U NÁS
Knihovnicko-informaèní zpravodaj
Královéhradeckého kraje
Ètvrtletník
Náklad: 600 výtiskù
Urèeno knihovnám Královéhradeckého kraje
Vychází s finanèní podporou
Královéhradeckého kraje
Šéfredaktor: Boena Blaková
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.
Nevyádané pøíspìvky se nevracejí.
Toto èíslo vyšlo 4.12.2012
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.

KONTAKTY
Studijní a vědecká knihovna,
Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové
Telefonní ústředna:
494 946 200
Ředitelství:
205
Public relations:
203
Oddělení služeb knihovnám:
224
Meziknihovní služba:
219

OBSAH ČÍSLA
OBSAH
Na slovíčko
Knihovny včera, dnes a …
Šumné knihovny
Městská knihovna v Jaroměři a nejmladší ředitelka knihovny
v náchodském okrese
Rok v bělohradské knihovně
Hradecká knihovna je fakultním pracovištěm univerzity
Setkání okolo bábovky
Malování spolu /master class
Nakaženo křtem
Naše téma: Knihovníci Královéhradeckého kraje 2012
Reportáž z jednoho příjemného podvečera aneb Setkání
knihovnic a knihovníků a všech přátel krásného slova
Poděkování za dobrou knihovnickou práci
Podhorská knihovna v Javornici
Knihovna v Šonově u Broumova
Obecní knihovna Žiželeves
Nové trendy v knihovnictví
Recenze na článek Kramerius není jeden
aneb Digitální knihovny českých knihoven
Kramerius není jeden aneb Digitální knihovny českých knihoven
Recenze na článek Elektronické knihy – hrozba, či výzva?
Elektronické knihy – hrozba, či výzva?
Jak na to
Jak na výroční zprávu?
Stalo se
Budujte identitu knihovny
Reference z konference Knihovny současnosti
Dovednosti mezilidské komunikace na Knihovnické dílně v Jičíně
Česko-slovenské literární, kulturní a knihovnické vztahy
Okénko
Specializované pracoviště pro nevidomé a slabozraké
Kresby se signaturou MFK aneb Výstava z pokladnice
sběratele v Novém Městě nad Metují
Povídání o hororu
Z knihovnických organizací
Vyhodnocení soutěže Východočeská loutka
Políbeni múzou
Mokerské bludičky
Kdo je
Knihovna jako vydavatelský dům. Městská knihovna v Nové Pace
Kdo je: Olga Pitašová
Kdo je: Markéta Poživilová
Kdo je: Jan Hloušek
ECCE
Po sněhu půjdu čistém, bílém aneb Vánoční motivy
v díle Fráni Šrámka
Tipy a náměty
Prezentace ze semináře
Možnost spolupráce
Do kosmu s Krtkem
Další nabídka programu pro knihovny
Nový český komiks
Nabídka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
Obálka:
Knihovníci Královéhradeckého kraje 2012
Setkání knihovnic a knihovníků a všech přátel krásného slova
Foto nad Do čísla přispěli: Česko-slovenské knihovnické vztahy
Volná příloha: Malý slovník regionálních autorů. Literární tradice
našeho kraje.
Příloha vyšla za finanční spoluúčasti ČEZ.

3
4
6
7
8
9
9
11
13
16
16
17
18
19
21
22
25
26
28
29
30
32
33
34
35
36
38
39
41
42
43
45
45
45
46
46
46

NA slovíčko

Knihovny včera, dnes a …
Božena Blažková
Připadá mi to nedávno, co jsme v prvním čísle vyhlásili „retrovýzvu“ a celoroční „retrotéma“,
a už je zapotřebí poslat do tiskárny poslední letošní číslo. Je teprve začátek listopadu, a přitom
i my v nížinách už za sebou máme první sněhovou kalamitu (i ten svatý Martin nějak pospíchá).
Musím se přiznat, že zejména při přípravě výstavy jsem si uvědomovala, jak nás čas stále více
stresuje a nutí k rychlým a možná občas i uspěchaným rozhodnutím. Jak začíná být stále méně
času na to, společně si sednout a vše v klidu a bez
emocí prodiskutovat. Je tomu tak nejen v pracovním procesu, ale i v rodinách a v celé společnosti. Možná se do budoucna ukáže, že právě v oné
možnosti zastavení a zklidnění bude jedno z východisek budoucnosti knihoven. Rychlost změn
mj. ukazuje, že jsme při přípravě výstavy museli
rozdělit léta devadesátá a současnost. Za posledních dvacet let se totiž knihovny skutečně mění
z roku na rok. Téměř každý měsíc se děje něco,
na co by měly knihovny reagovat, a ne vždy se
jedná jen o knihovnické aktivity.
Nejen mne, ale i celou redakční radu mrzí, že
na naši „retrovýzvu“ reagovalo poměrně málo
knihoven. O to větší poděkování patří knihovnám,
a zejména jejich knihovníkům, kteří materiály
poskytli. Z obecních knihoven se jedná o Dobrou
Vodu u Hořic, Mlýnec u Kopidlna, Malé Svatoňovice, Knihovnu u Mokřinky Mokré, Nový
Hrádek, Studnici, Řešetovu Lhotu a Úhlejov.
Z profesionálních knihoven to byly následující:
Městská knihovna v Dobrušce, Knihovna města
Hradce Králové, Městská knihovna Náchod, Štolbova městská knihovna v Nechanicích, Městská
knihovna v Polici nad Metují a Studijní a vědecká
knihovna v Hradci Králové. Díky nim se podařilo
nashromáždit poměrně velké množství materiálů
a dokumentů, které ukazují vývoj českých veřej-

