovku,
• den, hodinu a místo konání – pokud se jedná 

o méně známé místo, vložíme mapku,
• téma,
• jména a funkce osob, které se tiskové konfe-

rence účastní,
• prosbu o potvrzení účasti e-mailem, telefonem 

nebo faxem,
• dokdy je nutné potvrdit účast,
• kontakt na odpovědnou osobu.
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Kromě pozvánky a zajímavého tématu je potřeba 
na tiskovou konferenci připravit ještě

• novinářské kity,
• cedulky se jmény vystupujících,
• prezenční listinu – slouží k dalšímu získávání 

kontaktů,
• občerstvení.

Novinářské kity neboli složky pro novináře by 
měly obsahovat: 

• tiskovou zprávu, kterou připravíme pro novi-
náře už před konáním tiskové konference, aby 
se v jejím průběhu měli čeho zachytit, 

• další písemné materiály k tématu,
• materiály o vaší organizaci (výroční zpráva, 

brožury…),
• fotografie, případně plakáty připravované 

akce,
• kontakty.

Tiskovou zprávu nikdy neposílejte novinářům 
před konáním tiskové konference, protože pak 
už nebudou nuceni přijít. Připravte jim ji na žid-
li nebo ji rozdejte u vstupu do místnosti, kde se 
bude konference konat. 

Program celé tiskové konference by neměl pře-
kročit 1 hodinu. Z toho by oficiální část měla trvat 
zhruba půl hodiny a zbývající čas by měl být vě-
nován případné diskuzi. Celý program by měl mo-
derovat zkušený mluvčí z vaší organizace. Mode-
rátor musí být schopný slovo udělovat i odnímat, 
řídit celý průběh tiskové konference, kontrolovat 
čas a zabránit případným diskuzím mimo téma. 

Pokud se rozhodnete uspořádat tiskovou kon-
ferenci, přeji hodně štěstí, a pokud vás téma zau-
jalo, více se můžete dočíst zde: http://press-servis.
ecn.cz/manual/jak-usporadat-tiskovou-konferen-
ci/ nebo zde: http://www.jaktak.cz/jak-usporadat-

-tiskovou-konferenci.html.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, www.svkhk.cz

Pozvánka na tiskovou konferenci k zahájení sociologického cyklu s Janem Kellerem

Tisková konference u příležitosti zahájení ročního cyklu přednášek pro veřejnost se sociolo-
gem, politologem, pedagogem, spisovatelem a publicistou prof. PhDr. Janem Kellerem, CSc., se 
uskuteční v úterý 19. 6. 2012 od 9:00 v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci 
Králové, Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové. Prof. Jan Keller bude připraven odpovídat na 
vaše dotazy.

Svoji účast prosím potvrďte do 15. 6. 2012 na e-mail: jananovakova@svkhk.cz.

Více informací vám podá:
Jana Nováková 
oddělení PR SVK HK
e-mail: jananovakova@svkhk.cz
mob.: 336 256 215
tel.: 495 246 285

Pozvánku posíláme novinářům minimálně tý-
den předem a je dobré se den dva před konáním 
tiskové konference připomenout pomocí e-mai-
lu či telefonicky. Pokud se přihlásí pouze jeden 

novinář, je slušností mu tuto skutečnost předem 
sdělit, aby se na to připravil a necítil se zaskočen. 

Vzor pozvánky:

Jak jsme poodhalily tajemství metodiky 
tvorby besed…

Helena Selucká

Každý rok se ptám, jako předsedkyně Klubu 
dětských knihoven SKIP, region Velká Morava, 
jaká by měla být náplň vzdělávacích seminářů 
v nadcházejícím roce. Vždy dostanu zajímavé 
podněty. A jeden z nich bych vám velmi ráda 
představila.

V dubnu letošního roku proběhlo setkání čle-
nek Klubka v Knihovně Matěje Josefa Sychry ve 
Žďáře nad Sázavou, kde se sešlo asi 10 knihov-
nic, které si přály sdílet své besedy s ostatními. 
Nejen představit připravené programy pro školy, 
ale vybrat si jeden, který by nabídly ostatním 
i se vším, co s sebou nese. Co konkrétní lektor-
ku vedlo k přípravě programu, jaké jsou jeho cíle, 
úskalí, dobré i špatné ohlasy. Kdo chtěl, mohl si 
s účastníky semináře vyzkoušet i část programu. 
Prezentovat jsme mohly programy na jakékoliv 
téma, jediným omezením bylo, že se každý mluv-
čí musel vejít do 20minutového limitu. Na každý 
představený program navazovala diskuze. 

V úvodu programu pro nás žáci místní základ-
ní školy připravili divadelní představení Sněhur-
ka a sedm trpaslíků. Následovala exkurze kni-
hovnou (prostory pro veřejnost i zázemí), kterou 
vedla ředitelka žďárské knihovny. Knihovna sídlí 
v prostorách Čechova domu, který byl knihovně 
předán do pronájmu před 25 let. 

Představené programy:

Radka Pavlíčková - MěK Jihlava - Jaroslav 
Foglar

Paní Pavlíčková nás zavedla do života Jaro-
slava Foglara v programu, který realizuje se žáky 
druhého stupně a využívá při něm program MS 
PPT. Beseda vznikla na objednávku pedagožky 
místní školy a vychází z vlastních zájmů lektor-
ky. Pro program čerpá lektorka z knihy Jaroslav 

Foglar v otázkách a odpovědích. Cílem programu 
je odhalit dětem jiný způsob života, oslovit je pro 
čisté ideály, ukázat jim dílo Jaroslava Foglara. 

PPT prezentace je rozčleněna do několika ka-
pitol: Hoch, Foglar skautem, Jestřábovy časopisy 
a čtenářské kluby, Jestřáb spisovatel, Rychlé šípy, 
Pronásledování – zatracování - chválení, Jestřáb 
jako člověk, Zastavené hodiny. Jednotlivé kapi-
toly jsou doplněné zvukovými ukázkami (písně 
o J. Foglarovi, autentická nahrávka jeho hlasu) 
i úkoly pro žáky (pojmenovat podle obrázků hr-
diny Rychlých šípů, vyluštit šifru a najít heslo 
skautů, najít v textu co nejvíce názvů knih J. Fo-
glara), čímž nutí žáky, aby byli neustále ve střehu 
a dávali pozor. 

lenka Němečková - KKD vyškov - filmová 
a literární zpracování ve videostopu

Paní Lenka připravila program pro starší žáky, 
kteří přišli do knihovny se svými rodiči během 
Večera s Andersenem. Program čerpal z populár-
ní soutěže Videostop a byl připraven pomocí PPT 
prezentace na tradičním principu: filmová ukázka 
a s ní související úkol, to vše obohaceno o před-
stavení literární předlohy filmového díla. U ka-
ždé ukázky byly připraveny odpovědi A, B, C, 
pracovalo se ve skupinách. Příklady zpracování 

- Fimfárum, Metráček, Šarlotina pavučinka, Kuky 
se vrací, Drdovy pohádky - Nejkrásnější hádanka, 
Lemony Snicket.

lenka Němečková - O pohádkách a pohádká-
řích podle abecedy

Druhý program, který paní Lenka představila, 
vycházel opět z požadavku pedagožky. Součástí 
besedy byla opět PPT prezentace. Žáci vybírají 
jednotlivá připravená písmena abecedy, která se 
jim ukážou na obrazovce. Za každým písmenem 
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se skrývá jeden pohádkář a jeho knihy. Beseda 
tím, jak je koncipována, může mít různou délku 
trvání, ať podle požadavků pedagoga či schop-
nosti žáků. Zároveň může do programu vstoupit 
paní učitelka a určit, o kterých písmenech (auto-
rech) bude program pojednávat.

Milada Holešová, Hana Zrůstová - MěK Nové 
Město na Moravě - Od Andulky po žížalu

Lektorky besedu realizují pro žáky 1. a 2. třídy 
ZŠ a pro žáky 1. stupně speciálních škol. V úvo-
du představily postavy z knížky Od Andulky po 
žížalu - loutku Andulku, Žížalu (symbolizována 
provázkem). Obě lektorky měly na hlavách dět-
ské čepice (karneval) s logem vláčku (nášivka), 
kterými signalizovaly dětem, co je čeká. Pomocí 
trychtýře se ozvalo hlášení, že děti mají nastupo-
vat do vlaku, druhá lektorka rozdala dětem jíz-
denky, které jim později procvakla. Následovalo 
povídání o tom, jaké je to cestovat ve vlaku, co se 
tam všechno dá dělat, jak to tam skáče… (pohyby, 
děti sedí v řadě za sebou). 

Asi ve třetině programu vytáhla jedna z lek-
torek tašku, kterou ve vlaku zapomněla cestující 
paní. V tašce byla malá leporela - na každé pís-
meno jedno - s obrázky a krátkým textem. Každé 
dítě dostalo jednu malou knížečku a pak předsta-
vilo ostatním své písmenko a přečetlo jednu strán-
ku z leporela. Čtou vždy všechny děti. Leporela 
se pak poskládala na igelitový koberec, který je 
součástí sady leporel. Skládají se jako písmenka 
podle abecedy. Celou sadu vydal Reader’s Digest 
v roce 2008. Dále lektorky při programu pracu-
jí s knihou Ferdův slabikář, ukazují jednotlivá 
písmenka pomocí skládacího metru nebo jiných 
pomůcek. Cílem programu je procvičit abecedu 
zábavnou formou. Délka programu je 1-2 vyučo-
vací hodiny, díky koncepci programu děti udrží 
po celou dobu pozornost. 

vladimíra Žajdlíková - MěK veselí na Moravě 
– Přátelství

Cílem besedy je motivovat žáky k četbě, uká-
zat jim, co je dobré, zamyslet se nad hodnotou 
přátelství. Beseda je určena žákům druhého stup-
ně ZŠ. V úvodu pracují žáci ve skupinách. Do-
stanou kartičky s dvojicemi postav, mají je dát 

správně (Vinnetou, Old Shatterhand, Bella, Se-
bastian…). 

Poté mají odhadnout, o co v besedě půjde. Co 
hrdiny spojuje? Přátelství. Dále jim lektorka před-
staví citáty o přátelství, následuje diskuze, co je 
na kamarádství důležité a proč. Poté pošle žákům 
dva komiksy - Rychlé šípy a Pupíky - diskuze nad 
přátelství holek a kluků, v čem je to jiné, v čem 
stejné. Práce s literaturou: J Wilson - Tajemství, 
Hlavně v klidu!, Neříkejte mi Izmael a další.

Na závěr dostanou žáci skupinový úkol. Mo-
delová situace: pořádáš oslavu narozenin, pozveš 
kamaráda, a on nepřijde. Jedna skupina vymýšlí, 
proč nepřišel, druhá představuje toho, kdo pořádá 
oslavu, třetí vymýšlí, co se stane, když se oba ka-
marádi po „oslavě“ potkají. 

Helena Selucká – Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně - Titanic

V letošním roce uplynulo 100 let od vyplutí 
a ztroskotání slavného zaoceánského parníku. Cí-
lem besedy je přiblížit žákům tuto událost pomocí 
literatury, naučit je pracovat se zdroji (naučná li-
teratura i beletrie) a s pracovními listy, které mají 
formu palubního lístku, který musí každý cestují-
cí (žák) před nástupem na loď vyplnit. Nedílnou 
součástí programu je také smyslové vnímání udá-
lostí, které potopení lodi předcházely. Nejen po-
mocí čtení dramatického textu, ale i možnosti vy-
zkoušet si sedět v záchranném nafukovacím člunu 
nebo svírat velký kus ledu. Žáci jsou v průběhu 
celé besedy v roli některého z pasažérů Titaniku 
a nakonec se dozví, zdali jejich pasažér přežil, 
nebo ne, a mohou si vyzkoušet pomocí připrave-
ných pomůcek pocity, které mohli cestující mít. 

Božena Ptáčková - KMJS Žďár nad Sázavou - 
Sportovní abeceda

Besedu má kolegyně připravenou pro žáky 
5. ročníků a starší. Cílem programu je vzbudit zá-
jem o literaturu se sportovní tematikou. K jednot-
livým písmenům se váží sporty, hledají se české 
ekvivalenty (kopaná - fotbal), seznámení s regi-
onálními sportovci. Nakonec probíhá křížovka, 
jejíž tajenkou je současný sport: „ Proháním prst 
na mobilu.“ Při besedě jsou žákům ukazovány 
jednotlivé tituly (beletrie i naučná) se sportovní 
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tematikou. Vzpomněli jsme si na spoustu knih, 
které se k tématu váží, a leží možná někdy zapo-
menuty v dětských knihovnách.

Setkání bylo velmi inspirativní. Z každého 
programu jsem si něco odnesla. Někdy jen urči-

tou maličkost, někdy něco většího, jinde zas něco 
zcela zásadního. A hlavně, moc jsem si to uži-
la. Vše probíhalo v příjemném prostředí v okru-
hu dobrých přátel, kteří často nabídli nápad, jak 
něco vylepšit.

Recenze článku Úvodem aneb digitalizace není jen 
skenování

Stanislava Benešová a Zdeňka Flousková

Redakce odborného čtvrtletníku U nás, který 
přináší pravidelně informace z oblasti knihovnic-
tví, přišla s dobrým nápadem. Od třetího čísla le-
tošního ročníku rozšířila toto periodikum o novou 
rubriku Nové trendy v knihovnictví. Tuto řadu 
otevřel článek Úvodem aneb Digitalizace není jen 
skenování. Byla to dobrá volba, protože digitali-
zace je téma, o kterém se hodně diskutuje a které 
je zajímavé nejen pro profesionální knihovníky, 
ale i pro jejich kolegy z místních knihoven.

Celý článek v jednotlivých krocích vysvětluje 
důležitost digitalizace, všechna pro a proti, roz-
díl mezi digitalizací a skenováním /tento rozdíl 
uniká především neknihovníkům/ a postup při 
přípravě a realizaci. Článek je psaný srozumi-
telným jazykem s ohledem na laické pracovníky 
v knihovnách a je doplněn dobře zpracovaným 
vysvětlivkovým aparátem. V současné době, kdy 
dochází k „digitalizačnímu boomu“, je třeba se 
s touto problematikou důkladně seznámit /ani 
zkušeným pracovníkům neuškodí další informa-
ce/. Z celého článku bych především vyzdvihla 
praktické rady – jak na to. Týká se to především 
přípravy před digitalizací a zdůraznění významu 
Registru digitalizace. Především nutnost ho při 
přípravě digitalizace sledovat.

S digitalizovanými dokumenty budeme praco-
vat a setkávat se stále častěji, proto je dobré, aby-
chom tomuto tématu dobře porozuměli, a nebáli 

se začít také sami digitalizovat. Vždyť i menší 
knihovny mají co nabídnout. Stačí se podívat do 
fondu regionální literatury.

Stanislava Benešová, 
Městská knihovna Nová Paka

V úvodu článku autorka představuje programy 
a projekty, které by měly do roku 2015 přinést 
nebývalý rozmach digitalizace knihovních fondů 
v ČR. Popisuje digitalizaci jako proces nejspoleh-
livější ochrany fondů a zároveň nástroj k jejich 
uchování a zpřístupnění. Připomíná, že se vše 
děje pod taktovkou Registru digitalizace, institu-
ce, která se snaží zabránit především vzniku du-
plicitní digitalizace. Autorka velmi podrobně vy-
světluje důvody nutnosti spolupráce s Registrem 
(od plánování digitalizace až po její ukončení) 
a text vhodně doplňuje odkazy na www stránky 
s pokyny knihovnám, jak do celého procesu digi-
talizace správně vstoupit.

Dá se říci, že se autorce podařilo přesvědčit 
nás, prosté venkovské knihovníky, že digitalizace 
nic strašného a komplikovaného nakonec nebude. 
A to již v prvním díle svého příspěvku, takže se 
těšme na další pokračování.

Zdeňka Flousková, 
Knihovna Krkonošského muzea 

Správy KRNAP Vrchlabí
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Úvodem aneb Digitalizace není jen skenování

Lucie Jirků

Digitalizace fondů je v současné době hojně 
diskutovaným tématem, konají se odborné akce 
zaměřené na digitalizaci či témata s ní spojená, 
nedá se přehlédnout, že přinejmenším zmínka 
o digitalizaci proběhla v letošním roce snad vše-
mi knihovnickými časopisy… Není to náhoda. 
V nejbližších letech se bude v českých knihovnách 
digitalizovat v doposud nebývalé míře – v celé 
republice (kromě Pardubického kraje) se rozbíhá 
digitalizace knihovních fondů v rámci projektů 
podávaných jednotlivými kraji. V rámci těchto 
projektů by mělo být zdigitalizováno dohromady 
cca 11 mil. stran dokumentů převážně regionál-
ního charakteru (plus je vytipováno ještě 25 mil. 
stran, jejichž digitalizace se ale pravděpodobně 
v tomto programu nestihne zrealizovat). Ještě 
větší množství zdigitalizovaných dokumentů pak 
slibuje zpožděný (a loňskou kauzou pozname-
naný) projekt Národní digitální knihovny finan-
covaný z IOP EU,1) jehož nositelem je Národní 
knihovna ČR. Podle informací z portálu Národní 
digitální knihovna2) by měla NK ČR do r. 2019 
společně s partnerem (Moravskou zemskou kni-
hovnou v Brně) zdigitalizovat dokonce více než 
50 mil. stran (což je cca 300 000 svazků). I nadále 
se bude digitalizovat v rámci programů VISK 6 
a VISK 7, nesmíme zapomenout na digitalizační 

aktivity Knihovny Akademie věd ČR (digitalizu-
je dokumenty vydané AV ČR včetně mimopraž-
ských ústavů) nebo Městské knihovny v Praze či 
spolupráci Národní knihovny ČR a společnosti 
Google při digitalizaci starých a vzácných tisků… 
Je tu zkrátka digitalizační boom, který neopomí-
ná ani Koncepce rozvoje knihoven čR na léta 
2011–20153) - je třeba zdůraznit, že digitalizace 
knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kultur-
ního dědictví je jednou z jejích priorit.