ných knihoven od čtenářských besed a vzdělávacích spolků až po knihovny dnešních dnů.
Musím se přiznat, že nás nejvíce potrápil poslední oddíl, týkající se budoucnosti knihoven.
V názvu jsme to vyřešili výmluvnými tečkami,
ale co dát na panel? Nechtěli jsme věštit z křišťálové koule a předvídat vysněnou budoucnost
moderně vybavených knihoven. Jak to vypadá
s financemi a kolik prostředků mají zřizovatelé k dispozici i kolik z toho poskytují na rozvoj
svých knihoven, víme všichni z vlastní praxe.
V prvním čísle příštího roku se budeme podrobně
zabývat regionálními funkcemi a zejména jejich
financováním v jednotlivých regionech. V úvodníku minulého čísla jsme vás informovali o snížení rozpočtu na regionální funkce a v příštím ročníku si budeme podrobně všímat, jaký dopad má
toto snížení na činnost zejména malých knihoven.
Přípravný tým výstavy se nakonec shodl na tom,
že budoucnost knihoven je v knihách, které byly,
jsou, a věříme že i budou nositelkami vzdělanosti.
V knihách totiž stále nalézáme dva základní pilíře
činnosti knihoven – oblast odpočinkovou a relaxační i oblast vzdělávací a informační. Jen bych
ještě chtěla podotknout, že my knihovníci nevidíme knihu jen v tradiční kodexové podobě, ale zájemcům zprostředkováváme i elektronické knihy,
pokračujeme v digitalizaci a hlavně ve větších
knihovnách udržujeme krok s rychlým vývojem
v této oblasti. Menší knihovny, které zejména
z finančních důvodů nemohou vývoj tak rychle
reflektovat, se snažíme alespoň prostřednictvím
našeho časopisu průběžně informovat především
v rubrice Nové trendy. V některých regionech
mají např. e-čtečky zařazeny ve výměnných fondech, aby i čtenáři v menších místech měli možnost se s nimi seznámit.
K vyhodnocení „retrovýzvy“ se také dosta-
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Šumné knihovny
neme až v příštím roce. Tou dobou také budou
mít knihovny možnost seznámit se s výstavou,
která je od 31. 10. do 5. 12. instalována v pátém
nadzemním podlaží Studijní a vědecké knihovny
v Hradci Králové. Poté dostanou všechny pověřené knihovny materiály z jednotlivých panelů na
volných listech, takže v každém regionu a dle zájmu i v každé knihovně může proběhnout obdobná výstava, doplněná dokumenty z příslušného
místa a knihovny.

K ostatním knihovnám se dostaneme v dalších
číslech.
Atmosféru blížícího se konce roku přibližuje
článek náchodského pana profesora Fetterse „Po
sněhu půjdu čistém, bílém aneb Vánoční motivy
v díle Fráni Šrámka“. Ráda bych závěrem vaší
pozornosti doporučila i volnou přílohu s názvem
„Malý slovník regionálních autorů. Literární tradice našeho kraje“. Jedná se o doplněné medailonky autorů našeho regionu, které v uplynulých
letech vycházely v našem zpravodaji. Pan Fetters
byl natolik laskav, že doplnil některá chybějící
jména, a díky tomu se vám do ruky dostává taková rychlá příručka první pomoci na dotaz týkající
se regionálních autorů. Oproti velkým a tradičním slovníkům a Googlu je tato malá publikace
jedinečná osobitým zpracováním a zvýrazněním
vztahu autora k našemu regionu.

Hlavním tématem tohoto čísla je ocenění knihovníků Královéhradeckého kraje, které se v letošním roce konalo již počtvrté. Setkání knihovnic a knihovníků a všech přátel krásného slova
je věnován samostatný článek. Dále podrobně
představujeme oceněné knihovnice a knihovníka,
kterým i touto formou znovu děkujeme za všechnu práci, kterou své knihovně dávají, a za trpělivost, se kterou se věnují svým čtenářům. Zároveň
Přeji všem čtenářům našeho zpravodaje, aby
představujeme alespoň tři knihovny, ve kterých si v každém přečteném čísle našli alespoň jeden
ocenění knihovníci působí. Knihovnu v Malých článek, který je zaujme a přinese jim nové inforSvatoňovicích jsme představovali nedávno a sto- mace a podněty.
jí za to se znovu podívat na její webové stránky.

Městská knihovna Jaroměř a nejmladší
ředitelka knihovny v náchodském okrese
Adéla Záveská a Marta Lelková
Říká se, že mládí je nerozvážné a na vedoucí
postavení musí člověk dorůst. Já se k tomuto názoru taky přikláním. Občas se stane, že se obecně
zažitá pravidla poruší. A nemusí to být na škodu.
Utvrdila mne v tom návštěva v jaroměřské
knihovně. Ne že bych její ředitelku Mgr. Adélu
Záveskou vůbec neznala. Párkrát jsme se viděly na
různých pracovních setkáních, ale v její knihovně
jsem ji měla tu čest navštívit poprvé. A musím říct,
že jí to tam „sluší“. Na své pozici působí 2 roky.
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Žezlo převzala po paní ředitelce Věře Sílové, která
odešla do důchodu. Knihovna, kterou řídí, nepatří mezi nejmenší. Služby poskytuje asi dvanácti
tisícům obyvatel. Celý provoz zabezpečuje sedm
knihovnic. Půjčuje se na třech místech: v hlavní
knihovně a dvou pobočkách. Pobočky Josefov
a Zavadilka jsou otevřeny pro návštěvníky 3krát
v týdnu. V hlavní knihovně jsou k dispozici svým
čtenářům 4krát týdně. Každý pracovní den můžete
využít služby některé z jaroměřských knihoven,

Šumné knihovny
což je někdy docela složité zabezpečit personálně.
Stačí, když některá z knihovnic onemocní nebo
čerpá dovolenou, a paní ředitelka má o program
postaráno. Není pro ni problém za kolegyni v provozu zaskočit. Je to děvče do sucha i nepohody.
Za ty dva roky se se svým postavením dokonale
sžila a zakomponovala do chodu knihovny nové
aktivity. Přidali se k akci Noc s Andersenem,
kterou do té doby pro děti pořádaly místní školy.
Teď se na přípravě a realizaci podílí i knihovna.
Pasování na čtenáře je u nich taky novinkou.
Děti pasuje sám císař Josef II. díky spolupráci
s Městským muzeem Jaroměř. V pobočkách kromě základních služeb probíhá společné čtení pro
seniory, schází se tam klub Smajlík a provozují
herní klub. V dětském oddělení v hlavní budově
je každý týden připravena beseda pro děti ze školní
družiny. Co je snad ještě důležitější, paní ředitelka
má jasno v tom, že dobré vztahy v pracovním
kolektivu jsou nesmírně důležité. Ví, že je potřeba
je budovat. A taky to aktivně dělá. A zatím se jí
to daří. (Nevím, jestli to není tajné, ale dozvěděla
jsem se, že ráno v práci začínají společnou snídaní,
u které proberou, co je v ten den čeká. Docela dobrý
nápad, že?) Od kolegyň jsem na ni slyšela jenom
slova chvály. Řekla bych, že duch v knihovně je
velice pozitivní a je příjemné tam pobýt. A co ji
na postě ředitelky nejvíc potrápilo? Zkušenosti
s prací v knihovně před nástupem do Jaroměře
měla, potřebné knihovnické vzdělání taky. Ale být
ředitelkou nějaké organizace je něco úplně jiného.
Až když to člověk dělá, pozná, jak propastný je
rozdíl mezi teorií vštěpovanou vysokou školou
a praxí. I když vás na vysoké škole ubezpečují, že
po jejím úspěšném absolvování jste dobře připravený do vedoucích pozic, je to jenom půlka pravdy.
Ředitel knihovny není jenom knihovník, musí být
trochu i ekonom a vyznat se v různých právních
předpisech, aby knihovnu i sebe nedostal do nějakých vážnějších problémů. Ale i tohle svou pílí
zvládla. Přeju jí i knihovně hodně slunečných dnů
a ještě více spokojených návštěvníků knihovny.

Tradiční otázky redakční rady:
Knihovnická praxe (pár vět o tom, čím jsem
prošla)
Knihovnictví jsem začala studovat na Slezské univerzitě v Opavě v bakalářském programu a v navazujícím magisterském jsem následně pokračovala
na Masarykově univerzitě v Brně. Už během školy
jsem spolupracovala s knihovnami v Červeném
Kostelci a v Náchodě, kde jsem získala především
spoustu praxe. Po ukončení studia jsem nastoupila
do Městské knihovny Červený Kostelec, kde jsem
pracovala na pozici katalogizátorky a v půjčovně
pro dospělé. Byly to skvělé 4 roky s výbornými
kolegyněmi. Pak se objevilo výběrové řízení na
ředitelku Městské knihovny Jaroměř, které jsem
šla zkusit, abych získala také nějaké další zkušenosti. Výsledek dopadl tak, že jsem se opravdu
stala ředitelkou Městské knihovny Jaroměř a už
dva roky jsem právě tam s neméně skvělými lidmi.
Jakou knížku mám na nočním stolku?
Jednu rozečtenou – Pullman, Philip: Tygr ve studni.
Jednu čtenou – Flanagan, John: Hraničářův učeň.
Ztracené příběhy. Jednu čekající – Pratchett, Terry:
Noční hlídka. Jedna v kabelce – Žiju, jak dýchám.
A o těch, co čekají v knihovně, ani nemluvím.
Oblíbený knižní hrdina nebo knížka
Oblíbený knižní hrdina je nejspíš zrovna ten,
o němž je knížka, kterou právě čtu. Pokud by
mě nebavil on, nebavila by mě ani kniha. Ale
nejoblíbenějšího knižního hrdinu jako takového
asi nemám.
O čem by měla být knížka, jejíž děj bych chtěla
prožít?
O dobrodružství, o vítězství dobra nad zlem, kde
jsem já na straně dobra, o velké lásce, prostě
o všem, o čem má dobrá knížka být.

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé
setkání s knihovnou)
Tak tohle je pro mě nejtěžší otázka. Knihovna
a knihovny jsou pro mě celek, kus mého života,
Víc o sobě prozradila paní ředitelka ve svých a jako celek je vnímám. Snad jedna věc, která mě
odpovědích na následující otázky.
napadla v rámci setkání s knihovnou. To je budova
Krajské vědecké knihovny Liberec. Já jsem schop-
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ná (možná) pochopit záměr architekta a myšlenku
celé stavby, ale v okamžiku, kdy se do pátého
patra dostanu jen po schodech, skrz které je vidět
dolů, nebo proskleným výtahem, jsem odepsaná.
A když máte potom v 5. patře místo zábradlí jen
sklo a před Vámi je ta hloubka pěti pater… Nic
horšího jsem ještě nezažila. A teď si tam nejděte,
když jste tam přijeli na seminář.
Co mě v knihovně nejvíc baví?
Ta různorodost. Málokdy je jeden den stejný jako
druhý. A když si potřebuji odpočinout od všech
„intelektuálních“ prací, můžu jít a přerovnat sklad
a tu práci za sebou opravdu vidím.
Jak si poradíš s tzv. „otravným čtenářem“ (případně kolegou)?
Otravné kolegy samozřejmě nemám! A nic jako
otravný čtenář přece neexistuje! Kdyby přece jen
někdo takový z řad čtenářstva existoval, zaťala
bych zuby a snažila se mu vyhovět s tím, že bych
ho primárně naučila s naším online katalogem, aby
si mohl sám hledat knihy, které potřebuje.

ty mě také vždy potěší. A do třetice, když se něco
povede. Ať už beseda, herní klub, stěhování.
Co mě zaručeně naštve?
Blbost. Zloba. Nenávist.
A ještě jedna novinka. Ony už se nedělají korektury
před vydáním knihy? Já chápu nakladatele, že
chtějí stáhnout cenu dolů, ale četli někdy svoje
knihy po jejich vydání? Vždyť je to strašné. Tolik
chyb v textu, nejen gramatických, ale i faktických.
Překladatel si splete jména osob, ve Wordu mu tam
skočilo místo dveře garáž, a vy pak čtete v historickém románu, jak hlavní hrdina rozkopl s mečem
v ruce garáž. Vždycky se ve škole říkalo: „Pokud
se chceš dobře naučit gramatiku, hodně čti. Uvidíš
to a pak už ti to nepůjde napsat špatně.“ Bohužel
dnešním dětem čtení nepomůže. A mnohdy je
může i odradit.
Čím dělám nejčastěji radost svým blízkým?
Nejraději nějakým neočekávaným dárkem, po
kterém dlouhodobě prahnou. A jinak doufám, že
svým blízkým dělám také radost tím, že jsem.