Ale pěkně od začátku - co si pod digitaliza-
cí máme představit? Můžeme použít definici, že 
digitalizace dokumentů je „technologie reformá-
tování, která spočívá v převedení dokumentu do 
elektronické (digitální) podoby. Součástí digitali-
zace bývá i tvorba metadat, která jsou ukládána 
společně s daty. Výsledkem digitalizace je doku-
ment v obrazové nebo textové podobě.“4) Digita-
lizací knihovních fondů nerozumíme pouhé na-
skenování tištěné předlohy, výsledný dokument 
musí být možno jednoduše vyhledat a nesmí být 
opomenuta otázka jeho dlouhodobého uchová-
vání a zpřístupňování. Velmi důležité je proto 
dodržování standardů – např. při vytváření 
obrazových souborů a metadat by se nyní měly 
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1) Výzva č. 07 Integrovaného operačního programu „Elektronizace služeb veřejné správy“, prioritní osa 1: Moder-
nizace veřejné správy, oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě.

2) Národní digitální knihovna [online]. [cit. 2012-05-02]. Dostupné z: http://www.ndk.cz/narodni-dk 
3) Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 včetně internetizace knihoven. In: Ministerstvo kultury 

ČR [online]. [cit. 2012-04-20]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Koncepce_rozvo-
je_knihoven_2011-2015.pdf 

4) Vrbenská, Františka. Digitalizace dokumentů. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a infor-
mační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: http://aleph.
nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001728&local_base=KTD

knihovny řídit standardy5) vytvořenými pro Ná-
rodní digitální knihovnu. 

Nutným předpokladem digitalizace je před-
chozí důkladná příprava.6) Knihovna musí vyti-
povat fond, který chce zdigitalizovat, a následně 
vytvoří seznam vybraných dokumentů. Pak je 
třeba ověřit, zda tyto dokumenty již nejsou zdigi-
talizovány či vybrány k digitalizaci jinou institucí 

– v praxi to znamená titul zkontrolovat minimál-
ně v Registru digitalizace a v digitální knihovně 
Národní knihovny. Digitalizace by měla být na-
hlášena jak do Registru digitalizace, tak i do Sou-
borného katalogu. Následně je třeba fond vybraný 
k digitalizaci rekatalogizovat s knihou v ruce, ne-
boť jde často o starší tituly, které byly do elektro-
nického katalogu uloženy např. v rámci zpětného 
ukládání. Při té příležitosti knihovna také musí 
zažádat o číslo ČNB, pokud by jej titul měl mít, 
a nemá. A digitalizuje-li knihovna v rámci něja-
kého dotačního programu (např. VISK), může 
být povinností třeba i vyžádání ISSN pro digitali-
zovaná periodika apod. 

Národní registr digitalizovaných dokumen-
tů - Registr digitalizace7) - vznikl za spoluprá-
ce Národní knihovny ČR, Knihovny Akademie 
věd a společnosti INCAD. Jeho hlavním cílem je 
zamezit duplicitní digitalizaci, ale může sloužit 
i k řízení digitalizačního workflow jednotlivých 
institucí. Do Registru digitalizace (viz obr.) by 
měla být hlášena digitalizace plánovaná, probí-
hající i dokončená a knihovny by měly průběžně 
aktualizovat status digitalizace podle skutečnosti. 
Místo zamezení duplicitní digitalizaci bychom 
asi měli použít spíše výraz omezení, neboť sto-
procentně nelze spoléhat ani na informace z Re-

gistru; ne každá digitalizace je zde zaregistrována. 
Důvodů je více – od malého povědomí o existen-
ci Registru (což se více než veřejných či muzej-
ních knihoven týká např. univerzit) přes loňské 
problémy s aktualizací dat, které působily na za-
pojené knihovny značně demotivačně (nyní už by 
tento problém neměl přetrvávat) až po prostý fakt, 
že ačkoli je Registr digitalizace velmi přínosným 
nástrojem pro koordinaci digitalizačních aktivit, 
knihovny ani jiné instituce nejsou povinny do něj 
svoji digitalizaci hlásit8) (až na výjimky, jako je 
např. digitalizace v rámci dotačních programů 
VISK)… V následujících letech budou digitalizo-
vané dokumenty přibývat velmi rychle a je třeba, 
pokud se knihovna rozhodne digitalizovat určitý 
titul, aby ověřila znovu těsně před vlastní digita-
lizací, zda se titul neobjevil v Registru (je třeba 
počítat i s tím, že Národní knihovna dokumenty 
digitalizované v rámci Národní digitální knihov-
ny nebude – na rozdíl od MZK - registrovat již 
ve fázi plánované digitalizace, ale až v další fázi).

Konzervativnější knihovníci či uživatelé si 
mohou klást otázku: přinese nám digitalizace 
něco prospěšného? Převáží nakonec plusy nad 
mínusy, nebo bude digitalizace ve výsledku 
znamenat jen spoustu práce (pro zaměstnance 
knihovny – od pracovníků ve skladu přes kata-
logizátory až po „ajťáky“), spoustu vynaložených 
prostředků (pro zřizovatele – pokud projekt není 
financován jen z dotací) a dlouhodobou nedo-
stupnost menší či větší části fondu (pro uživate-
le)? Proč bychom měli digitalizovat? Jednoznač-
ně nejvýznamnějším hlediskem v minulosti byla 
ochrana fondu, nyní se stále častěji digitalizuje 
i pro rozšíření možností přístupu k dokumentu 

5) Nové standardy digitalizace (od roku 2012). Portál Národní digitální knihovna [online]. [cit. 2012-05-02]. Do-
stupné z: http://www.ndk.cz/digitalizace/nove-standardy-digitalizace-od-roku-2011

6) Přehledně sepsané pokyny k přípravným pracím pro digitalizaci naleznou knihovny na webových stránkách 
Souborného katalogu. Jak správně postupovat, než začne knihovna digitalizovat dokument. In: Souborný kata-
log ČR [online]. [cit. 2012-04-16]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/spoluprace/sluzby/jak-spravne-postupo-
vat-nez-zacne-knihovna-digitalizovat-dokument 

7) RegistrDigitalizace.cz: evidence digitalizovaných dokumentů a sledování procesu zpracování [online]. 2012 
[cit. 2012-05-02]. Dostupné z: http://www.registrdigitalizace.cz/

8) Pro knihovny, které by chtěly do Registru digitalizace zasílat svá data, jsou na jeho stránkách přehledně zpraco-
vané pokyny: http://www.registrdigitalizace.cz/rdcz/uzivatele/index.htm
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Recenze článku SVK HK a krajský projekt 
digitalizace

Jaroslava Maršíková a Ivana Nývltová

V třetím čísle knihovnicko-informačního zpra-
vodaje „U nás“, vydávaného Studijní a vědeckou 
knihovnou Hradec Králové, je uveřejněn nesporně 
zajímavý článek pojednávající o projektu digitali-
zace v této knihovně. Autorka článku velmi fun-
dovaně popisuje problémy spojené s tímto projek-
tem včetně exkurzu do minulosti tohoto projektu.

Článek je rozdělen do několika odstavců. 
V prvním se čtenář dozví zajímavosti o začátcích 
digitalizace v Královéhradeckém kraji, která za-
čala v roce 2001 a pokračuje až do současnosti. 

Druhý odstavec připomíná knihovny kraje, které 
projevily o digitalizaci zájem, a pak se již autor 
rozepisuje o práci na tomto projektu i o nákladech 
s projektem spojených. Předposlední odstavec 
článku informuje o praxi ve zpřístupnění takto 
zpracovaných dokumentů. Závěr článku je struč-
ným konstatováním, že celý projekt má zpoždění.

Již na první pohled je patrné, že autor je kva-
lifikovaným pracovníkem v oblasti knihovnictví 
a po odborné stránce nelze uvedenému článku nic 
vytknout. Přesto mám ale určité výhrady k samot-

pro uživatele. A např. u periodik, ohrožených de-
gradací kyselého papíru, je digitalizace jedinou 
možností zachování a zpřístupnění jejich obsahu. 
A jako nezanedbatelný „vedlejší produkt“ digita-
lizace nemohu nezmínit opravené katalogizační 

záznamy fondu vybraného k digitalizaci. Je to 
málo?

Tolik tedy stručně na úvod – a v příštím čísle 
budeme pokračovat…

obr. Registr digitalizace – úvodní strana

né skladbě článku. V prvé řadě je třeba si uvědo-
mit účel celého periodika. To, jak je v jeho pre-
ambuli uvedeno, je určeno nejen profesionálním 
knihovníkům disponujícím příslušným odborným 
vzděláním a zkušenostmi, ale i knihovníkům ne-
profesionálním, poskytujícím knihovnické služby 
v malých vesnických knihovnách. A právě u nich 
platí, že tento knihovnicko-informační zpravodaj 
má za úkol nejen informovat, ale zejména radit a 
vzdělávat. A to by se, dle mého názoru, mělo – tak 
jako pověstná červená nit – prolínat všemi články 
zveřejněnými v tomto časopise.

Pokud tedy jde o samotný článek, zde se do-
mnívám, že z výše uvedeného pohledu by jeho 
skladba měla začínat spíše obecně populárními 
informacemi, které by zaujaly právě zejména 
neprofesionální knihovníky, a postupně přejít do 
ryze odborné roviny, srozumitelné a zajímavé pro 
profesionály.

Domnívám se, že čtenáře článku především 
zajímá, co tento projekt přinese jemu a uživate-
lům jeho knihovny. Toto podle mého názoru není 
z článku zcela patrné, což mu ubírá na jeho jinak 
velice profesionální a vysoké hodnotové úrovni.

Jaroslava Maršíková, 
Městská knihovna Trutnov

Digitalizace knižních fondů paměťových in-
stitucí v Královéhradeckém kraji má za sebou 

první krůčky; jak se má rozvinout v dalším ob-
dobí, s tím nás seznamuje článek SVK a krajský 
projekt digitalizace.

Digitalizace do knihoven začala pronikat od 
roku 2001, a to především díky programu Veřej-
né informační služby knihoven, kterého se SVK 
HK několikrát s úspěchem účastnila. Velký zá-
jem uživatelů knihovníky utvrdil v tom, že sami 
začali plánovat a připravovat krajský projekt. 

Seznámíme se tu s plány na samotnou digita-
lizaci i s projektem na krajské úložiště. Hlavním 
nositelem projektu Digitalizace a ukládání (2011-
2018) je Královéhradecký kraj a partnerem a hlav-
ním koordinátorem je SVK HK. Výčet zúčastně-
ných paměťových institucí je překvapivě malý. 

Přípravné fáze probíhaly již v roce 2010, koor-
dinace prací je na pracovnících krajské knihovny. 
Celý článek vyzdvihuje podrobnou mravenčí prá-
ci s přípravou samotných dokumentů. 

Malá část digitalizace se uskuteční v krajské 
digitalizační jednotce a větší část bude zpraco-
vána dodavatelsky. V souladu se všemi zákony 
bude probíhat zpřístupnění všech digitalizova-
ných dokumentů v systému Kramerius.

Krajský digitalizační projekt je na startu, a po-
kud se chcete připojit, jistě je ještě čas tak učinit.

Ivana Nývltová, 
Muzeum východních Čech

SVK HK a krajský projekt digitalizace

Lucie Jirků

V krajské knihovně Královéhradeckého kraje 
prozatím probíhala digitalizace především v rám-
ci programu VISK 7.1) V letech 2001-2011 tak 
bylo zdigitalizováno pomocí této služby pět titulů 
periodik (v digitalizaci nejvýznamnějších regio-
nálních novin Pochodeň stále pokračujeme a po-
kračovat ještě pár let budeme, protože v jednom 
roce digitalizujeme vždy jen několik ročníků) a 

90 titulů monografií. Dalších 13 titulů periodik 
v digitální formě jsme získali replikací, dva ti-
tuly jsme digitalizovali mimo program VISK 7. 

„Krajský projekt“ je tak naší první velkou zkuše-
ností s digitalizací. I když jsme projekt digitál-
ní knihovny regionálních periodik a monografií 
v naší knihovně plánovali a připravovali několik 
let, uspěli jsme až v roce 2011 s vřazením digi-
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talizace knižního fondu do projektu Digitalizace 
a ukládání (2011-2018).2) Jeho nositelem je Krá-
lovéhradecký kraj a Studijní a vědecká knihov-
na v Hradci Králové do tohoto projektu vstupuje 
jako partner. Velmi potěšující je, že kraj vyhověl 
naší žádosti a počátkem roku 2011 navýšil po-
čet úvazků v krajské knihovně o jeden pracovní 
úvazek pro práce spojené s digitalizací. Následně 
vznikla v knihovně pracovní skupina pro digitali-
zaci, která řeší jak problémy spojené s krajským 
projektem, tak otázky získávání, ukládání, zpra-
cování a zpřístupňování digitalizovaných a elek-
tronických dokumentů obecně. 

V rámci krajského projektu bude digitalizo-
váno cca 500 000 stran regionálních dokumentů 
(monografií a periodik) z fondů SVK HK a dal-
ších paměťových institucí Královéhradeckého 
kraje; větší část budeme realizovat pomocí ná-
kupu služby u dodavatele, menší v krajské digi-
talizační jednotce. Součástí projektu je i uložení 
digitálních kopií v nově vzniklém úložišti. Úko-
lem krajské knihovny (kromě přípravy našeho 
vlastního fondu k digitalizaci) je i koordinace 
přípravných prací ostatních knihoven, které pro-
jevily o digitalizaci regionálního fondu zájem 
(což je Knihovna města Hradce Králové, Městská 
knihovna Kostelec nad Orlicí, Knihovna Václava 
Čtvrtka v Jičíně, Muzeum Podkrkonoší v Trutno-
vě, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 
Městské muzeum v Jaroměři, Regionální muze-
um a galerie v Jičíně – Muzeum hry a Krkonoš-
ské muzeum Vrchlabí). 

V rámci přípravných prací bylo nejprve třeba 
vytvořit seznamy dokumentů k digitalizaci. Zá-
kladní podmínkou pro výběr dokumentů bylo, že 
se musí vztahovat k území současného Králové-
hradeckého kraje. Bohužel jsme museli ze sezna-
mů vyřadit staré tisky a rukopisy, protože bychom 
nemohli zaručit zajištění odpovídajících podmí-
nek. Nejprve tedy všechny zapojené knihovny 

připravily seznamy vybraných dokumentů. V naší 
knihovně jsme potom, abychom zabránili dupli-
citní digitalizaci, tyto seznamy porovnali jak na-
vzájem, tak se záznamy v Registru digitalizace, 
v Souborném katalogu, v digitálních knihovnách 
naší knihovny a Národní knihovny. Pak jsme vy-
řadili to, co už je zdigitalizováno či plánováno 
k digitalizaci jinou knihovnou. Kvůli zjednoduše-
ní převozů atp. bylo pracovní skupinou dohodnu-
to, že primárně budeme digitalizovat dokumenty 
z fondu SVK HK, další volbou budou knihovny 
v Hradci Králové (KMHK, MVČ). Naprostá vět-
šina titulů se tedy bude digitalizovat z fondu kraj-
ské knihovny, což však neznamená, že knihovny, 
které daný titul chtěly také digitalizovat, nedosta-
nou digitální kopie. Toto se bude řešit replikacemi 
(vždy s vlastníkem digitální kopie). 

Po zaslání upravených seznamů knihovnám 
nastala další fáze – rekatalogizace „s knihou 
v ruce“. Bylo třeba opravit katalogizační zázna-
my vybraných dokumentů, dále požádat o při-
dělení čísel ČNB u těch dokumentů, které je 
mají mít, a neměly, zaslat záznamy i s informací 
o plánované digitalizaci do Souborného katalogu 
(pokud tam už nebyly) a nahlásit plánovanou di-
gitalizaci do Registru digitalizace.

A jak bude pak probíhat vlastní digitalizace? 
Jak už bylo napsáno výše, digitalizace větší části 
bude realizována nákupem služby u dodava-
tele. Menší část by se měla realizovat na kraj-
ské digitalizační jednotce, která bude během 
roku 2012 zřízena v budově Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové. Jednotka bude z pro-
jektu vybavena knižním skenerem A2 a dvěma 
pracovními stanicemi – jednou pro skenování 
a primární úpravu skenů a druhou pro zpracování 
obrazu a přípravu metadat. Na této jednotce ne-
budou pracovat zaměstnanci krajské knihovny, 
ale „projektoví“ pracovníci (na dohodu o pracov-
ní činnosti s krajem, tzn. každý pracovník max. 

1) VISK 7 - Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací ky-
selého papíru - Kramerius. [online]. [cit. 2012-04-20]. Dostupné z: http://visk.nkp.cz/VISK7.htm

2) III. Digitalizace a ukládání, Reg. č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/08.07379, spolufinancovaný Evropskou unií z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 Zavádění ICT v 
územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě.
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3) Přístupná na adrese: http://kramerius.svkhk.cz/
4) Česká republika. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon) [ve znění pozdějších předpisů]. Dostupné z: http://www.zakonypro-
lidi.cz/cs/2000-121

80 hodin měsíčně - v realizační fázi projektu se 
počítá se třemi pracovníky, v provozní fázi už 
jen se dvěma). Co bude jejich pracovní náplní? 
První by měl mít na starost především koordinaci 
prací, objednávky služby digitalizace, administ-
rativu, předávací agendu, druhý pracovník by měl 
skenovat a provádět primární úpravy skenů a třetí 
pracovník by měl provádět ořezy, indexaci, kont-
rolu a úpravy skenů a tvorbu metadat.

Co se týká následného zpřístupnění zdigi-
talizovaných dokumentů, které už není součástí 
projektu, bude naše knihovna digitální kopie 
svých dokumentů zpřístupňovat uživatelům pro-
střednictvím vlastní digitální knihovny v systému 
Kramerius3) (během roku 2012 budeme insta-
lovat nejnovější, uživatelsky značně přívětivější 
verzi). Zpřístupnění (stejně jako u stávajícího 

obsahu naší digitální knihovny) bude probíhat 
v souladu s autorským zákonem,4) tzn. u doku-
mentů cca do r. 1900 bude přístupný plný text ve-
řejně odkudkoli z internetu, u děl novějších, chrá-
něných autorským zákonem, se uživateli zobrazí 
jen popisná data, a plné texty budou přístupné jen 
na vybraných počítačích v budově knihovny. 

Stejně jako ve většině ostatních krajů má 
i v Královéhradeckém kraji digitalizační projekt 
zpoždění. Ve třetím čtvrtletí roku 2012 by mělo 
být vyhlášeno výběrové řízení na službu digitali-
zace a na vybavení digitalizační jednotky, s vlast-
ní digitalizací by se pak mohlo začít koncem roku 
2012. Držme si palce, abychom v době, kdy vy-
jde další číslo zpravodaje, už skutečně digitalizo-
vali…

obr. Digitální knihovna SVK HK – vybrané číslo periodika Český severovýchod
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Dobré ráno s knihovnou

Božena Blažková

V jarním čísle jsme vás zvali na první Dobré 
ráno se zpravodajem U nás. Akce inspirovaná 
business snídaněmi měnila několikrát název a na-
konec jsme se dohodli na nové tradici s názvem 
Dobré ráno s knihovnou. První Dobré ráno se 
uskutečnilo v pátek dne 4. května ve Studijní a vě-
decké knihovně v Hradci Králové. Vstupenkou 
byla malá sladká nebo slaná „snídaňová dobrůtka“. 
Přítomno bylo 20 zástupců z různých knihoven 
našeho kraje a členové literárních spolků – Lite-
rárního spolku autorů Jičínska a Společnosti přátel 
krásného slova z Hradce Králové. V průběhu se-
tkání se také ukázalo, že mezi sebou máme i zá-
stupce Královéhradecké asociace nevládních ne-
ziskových organizací ( http://www.krasnno.cz/ ).

Celou akci zorganizovala, místo tradičního 
výjezdního jednání v terénu, redakční rada zpra-
vodaje U nás společně s úsekem public relations 
SVK HK. Jednalo se o první setkání podobného 
charakteru. Na rozdíl od dosud organizovaných 
tematicky zaměřených seminářů a dílen, porad 
ředitelů pověřených knihoven, porad metodiků 
a vedoucích profesionálních knihoven v rámci re-
gionu se tentokrát sešli pracovníci z různě velkých 
knihoven a pracující na nejrůznějších knihovnic-
kých pozicích. Cílem byla vzájemná výměna ná-
padů, aktivit a sdílení potřeb.

Zástupci knihoven se často zaměřili na předsta-
vení svých aktivit obecně, aniž by více uvažovali 
o tom, co mohou ostatní knihovny využít. Co se 
týče potřeb, nejvíce byl zájem o partnerství, dále 
byla požadována pomoc v propagaci a vzdělávání 
v oblasti grantové politiky. Zajímavý byl nápad 
o sdílení připravených akcí (po dohodě vzájemná 
výměna „balíčků“ hotových akcí – besed, výstav, 
soutěží), případně možnost společné přípravy ma-
teriálů.

SVK HK nabízí všem knihovnám možnost 
propagovat jejich aktivity v krajském městě. K to-
muto účelu slouží nově instalovaný panel co se 
děje v kraji ve vstupní hale knihovny. Materiály 
ke zveřejnění je nutné zasílat v elektronické po-
době na adresu: petra.routilova@svkhk.cz . Velice 
podnětná byla nabídka vzdělávání v oblasti zís-
kávání grantů a sponzorů, kterou určitě v druhém 
pololetí využijeme. Spolek přátel krásného slova 
(http://www.spks.info/ ) nabízí knihovnám v ce-
lém kraji možnost uspořádat dílnu tvůrčího psaní 
pro různé věkové kategorie (děti, studenti, senioři).

Dle vyplněných dotazníků akce splnila svůj 
účel a na podzim bude mít své pokračování. 
Vzhledem k získané zkušenosti bude vhodné na 
další setkání přizvat hosty – pravděpodobně zá-
stupce ostatních krajských kulturních a vzděláva-
cích institucí a novináře. Materiály ze semináře 
jsou k dispozici u metodiků pověřených knihoven 
a jsou vystaveny na webu SVK HK v oddíle Pro 
knihovny/ Zpravodaj U nás/ Nápady a tipy.

Po skončení dopoledního jednání jel málokdo 
přímo domů – členy redakční rady čekalo jednání 
a příprava letního čísla, členky Klubka KDK SKIP 
odjížděly rovnou na víkendovou akci do Rokytni-
ce v Orlických horách. A tak se opravdu dá říci: 

„Co jsme si uvařili – to jsme si i snědli.“ Věřím, že 
stejně jako jsme beze zbytku zužitkovali všechny 
přinesené dobroty, využijeme beze zbytku i všech-
ny náměty a nápady z jednání :-).

Organizátory potěšila následující reakce od 
účastníků z náchodské knihovny:

V Náchodě jsme se inspirovali…
Dobré věci by se měly vědomě šířit. To jsem si 

řekla po prvním setkání knihovníků a zástupců ji-
ných organizací a spolků na „Dobrém ránu s kni-

STAlO Se

Poláčkovské sympozium posedmé v Rychnově

Vanda Vaníčková

Kdyby měl o sedmé konferenci věnované Kar-
lu Poláčkovi napsat Péťa Bajza domácí oulohu do 
češtiny, určitě by pravil, že to byla tuze pěkná věc, 
a to je prauda, poněvadž tam byli všichni, co spo-
lu chodí a mluví…

V návaznosti na tradici rychnovských poláč-
kovských sympozií a výročí 120 let od narození 
Karla Poláčka se organizátoři rozhodli, že vy-
zkouší, zda je sedmička šťastným číslem i pro vě-
decké konference. Stěžejní téma letošního poláč-
kovského setkání znělo: Karel Poláček a žánry 
beletristické publicistiky.

Oficiální zahájení třídenní konference proběh-
lo 7. 6. 2012 ve Společenském centru v Rych-
nově nad Kněžnou, úvodní slovo pronesl hlavní 
organizátor PhDr. Jan Tydlitát, vědecký tajemník 
konference doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D., a mís-
tostarostka města Ing. Michaela Zimová. 

První příspěvek, jenž byl čten v zastoupení, 
patřil literárnímu historikovi Aleši Hamanovi. Již 
úvodní referát, a následně i všechny další, opět 
o něco více poodhalil fakta týkající se díla či oso-
by spisovatele Karla Poláčka. Rozšíření tematic-
kého zaměření o žánry beletristické publicistiky 
přineslo nová propojení a analýzy Poláčkovy 
tvorby (nejen) z pohledu žurnalistiky s jeho sou-
časníky. Vystupující se dotkli ku příkladu paralel 
a podobností s bratry Čapky či Eduardem Bas-

sem. Kromě pasivního poslechu přednášek pro-
bíhaly i živé diskuze. Komentáře účastníků smě-
řovaly k příspěvkům, ale zároveň se přítomní ve 
vzpomínkách rádi vraceli k minulým sympoziím, 
přičemž první proběhlo k 100. výročí narození 
Karla Poláčka před dvaceti lety. I přesto, že ho 
velké množství účastníků letošního setkání absol-
vovalo, tentokráte se svými příspěvky vystoupili 
i mladší studenti, kteří nabídli oživení formou 
pohledu z jiné perspektivy. Kromě přednášejí-
cích, zastupujících různé vědecké instituce, přijal 
pozvání i nejeden vážený host. Do Čech přiletěl 
z Toronta vnuk Karla Poláčka Martin Jelinowicz, 
který svůj příspěvek pojal spíše jako příjemné za-
myšlení nad dědečkovou literární tvorbou. Kon-
ferenci navštívila dále například paní Olga Cas-
tiellová, dcera spisovatele Egona Hostovského, 
rodáka z Náchoda.

Kulturní program konference svou vysokou 
úrovní a atraktivitou téměř konkuroval části vě-
decké. Účastníci navštívili synagogu, kde na ně 
čekal koncert klezmerové kapely, vydali se po 
stopách chlapců z Bylo nás pět a na závěr celého 
sympozia byli slavnostně přijati místostarostkou 
paní Zimovou v hodovní síni hotelu Havel. Zá-
věrečný přípitek a proslov hlavního organizátora 
pana Tydlitáta doprovázelo nejen slavnostní cink-
nutí skleniček a veselí, ale také šibalský úsměv 
a zmínka o možném pokračování v dalších letech.

STAlO Se
hovnou“, které se uskutečnilo v květnu v SVK HK.

Tuto, podle mě i ostatních účastníků, vydaře-
nou akci jsem se rozhodla propagovat na setkání 
vedoucích knihoven náchodského regionu. V po-
werpointové prezentaci jsem představila nabídky 
jednotlivých knihoven a organizací. Je dobré mít 
povědomí o tom, kdo co dělá. A navíc je ochoten 

předat zkušenost, radu nebo hotový materiál. 

Vzali jsme si od organizátorů Dobrého rána 
„mustr“ a v září uspořádáme akci podobného 
charakteru v knihovně v Červeném Kostelci. Akce 
bude zaměřená na práci dětských oddělení.

Marta Lelková
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STAlO Se

Umíme dát o sobě vědět?

Vladimíra Svobodová

Ve čtvrtek 14. června 2012 proběhl seminář 
pro veřejné knihovny Královéhradeckého kra-
je. Jeho hostitelem a pořadatelem byla Studijní 
a vědecká knihovna v Hradci Králové. Téma se-
mináře znělo Marketing v knihovnách aneb Umí-
me dát o sobě vědět? V první polovině programu 
vystoupila se svým příspěvkem PhDr. Libuše Fo-
berová, Ph.D. (Ústav bohemistiky a knihovnictví, 
Filozoficko-přírodovědná fakulta Slezské univer-
zity v Opavě).

Přednáška doktorky Foberové se nesla v du-
chu motta „Na světě je pouze jedna věc horší 
než to, když se o vás mluví, a to, když se o vás 
nemluví.“ (Oscar Wilde). To se týká i knihoven 
a práce knihovníků. Marketing, nejen v knihov-
nách, tedy není jen současným módním trendem, 
ale nezbytností nutnou k přežití. Paní Foberová 
zaměřila jednotlivé bloky své prezentace na zá-
kladní témata, okruhy marketingu, okrajově zmí-
nila s ním související fundraising a přidala kon-
krétní náměty pro zlepšení naší práce, převzaté 
od světových i našich úspěšných knihoven. Po-
kusím se ve stručnosti přiblížit jednotlivé bloky 
prezentace:

Marketingové kampaně 
Podle Libuše Foberové by se marketingové kam-
paně měly soustředit na tři základní priority: 
- hodnotu knihovny jako instituce nepostrada-

telné pro společnost a demokracii;
- hodnotu informačních služeb, kdy je knihov-

ník nositelem kvalitních, rychlých a přede-
vším ověřených informací (na rozdíl od inter-
netu);

- prestiž knihovnické profese a osobnost kni-
hovníka, jež je sama o sobě tou nejlepší pro-
pagací knihovny.

logo, motto, slogan 
Podstatným pro každou společnost, firmu či insti-
tuci, která chce obstát na současném trhu, v soukro-
mém i státním sektoru, je její tvář, vizualizace, do-
jem. Ten první, úvodní, obstará logo v kombinaci 
s mottem, sloganem. Tím zajistíme první vizuální 
kontakt se zákazníkem. Motto či slogan vyjadřuje 
značku instituce, v našem případě knihovny. Jaký 
příklad uvedla doktorka Foberová?

„Naším cílem je naučit, nejen informovat a bavit.“

„Knihovna plná zážitků!“ (MěK Chemnitz)

„Neptejte se Googlu, zeptejte se knihovníka.“ 

identita knihovny
Každá knihovna má a průběžně buduje svou 
vlastní identitu. Většina činností přispívajících 
k dobrému obrazu knihovny je zadarmo. Libuše 
Foberová k tomu dodává:
- Zaměřte se na vybrané skupiny uživatelů.
- Vytvářejte neformální joint ventures. 
- Bez identity nemá marketing a fundraising 

šanci uspět.
- Buďte výjimeční – zážitkové aktivity.
- Rozvíjejte vztahy s novináři, médii.
- Slavné osobnosti přitahují pozornost.
- Inovujte – žádný mediální hit netrvá věčně.

Kvalitativní sonda
PhDr. Foberová, Ph.D., položila 130 respon-
dentům (100 respondentů studenti Ústavu bohe-
mistiky a knihovnictví v Opavě, 30 respondentů 
knihovníci z praxe) několik otázek týkajících 
se kvality marketingu v našich knihovnách. Na 
otázku „Propagují se knihovny dostatečně?“ od-
pověděli všichni respondenti, že NE. Na otázku 

„Jaká forma propagace je pro knihovny nejlepší?“ 
zazněly nejrůznější odpovědi. Z nich do své pre-
zentace vybrala paní doktorka náměty zrealizova-
né a nejzajímavější: 

STAlO Se
- „Kniha černá pasažérka“ - umístit knihy do 

tramvají, autobusů a na veřejná místa.
- „Vezmi si mě“, „Čekám na Tebe“ - studenti se 

stali živými sochami s knihou v ruce v nákup-
ním centru. 

- „Vizitka knihovny v knize“ - znamená, že ten-
to den je registrace zdarma. 

- „Čtenářská štafeta“, „Město čte knihu“ - vý-
znamné osobnosti města čtou knihy na růz-
ných netradičních místech (kostel, divadlo, 
kino atd.).

- Knihovny se nejlépe propagují prostřednic-
tvím zážitkových akcí - škola hry na bicí, kur-
zy tance, módní přehlídky, literární zájezdy, 
výstavy apod. 

- Rozdělit knihovnu na dvanáct měsíců, každý 
by měl svou barvu a žánr – měsíc poezie, dra-
matu, filmu atd. Aktivity knihovny přizpůso-
bit měsícům. 

- Pořádat kurzy multimediální výchovy – co to je 
čtečka, k čemu slouží, představovat audioknihy, 
učit zájemce, jak si vyrobit film, kvalitní foto-
grafii, jak vyhledávat informace apod. 

- Zvláštní pozornost věnovat propagaci služeb 
pro děti a mládež, jsou naší budoucí kliente-
lou. 

- „Využijte kufříky pro společné rodinné čtení, 
poznávání a zábavu!“ - tematické kufříky. 

- Čtenářské kluby, kluby mladých apod. - člen-
ství v klubu přináší čtenářům výhody, napří-
klad okamžitý přístup ke knižním novinkám, 
prémie, zlevněné registrace, vstupy na akce 
knihovny zdarma apod. 

- Vysvětlovat lidem, co obnáší knihovnická 
práce, a tím zvyšovat prestiž naší profese. 

- Spolupráce s obsahově blízkými organizace-
mi, jako jsou divadlo, kino, kulturní dům, ga-
lerie, muzeum, archiv, školy, dům dětí a mlá-
deže atd.

- Jmenovat knihovní radu, do ní zapojit osob-
nosti v místě působení knihovny (politiky, 
herce, zpěváky, sportovce,…). 

Postavení knihovny v dnešní společnosti
Knihovna dnes není jen prostorem ke čtení 

a půjčování knížek, proměňuje se na společen-

ské centrum s mnohanásobnými kompetencemi. 
S touto skutečností je potřeba pracovat, využít 
ji ve svůj prospěch a tím ve prospěch uživatelů. 
Knihovna, především veřejná, se tak může stát 
centrem celoživotního vzdělávání, komunitním 
centrem obce. V tom je její budoucnost. Bez kva-
litního marketingu, který musejí dělat v knihov-
ně všichni, bez marketingového a strategického 
plánování plánuje knihovna svůj konec. Podle 
Libuše Foberové řeší knihovny na celém světě 
stejné problémy: trpí nedostatkem finančních 
prostředků; nedostatkem uznání ze strany zřizo-
vatelů; nedostatkem porozumění ze strany uži-
vatelů, kterým slouží. „Cokoliv můžeme udělat, 
abychom tuto situaci změnili, může být přínosné 
pro knihovny, knihovníky a lidi, kteří spoléhají na 
naše profesionální služby.“ (Robert Iannello) 

Informační zdroje z prezentace Libuše Fobe-
rové:

 HORÁKOVÁ, I. Marketing v současné světo-
vé praxi. Praha: GRADA, 1992. 368 s. ISBN 
80-85424-83-5.

 JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví 
a umění. Praha: Grada Publishing, 2008. 288 s. 
ISBN 978-80-247-2724-0.

 KNIGHT, P. Vysoce efektivní marketingo-
vý plán. Praha: Grada Publishing, 2007. 148 
s. ISBN 978-80-247-1999-3.

 IANNELO, R. Promoting Libraries and Lib-
rarians: Some Thoughts and Ideas.Territory 
Manager Central and Eastern Europe; K. G. 
Saur Verlag and Thomson Gale; April 2005.