Oblíbený citát.
Co mě vždy potěší?
Pochvala. To se pak vznáším, jsem nejšťastnější Víte, jak zaručeně rozesmějete Pánaboha? Řekněte
a nejspokojenější a mám dojem, že život za něco mu svoje plány.
stojí a nebe je bez mráčku. A pak ještě nové knihy,

Rok v bělohradské knihovně
Božena Blažková
Knihovna v Lázních Bělohradu se během své
historie několikrát stěhovala. Od roku 1994 sídlí
v prvním patře hasičské zbrojnice. Na podzim
loňského roku odešla do důchodu dlouholetá knihovnice paní Jana Rainová. Ve výběrovém řízení
vybral městský úřad novou knihovnici. Stala se jí
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paní Alena Kuželová, která předtím pracovala v Informačním centru a knihovně v Holovousích. Nová
paní knihovnice pochází z Bělohradu a je absolventkou Odborné sociálně-právní školy. Působila
také na Základní umělecké škole v Hořicích, kde
učila hru na příčnou flétnu a výtvarnou výchovu.

Šumné knihovny
S paní Kuželovou jsem se nejprve setkala
virtuálně v konferenci Andersen, kde se začalo
objevovat její jméno pod nejrůznějšími dotazy
týkajícími se práce s dětmi. Pak jsem se s ní
několikrát potkala osobně - na poradě v jičínské
knihovně i na vzdělávání v Hradci Králové. Koncem léta jsem se rozhodla ji v knihovně navštívit
a zároveň si i doplnit informace o současném stavu
Památníku Karla Václava Raise.
Už na první pohled knihovna „prokoukla“.
Kromě vymalování a volnějšího uspořádání regálů je zde nový dětský koutek a také možnost
posedět si s časopisem či prolistovat si vybrané
knížky. Věřím, že za pomoci městského úřadu se
ještě podaří rozšíření prostor a úpravy přístupové
chodby ke knihovně.
Při rozhovoru s paní Kuželovou je jasně poznat,
že ji práce baví. Jako maminka tří dětí má vztah
k dětem a snaží se je přilákat k návštěvě knihovny
a k četbě. I když musí na každou akci přinést židle
až ze sklepa, nelituje námahy a snaží se pořádat
akce nejen pro děti, ale i pro dospělé. Inspirována
akcemi jičínské knihovny a také náměty z konference Andersen se pustila do akcí typu:

nadání uplatňuje nejen ve výzdobě knihovny, ale
i v rámci vyhlašování výtvarných soutěží (např.
Moje babička k výročí narození Boženy Němcové, soutěž o nejkrásnější doma vyrobenou loutku
ke 100. výročí narození Jiřího Trnky), pořádání
pohádkových stezek knihovnou a při organizaci
rukodělných dílen (velikonoční, korálková...). Pro
dospělé čtenáře zase připravuje nejen cestovatelské
besedy a setkání se spisovateli i regionálními autory, ale třeba i přednášku o astrologii. Nezapomíná
ani na místní literární tradice a zorganizovala např.
Hodinku s Karlem Václavem Raisem. Na podzim
připravuje pokračování besed nad kronikou a zajímavý program pro děti na základě místních pověstí.
Všechny akce a aktivity má paní knihovnice pečlivě
zdokumentovány na webových stránkách:
http://www.knihovnalaznebelohrad.webk.cz .
Přeji paní knihovnici i městu, aby i další roky
v knihovně byly naplněny zajímavými akcemi
a aktivitami a aby se postupně dařilo splnit všechny
plány.

V Památníku si návštěvník může prohlédnout
tradiční expozici Život a dílo K. V. Raise a seznámit se s historií města. Velmi zajímavě je zpracováNoc s Andersenem, Pasování prvňáčků na na naučná stezka Po stopách Karla Václava Raise
čtenáře, seznamovací informační lekce a besedy a Putování Raisovým krajem s dětmi. Lázeňské
pro žáky základní školy a školky. Své výtvarné město pod Zvičinou a jeho krásné okolí rozhodně
stojí za návštěvu.

Hradecká knihovna je fakultním
pracovištěm univerzity
Vladimíra Svobodová
Máme za sebou již dvanáctý ročník Týdne
knihoven. Dnes už snad v republice neexistuje
žádná knihovna, která by se do téhle úspěšné
propagační akce nezapojila. Všichni se snažíme
během jediného týdne o totéž. Ukázat svoji

knihovnu v tom nejlepším světle, připomenout
poskytované služby, nalákat nové uživatele, připravit pro čtenáře nějaký ten literární dárek navíc.
Křtí se knihy, čtou se čtení, besedníci besedují,
dveře se otevírají, amnestie se vyhlašují, výstavy
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Šumné knihovny
Knihovny města Hradce Králové. Naše knihovna
Knihovna města Hradce Králové, jako jedna následně zajistila také tisk a distribuci kalendáře
z největších v kraji, nezůstala ani letos pozadu. mezi veřejnost.
Při samotném křtu nás čekalo příjemné přePřipravila hned několik kulturních a vzdělávacích
akcí pro děti i dospělé. Zmínit můžeme oblíbený kvapení. Zmíněná úspěšná spolupráce knihovny
bazar vyřazených knih, soutěže, kvízy, terénní zá- s Univerzitou Hradec Králové byla na jaře roku
vod pro děti a mnohé další. Mezi ty nejvýznamnější 2011 ohodnocena; my jsme tehdy získali statut mepatřil křest kalendáře Pusť si knihu k tělu, který se todického pracoviště Univerzity. Práce na několika
konal v pondělí 1. října. Kalendář vznikl v rámci dlouhodobých projektech se pak ještě zintenzivnioriginálního studentského projektu Book-cool-in ly. Navíc v souvislosti se stěhováním knihovny do
(Bukulín) na Katedře českého jazyka a literatury Centra celoživotního vzdělávání ve Wonkově ulici
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. je počítáno s různými výukovými programy. Proto
Studenti ve své kampani hledají cesty na podporu předal v pondělí 1. 10. 2012 v rámci slavnostního
čtenářské gramotnosti a čtení jako takového. Po křtu statutární zástupce děkana a proděkan pro
úspěšné aktivitě Najdi si i ty svou lásku mezi studijní záležitosti Pedagogické fakulty Univerzity
knihami přišli s nápadem na realizaci originálního Hradec Králové Mgr. Václav Víška, Ph.D., ředitelnástěnného kalendáře. Ke spolupráci přizvali zná- ce naší knihovny Mgr. Barboře Čižinské certifikát
mé herecké osobnosti Klicperova divadla Pavlu fakultního pracoviště Univerzity Hradec Králové.
Tomicovou a Ondřeje Malého. I díky nim vznikl Od 1. října tohoto roku je tedy Knihovna města
kalendář s názvem Pusť si knihu k tělu, jehož Hradce Králové fakultním pracovištěm Univerzity
jednotlivé snímky byly nafoceny v interiérech Hradec Králové a my jsme na to pyšní.
se vystavují, soutěžící soutěží…