 LESLY, P. Public Relations. Praha: VICTO-
RIA PUBLISHING, 1995. 240 s. ISBN 80-
85865-15-7.

Podklady a texty převzaty z prezentace PhDr. 
Libuše Foberové, Ph.D.

V příštím čísle stručně zmíníme další podnětné 
příspěvky, které na semináři Marketing v knihov-
nách aneb Umíme dát o sobě vědět? zazněly.
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Škola v knihovně? O prázdninách ano!

Vanda Vaníčková

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
je moderní instituce, dáma, a proto dává zelenou 
novým věcem a jde s trendy. V týdnu od 9. do 
13. 7. 2012 se stala hlavním partnerem historic-
ky první příměstské školy probíhající v jejích 
prostorech. Nebyla to ovšem obyčejná týden-
ní volnočasová aktivita, ale Příměstská letní 
škola globální rozvojové výchovy, která byla 
podpořena z grantové výzvy Jdi do toho Nadace 
Open Society Fund. Za celým nápadem stál tým 
dobrovolníků knihovny – Jaroslav Novotný, stu-
dent Univerzity Pardubice, a Vanda Vaníčková, 
studentka Univerzity Hradec Králové. Oba byli 
lektory, ovšem každý se specializoval na jinou 
oblast. Jaroslav Novotný byl hlavním organizá-
torem a odborníkem přes environmentálně zamě-
řená témata, Vanda Vaníčková formovala pro-
gram a udávala směr akce z hlediska didaktiky. 
Během pěti dnů mělo 15 žáků ze základních škol 
a víceletých gymnázií možnost získat zábavnou 
formou různé poznatky. Program byl zajištěn 
od 8 do cca 17 hodin. Taktika aplikace metod 
moderní pedagogiky a nového tématu pro každý 
den se osvědčila. Děti se aktivně zabývaly 
např. přírodními zdroji, lidskými právy či 
ekonomickou globalizací. Kromě nových 
věcných znalostí a informací si odnesly 
i poznatek, že vzdělávání může být zába-
va a legrace. 

Hlavní část programu probíhala 
v 5. podlaží SVK HK, kde se během 
jednoho odpoledne kompletně „změnil“ 
interiér. Pro děti zde byla připravena 
multikulturní jídelna, mučírna (neboli 
výuková třída), recyklační koutek, chat 
room, vodní bar a kuchyňka. Kuchyňka 
sloužila k přípravám svačin, o obědy bylo 
postaráno díky rozvozu jídel z Bazalky, 

alternativní jídelny. Setkání se zdravým jídlem 
bylo pro mnohé účastníky další premiérou. Sou-
částí programu byly i exkurze po Hradci Králové, 
které byly jednak tematické, ale zároveň i pro po-
bavení. Příměstská letní škola zavítala ku příkla-
du do Informačního centra Obnovitelných zdrojů 
a vodní elektrárny Hučák či na Koupaliště Flošna. 

I přesto, že program končil v „pátek 13.“, nic 
nešťastného se nestalo. Naopak. Program sklidil 
dle průběžných evaluací úspěch. První den děti 
přiznaly, že je povětšinou přihlásili rodiče. Po-
slední den se děti samy ptaly, zda bude škola 
i příští rok. Autoři myšlenky naučit něco zábavně 
tedy pochopili, že to vyšlo:) 

Více informací o programu, bohatou foto-
dokumentaci, ale i například videoreporty z ex-
kurzí naleznete na facebookovém profilu akce: 
http://www.facebook.com/letniskola . 

Zaujal-li vás nápad uspořádat příští rok (po-
případě o jiných prázdninách) něco podobného 
a chtěli byste se nechat více inspirovat z hlediska 
organizace, můžete se s případnými dotazy obrá-
tit na e-mail: letniskola@centrum.cz .

STAlO Se OKéNKO

Matice česká včera a dnes

Pavel Muchka

Od roku 1831 při Národním muzeu v Praze 
nepřetržitě pracuje Matice česká, sekce Společ-
nosti Národního muzea, která se i dnes snaží být 
aktivní organizací především v oblasti literární 
a kulturní historie. 

Počátky vzniku Matice,1) nadace, jejíž původ-
ní podstatou bylo získávat finance na vydávání 
odborné literatury v národním jazyce a následně 
i podporovat emancipační snahy slovanských 
národů především v habsburské monarchii, jsou 
spojovány s významným slovenským jazyko-
vědcem a slavistou Pavlem Josefem Šafaříkem 
(1795–1861). Ten stál za vznikem první matice - 
Matice srbské, založené v Pešti v roce 1826, která 
od roku 1864 aktivně až do dnešních dnů působí 
v srbském Novém Sadu. Matice srbská vznikla 
jako peněžní fond k vydávání literárně zaměřené-
ho časopisu Letopis Matice srbské a zároveň i na 
podporu vydávání další srbské literatury. Úspěch 
tohoto projektu podnítil další slovanské národy 
v habsburské říši, které se stejným programem 
zakládají další „matiční“ nadace. Díky iniciativě 
přítele P. J. Šafaříka Františka Palackého vznik-
la při národně orientovaném Sboru k vědeckému 
vzdělávání řeči a literatury české, působícím při 
Vlastenském (dnes Národním) muzeu v Praze od 
ledna 1830, Matice česká jako peněžní fond na 
podporu vydávání české vědecké literatury.

Matice česká byla oficiálně ustavena dne 
1. ledna 1831 provoláním Vlastencům národní 
literatury naší milovným, pod které se vedle Fran-
tiška Palackého (1798–1876) podepsal jazykově-
dec Josef Jungmann (1773–1847), přírodovědec 
Jan Svatopluk Presl (1791–1849) a Rudolf kníže 
Kinský (1802–1836), který se zároveň stal prvním 
kurátorem (předsedou) Matice české. Ta měla za 

cíl získat dostatek financí na českou vědeckou en-
cyklopedii, která pro české vlastence znamenala 
dovršení jazykových emancipačních snah a pový-
šení češtiny mezi evropské vědecké jazyky.

Následující roky však ukázaly mimořádnou 
složitost projektu, který byl realizován teprve až 
v šedesátých letech 19. století v souvislosti s vydá-
ním Riegerova Slovníku naučného u nakladatele 
I. L. Kobera. Díky vypsané sbírce, která v českém 
prostředí nalezla odezvu především u katolic-
kých kněží, státních úředníků, učitelů a studentů2) 
v regionech, zvláště ve východních Čechách, se 
podařilo v prvních letech existence Matice české 
vydat základní jazykovědná a další vědecká díla 
(především pětidílný Jungmannův Slovník česko-
-německý v letech 1834 až 1839 nebo Slovanské 
starožitnosti P. J. Šafaříka v letech1836 až 1837), 
která zároveň ustanovila českou vědeckou ter-
minologii jako základ pro budoucí encyklopedii. 
Použití označení „matice“ pro tuto českou nadaci 
po vzoru Matice srbské brzy narazilo u rakous-
kých úřadů. I když jako první publikaci vydala 
silně servilní tisk Hlasy vlastenců ke dni 1. břez-
na 1832 na památku čtyřidcetiletého slavného 
panování J. M. císaře a krále Františka I., přišel 
v květnu 1833 zákaz užívat název Matice česká, 
a to v důsledku udání, že se ve skutečnosti jedná 
o spolek spiklenců proti rakouské vládě. Byly zde 
i obavy z vytvoření jakési jednoty slovanských 
národů v habsburské monarchii.

Matice česká se nuceně na několik let pře-
jmenovala na Základ peněžný, Pokladnice čes-
kého Museum k vydávání knih českých. Od čty-
řicátých let 19. století Matice česká realizovala 
svůj nakladatelský program v několika edičních 
řadách, ve kterých se objevovaly vědecká díla 

1) Slovo matice je srbochorvatského původu a znamená v překladu včelí královna. Symbolicky tím bylo myšle-
no, že tak jako včely přinášejí pilně do úlu potravu, aby včelí královna prospívala a úl tak dobře fungoval, tak 
správní vlastenci budou přinášet peníze na podporu národní literatury a jazyka, aby národ nezanikl a dobře se 
rozvíjel.

2) Ten, kdo věnoval nejméně 50 zlatých ve stříbře, se stal tzv. zakladatelem a dostával zdarma všechny publikace 
vydané nebo připravované Maticí českou. Například zvláště díky dobřanskému faráři Josefu Liboslavu Ziegle-
rovi se české knihy vydávané Maticí českou dále šířily na Náchodsku a Rychnovsku. 



40 U NÁS • PODZIM 2012 U NÁS • PODZIM 2012 41

OKéNKO
a časopisy, překlady, rovněž i edice starých čes-
kých literárních památek. Zasazovala se o lepší 
postavení českého jazyka na školách, snažila se 
o zvýšení úrovně literární kritiky, finančně pod-
porovala nadané studenty, také se později anga-
žovala při vzniku České akademie věd.

Teprve až po roce 1918 získávala Matice čes-
ká na svoji vydavatelskou činnost státní subvence. 
Její činnost byla výrazně omezena v době nacis-
tické okupace. Plány na bohatý rozmach po skon-
čení války s promyšleným edičním plánem brzy 
ukončil politický vývoj po roce 1948. 

Teprve po roce 1989 se činnost Matice české 
mohla konečně svobodně rozvíjet. Navázání na 
původní nakladatelský program však bránil ne-
dostatek financí, takže se její činnost zaměřila na 
popularizaci literární historie ve formě přednášek, 
besed, exkurzí apod. 

Na prahu 21. století byla vydavatelská činnost 
Matice české obnovena (naposledy v roce 2011 
vyšla kniha Lubomíra Sršně Nevšední příběhy 
portrétů ze sbírek Národního muzea) a byl za-
hájen projekt Čeští spisovatelé v regionech ČR, 
jehož smyslem je popularizovat především ve 

formě atraktivních venkovních informačních pa-
nelů nebo literárních expozic život a dílo českých 
spisovatelů v místech jejich působení. Ročně 
vzniknou přibližně čtyři panely. Konečným cílem 
je pokrýt panely celé území ČR.

V roce 2012 ve spolupráci se Společností bra-
tří Čapků vznikly dva informační panely věnova-
né Josefu Čapkovi, které jsou od 23. června 2012, 
kdy proběhlo jejich slavnostní odhalení, umístěny 
na náměstích v Žacléři a Hronově. Na rok 2013 
se plánují další informační panely pro Náchod-
sko: představí život a dílo hronovských rodáků 
Aloise Jiráska a Egona Hostovského. Jejich vznik 
je rovněž závislý na spolupráci s místními radni-
cemi, která je naštěstí výborná, což dokládá, že 
literární paměť měst a obcí je stále velmi živá. 
V elektronické verzi je uveden soupis všech dosud 
instalovaných panelů.  
Další informace naleznete na adrese: http://www.
nm.cz/snm/matice.htm   
Kontakt na jednatele Matice české, pana Pavla 
Muchku:  
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1, tel. 224 
497 333, e-mail: matice_ceska@nm.cz

Ze sbírky starých tisků Muzea Boženy Němcové 
v České Skalici. 2. část

Jan Harvilko

Pokračování článku, který byl otištěn v letním 
čísle, kde se autor zabýval obory historie a právo.

Filozofie
Z prací tohoto zaměření připomínáme spis 

Františka BACONA Vypsání nového světa před 
lety (Wypsánj nowého Světa před lety…), vydaný 
v Praze roku 1798. Přeložen byl z angličtiny od 
Gottfrída Jana Dlabače. Anglický filozof a státník 
Francis Bacon z Werulamu se narodil roku 1561 
v Londýně a zemřel roku 1626 tamtéž. Je autorem 
nového systematicko-vědeckého programu, který 
předjímá a formuluje požadavky renesance vůči 
vědě. Vedle spisů s touto problematikou je auto-
rem utopie Vypsání nového světa (New Atlantis, 
1626); nese jako většina prací tohoto druhu pla-

tónské vlivy. Svým významem se řadí k obdob-
ným spisům Th. Mora a Th. Campanelly.

Dalším titulem je Anselma SCHELLA Cursus 
Philosophiae Aristotelico-Thomisticae Abbre-
viatus…, z roku 1737. Pisatel byl profesorem 
teologie a převorem benediktinského kláštera 
v německém Weingatenu. Tento spis o aristotel-
sko-tomistické filozofii je určen pro řádové stu-
dium. Jde o stručné vypsání učení středověkého 
teologa a filozofa Tomáše Akvinského (1225-
1274), které bylo po něm nazváno tomismus. 
Schellova učebnice o třech dílech pojednává o lo-
gice, fyzice (filozofii přírody) a metafyzice.

Učebním textem je též kniha Caspara SAG-
NERA Institutiones Philosophicae…, vytištěná 
v Praze roku 1773. Její autor se narodil v polském 
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městečku Środa Ślaska roku 1721 a zemřel v roce 
1781 v Praze. V době svých studií na jezuitské ko-
leji vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a na pražské 
univerzitě studoval filozofii a teologii. Působil jako 
učitel na různých místech, byl děkanem filozofic-
ké fakulty pražské univerzity a mimo provincii 
působil v Madridu, kde vyučoval matematiku. Za 
nejvýznamnější Sagnerovo dílo je považován jeho 
třísvazkový spis Institutiones Philosophicae, který 
vyšel třikrát v Praze (v letech 1755-1758, 1766, 
1773) a jednou v Itálii. Autor v něm vykládá v jádru 
učení německého osvícence Ch. Wolfa a toto jeho 
podání se ukázalo být pedagogicky velmi účinné. 
Ve fondu knihovny je uloženo pouze torzo díla.

Hudba (kancionály)
Tento druh literatury zastupuje v našem výběru 

Šimona LOMNICKÉHO Kancionál aneb Písně 
nové historické, na dni obzvláštní sváteční po celý 
rok… (Kancyonál aneb: Pjsnie Nowé Hystoryc-
ké, na Dni obzwlásstnj Swátečnj po celý Rok…), 
vytištěný na Starém Městě pražském u Jiříka Ny-
grina roku 1595. Šimon se narodil v Lomnici nad 
Lužnicí v jižních Čechách roku 1552 a zemřel 
roku 1623 v Praze. Je autorem duchovních písní 
a her se zpěvy, světských i náboženských veršo-
vaných spisků a spisů mravoučných. Je tvůrcem 
prvního českého katolického zpěvníku Písně nové 
na evangelia (1580), na který navazuje námi ci-
tovaný Kancionál, přinášející písně k svátkům 
jednotlivých světců, které jsou parafrází pasioná-
lových legend. Texty písní jsou bez notace. Kan-
cionál Šimona Lomnického se stal inspirací pro 
zpěvníkovou tvorbu katolickou i nekatolickou. 

Dalším titulem je Kancionál český (KANCYO-
NÁL Cžeský, Do Tisýce PJSNJ, Na wssecky přes 
celý Rok Slawnosti…), vytištěný na Starém Městě 
pražském u Karla Josefa Jeřábka roku 1712. Jde 
o čtvrté vydání, které vyšlo nákladem Dědictví 
sv. Václava. Autorem tohoto významného hym-
nologického díla je Matěj Václav Šteyer, naroze-
ný roku 1630 v Praze; roku 1692 v tomto městě 
také zemřel. Tento jezuita působil jako učitel na 
jezuitských školách, byl však též kazatelem, ná-
boženským spisovatelem a překladatelem. Zalo-
žil Dědictví sv. Václava, které vydávalo českou 
katolickou literaturu. Kancionál byl určen nejen 
prostému lidu, ale i literátům a kantorům. Je opat-
řen pětilinkovým notovým systémem a obsahuje 
písně pro celý liturgický rok.

K východním Čechám se vztahuje Jana Josefa 
BOŽANA Slavíček rájský na stromu života, slávu 

Tvůrci svému prozpěvující… (Slawjček Rágský na 
Stromu Žiwota, Sláwu Tvůrcy Swému Prospěwu-
gjcý, To gest: Kancionál, Aneb: Kniha Pjsebnj…), 
vytištěný v Hradci Králové u Václava Tybelyho 
roku 1719. Katolický kněz, básník a pořadatel 
kancionálu Jan Josef Božan se narodil ve Frýdku 
roku 1644 a zemřel roku 1716 v Chroustovicích 
u Chrudimi, kde působil jako farář. Jeho kanci-
onál vyšel za finanční podpory hr. F. A. Šporka, 
mecenáše barokního umění. Obsahuje skladby 
různého stáří a provenience, určené lidovým vrst-
vám pro povznesení kostelního zpěvu. Přináší ně-
které písně Michnovy a snad i Bridelovy. Kanci-
onál je zčásti opatřen notací. Co do vnější úpravy 
je Slavíček rájský nejreprezentativnějším kanci-
onálem českého baroka. Byl používán zvláště ve 
východočeské diecézi.

Konfesijním pandánem k Slavíčku rájskému 
je Evangelický kancionál, obsahující v sobě pís-
ně duchovní staré i nové… (Evangelický Kancy-
onal, obsahugjcýj w sobě Pjsně Duchownj Staré 
y nowé…), vydaný Václavem Kleychem v Žitavě 
roku 1722 jako vydání druhé. Václav Kleych se 
narodil roku 1682 v Lažanech poblíž Litomyšle 
a zemřel v Necpalech u Martina roku 1737. Jako 
tajný vyznavač bratrské víry uprchl roku 1705 
s rodinou před pronásledováním do Žitavy, kde od 
roku 1708 počal vydávat české náboženské knihy. 
Jeho Evangelický kancionál patří k nejvýznamněj-
ším dobovým sbírkám české duchovní písně. Prv-
ní vydání tohoto zpěvníku, pašovaného z Žitavy 
do Čech tajným nekatolíkům, je z roku 1717.

Náboženství a teologie
Ze spisů tohoto zaměření jsme vybrali titul R 

.P. P. JACOBI TIRINI ANTVERPIANI SOCIE-
TATE IESV IN S. SCRIPTVRAM COMMENTA-
RIVS DUOBVS TOMIS COMPREHENSUS, který 
vydal Ioan. Bapt. Verdussen v Antverpách roku 
1668. Autor díla, teolog Jakobus Tirinus, se naro-
dil v Antverpách roku 1580 a zemřel tamtéž roku 
1636. Roku 1600 vstoupil do jezuitského řádu a při 
svém teologickém studiu se věnoval zvláště bib-
lické exegezi. Uváděná kniha je dvousvazkovým 
komentářem ke Starému a Novému zákonu. Vyšla 
celkem ve 26 vydáních – první je z roku 1632.

Opomenout nelze Antonína KONIÁŠE CLA-
VIS Haeresim claudens et aperiens. Kljč Kacýř-
ské Bludy K rozeznánj otwjragjcý, K wykořeněnj 
zamjkagjcý. Aneb Registřjk Některých bludných. 
pohorssliwých, podezřelých, nebo zapowěděných 
Kněh…, vytištěný u Jana Klimenta Tybelyho 



42 U NÁS • PODZIM 2012 U NÁS • PODZIM 2012 43

v Hradci Králové roku 1749. Antonín Koniáš se 
narodil v Praze roku 1691 a zemřel roku 1760 
v témže městě. Byl jezuitou a studoval filozofii 
a teologii v Klementinu. Byl náboženským spi-
sovatelem, ale proslavil se zvláště jako misionář 
a strhující kazatel. Svou ostrou protireformační 
činnost vyvíjel zvláště v severovýchodních a vý-
chodních Čechách. V listopadu 1725 se objevuje 
na Královéhradecku, které bylo známé kacíř-
skými náboženskými proudy. A. Koniáš napsal 
a sestavil řadu knih; z nich nejznámější je námi 
citovaný Klíč (Clavis), který sloužil misionářům 
k identifikaci závadných knih, které byly buď 
opravovány nebo páleny. Následující generace 
jej používaly jako „bibliografii“ české knižní 
produkce od jejích počátků do počátku 18. století. 
Námi uváděné vydání je druhé rozšířené, z roku 
1749. První je z roku 1729 a bylo též vydáno 
v Hradci Králové. 

Z hlediska dějin české teologie je cenná třídíl-
ná učebnice Jiljího CHLÁDKA Počátkové opatr-
nosti pastýřské… (Gilgjho Chládka, Kanownjka 
Premonstrátenského na Hoře Syon w Praze…Po-
čátkowé Opatrnosti Pastýřské, neb krátká Navče-
nj gak by se Pastýřové duchownj w powolánj 

swém chowati měli…), vydaná Janem Adamem 
Hájkem v Praze v letech 1780-1781. Jiljí Bartolo-
měj Chládek se narodil roku 1743 v Praze a v Pra-
ze roku 1806 také zemřel. Byl členem premons-
trátského řádu a pobýval v klášteře na Strahově. 
Roku 1778 byl promován na doktora teologie 
a současně jmenován prvním profesorem české 
pastorální teologie na pražské univerzitě. Peda-
gogická činnost jej přivedla k sepsání učebnice 
pastorální teologie, která svým osvícenským po-
jetím působila nejen na studenty, ale vliv měla též 
mezi vzdělaneckými kruhy.

V tomto příspěvku jsou zahrnuty pouze někte-
ré z celkového počtu asi 130 svazků, které jsou 
uloženy v Muzeu Boženy Němcové v České 
Skalici. Vybrány byly knihy známé i širší veřej-
nosti zcela neznámé, které však v české kultuře 
sehrály svoji roli. Přihlédnuto bylo při jejich vý-
běru i k vazbám na východočeský region, a to jak 
místem vydání, tak působností. Tyto knihy a čtyři 
desítky dalších byly prezentovány veřejnosti na 
výstavě starých tisků, která se uskutečnila roku 
2003 v areálu českoskalických muzeí.

OKéNKO OKéNKO

Jak šel čas v pardubické knihovně
Alena Součková

Krajská knihovna v Pardubicích si v roce 2012 
připomíná dvě výročí. První se týká založení Ve-
řejné obecné knihovny pardubické v roce 1897, 
tedy před 115 lety. Druhé výročí připomíná dese-
tileté působení knihovny jako krajské knihovny. 

Historii knihovny zajímavě mapuje a součas-
né generaci přibližuje i CD s názvem Jak šel čas… 
Ukazuje černobílé fotografie tehdejšího provo-
zu knihovny, popisuje zajímavosti historických 
domů a průběh jejich rekonstrukce a na barev-
ných snímcích dokumentuje současné prostory 
a nabídku služeb.

O tom, že podmínky pro fungování knihovny 
nebyly vždy příznivé, zazněly i referáty na slav-
nostním setkání k připomenutí výročí, které se 
uskutečnilo v přednáškovém sále Krajského úřadu 
v Pardubicích. Dnes Krajská knihovna v Pardubi-
cích sídlí ve třech historických domech na Pern-

štýnském náměstí v sousedství známé Zelené brány 
a jako krajská knihovna nabízí veřejnosti nejenom 
bohatý fond dokumentů, informační služby, regi-
onální studovnu, hudební oddělení a čítárnu peri-
odik. Příjemné prostory a bohatou nabídku knih 
poskytuje také dětem různých věkových kategorií. 
Prostory s dochovanými architektonickými prvky 
jsou obohacovány výstavami a jsou místy pro ko-
nání zajímavých akcí. Knihovna je rovněž centrem 
knihovnických, bibliografických a informačních 
služeb pro knihovny Pardubického kraje. Budovy 
jsou plně využity od podzemních prostorů až do 
podkroví. Pro uložení narůstajícího knihovního 
fondu byla před několika lety zprovozněna vestav-
ba depozitáře ve dvoře. Domy na náměstí byly pro 
účely knihovny předávány postupně od roku 1960 
a otevření vždy předcházela dlouhodobá rekon-
strukce nejenom stavební a technická pod přísným 

dohledem památkářů, historiků a archeologů. Pro-
story naposledy rekonstruovaného domu U Zlatého 
beránka se pro veřejnost otevřely v roce 2005 a tím 
se umožnilo rozšíření nabídky služeb pro nejmladší 
uživatele i činnost odborných pracovišť. 

Význam knihovny pro obyvatele města 
zhodnotil při revizi úředník státního knihovnic-
kého institutu v roce 1921 – zachoval se zápis: 

„...knihovna je dobře umístěna a zařízená, bohatá 
nabídka pečlivě vypravených knih svědčí, že měs-

to Vaše již od let chápalo veliký význam knihovny 
pro život národní…“ Přejeme Krajské knihov-
ně v Pardubicích, aby tato slova platila i nadále 
a knihovna patřila mezi významné a potřebné 
instituce města a kraje.

Více informací k nabízeným službám i his-
torii Krajské knihovny v Pardubicích najdete na 
webových stránkách http://www.knihovna-par-
dubice.cz a ve výročních zprávách.

Povídání o komiksu
Lukáš Vaníček

Komiks vnímají čeští čtenáři různě, a to i za 
předpokladu, že jeho historie má v Česku mno-
haletou tradici. Vždy však platil za okrajovou li-
teraturu. O tom svědčí například článek Ludvíka 
Vaculíka v Lidových novinách ze 14. září roku 
2011. Přímo v něm napsal: „Teď mi to (komiks) 
připadá infantilní, až ubohé. Stránku se Zeleným 
Raoulem v Reflexu obracím s pocitem ošklivosti.“ 
Tato krátká citace dokazuje, že i literát takového-
to formátu nepochopil či dosud nechce pochopit 
a začít číst komiks jako svébytné médium, které 
není jen literaturou pro děti a dospívající. Odka-
zuje tak na zaslepenost teoretiků před rokem 1989, 
že komiks není nic více než literatura pro děti. 

Cílem tohoto textu bude ukázat, že komiks 
není literatura, kde se pohybují roztomile barev-
né postavičky se superschopnostmi, ale dokáže 
nabídnout plnohodnotný zážitek i náročným čte-
nářům mnoha literárních žánrů. 

Historie komiksu
Pokud se nejprve podíváme na historii komik-

su jako takovou, můžeme začít už v pravěku. Na 
stěnách jeskyně Altamira namaloval lidský pře-
dek první komiks v historii. Můžeme jít dál přes 
egyptské fresky a reliéfy a zastavit se můžeme 
v 11. století u vzniku nástěnného koberce z Bay-
eux, na kterém autor podrobně v obrazech zachytil 
výpravu Viléma Dobyvatele do Anglie. Komiks 
provází lidstvo skutečně odnepaměti a v nezten-
čené míře jeho obliba pokračuje dodnes. 

Začátek toho klasického superhrdinského 
komiksu a jeho masovou oblibu můžeme hledat 

v Americe. V roce 1934 vzniklo nakladatelství 
a vydavatelství DC Comics. O pět let později 
bylo založeno Marvel Comics. Ostrá konkurence 
mezi těmito giganty dala vzniknout základním 
dílům komiksu, tak jak jej známe dnes. 

V Česku se komiks kvůli režimu vyvíjel zce-
la jinou cestou, ale přesto dokázal vytvořit zce-
la specifická díla, která však svým zaměřením 
zejména na mladší čtenáře odsoudila komiks na 
mnoho let. Můžeme zmínit například Rychlé šípy 
nebo Čtyřlístek. Speciální kapitolou, která by si 
zasloužila vlastní monografii, je autor Kája Sau-
dek a jeho velmi specifická komiksová tvorba. 

Jak číst komiks? 
Pokud se podíváme na teorii komiksu, zjistí-

me, že je zcela nemožné ji jednoznačně defino-
vat. Najisto však můžeme tvrdit, že komiks je 
polysemní médium. To znamená, že ke sdělení 
obsahu používá více kanálů. Oproti knize, která 
používá jen jeden kód – písmo -, používá komiks 
obraz, text a zvuky (znázorněné textem, barvou – 
ono komiksové BUCH, VŽAH). 

Komiks tedy nelze srovnávat s knihou. Jedná 
se o plnohodnotné a samostatné médium, které 
pracuje s jinými výrazovými prostředky a je tvo-
řeno jinými technikami než klasický psaný text. 
Komiks podle kreslíře Petr Kopla pracuje se zkrat-
kami a symboly. Zobrazená postava sice je přímé 
a názorné zpodobnění hrdinů a prostředí, ale po-
dle Kopla je to stále symbol, jakýsi návod, jak si 
postavu představit, i když se na stránce vyskytuje 
konkrétní obraz: „Komiks pracuje se zkratkami 
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a symboly, protože nelze převést literární text jen 
tak do komiksové podoby,“ dodává Kopl. 

Kniha Jak rozumět komiksu amerického kres-
líře Scotta McClouda tvrdí, že komiks pracuje se 
čtenářovou představivostí a je na ni zcela odká-
zán. A dokazuje to na velmi konkrétním případě: 
Máme obrázek 1, na kterém je nakreslený muž 
s nožem. Křičí: „Zabiju tě!“ Máme obrázek 2, na 
kterém je zobrazeno město, nad kterým zní křik: 

„ÁÁÁÁÁ.“ Na první pohled spolu vůbec nijak 
nesouvisejí, ale dáme-li je hned vedle sebe, začne 
pracovat čtenářova představivost. McCloud říká, 
že gró při čtení komiksu je právě prostor mezi 
dvěma obrázky, kdy startuje čtenářova představi-
vost, aby si spojil obrázek 1 a 2 do dějové linky. 
V tomto případě patrně muž s nožem splnil, co 
sliboval, a oběť zapíchl. Ta u toho vykřikla. 

Anebo to můžeme interpretovat tak, že oběť 
útočníka přemohla a píchla nůž do něj. Interpreta-
cí může být spousta, a proto jsou třeba další a dal-
ší obrázky a mezery, díky kterým může čtenářova 
mysl skládat děj za pomoci symbolů a zkratek na 
každém políčku, dokud si nesloží celý příběh, tak 
jak autor zamýšlel. Komiks tak vlastně funguje 
jako filmový pás. A filmovému médiu je podo-
ben více, než knize. Což můžeme dokázat jen na 
samotném procesu tvorby – ke komiksu se píše 
scénář, pracuje se s dialogy postavy a vytvářejí 
i technické poznámky, staví se scéna a podobně.

Oproti filmu má však komiks jednu nespornou 
výhodu. Jedná se o tištěné médium, takže se čtenář 
může vrátit k již přečteným věcem, což u filmu 
nejde. Zároveň lze na jednom políčku vyprávět si-
multánně dvě a více dějových linek. Dokonale to 
provedl Alan Moore v komiksu Watchmen, ve kte-
rém vypráví dva příběhy, které spolu ideově souvi-
sejí, i když se každý odehrává v jiné časové době. 
Na každém obrázku autor vypráví příběh svých 
hrdinů a u horního okraje se nachází speciálně ba-
revně odlišené okénko s jiným příběhem. Čtenář 
tak může porovnávat několik příběhových rovin.

Jaké má komiks žánry
Určit jednotlivé žánry v komiksu je velmi 

složité. Mimo jiné, někteří čtenáři berou komiks 
obecně jako jeden z žánrů fantastiky. Z předchá-
zejícího textu však jasně vyplývá, že toto dělení 
je špatné a scestné. Na druhou stranu, Bruce Ster-
ling v předmluvě ke knize Zrcadlovky jednoznač-
ně napsal, že dělit literaturu na žánry je hloupost. 
A v případě komiksů by bylo třeba vytvořit žánr 

skoro na každou knihu zvlášť. 
Komiks se vyznačuje zejména dvěma velmi 

výraznými atributy. Předně se v něm objevuje 
více násilí, vulgarit a erotiky než v jiných žánrech. 
Svým způsobem tak komiks reaguje na posměšky 
mainstreamu a vytěsnění na okraj mezi brakovou 
literaturu. Na druhou stranu, násilí ani sex nejsou 
všude a jejich míra se také stupňuje. Jen proto od-
mítat komiksy je krátkozraké, protože: 
a) nejsou všude – existuje mnoho děl, která se 

bez nich zcela obejdou;
b) nejsou samoúčelné a patří k dílu samotnému 

(ideální připodobnění je klasický naturalismus).
Stejně jako filmy jsou i komiksy odstupňo-

vané a na každé příčce je už i v češtině dostatek 
kvalitních knih, aby si každý mohl vybrat podle 
svého gusta. 

Druhým fenoménem, který beletrie prakticky 
nezná, je takzvaný crossover – spojování různých 
samostatných hrdinů. 

V ideálním případě by bylo nejlepší vytvo-
řit zcela novou, vlastní a jedinečnou komikso-
vou terminologii, která by obsahovala i vlastní 
komiksové žánry. Kdybychom museli komiks 
vlomit do již zavedených žánrů, museli bychom 
použít obecný pojem fantastika. Komiksy se blíží 
žánru sci-fi, fantasy a hororu. 

Novinový strip
Komiksem může být i krátký útvar zvaný strip. 

Komiksový strip zná každý, stačí se podívat do 
nejbližších novin. Vyznačuje se několika znaky 

– je krátký, většinou má jen tři políčka, a je hu-
morně, sarkasticky nebo kriticky laděný. Mohli 
bychom říci, že se jedná o jakýsi komiksový epi-
gram. Pokud má nějaký komiks nejblíže k běž-
nému publiku, je to právě strip. Je nejvíc civilní, 
zaměřený na současnost, kterou popisuje. Je to 
vlastně sekvenční satira. 

Kdybychom měli uvést nejoblíbenější strip, 
bude to Calvin a Hobbes od Billa Wattersona 
o sedmiletém klukovi, který žije ve světě vlastní 
fantazie. Podle soudu mnoha kritiků zatím ne-
vznikla lepší sonda do duše a světa sedmiletého 
kluka, naplněných fantazií, naivitou, dětskostí 
a upřímností, než právě tento strip. 

Závěrem
Uvést kanonická díla komiksu nelze. Záleží na 

žánru i vkusu čtenáře. Komiks není jen Čtyřlístek, 
ale zcela seriózní médium, jehož každý projev – 

kniha, strip, sešit - má svůj účel a svého čtená-
ře v jakémkoliv věku. Komiks nabízí zamyšlení 
i zábavu a na rozdíl od knihy se dá celý přečíst 
a naplno vychutnat i do několika hodin.

Zdroje:
• McCloud, Scott. Understanding Comics. New 

York: Harper Paperbacks, 1994.

• Vaculík, Ludvík. Poslední slovo. Lidové novi-
ny. 14. 9. 2011.

• Vaníček, Lukáš. Wetemaa jako komiks – roz-
hovor s Veronikou Válkovou a Petrem Koplem 
[online]. 2012 [cit. 21. 07. 2012]. Dostupné z: 
http://fantasyplanet.cz/clanek/wetemaa-jako-

-komiks-rozhovor-s-veronikou-valkovou-a-
-petrem-koplem

Kdo je Barbora Čižinská

Oddělení služeb knihovnám

Knihovnická praxe
Bude to stručné: během studia praxe mj. v in-

formačním středisku IKEM, kde jsem zatoužila 
věnovat se i pod dojmem naší profesorky PhDr. 
Stöcklové lékařským informacím, od začátku stu-
dia práce v knihovně našeho Ústavu informačních 
studií a knihovnictví (knihovník, katalogizátor), 
pak též retrokatalogizace v odborné knihovně 
Ministerstva financí, kde mi po ukončení studia 
bylo nabídnuto místo. V knihovně Ministerstva 
financí jsem se dostala k službám, rešerším, edi-
tování webu aj. a po 3 letech, kdy jsem cítila, že 
už moc profesně nerostu, jsem byla vybrána jako 
vedoucí odborné knihovny, a tak jsem za 5 let 
„úřadování“ spolu se 14 kolegy zkusila ode všeho 
kousek. Starost o lidi, rozpočet, fondy a prosto-
ry, akvizici, článkovou dokumentaci a spokoje-
nost čtenářskou. Přiznám se, že každá zkušenost, 
i když toho vzhledem k mému věku tolik není, mi 
v současné práci přijde vhod.