Setkání okolo bábovky
Jana Ptáčková
Spíše přástky v tom nejlepším smyslu slova
nežli oficiální setkání připomínala schůzka pracovnic dětských oddělení knihoven okresu Náchod 20. září v Městské knihovně v Červeném
Kostelci. V rekonstruovaných prostorách nejvyššího poschodí knihovny se sešly knihovnice
z Červeného Kostelce, Náchoda, Nového Města
nad Metují, Hronova, Police nad Metují, Teplic
nad Metují, České Skalice a Batňovic, jedna každá s hraničkou knížek.
V neformální atmosféře se rozproudila živá
beseda o méně známých a často neprávem přehlížených hodnotných knížkách pro děti. Knihovnice se štědře dělily o své zkušenosti a navzájem
si zcela nezištně doporučovaly nejen čtení, ale
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i další aktivity, kterými se jim daří zaujmout své
malé i mladé čtenáře. Společné čtení, deskové
hry, soutěže i výtvarné činnosti – to vše vedle samotného půjčování knížek přivádí děti do
knihovny, zvláště pak pokud se jedná o schůzky
pravidelné. Pro mne je velkou inspirací a zároveň
výzvou idea klubu deskových her. Představě, že
se v naší knihovně budou jednou týdně scházet
děti, aby si zahrály hru společně a ve skutečnosti,
nejspíš neodolám a budu se snažit o její realizaci.
Čas vyměřený setkání se rozplynul stejně
rychle a lahodně jako domácí dobroty a všechny knihovnice se při odchodu ujišťovaly, že příští
schůzku rozhodně nevynechají.

Šumné knihovny

Malování spolu /master class
Lenka Dědečková
V březnu letošního roku jsme při Knihovně
Václava Čtvrtka v Jičíně založili Klub aktivních
seniorů. Senioři se scházejí pravidelně každý
první čtvrtek v měsíci. Střídají se tu přednášky
či besedy z oblasti cestování, zdravovědy a dalších témat. Od října pomalu spouštíme i druhý
běh vzdělávání, a to formou seminářů. V druhém
pololetí letošního roku jsme pro seniory zorganizovali Základy počítačů - naučit se pracovat
s moderními technologiemi, které obklopují náš
život, Trénování paměti - procvičovat paměť pro
udržení psychického i fyzického zdraví, Nebojte
se promluvit - seminář zaměřený na osvojení hlasové, dechové a výslovnostní techniky, Malování
spolu – objevit v sobě kousek malíře.
Seminář Malování spolu proběhl 11. října
v ateliéru u Michaela Ščigola v Železnici. Sešly jsme se (pět seniorek plus jedna knihovnice)
před ateliérem. Mistr Ščigol „jednodenní plenér“
zahájil velmi hezky. Vysvětlil nám rozdíl mezi
slovem umění ve východní Evropě, u nás a v západní Evropě. Slovo umění u nás vychází ze slova umět (umět řemeslo), v západní Evropě slovo
art, arts vychází z hraní si, herectví, zábavy, ruské

iskusstvo vychází z pokušení (slovo si můžeme
vysvětlit i jako zakázané ovoce). Tato úvaha stojí
za zamyšlení.
V ateliéru nás postavil ke stojanům, vytvořil
zátiší ze základních geometrických tvarů, vysvětlil postup našeho počínání. Daly jsme se do práce.
Malování jsme se zhostila každá po svém. Mistr
poté jednotlivé práce obešel, chválil, připomínkoval. Pronikaly jsme do kompozice, perspektivy,
aniž jsme tušily, co to je. Jedna se blížila k byzantskému umění, druhá ke kubismu. Malovaly
jsme intuitivně, Mistrovi se to moc líbilo.
Odpoledne jsme malovaly v terénu, měly jsme
vytvořit železnické zákoutí v čele s kostelem.
Tady jsme se učily zmocnit se prostoru. Jedné se
dařilo lépe, druhé trochu hůře. Důležitý byl elán
a nadšení, které jsme do malování vměstnaly.
Mistr Ščigol se s námi loučil slovy, ať si doma
každá najdeme stálé místo, kam postavíme malířský stojan, a v určitých životních chvílích se
vyjadřujeme malováním. Dalšímu pokračování
se nebránil, na jaře bychom se měly učit ztvárnit
portrét. Mistře, děkujeme.

Nakaženo křtem
Kateřina Hubertová
V České republice je nejčastějším názvem
obce Lhota. Často Lhota nějaká, u něčeho, pod
něčím apod. Já osobně mám zkušenost jen se
Lhotou jednou. Tou mou Lhotou je Lhota pod
Libčany. Mí známí lhotští obyvatelé jsou milí,
vstřícní, vzdělaní a osvícení. A kupodivu též povídaví. Snad to byla jen otázka času, kdy zde do-

jde k tomu, že to někdo sepíše. Tím někým je pan
František Cvrček. Bývalý dlouholetý knihovník
Obecní knihovny ve Lhotě pod Libčany.
Lhota pod Libčany byla mou první samostatnou metodickou návštěvou, když jsem před
20 lety začala dělat metodiku v Knihovně města
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Šumné knihovny
Hradce Králové. Vyjela jsem na svou první metodickou návštěvu. Poprvé sama a poprvé ve Lhotě.
Bylo příšerné počasí, na které já nebyla dost oblečená. A v knihovně nikdo nečekal... Pan knihovník Cvrček totiž tehdy usoudil, že přijedu vlakem
a šel mně k tomu vlaku naproti. Jenže já prostě raději jezdím autobusem... A tak jsem se ocitla před
zavřenými dveřmi knihovny. Nevěděla jsem, kde
knihovník bydlí, autobus zpátky jel až za 3 hodiny... Stála jsem tam vymrzlá a opuštěná, nikde
nikdo. Říkám vám, fakt děsné počasí. Ani psa by
nevyhnal. Jen metodik je na cestě... Pan Cvrček
mezitím doma přemýšlel, proč jsem nedorazila.
Po nějaké době mu to nedalo a přece jenom se
vydal ke knihovně, kde jsme se konečně setkali. S čajem mě pak posadil před kamínka a začal
vyprávět. Ke kontrole práce knihovny mne tehdy
moc nepustil. Vyprávěl, vyprávěl, vyprávěl. O lidech, o půdě, o geografických podmínkách, o počasí, o hospodaření, o historických událostech
místa, které se stalo jeho domovem a jeho vášní.
Vyprávění velmi zajímavé a nekončící.
Pan Cvrček za svůj život dokázal shromáždit
neuvěřitelné množství dat a reálií o historii obce.
A ty informace v něm vřou a kypí a on je musí dávat dál. Vypráví často, vypráví rád a vypráví dobře. Byl i kronikářem obce. Kronikář a knihovník
je dobrá symbióza. Letos slaví Lhota pod Libčany
640 let od založení obce. Když přemýšleli, jak by
toto výročí náležitě uctili, napadlo je,
že by mohli využít vášeň pan Cvrčka
a splnit mu tím i jeho sen. Vydat knihu. Knihu o jeho i jejich obci.
Křest knihy se konal na návsi
před obecním úřadem v neděli 26.
srpna 2012 a byl vlastně zahájením
tradičního posvícenského posezení.
Na místě se sešly stovky lidí. Místní, ale přijeli i z okolních vesnic
a bývalí rodáci. Leckteří z nich totiž
v knize mohli najít jak sebe, tak své
předky či alespoň známé. Jsou to na
papíru zachycené dějiny obce. Ve
Lhotě měli to štěstí, že pan Cvrček
pro všechny tyhle střípky historie
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poskládal.
Ing. František Cvrček se narodil v roce 1929
a jako knihovník pracoval v Obecní knihovně
Lhota pod Libčany skoro 50 let. Panu Cvrčkovi
přeji dobré zdraví a dlouhá léta, kdy bude dál sbírat střípky historie.
Poznámka pod čarou:
Někdy se věci kumulují. Tak se to stalo letos
k podzimu mně. Během 3 měsíců jsem absolvovala 3 křty nových knih. Pro úplnost doplním:
Druhým v pořadí byl křest druhotiny Mgr. Evy
Černošové s názvem Věci, které se snadno zapomenou. Křtilo se v sálku Knihovny města Hradce Králové. Na křest dorazilo tolik diváků, že se
do sálku nevešli. Autorka rozhodně stojí za pozornost. Je to totiž taky knihovnice. Knihovničí
v Obecní knihovně v Popovicích.
Můj třetí křest, kterým série zatím končí, se
odehrál na předávání ocenění Knihovník/Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2012.
Na slavnostním večeru 31. 10. 2012 ve Studijní
a vědecké knihovně v Hradci Králové se knihovníků sešlo několik desítek. Některé z nich donutila ke vzpomínání a jejich slova zapsala Vanda
Vaníčková. Vznikla tak útlá brožurka knihovnické
paměti Knihovnické rozhovory, která vyšla jako
příloha minulého čísla tohoto zpravodaje.
A pak prý, že se nečte. Rozhodně se u nás píše.

NAŠe TéMA: KNiHOVNíCi KRÁlOVéHRADeCKéHO KRAJe 2012

Reportáž z jednoho příjemného
podvečera aneb
Setkání knihovnic a knihovníků
a všech přátel krásného slova
Jana Benešová
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
uspořádala ve středu 31. října 2012 pod záštitou
hejtmana Královéhradeckého kraje a za finanční
podpory města Hradec Králové a regionálního
výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků Setkání knihovnic a knihovníků a všech
přátel krásného slova spojené s předáním titulů
Knihovnice/Knihovník roku Královéhradeckého
kraje. Takové setkání se konalo již počtvrté, ve
spojení s předáním ocenění Spolku krásného slova podruhé.

Po představení a zahájení vystoupil Tomáš
Koloc, spoluzakladatel Spolku krásného slova,
který moderoval první blok slavnostního večera.
Nejdříve uvedl Ivanu Velčovskou, která nás potěšila svou písní a hrou na kytaru. Poté došlo ústy
předsedy Spolku Mgr. Jana Hlouška k představení tohoto již téměř deset let existujícího uskupení. Hovořil o pořádání pouliční kampaně ke Dni
poezie „Kapka poezie nikoho nezabije“ a o publikační činnosti. Jeho vystoupení vtipně glosoval
Vladimír Fux.

Sešli jsme se v pátém podlaží Studijní knihovPo představení Škrabodílen (Škrabákovy dílny všichni svátečně naladění, pracovníci hostitel- ny tvůrčího psaní), které Spolek pořádal letos
ské organizace trošku nervózní z obav, aby vše podruhé, došlo k předání ocenění za úspěšné abdobře dopadlo.
solvování v oblasti publicistiky, poezie a prózy.
Zahájení se ujala ředitelka knihovny Mgr. Eva Všichni ocenění frekventanti dílen přečetli ukázSvobodová, která zejména vyzvedla společné zá- ky ze svých prací. Opět velmi mile a osvěžujícím
jmy mezi knihovníky a spisovateli - členy Spol- způsobem vystoupil Vladimír Fux. Během rozhoku krásného slova a to, že se vzájemně potřebují voru, který s ním vedly frekventantky dílny puba pomáhají si. Také představila vzácné hosty: licistiky, jsem neodolala a zapsala si jeho větu:
náměstka primátora města Hradec Králové PhDr. „Ženám nikdy nic vyčítat nebudu, i kdybych měl
Jindřicha Vedlicha, vedoucího odboru kultury pravdu.“ Spolek se rozloučil hudbou a zpěvem,
Krajského úřadu PhDr. Pavla Mertlíka, ze stej- opět v podání Ivany Velčovské.
ného odboru Bc. Jaroslavu Vydarenou. Velkým
potleskem byl přivítán textař a básník Vladimír
Fux. Nechyběli ani zástupci Národní knihovny
v Praze, předseda SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR) a ředitel Knihovnického institutu PhDr. Vít Richter a Mgr. Ladislava Zemánková. Nejvzácnějšími hosty ale byli
nejlepší knihovnice a knihovníci našeho kraje,
doprovázení většinou starostkami a starosty obcí,
které jejich knihovny zřizují.