Jaká knížka leží na nočním stolku?
Aktuálně Pohádky a pověsti z moravské brány 

(M. Lisická), vyřazené z fondu naší knihovny.

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka
Je toho víc, což asi u knihovnice nepřekvapí. 

Kromě pohádek jen namátkou Staré řecké báje 
a pověsti (E. Petiška), Tracyho tygr (W. Saroy-
an), Prorok (Ch. Džibrán), Monology (M. Kun-
dera), Narcis a Goldmund (H. Hesse), Zrcadlo 
a maska (J. L. Borges), Něžný barbar (B. Hrabal), 
Pán prstenů (J. R. R. Tolkien)… Ráda jsem četla 
o osudech konkrétních lidí, např. o B. Němcové, 
M. Curie-Sklodowské a mnoha dalších.

O čem by měla být knížka, jejíž děj byste chtěla 
prožít?

Ráda bych přišla na kloub nějaké záhadě, aby 
v tom bylo objevování, aby se splétaly a rozplé-
taly nitky, ale nic moc riskantního, na to nemám 
povahu. Zahrála bych si na Fleminga nebo Schli-
emanna či rozluštila ještě nerozluštěné písmo…, 
ale možná se o tom jen dobře čte, ale kdyby to 
měl člověk prožít, tak to chce jistě kvantum vě-
domostí, hodně, hodně trpělivosti a snad i notnou 
dávku štěstí.

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé 
setkání s knihovnou)

Vybavila se mi nádherná historická studovna 
knihovny Uměleckoprůmyslového muzea (místo 
mé první praxe) a její přilehlé patrové sklady, kde 
jsem poprvé viděla, že formátové stavění skutečně 
existuje. A pak knihovna tehdy katedry nyní ÚISK 
FFUK, kde za lístkovým katalogem a regály ne-
bylo knihovnici vidět, a následné shánění krabic 
od banánů pro stěhování knihovny, což tak nějak 
předznamenává, co se v naší práci často děje.

Co Vás v knihovně nejvíce baví?
Lidi, knížky a hledání informací. Mám slabost 

pro rešeršní služby – popovídat si s uživatelem, 
co potřebuje, pak chvíle přemýšlení, kde všude 
hledat, s čím se co pojí, na chvíli proniknout do 
tématu a jeho kontextu a pak to uživateli na zla-
tém podnose naservírovat. V poslední době jsem 
zas v profesi ochutnala, jaké to je, když můžete 
uplatňovat nápady a rozvíjet je s kolegy, přihrá-
vat si a společně něco vzniká.

OKéNKO KDO Je



46 U NÁS • PODZIM 2012 U NÁS • PODZIM 2012 47

Kdo je Markéta Tučková

Oddělení služeb knihovnám

Knihovnická praxe
Koncem roku 2008 mě oslovila starostka obce 

Batňovice, zda bych neměla chuť převzít knihov-
nu. V únoru 2009 se do nově zrekonstruované 
knihovny navezly knížky z výměnného doplňko-
vého souboru MěK Trutnov. V březnu jsem už 
první dětské čtenáře zvala na první Noc s An-
dersenem. V roce 2010 jsem získala Cenu hejt-
mana Královéhradeckého kraje za vzorné vedení 
obecní knihovny v rámci soutěže Vesnice roku. 
Zároveň jsem postoupila do celostátní soutěže 

„Knihovna roku 2010“. V loňském roce jsem se 
zúčastnila základního knihovnického kurzu pro 
obecní knihovny, který pořádala Studijní a vě-
decká knihovna v Hradci Králové ve spolupráci 
s Knihovnou města Hradce Králové.

Jaká knížka leží na nočním stolku?
Na nočním stolku mám hned několik knížek. 

Mám pětiletou dceru, které každý večer před spa-
ním čtu. Nyní dočítáme knihu Domov pro Marťa-
ny od M. Drijverové, jinak musím podotknout, že 
velký úspěch měly knihy od I. Peroutkové Anič-
ka na horách, Anička a její kamarádky atd. Ráda 
něco vyrábím a tvořím, a protože nápady čerpám 
z knih, tak jich mám na svém nočním stolku hned 
několik (Topp sešitky, 52 nápadů pro děti na ka-
ždý týden v roce, Největší kniha nápadů na celý 
rok). Večer před spaním čtu většinou oddychové 
knížky, nyní čtu „Zápisky z plodové vody“ od 

P. Braunové a R. Pártlové.

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka
V dětství jsem měla oblíbenou knihu Boříkovy 

lapálie od V. Steklače. K přečtené knížce se již 
většinou nevracím.

O čem by měla být knížka, jejíž děj byste chtěla 
prožít?

Který děj knihy, bych chtěla prožít? Možná na 
chvíli být takovým moderním Robinsonem Cru-
soem. Na pěkném ostrově, slyšet šumění moře, 
obklopena pěknou přírodou a pod palmou si číst 
zajímavou knihu. 

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé 
setkání s knihovnou)

Do knihovny mě poprvé přivedl starší bratr, 
bylo mi asi 8 let. Bratr byl vášnivý čtenář a doma 
neustále „ležel“ v knihách. Knihovnicí ve Rtyni 
v Podkrkonoší byla tehdy paní Hrubčínová, na-
vštěvovala nás ve škole nebo jsme přicházeli na 
besedy do knihovny. Besedy ovšem nebyly tak 
nápadité jako dnes.

Co Vás v knihovně nejvíce baví?
Jsem ráda, že můžu být knihovnicí v malé 

obecní knihovně. Práce je tu opravdu velmi roz-
manitá. Baví mě připravovat besedy pro děti, vy-
mýšlet soutěže a tvořivé dílničky, ale snad nejvíc 
se těším na nové knihy, které nakoupím nebo 

Jak si poradíte s tzv. „otravným“ čtenářem (pří-
padně kolegou)?

Přiznám se, že s tím nemám moc zkušeností. 
Teď se nám aktuálně osvědčila strategie „nasypat 
si popel na hlavu“ a vysvětlit, čtenáře to odzbro-
jilo. (Nepřiživovat konflikt.) Jinak asi trpělivost 
a pak si ulevit mezi svými.

Co Vás vždycky potěší?
Když se něco povede, když vidím, že má ně-

kdo radost.

Co Vás zaručeně naštve?
Nespravedlivé obvinění a takové to rozhodo-

vání bez znalostí.

Čím děláte nejčastěji radost svým blízkým?
Asi tím, že spolu trávíme čas, že je pochválím, 

vyslechnu, nevím. Jinak mým holčičkám je lehké 
udělat radost, ukážete oblíbené obrázky, přečtete 
pohádku, koupíte zmrzlinu.

Oblíbený citát
Mám celé sešity vypsané z knížek, myšlenek, 

které mně přišly chytré nebo vystihovaly můj po-
cit. Vtírá se mi jeden citát z Něžného barbara, ale 
asi bych už necitovala přesně.

dovezu z MěK Trutnov. Mám radost, pokud je 
čtenář spokojen s výběrem knih.

Jak si poradíte s tzv. „otravným“ čtenářem (pří-
padně kolegou)?

Nemám v knihovně otravného čtenáře, a po-
kud mě někdo naštve, snažím se to „přejít“. Čtená-
ři si většinou v knihovně rádi sednou a popovídají.

Co Vás vždycky potěší?
Potěší mě květina, ale i práce na zahradě. Udě-

lá mi radost i ranní káva na terase, kde mi krásně 
kvetou fuchsie. Samozřejmě mě těší i pochvala. 
Radost mi udělal i nedávno jeden pětiletý kluk. 
Přišla jsem odpoledne do školky pro dceru a on 
mi povídá: „To jsem, paní knihovnice, zvědavý, 

co pro nás zas příště připravíte, dnes se mi to moc 
v knihovně líbilo.“ 

Co Vás zaručeně naštve?
Zaručeně mě naštve nespravedlnost, přetvářka 

a lež.

Čím děláte nejčastěji radost svým blízkým?
Asi dobrou náladou, jinak nevím. Museli bys-

te se zeptat jich.

Oblíbený citát
Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum. 

(Seneca)
Přísloví, na které si vždy vzpomenu, když se 

mi něco nepovede: Všechno zlé je k něčemu dobré.

Kdo je Marta Lelková

Oddělení služeb knihovnám

Knihovnická praxe
Moje praxe v knihovně není moc dlouhá. Pra-

cuji v oddělení regionálních služeb v náchodské 
knihovně pátým rokem. Za tu dobu jsem se vy-
pracovala na „nepřekonatelnou“ baličku knih 
(co se týká rychlosti), přebornici v přesunování 
regálů, řazení, spravování a značení knih. Přibý-
vají obecní knihovny, kde se knihovnické procesy 
automatizují, a mění se i charakter mé práce. Je 
potřeba knihovníka naučit pracovat s knihovnic-
kým programem, pomoci mu vytvořit a následně 
spravovat webové stránky knihovny a mnohé dal-
ší záležitosti podle konkrétních potřeb knihovny.

Jaká knížka leží na nočním stolku?
To nebude jednoduchá odpověď. U postele 

noční stolek nemám. Zato nad postelí mám docela 
velkou polici. Tím pádem se na ni hodně vejde. 
Kromě jiného i knih. Knížky tam mám ve frontě 
a ta se často mění podle mých momentálních po-
třeb a zájmů. Ale co je tam trvale, je Bible, 1000 
rad pro zahrádkáře, Slovník cizích slov a nechy-
bějí tam ani aktuální čísla knihovnických časopisů.

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka
V dětství to byla kniha Slovenské ľudové roz-

právky, později Malý princ, knihy Dostojevské-
ho, poslední knihy, které se mi líbily, byly Sidra 
Noah a Marta v roce vetřelce.

O čem by měla být knížka, jejíž děj byste chtěla 
prožít?

Nevím, o čem by měla být, já asi nejsem snílek 
a mám co dělat s tím, co mi přináší můj život. Ale 
vím přesně, o čem by být neměla. O válce, o kon-
centrácích, o nevěře.

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé 
setkání s knihovnou)

Bude to vzpomínka na příhodu, která se stala 
asi před 3 roky v Národní knihovně, kam jsem 
chodila na knihovnickou rekvalifikaci. O přestáv-
kách jsme vždy měli nachystané kafe na chodbě. 
To abychom jídlem a pitím neušpinili krásné 
prostory učebny. Jednou jsem v družné debatě 
se spolužáky popíjela kafe a svačila. Potřebovala 
jsem si něco vybrat z tašky, proto jsem kafe od-
ložila na stůl. Stačila chvilka nepozornosti a celý 
obsah pohárku se ocitnul na přilehlé stěně. S hrů-
zou jsem se dívala na obraz, který kafe vytvořilo. 
Nebyl malý. Spolužáci pomáhali dílo zneviditel-
nit, ale výsledek byl opačný. Někdo radil, abych 
to nechala tak a nikomu nic neříkala. Kdybych 
byla na základce, možná bych i radu poslechla. 
Tady to nešlo. Musela jsem za Zuzanou Ježkovou, 
abych přiznala, co jsem natropila. Jelikož jsem 
Slovenka a v Česku jsem žila teprve 2 roky, s češ-
tinou jsem byla hodně „na štíru“. Cestou jsem 
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řešila jazykový problém. Jestli se správně řekne 
stěna nebo zeď. Rozhodla jsem se pro zeď. Popsa-
la jsem Zuzaně celou nešťastnou příhodu a můj 
opis končil slovy: “…a nechtěně jsem oblila zeď.“ 
Věděla jsem, že nesklidím pochvalu, ale v Zuzči-
ných očích se objevilo o dost větší zděšení, než 
jsem čekala. Chtěla vidět místo činu. Když jsem 
ji tam zavedla, zděšení se změnilo na potlačovaný 
smích a ujištění, že se to spraví. Nechápala jsem 
tyhle reakce. Pořád mi vrtalo hlavou, proč se tak 
vylekala a pak usmívala. Pojala jsem pochybnost 
ohledně svého slovního popisu celé situace. Teď 
už ne stěna versus zeď, nějak se mi najednou ne-
zdál ani výraz „oblila“. A pak mi to došlo, co si 
asi Zuzka podle mého popisu myslela. Proto to 
vyděšení a pak úleva. Po konzultaci s manželem 
se moje podezření potvrdilo. Tak to se mi poved-
lo! I teď se směju, když si na to vzpomenu.

Co Vás v knihovně nejvíce baví?
Asi to, že moje práce není jednotvárná a umož-

ňuje mi růst po každé stránce.

Jak si poradíte s tzv. „otravným“ čtenářem (pří-
padně kolegou)?

Moje práce není prací se čtenářem, ale spíš 
s knihovníky. Ale dělala jsem i v půjčovně, jako 
záskok za nemocnou knihovnici v knihovně 
v Hronově. Bylo to jen pár měsíců. Za tu dobu mi 
ani ti, kteří ten přívlastek měli, nepřipadli otravní. 
Na kolegy si taky nestěžuji. A když je někdy dus-
no, tak mi pomůže to, že se vypovídám manželo-
vi, a milosrdný čas, který všechno urovná.

Co Vás vždycky potěší?
Pochvala a uznání, když se o něco hodně sna-

žím a povede se to.

Co Vás zaručeně naštve?
Lidská zloba a nespravedlivost, nadutost.

Čím děláte nejčastěji radost svým blízkým?
Hlavně dobrým jídlem a snad i zájmem o ně.

Oblíbený citát
Jsou to spíš přísloví, která ráda používám. Tře-

ba: „Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří.“

Kdo je Tomáš Koloc

Zuzana Hloušková

Narodil se 27. prosince 1977 v Pardubicích, 
od té doby žil ve Všetatech u Mělníka, Zruči nad 
Sázavou, Golčově Jeníkově, Praze, Hradci Krá-
lové, švýcarském Bernu, velšském Monmouthu, 
sudetském Tachově a v Srbči na Rakovnicku. Po 
maturitě na Gymnáziu a Střední pedagogické 
škole v Čáslavi pracoval jako knihovník, textař, 
asistent stomatologa, sanitář, pouliční prodejce, 
pracovník technických služeb, prodavač nábytku, 
redaktor festivalový (Techfilm), deníkový (Haló 
noviny), časopisecký (revue PROSTOR), rozhla-
sový (ČRo 6, ČRO HK) a nakladatelský (Mladá 
fronta, Synergie).

Během studií občanské výchovy a českého ja-
zyka na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec 
Králové, která se nakonec rozhodl z vlastní vůle 
nedokončit, spoluzaložil společenský čtvrtletník 
České listy, který souběžně převzal tradici filoso-
fického časopisu Prométheus. Paralelně účinko-
val v neformálním Studentském divadle poesie, 

kde se společně s Patrickem Ungermannem, Vla-
dimírem Soukupem, Martinem Karlíčkem a dal-
šími spolupracovníky z akademické obce věnoval 
přednesu poezie, dramatizaci povídek i malým 
divadelním formám, a působil také v redaktorské 
trojici krátce vycházejícího jaksenámbudechtítní-
ku Květinky literární.

Neutuchající potřeba sdělovat své pocity a my-
šlenky vyústila v bohatou publikační činnost v pe-
riodikách poněkud zvučnějších názvů. Své články 
uveřejnil mj. ve Tvaru, Listech, Hospodářských 
a Pirátských novinách, Reflexu, Meduňce, věstníku 
české Obce křesťanů Okruh a střed a slovenském 
deníku Slovo, rozhlasové rozhovory na vlnách ČRo 
Hradec Králové, kreslené vtipy pak v magazínech 
Trnky-Brnky a Srandokaps. Je také autorem dvou 
vydaných sbírek poezie a krátkých próz: Osek (Gau-
deamus, 2001) a Někdy je to blízko (Tvar, 2003).

O charakteru jeho tvorby vypovídají samy 
verše: „Básník musí být tak slabý/ aby mu i kla-

sy obilí kůži štětinami propichovaly./ Aby když 
z nebe teče žhavá tresť/ ho zasáhla jako blesk/ 
a skrze konce prstů vyšla s výbuchem/ po kterém 
zbudou oči/ dokořán otevřené...“ Svět je pro něj 
zraňujícím očistcem, kterým musí projít s poci-
tem, že jen občas má na dosah to, co kromě něj 
každý zná, a tak stojí raději trochu mimo se svým 
typicky pábitelským přesvědčením. Ne nadarmo 
je jeho nejoblíbenějším českým spisovatelem 
Bohumil Hrabal a jídlem pudink, který Tomáš 
Koloc rád vaří a užívá jako životozáchranný lék.

Určité období jeho života je příznačné osci-
lací v prostoru vymezeném trojúhelníkem Praha 
– Brno - Hradec Králové. Toto bermudské blou-
dění naštěstí ukončilo zastavení v Hradci Králové, 
kde se Tomáš Koloc nakonec usadil, a tak se naše 
východočeská metropole může pochlubit další 
nepřehlédnutelnou osobností. Jedna etapa života 
se uzavřela, symbolicky i dokončením šestiletého 
studijního programu Akademie sociálního umění 
na jaře 2012 (příznačně absolventským předsta-
vením hry Carla Pietznera Epifánie – moderní 
tříkrálová hra), další se otevírá...

V současné době pracuje Tomáš Koloc jako so-
ciální asistent v královéhradeckém charitním stře-
disku sociálních služeb pro lidi bez domova Dům 
Matky Terezy a jako učitel angličtiny v jazykové 
škole. Stal se spoluzakladatelem královéhradecké-

ho Spolku přátel krásného slova, kde působí jako 
lektor dílny tvůrčího psaní v žánru poezie, a v re-
dakční radě spolkového časopisu Škrabopis.

Ve volných chvílích se Tomáš Koloc stále vě-
nuje vlastní literární a publicistické tvorbě. Kromě 
deníku Britské listy se jeho texty pravidelně obje-
vují v týdeníku Kulturní noviny (především fejeto-
ny), měsíčnících ČiliChili (reportáže a rozhovory) 
a Dobrá adresa (literární útvary) a v reklamním 
magazínu Šťáva (rozhovory). Na svém kontě má 
interview s řadou významných osobností, např. 
s Vlastimilem Brodským, Zdeňkem Svěrákem 
nebo Ivanem Klímou. Příležitostně se uplatňuje 
jako překladatel, podílel se např. na vzniku české-
ho ekvivalentu velmi diskutované a literáty cito-
vané knihy Helen Schucmanové A Course in Mi-
racles či známé pohádky N. D. Walshe Malá duše 
a Slunce. Připravuje k vydání také novou sbírku 
poezie a pracuje na životopisné knize o scenáristo-
vi Jaroslavu Dietlovi. Jeho velkým snem je vydat 
sbírku reportáží, ve kterých využívá svůj dar obje-
vovat krásu, kde by ji nikdo nehledal.

S Tomášem Kolocem coby moderátorem 
budeme mít možnost se setkat v hradecké SVK 
v rámci cyklu besed se známými osobnostmi, kte-
rý bude zahájen již letos v září povídáním s reži-
sérem Karlem Smyczkem.

Jan Holan – vzpomínka na zasloužilého 
kopidlenského knihovníka

Karel Štefek

Vracím-li se ve vzpomínkách k dávno minu-
lým událostem a postavám našeho městečka, ne-
mohu pominout pana řídícího Jana Holana. Byla 
to nevšední osobnost, žijící i v důchodu činoro-
dým způsobem. Patřil mu dům čp. 54 na náměstí, 
s rozsáhlou ovocnou zahradou, kterou sám pečlivě 
obhospodařoval. S láskou se věnoval i včelařství.

S nemenším zaujetím obětavě po více než 
třicet let spravoval městskou knihovnu. Ta byla 
dlouhá léta umístěna v radnici. Na sklonku tři-
cátých let dvacátého století přesídlila do budovy 
staré školy, kde setrvala (s krátkou přestávkou 
ke konci nacistické okupace) dalších několik de-
setiletí. Prostorná místnost knihovny v prvním 
poschodí byla nízkým pultem rozdělena na dvě 

části. Ve větší stály regály s knihami, menší byla 
vyhrazena čtenářům. U malého stolku zapisovala 
knihovníkova pomocnice výpůjčky.

Provozu knihovny vévodil pan řídící Holan, 
z jehož mužné, věkem nepoznamenané postavy 
vyzařovala neochvějná autorita. On řídil práci 
zapisovatelky i pomocníků, které si vybíral z řad 
čtenářů – žáků místních škol. Byl jsem jedním 
z nich. Tohoto projevu důvěry jsme si všichni 
velmi vážili. Pomocníci směli zprvu zařazovat 
vrácené knihy a někteří později i obsluhovat čte-
náře. Rozhodující roli při komunikaci se čtenáři 
měl ovšem sám pan řídící, který za dlouhá léta 
knihovnické praxe všechny čtenáře dobře znal 
a věděl, co komu poradit a nabídnout.

KDO Je KNiHOvNicKé vZPOMíNáNí



50 U NÁS • PODZIM 2012 U NÁS • PODZIM 2012 51

Milovníkům historické beletrie mohl doporučit 
četné spisy V. Beneše Třebízského a především 
díla svého milovaného Aloise Jiráska. Mohl se 
pochlubit i vzácným exemplářem Zapovy Kroniky 
českomoravské. Zájemcům o přírodu nabízel teh-
dy velmi oblíbené knížky J. Vrby. Značné oblibě 
se těšila díla z venkovského a maloměstského pro-
středí – spisy B. Němcové, K. Světlé, K. V. Raise, 
J. Š. Baara, I. Hermanna, J. Morávka a další. Vel-
ký zájem byl i o humoristický román A. Jeneho 
o vychytralé chalupnici Kačce Vomáčené. Dobře 
bylo postaráno i o přátele lehčího žánru. Zkrátka 
nepřišli ani čtenáři nároční, žádající díla světové 
literatury (např. V. Huga a dalších, z novějších 
autorů třeba L. Bromfielda nebo K. Winsorové).

Knihovna měla i slušnou zásobu knížek pro 
děti a mládež. Pro klukovské čtenáře byly samo-
zřejmě nejpřitažlivější knihy K. Maye a E. Salga-
riho. Ovšem aby si mohli půjčit Old Surehanda 
nebo Horu světla, dostali nejdříve od pana řídí-
cího za úkol přečíst si Jiráska. Ne proto, že to 
byl jeho oblíbený autor. Moudrý pan řídící nepo-
chybně chtěl v mládeži probouzet zájem o dějiny 
národa a pěstovat její vlastenecké uvědomění. 
Tedy to, čemu dnes říkáme vědomí národní iden-
tity. To bylo významné zvlášť v době okupace, 
kdy se žáci o dějinách a tradicích národa nemohli 
dozvědět ani ve škole. Ale povídejte desetiletým 
klukům o národní identitě, když jejich fantazie 
bloudí po exotických krajinách a opájí se činy 
Old Shatterhanda a Vinnetoua.

Musím kajícně doznat, že jsem ušlechtilý zá-
měr pana řídícího tehdy také nechápal. Protože 

jsem měl Jiráska rád a znal jeho dílo, leckdy jsem 
spolužáky seznamoval s obsahem uložené četby, 
aby splnili náročnou podmínku.

Pan řídící byl knihovníkem celou svou bytos-
tí. Měl rád knihy, vážil si jich, opatroval je a vedl 
k tomu i své čtenáře. Oddaná služba knize a čtená-
řům byla neodmyslitelnou součástí jeho života. Za 
to mu patří i po tolika letech naše uznání a vděčnost.

Zbývá ještě uvést poznámku o systému orga-
nizace a evidence, který pan řídící Holan užíval. 
Byl to systém jednoduchý, který ve své době 
v podmínkách nevelkého městečka velmi dobře 
fungoval. Jednoduchostí se vyznačoval již prin-
cip třídění knižního fondu, který rozlišoval belet-
rii, poezii, cestopisy a dětskou literaturu. Rovněž 
dokumentace byla jednoduchá. Kromě přírůstko-
vého seznamu byl pořízen abecedně uspořádaný 
autorský seznam literatury, obsahující u každého 
autora název díla a signaturu. Ve třetí knize byla 
podchycena evidence čtenářů a výpůjček. Užíva-
lo se i čtenářských průkazů.

V poválečné době sílily snahy sjednotit kni-
hovnickou praxi a obohatit ji o nové formy práce 
se čtenářem. V souvislosti s tím bylo potřeba za-
vést i jednotný systém třídění, evidence a výkaz-
nictví, respektující nové potřeby. Byl to ovšem 
systém mnohem složitější. Tyto náročné změny 
uskutečňovali postupně nástupci pana řídícího 
Holana. Díky jejich obětavé práci se za víc než 
půl století městská knihovna Kopidlna pronikavě 
změnila. Dnes je moderním zařízením, úspěšně 
rozvíjejícím mnohostrannou kulturní činnost.

Knihovníci v Kopidlně

Miroslav Vystrčil

Po odchodu p. řídícího Holana vykonávali 
funkci městského knihovníka v Kopidlně Karel 
Štefek - student, Václav Šípek - knihař, Karel 
Fišera - ředitel školy v. v., Jan Šimůnek - učitel 
Zahradnické školy Kopidlno, Jiřina Pěničková 
a současná knihovnice Romana Komárková.

Požádali jsme o rozhovor jednoho z nich, 
který ještě žije, doc. PhDr. Karla Štefka, CSc. 
Vzpomínali jsme na jeho působení v kopidlenské 
knihovně v 50. letech.

Když pan řídící Holan v roce 1950 ukončil své 
mnohaleté působení ve funkci městského kni-
hovníka, byla tato úloha překvapivě svěřena 
tehdy vám, mladému studentovi jičínského gym-
názia. Jak k tomu došlo?

O toto neobvyklé řešení se přičinil tehdejší 
okresní knihovnický inspektor p. Jan Čech, kte-
rý přesvědčil představitele města, že je potřeba 
změny ve vedení knihovny využít k uskutečnění 
odlišného stylu její práce. Ta se měla přizpůsobit 
tehdejším požadavkům na činnost knihoven. Šlo 

hlavně o zavedení nových forem práce se čtená-
řem. Prvním krokem měla být širší možnost vol-
ného výběru literatury, poté mělo následovat pořá-
dání besed o literatuře. Protože vedení města tehdy 
nemělo vhodnou osobu pro uskutečnění těchto 
záměrů, přijalo návrh inspektora Čecha, aby byla 
o pomoc požádána místní organizace mládeže.

Takové netradiční řešení nebylo v té době nijak 
výjimečné. Ale proč padl návrh právě na tebe?

Zřejmě proto, že jsem měl hlubší zájem o kul-
turu, slušné znalosti literatury a snad i proto, že 
jsem už získal elementární zkušenosti z knihov-
nické praxe pod vedením p. řídícího Holana, kte-
rému jsem dělal v kopidlenské knihovně několik 
let pomocníka.

Měla se pomoc organizace mládeže místní 
knihovně projevit i jinak?

Ano. Počítalo se, že kolektiv dobrovolníků 
bude pomáhat hlavně při úpravách knihovny, roz-
misťování nábytku a dalších manuálních pracích.

Probíhaly pak práce podle těchto předpokla-
dů? Víme ze zkušenosti, že počáteční elán ob-
vykle po nějakém čase ochabne.

Jistě. Když byly vykonány základní úpravy, 
došlo k přestávce, ve které probíhaly speciální 
práce. V další etapě šlo hlavně o balení knih a teh-
dy pomoc kolektivu mladých začala ochabovat.

O jaké speciální práce šlo?
Především to byla revize knižního fondu, kte-

rá spočívala na knihovnickém inspektorovi. Byly 
to dlouhé hodiny úmorné práce, kdy jsme brali 
jednu knihu po druhé, a pan Čech rozhodoval, jak 
s ní dále naložit.

To se jistě neobešlo bez nepopulárních rozhod-
nutí, které knihy budou ponechány, a které vy-
řazeny. Podle jakých hledisek se při tom postu-
povalo?

V převážné většině byly vyřazovány knihy 
léty půjčování fyzicky silně opotřebované. Žel, 
byly mezi nimi i spisy Aloise Jiráska. Inspektor 
Čech tehdy zařídil, že knihovna dostala náhradou 
za vyřazené tituly celý nově vydaný soubor Ji-
ráskových spisů, redigovaný Zdeňkem Nejedlým. 
Ale ukázalo se, že mnozí čtenáři neměli k no-
vému vydání důvěru a odmítali si ho půjčovat. 
Snad dnes již mohu říci, že po ukončení změn 
v knihovně jsem řadu vyřazených knih zase tajně 
vrátil do oběhu. Dále byly, v souladu s tehdejšími 
požadavky, vyřazovány knihy nevalné literární 

hodnoty. Celkem zanedbatelný byl počet knih 
odstraněných z ideologických důvodů. Pokud se 
dobře pamatuji, šlo o publikace nepříliš známých 
autorů, které si stejně nikdo již nepůjčoval.

Nevedla prováděná revize ke vzniku podezření, 
že jde o čistku připomínající činnost známého 
Ant. Koniáše? 

Jistě. I takové názory se tehdy vyskytly.

Jak dlouho jsi ve funkci knihovníka působil 
a z jakých důvodů jsi ji nakonec opustil?

Nebylo to období dlouhé. Trvalo snad jen ně-
kolik měsíců, ale bylo vyplněno velikým množ-
stvím práce a starostí. Důvody, proč jsem svoji 
knihovnickou misi ukončil, byly prosté. Čekal mě 
poslední rok studia na gymnáziu a s ním spojená 
náročná maturitní zkouška. A po jejím vykonání 
další čtyři roky studia na vysoké škole v Praze.

Pro který obor studia ses tehdy rozhodl?
Protože jsem měl vždy zájem o společenské 

vědy, zvolil jsem filozofii a historii. Studium 
jsem ukončil v roce 1955 na Filozoficko-historic-
ké fakultě UK v Praze.

Děkuji za rozhovor.
Na závěr bych se ještě rád zmínil o osobnos-

ti dr. Karla Štefka. Známe se spolu od školních 
lavic, kdy přešel na reálné gymnázium v Jičíně. 
Spolu jsme také byli členy skautského oddílu 
v Kopidlně, obnoveného ihned po válce bratry 
Karpíškovými. Byl příkladným skautem, a proto 
byl v roce 1947 vybrán jako účastník mezinárod-
ního srazu delegátů skautských organizací JAM-
BOREE ve Francii.

KNiHOvNicKé vZPOMíNáNí KNiHOvNicKé vZPOMíNáNí
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Jak vypadá říjen

Jana Sehnalová a Stanislava Najmanová

V květnu se sjeli do Moravské Třebové vítě-
zové a účastníci místních kol 8. ročníku projektu 

„Kde končí svět“, který měl letos podtitul Český 
rok. Jmenovaný projekt má dvě části – literární a 
výtvarnou. Náš region měl za úkol zachytit život 
dětí v měsíci říjnu. Děti z jiných krajů České re-
publiky ztvárňovaly další měsíce roku, takže z ví-
tězných prací vznikne cyklus Český rok. Z nejlep-
ších prací bude v závěru projektu sestavena kniha 
o životě dětí v České republice.

Vítězové literární části soutěže se v červnu se-
jdou v Praze na celorepublikovém setkání, kde bu-
dou ty nejlepší, nejkreativnější a nejúspěšnější děti 
vyhlášeny Rytíři krásného slova.
V literární soutěži se umístili a Rytíři krásného slo-
va v našem regionu se stali:
1. kategorie (6-9 let) - Zuzana Jirsová – MěK Ho-

řice,
2. kategorie (10-12 let) - Kryštof Hrubý – MěK 

Svitavy,
3. kategorie (13-16 let) - Pavlína Wunchová – 

MěK Hořice.
Ve výtvarné soutěži převzali ceny:
1. kategorie (předškoláci) – Michaela Zvárová 

(5,5 let) – MěK Svitavy,
2. kategorie (první stupeň ZŠ) – společná práce 7. 

třídy ZŠ Morašice – MěK Litomyšl - a Markéta 
Holmannová 5. třída a Tadeáš Paťava 4. třída – 
MěK Slavoj Dvůr Králové nad Labem,

3. kategorie (druhý stupeň ZŠ) - 9. B ZŠ Masary-
kovo náměstí - MěK Přelouč.

Vítězné práce literární soutěže:

Jak přišla zima ke skřítkům
Zuzana Jirsová – 9 let, Městská knihovna Hořice

Autorka o sobě:
Jmenuji se Zuzana Jirsová, je mi 9 let. Nejradě-

ji chodím na „Noc s Andersenem“. Nemám ráda 
školu, kromě výtvarky, češtinu jenom někdy. Moje 
oblíbené jídlo jsou krokety s tatarkou. Ráda cho-
dím do dramaťáku a skautu do oddílu Světlušek. V 

dramatiku jsme hráli hru „Psanci“, kde jsem byla 
za malou protivnou holku. V létě ráda blbnu ve 
vodě, v zimě lyžuji a bruslím na Máchovce v Nové 
Pace. Hraju na akordeon a flétnu.

Byl jednou jeden les, ten les nebyl obyčejný les, 
ten les byl začarovaný. Žili v něm divoženky, hej-
kalové, vodník, víly a malincí skřítkové. Žila tam 
taky jedna rošťanda, jmenovala se Mechulinka. Ří-
kali jí tak, protože vyráběla pro všechny obyvatele 
lesa krásné věci z mechu. Jednoho dne končil pod-
zim. Všichni si sháněli ještě poslední potravu na 
zimu. Mechulinka se rozhodla, že se bude muset 
přeptat strýčků a tetiček, aby jí něco dali. Nejdříve 
zašla ke strýčkovi Čmáčkovi a zeptala se ho, jestli 
by jí nedal jednu houbičku. „To víš, že ti ji dám, 
ale pod jednou podmínkou, přijdeš ke mně v zimě 
na borůvkový čaj.“ „Ráda, strýčku, přijdu, ale teď 
musím ještě zaběhnout ke své tetičce.“ Mechulin-
čina tetička byla moudrá sova, která chránila celý 
les a každému vždy pomohla. „Tetičko sovo, tetič-
ko sovo, nemohla bys mi dát ze svého stromu pár 
bukvic?“ „Húúú, húúú, to víš, že mohla, Mechu-
linko. Z tvých měkoučkých mechových polštářků 
jsem si udělala v dutině stromu útulné hnízdečko 
a paní Zima mi neublíží,“ houkala na ni spokojeně 
teta sova. „Na, chytej a počkej ještě, ještě něco pro 
tebe mám. Krásnou měkoučkou peřinku, když se 
s ní přikryješ a na mě si vzpomeneš, bude hřát ještě 
tepleji. Na a ať se ti krásně spí. Na jaře na shleda-
nou.“ „Děkuji ti, sovičko, krásný spánek,“ zamá-
vala jí s úsměvem na rozloučenou Mechulinka a ti-
chounce vklouzla do svého mechového domečku. 
Druhý den se všude rozhostilo bílé ticho. Celý les 
usnul zimním spánkem a probudil se, až když prv-
ní jarní sluneční paprsky zaťukaly na jejich dveře.