Druhý blok večera s noblesou zahájila a moderovala Bc. Kateřina Hubertová, předsedkyně regionálního výboru SKIP. Nejprve uvedla PhDr. Víta
Richtera, který upozornil, že občas slýcháme poznámky o tom, že se nečte, a dotazy, zda nechceme
s knihovnami skončit. Díky průzkumům nám a zejména představitelům státní správy předložil data,
která známe z praxe. Bylo velmi důležité zde říci,
že Češi jsou výborní čtenáři a knihovny mají velký
potenciál. Hovořil také o tom, že v loňském roce
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Naše téma: kNIHOVNÍCI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2012
knihovny v naší republice navštívilo víc než dvacet čtyři milionů návštěvníků, což je více než počet lidí, kteří navštívili dohromady všechny ostatní kulturní instituce a k tomu 1. a 2. fotbalovou
a hokejovou ligu. Také poděkoval knihovnicím
a knihovníkům za jejich práci a jejich zřizovatelům a všem, kteří knihovny podporují.
Následoval hlavní bod večera, předání cen
nejlepším z nás. Uvedla jej Bc. Kateřina Hubertová, která hovořila o velké náročnosti profese
knihovníka. Představení oceněných knihovníků
se ujala PhDr. Alena Součková z SVK Hradec
Králové. Knihovnicí/Knihovníkem roku se stali:
Hana Kozúbková z Místní knihovny Malé Svatoňovice, Libuše Kyralová z Obecní knihovny
Šonov u Broumova, Jarmila Matyková z Místní
knihovny Javorníce, Helena Pavlíková z Obecní
knihovny Žíželeves, Zdena Pfeiferová z Městské
knihovny v Novém Městě nad Metují, Zdeněk
Prchal z Místní knihovny v Lukavci u Hořic a Jaroslava Vítová z Knihovny Egona Hostovského
v Hronově. Medailonky všech oceněných jsou
uvedeny v dalším příspěvku tohoto zpravodaje.
Většinu oceněných doprovázeli starostky a starostové z příslušných obcí, kteří mají nemalý podíl na
kvalitě knihoven. Ocenění předali PhDr. Richter,
PhDr. Mertlík, Mgr. Svobodová, a Bc. Hubertová.
Soudíc podle sebe, myslím, že nám, knihovnicím
z pověřených knihoven, se tetelilo srdíčko radostí
a pýchou na „svoji, svého“ knihovnici, knihovníka. Ti obdrželi diplom, obraz, propagační materiály a květinu. Důležité ale je, že byli oceněni
za práci v knihovně, za práci, která není příliš doceňována finančně ani společensky. Je ale jen na
nás, jak se dokážeme prosadit, a tato akce byla
jednou z těch, které ukazují na kvalitní, obětavou
a potřebnou práci knihovníků.

„Knihovnické rozhovory“, která zachycuje vzpomínky devíti knihovnic a knihovníků. S Marií
Grimovou z Nového Hrádku, Boženou Kašparovou z Lejšovky, Bohumilou Krausovou z Chvalkovic, Petrem Pavlem, knihovníkem v Bělé
u Pecky a v Pecce, Václavem Pavlíčkem ze Stěžer, Zdeňkem Prchalem z Lukavce u Hořic, Janou
Simonovou z Křinice, Oldřichem Suchoradským
z Mlýnce u Kopidlna a Hanou Šťastnou z Lískovic vedla rozhovor členka redakční rady U nás
Bc. Vanda Vaníčková. Křtu se za dozoru přítomných dotazovaných ujaly Mgr. Zemánková, šéfredaktorka krajského knihovnického zpravodaje
Božena Blažková a Bc. Vydarená. Publikace je
volnou přílohou knihovnicko-informačního zpravodaje U nás. Byla distribuována se 3. letošním
číslem a je k dispozici na http://www.svkhk.cz/
svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-22-%282012%29-cislo-3-Volna-priloha.pdf. V závěru ceremoniálu
zaznělo z úst pracovnice SVK v Hradci Králové
Evy Semrádové poděkování metodičkám z Náchoda, Jičína a Hradce Králové za zprostředkování rozhovorů. Nejen tyto tři, ale všechny metodičky zaslouží velký dík za svoji mnohdy nelehkou
práci. Ta však, pokud se dělá s plným nasazením,
přináší své ovoce v podobě krásných knihoven,
vzdělaných, úžasných knihovnic a knihovníků
a spokojených čtenářů v malých knihovnách.
Vernisáž výstavy „České knihovny včera, dnes
a …“ byla pěknou tečkou za oficiálním programem. Božena Blažková nás provedla okolo devíti panelů, představujících zajímavé knihovnické
dokumenty od doby čtenářských a vzdělávacích
spolků až k současnosti a budoucnosti. Snad ještě
zajímavější byly trojrozměrné předměty, umístěné ve vitrínách. Všem doporučuji výstavu si
prohlédnout, podivit se, s čím naši předchůdci
pracovali nebo jak neuvěřitelně rychlý je vývoj
v našich knihovnách. SVK plánuje vydat texty
i obrázky z výstavy v brožuře na volných listech,
a tak budou všechny knihovny mít možnost výstavu představit i ve svých prostorech.

Poděkování získala také Obecní knihovna
Batňovice za nominaci na Knihovnu roku 2012
a Obecní knihovna Vrbice, která letos obdržela
Cenu hejtmana „za vzorné vedení knihovny“.
Předávání cen ukončila moderátorka výzvou ke
starostkám a starostům: „Važte si svých knihovPříjemnou tečkou na závěr byl raut, kde jsme
níků.“
měli možnost si popovídat, vyhodnotit, poděkovat.
Dalším bodem programu byl křest publikace
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v Hradci Králové, děkuji Vám za příjemný zážitek. ně patřím. Navíc jste jistě přispěly ke zviditelnění
Opět jsem si uvědomila, jak je mi mezi knihovni- naší profese a poukázání na tradici i současnost,
cemi a knihovníky dobře a jak jsem ráda, že mezi ve které mají knihovny své důležité místo.