Teenager říjen
Pavlína Wünschová - 13 let, Městská knihovna 
Hořice

Autorka o sobě:
Říkají mi Pája. Bydlím v malém městečku Ho-

řice ve východních Čechách, kde navštěvuji tercii 

tamějšího gymnázia. Mezi mé zájmy patří nejenom 
čtení knížek, ale i hra na klavír, zpěv a brnkání 
na kytaru. Ráda chodím na divadelní představení, 
především na vystoupení hořických divadelních 
kroužků, které jsem také navštěvovala. Občas si 
jdu zahrát tenis, ale nejraději chodím s naším pej-
skem na procházku. Moc ráda cestuji a splnil se 
mi můj velký sen navštívit Paříž a Londýn. Stále 
miluji italskou zmrzlinu a pizzu. 

Jmenuji se Íjen. Je mi čtrnáct let a nejsem zas 
tak obyčejný kluk, patřím totiž do skupiny bytostí, 
které se starají o náš svět. Většina lidí nás pojme-
novává jako skřítky nebo šotky, ale to já neslyším 
rád, protože já nejsem žádný roztomiloučký malý 
skříteček nebo rozpustilý šotek. A hned vám vy-
světlím proč.

Zřejmě jste si všimli mého zvláštního, trapného 
jména Íjen. Jsem totiž podzimní bytost, proto na 
podzim musím vykonávat různé úkoly. Za každý 
splněný – dobře splněný – úkol dostanu jedno 
písmenko do svého jména. Když jsem se narodil, 
jmenoval jsem se jenom N. Pak jsem se naučil po-
znávat různé druhy hub, stromů, rostlin a dozráva-
jících plodů a získal jsem písmeno E, takže jsem se 
jmenoval? Správně, En. Postupně jsem plnil různé 
úkoly – míchal jsem barvy na listí, takže teď už 
vím, že žlutá, červená a hnědá ke mně patří jako 
poklička na hrnec. Nejvíc mě bavilo shazovat krás-
né hnědé kaštany i ořechy ze stromů a nasmál jsem 
se, když vám náhodou nějaký přistál na hlavě. Asi 
mi to šlo celkem dobře, protože jsem tím obdržel 
své nynější jméno. Íjen se ale nebudu jmenovat na 
věky. Až splním jeden velice těžký úkol, získám 
do svého jména písmeno Ř. Říjen zní o mnoho 
lépe než Íjen, no nemám pravdu?

Nejspíš si teď říkáte, co tak těžkého to může být 
za úkol. Prozradím vám to. Musím vás přesvěd-
čit, že říjen není tak šedivý měsíc, přestože létu už 
definitivně odzvonilo, je daleko do Vánoc a ven-
ku většinou prší a fouká. Tak honem, abychom to 
všechno stihli. Máme na to jenom 31 dní. A pokud 
mají platit ty vaše pranostiky, jako třeba „Svatý 
František zahání lidi do chýšek“ nebo „Po svaté 
Tereze mráz po střechách leze“, tak máme co dělat. 

Určitě jste si už všimli, že listí začalo už před 
měsícem krásně žloutnout. A já už ho jenom do-
barvím červenou a hnědou barvou a pomalu ho 
začnu shazovat, aby na konci mého období bylo 
na zemi a vy jste měli co hrabat. Sice se mi to zdá 
na hlavu, ale je to tak. Asi rádi hrabete.

A na vinohradech na mě čekají velké hrozny, 
protože „Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dope-
če“, a to znamená, že některé kuličky vína musím 
poškádlit mrazíkem, aby bylo stáčené víno v demi-
žonech co nejkvalitnější. Na stromech by už žádné 
ovoce nemělo viset, „Na svatého Havla má být 
všechno ovoce v komoře“, snad je ještě dovoleno 
nechat pár šípků, jeřabin a bezinek na keřích.

Teď mě ale čeká prověřit si loňský fuk, abych 
shodil všechny kaštany, žaludy a bukvice pro muf-
lony s divočáky, kteří žijí v lese, kde je teď na pod-
zim hotový blázinec. Začínají hony a já fandím lo-
veným jelenům, bažantům, daňkům i divočákům. 
Srnci shazují paroží, takže mám spoustu uklízení. 
Po celém lese slyším rochání daňků. Velmi těžkou 
prací je uspat plazy a jezevce. Někteří hadi nebo 
kdejaké ještěrky usnou hlubokým zimním spán-
kem, ale uspat takovou jezevčí rodinku, to je tedy 
umění! Mě to moc nebaví, takže to nechávám na 
kámošku Istopadku, kterou čeká po mně podobná 
zkouška. Zvířata, která ještě neulehla k přečkání 
zimy, si dělají zásoby jídla. Sbírají houby, co jste 
vy lidé nevysbírali, a zateplují si pelechy mým spa-
daným listím.

Les už máme za sebou a teď na mě čekají kámo-
ši s křídly, kterým je u nás zima a musí odcestovat 
do teplých krajin, tak jim promažu křídla a správ-
ně je nasměruji. Někdy se ale nehodě nevyhneme 
a pár rychlých, nepozorných vlaštovek se srazí 
a neštěstí je na světě! Občas nastane dopravní zá-
cpa na obloze, to když divoké husy přiberou a zdr-
žují letový provoz na jih.

Tý jo, už je 17. den mé zkoušky, a já jsem ještě 
nebyl na poli a mám naspěch, protože je tu zase 
ta vaše pranostika „Svatá Hedvika pole zamyká 
a medu do řepy naleje“, naštěstí je řepa už jediná 
na poli - všechna pole jsou zorána, protože zítra 

„Na svatého Lukáše má být obilí již naseto. A kdo 
chceš, ruce volné měj, po sv. Lukáši za ňadra je 
dej!“ Ale za svoje, kluci!

Abyste si nemysleli, že znám jenom práci a žád-
nou zábavu, tak zůstaňte se mnou na poli a sledujte, 
jak se zavěsím na ocas papírového draka a vznesu 
se s ním na oblohu. To sice do zkoušky nepatří, ale 
je to jedna z krás října.

Přestože už je ráno mlha, slunce už tolik nehře-
je a dny se krátí, ve vzduchu voní poletující listí, 
zoraná půda a stoupající kouř z komínů, je říjen 
barevně kouzelný měsíc. Jé, všimli jste si, že už 
mám Ř?
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Elektronická konference AKVIZICE
Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků

Všechny, kteří zasílají nabídky vyřazených 
dokumentů a plní tím nabídkovou povinnost, 
upozorňujeme na novou elektronickou konferen-
ci AKVIZICE. Pokud máte zájem o zařazení do 
této konference, napište na adresu: roman.giebis-
ch@nkp.cz. Příspěvky (nabídkové listy) zasílejte 

na adresu: akvizice@cvut.cz a nezneužívejte jiné 
odborné elektronické konference.

Všeobecné informace o elektronické konfe-
renci AKVIZICE naleznete na adrese: 

https://andrea.vc.cvut.cz/cgi-bin/mailman/lis-
tinfo/akvizice .

Sekce služeb osobám se specifickými potřebami
Helena Selucká

Milé kolegyně a kolegové, ráda bych Vás infor-
movala o vzniku nové odborné sekce SKIP. Jedná 
se o sekci služeb osobám se specifickými potřebami. 
Informace z prvního zasedání sekce, seznam členů 
a další informace o plánovaných aktivitách nalezne-
te na adrese: http://www.skipcr.cz/odborne-organy/
sekce-sluzeb-osobam-se-specifickymi-potrebami .

Pokud vás činnost sekce zaujme, můžete se stát 
jejími členy. Stačí vyplnit přihlášku, která je k dis-
pozici na výše uvedené webové stránce.

Sekce bude své aktivity také pravidelně zveřej-
ňovat na stránkách projektu Bezbariérová knihovna.
cz – viz http://bezbarierova.knihovna.cz/ .

Studentské projekty na podporu čtenářství
Helena Selucká

V rámci výuky předmětu podpora čtenářství na 
FF Masarykovy univerzity v Brně vznikly zajímavé 
studentské projekty. Úkolem studentů bylo vytvořit 
program pro žáky, který vychází vždy z konkrétní-
ho titulu literatury pro děti a mládež. Projekty mo-

hou sloužit jako inspirace pro knihovnickou práci. 
Více informací naleznete v přiložených souborech 
k jednotlivým projektům na adrese: http://www.
kjm.cz/centrum-projekty-podpora-ctenarstvi .

Webový portál Město pro děti
Tisková zpráva

Webový portál Město pro děti.cz (www.mes-
toprodeti.cz) byl zřízen za účelem co nejkomplex-
nějšího zmapování české kultury, aktivit a zábavy 
pro děti od 3 do 15 let. Poskytuje ucelený přehled 
o české dětské kulturní a zábavní scéně, sestávající 
z filmových premiér, novinek na DVD a CD, diva-
delních představení, výstav v galeriích a muzeích, 
knižních a herních aktualit. Vše je doplněno o ne-
závislé recenze a články, které usnadňují orientaci 
v nepřeberném množství akcí a titulů. V neposlední 
řadě tu najdete i poutavé rozhovory a témata spa-
dající do dětského světa. Web mj. nabízí i možnost 

bezplatného prezentování knižních informací ur-
čených dětským čtenářům. V rubrice KNIHY byl 
nově zřízen KNIŽNÍ ZPRAVODAJ, který má za cíl 
informovat čtenáře o veškerých akcích a novinkách 
v oblasti dětské knihy v ČR. Pořádáte-li ve Vaší 
knihovně jakékoli akce či aktivity určené dětským 
čtenářům (křty, čtení pro děti, exkurze pro veřejnost, 
literární soutěže pro veřejnost atd.), máte možnost je 
nyní informovat formou bezplatné prezentace v této 
rubrice.

V případě jakýchkoli dotazů nás můžete kontak-
tovat na e-mailu: redakce@mestoprodeti.cz .

Do čísla přispěli:
Stanislava Benešová – Městská knihovna Nová Paka, Božena Blažková – Studijní a vědecká 
knihovna v Hradci Králové, Miroslava cvejnová – Městská knihovna Dobruška, Mgr. Barbora 
čižinská – Knihovna města Hradce Králové, Zdeňka Flousková – Knihovna Krkonošského muzea 
Správy KRNAP Vrchlabí, Jan Harvilko – UPM Muzeum textilu a Muzeum Boženy Němcové Česká 
Skalice, Mgr. Zuzana Hloušková – Spolek přátel krásného slova Hradec Králové, Hana Horáčková 

– Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L., věra Jirková – Obecní knihovna Milovice, 
Mgr. lucie Jirků – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Marta lelková – Městská 
knihovna Náchod, iva Mansfeldová – Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou, Mgr. Jaroslava 
Maršíková – Městská knihovna Trutnov, Pavel Muchka – Matice česká Praha, Stanislava 
Najmanová – Městská knihovna Hořice, ivana Nývltová – Knihovna Muzea východních Čech 
Hradec Králové, Mgr. Petra Řoutilová (Mikulecká) – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 
Jana Sehnalová – Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší, Bc. Helena Selucká – Knihovna Jiřího 
Mahena Brno, PhDr. Alena Součková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Mgr. eva 
Svobodová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Bc. vladimíra Svobodová – Knihovna 
města Hradce Králové, PhDr. Karel Štefek – Hradec Králové, Markéta Tučková – Obecní knihovna 
Batňovice, Bc. lukáš vaníček – Spolek přátel krásného slova, Bc. vanda vaníčková – Univerzita 
Hradec Králové, PhDr. Zdeňka voplatková – Vědecká knihovna Fakulty vojenského zdravotnictví 
Univerzity obrany Brno, Miroslav vystrčil – Kopidlno

Svátek knihy 
v Rychnově nad Kněžnou



Zřizovatelé: Společnost bratří Čapků ve spolupráci s Městským úřadem v Žacléři – červen 2012
Typografie, tisk: FAST reklamní studio s. r. o., Praha 10
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Žacléř je místo, kde český malíř a spisovatel Josef Čapek (1887–1945) jako třináctiletý chlapec poprvé okusil život bez rodiny. 
Rodiče ho sem poslali do německé měšťanské školy, aby se procvičil v němčině. Dost se mu zde stýskalo, ale jazyková zkušenost 
se mu později v životě velmi hodila (například při spolupráci s berlínskými avantgardními časopisy Sturm nebo Aktion).
Josef Čapek chtěl být od dětství malířem, ale rodiče nevěřili jeho talentu a plánovali, že přebuduje dědečkův mlýn v Hronově 
na malou textilní továrnu. Jako kompromisní řešení zvolili tedy studium na pražské uměleckoprůmyslové škole. 
Ještě za studií začal společně s mladším bratrem Karlem časopisecky publikovat kritiky a drobné prózy. Knížku svých literárních 

prvotin nazvali bratři Čapkové Krakonošova zahrada. Její texty jsou „bujné, 
naivní, mladé, teskné a divé“, jako léta dospívání, která Čapci společně prožili.
Zásadní význam pro uměleckou dráhu Josefa Čapka měl několikaměsíční 
studijní pobyt v Paříži (1910–11). Seznámil se zde s kubismem, poznal  tvorbu 
Celníka Rousseaua a studoval etnografické sbírky v paláci Trocadéro. To 
nejdůležitější, co si z Paříže přivezl, je zárodek osobitého konceptu primitivismu, 
který pak v podstatě rozvíjel 
po celý život jak ve své tvorbě, 
tak ve svých teoretických 
úvahách. 
Po návratu do Čech se stal 
významným představitelem 
předválečné avantgardy. Pro- 
sazoval moderní výtvarné 
směry na české kulturní scéně 
nejen jako malíř a literát, ale 
i jako výtvarný referent a re-

daktor časopisů Umělecký měsíčník a Volné směry. Jeho vlastní malířská 
interpretace evropských podnětů, svérázná a svobodná, nenapodobovala 
vnější formální znaky moderních „ismů“, ale rozvíjela především jejich nový, 
nepopisný vztah ke skutečnosti. 
Nadějný rozvoj avantgardních aktivit přerušila válka. Její atmosféra se odrazila zejména v Čapkově první samostatné knize 
Lelio (1917). Styl této knihy Čapek pojmenoval jako „magický realismus“ a stejně můžeme označit i tehdejší jeho obrazy, 
kresby a grafiky, v nichž minimálními výrazovými prostředky dosahoval intenzívního výrazu a tajemného kouzla.
V roce 1918 patřil Josef Čapek k zakládajícím členům skupiny Tvrdošíjní, reprezentující v poválečných letech mladé 
československé umění. Dvacátá léta znamenala pro něj úspěšné a činorodé období, v roce 1924 měl první samostatnou 
výstavu. Od roku 1921 pracoval jako redaktor, výtvarný referent a karikaturista Lidových novin, prosadil se také jako úspěšný 
autor ilustrací a knižních obálek, věnoval se scénografii pro naše přední divadla, psal knihy pro děti a filmová libreta. 

Svými postoji občanskými i uměleckými se Josef Čapek zásadně rozešel s me-
ziválečnou levicovou avantgardou, odmítl její politickou i uměleckou uto-
pii a kritizoval přejímání totalitní ideologie.  Zatímco nové revoluční umění 
odhodilo štětce a palety „do starého železa“, Čapek neúnavně hledal nové 
možnosti malířského vyjádření a ve své malbě rozvíjel širokou škálu podob 
„obyčejného člověka“, postihujících krásu, hloubku i limity lidské existen-
ce. Ve třicátých letech byla Čapkova tvorba hluboce ovlivněna každoročními 
prázdninovými pobyty na Oravě, kde 
se setkával s životem ještě skoro ne-
dotčeným moderní civilizací. S orav-
skými zážitky souvisí baladická nove-
la Stín kapradiny (1930) i téměř bezdě-
jová filosofická próza Kulhavý poutník 
(1936). Čapek byl přesvědčen, že v zá-
kladech umění, stejně jako nábožen-

ství, je lidská potřeba „vyrovnati se s věčnou hádankou života a jeho smyslu“. Ve své 
poslední knížce Psáno do mraků (1936–39) se o to pokoušel přímo a bezpro-středně, 
bez románových epizod a zápletek.
V satirických kresbách třicátých let Čapek ostře kritizoval hitlerovskou politiku, a proto 
byl hned 1. září 1939, v den vypuknutí války, jako nepřítel Říše zatčen gestapem 
v Želivi. Prožil plných pět let hrůzy v německých koncentračních táborech a vydal 
o tom smutné svědectví v Básních z koncentračního tábora (knižně 1946). Na samém 
prahu svobody, v dubnu 1945, podlehl tyfové epidemii v táboře Bergen-Belsen.
Dne 28. října 1991 propůjčil prezident Václav Havel Josefu Čapkovi Řád T. G. Masaryka 
I. třídy in memoriam. V roce 2001 pojmenovala Mezinárodní astronomická společnost 
jménem Josefa Čapka planetku číslo 14976.
   PhDr. Pavla Pečinková, CSc. 

Nejúžasnější na člověku je jeho schopnost myšlení. To nejžalostnější 
i nejheroičtější jeho nedostatečná schopnost poznání. To nejušlechtilejší,  
může-li být: mravnost, to je čistota a poctivost života.

Josef Čapek: Psáno do mraků, 1936

Děvče, 1914, olej na plátně 
(soukromý majetek)

Jaro, 1929, olej na plátně (soukromý majetek)

Třetí procházka, 1935, olej na plátně (soukromý majetek)

Muž se psem, 1935, kresba sépií (soukromý majetek)

Josef Čapek
  (narozen 23. 3. 1887 v Hronově)