Poděkování za dobrou knihovnickou práci
Eva Semrádová
Oceňování mimořádně aktivní knihovnické
práce a průkopnických projektů, které napomáhají rozvoji kulturního poslání knihoven, je všeobecně přijímáno jako vítané. Výsledky práce
oceněných kolegů se stávají inspirací pro ostatní
a veřejné ocenění podporuje budování dobrých
společenských a mezilidských vztahů. Proto se
poděkování za dobrou práci ve formě udělení
titulů Knihovník/Knihovnice roku a Knihovna
roku stává tradicí.

Nominaci získala za vytvoření přívětivého
a útulného prostředí v nově zrekonstruovaném
objektu knihovny, která se prosazuje zejména
pestrou nabídkou akcí pro nejmenší čtenáře.
Cenu hejtmana v soutěži Vesnice roku 2012 za
vzorné vedení knihovny získala:
Obecní knihovna Vrbice na Jičínsku,
vedená paní knihovnicí Ivou Plachou
http://www.knihovnavrbice.webk.cz/

Nejlepší knihovny získávaly letos prestižní
ocenění Knihovna roku udělované Ministerstvem kultury ČR již podesáté. Nejúspěšnější
v kategorii Základní knihovna se stala Obecní
knihovna Ratíškovice Jihomoravského kraje,
více na WWW: http://ratiskovice.knihovna.cz/.

Nejmladší celostátní ocenění nese název Městská knihovna roku - cena SKIP a Skanska a jedná
se o soutěž o nejlepší městskou knihovnu. Soutěžící knihovny se hodnotí v několika kategoriích
podle velikosti obce, v které působí. Knihovny se
mohou přihlásit do soutěže samy a jednou z podMezi nominovanými knihovnami byla z Králové- mínek účasti je zapojení knihovny do benchmarhradeckého kraje:
kingu, jelikož první kolo hodnocení vychází
Obecní knihovna Batňovice, okr. Trutnov,
z poměřování úspěšnosti knihovny benchmarkinvedená paní knihovnicí Markétou Tučkovou govou metodou. Předmětem hodnocení knihoven,
http://www.batnovice.cz/knihovna/knihovna.htm které postoupí do druhého kola, je společenské
a komunitní působení knihovny pro obyvatele
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města a úroveň knihovního prostředí od interiéru,
sociálního zázemí až po technické vybavení. Vítězná knihovna se může těšit z finanční odměny
70 tisíc Kč od společnosti Skanska. V roce 2012
se z našeho kraje do soutěže přihlásily tři městské knihovny – Dvůr Králové nad Labem, Nové
Město nad Metují a Rtyně v Podkrkonoší. Z nich
se úspěchu nejvíce přiblížila knihovna ze Rtyně
v Podkrkonoší, která se umístila ve své kategorii
měst do 3 000 obyvatel na druhém místě.

paní Pfeiferová o zlepšení podmínek pro činnost
své knihovny. Podařilo se to až v roce 2010, kdy
knihovna získala rekonstruovaný dům s dostatečným prostorem, společenským sálem i terasou.
Nejen přívětivé prostředí pro návštěvníky, ale zejména množství nových aktivit zajistilo knihovně
v letošním roce třetí místo v celostátní soutěži
Městská knihovna roku.

Jaroslava Vítová
Městskou knihovnou roku 2012 se stala Knihov- Městská knihovna Egona Hostovského v Hrona Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště, nově
Paní Jaroslava Vítová přišla v roce 1975 po
více na www: http://www.knihovnabbb.cz/.
praxi v knihkupectví a studiu střední knihovnické
V roce 2012 byli již počtvrté vyhlášeni nosiškoly do Městské knihovny v Hronově. Prvním
telé titulu Knihovník/Knihovnice roku Králojejím úkolem byla starost o nově vzniklé dětské
véhradeckého kraje. Oceňováni jsou knihovníci,
oddělení a pak převzala místo ředitelky. Během
kteří mají za sebou dlouholeté úspěšné působení
devadesátých let se hledalo pro knihovnu důstojv oboru či svoji aktivitou ve funkci knihovníka
nější umístění, a tak paní ředitelka Vítová spomohou být příkladem pro ostatní. U knihoven
lečně s kolegyněmi knihovnu dvakrát stěhovala.
v malých obcích navíc vyznamenaní přinášejí
Kromě toho byl zaveden automatizovaný provoz
prestiž a poděkování i svému zřizovateli. Bez doa zahájila se tradice řady oblíbených akcí pro vestatečného finančního zázemí zřizovatele by cesřejnost. V roce 1996 začala také setkání s partta k nadprůměrným výsledkům byla pro knihovnerskou knihovnu v Kudowě Zdróji, která byla
nu uzavřená.
základem pro získání finanční podpory Evropské
unie na rekonstrukci obou knihoven a podporu
Knihovník/Knihovnice Královéhradeckého
kontaktů Čechů a Poláků. Výsledkem projektu
kraje 2012
s názvem U nás – spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdrój bylo v roce 2009 otevření
V kategorii Profesionální knihovny:
hronovské knihovny v nově rekonstruovaných
Zdeňka Pfeiferová
a vybavených prostorách. A projekt byl úspěšný
Městská knihovna Nové Město nad Metují
i ve své druhé části, která zahrnovala řadu setkání
Paní Zdeňka Pfeiferová zahájila svoji profesní
knihovníků i návštěvníků knihoven, řadu exkurzí
dráhu v náchodské knihovně. Po čtyřleté praxi
i přeshraničních výjezdů.
se ujala profesionalizace knihovny v Meziměstí, kde se setkala s celou šíří knihovnické práce
V kategorii Neprofesionální knihovny:
a získala zkušenosti s vedením knihovny. Dalším
působištěm paní Pfeiferové byla knihovna v No- Helena Pavlíková
vém Městě nad Metují. V době, kdy byla pově- Obecní knihovna Žíželeves, okr. Hradec Králové
Paní Helena Pavlíková si vzala na starost
řena vedením této knihovny, byla již knihovnicí
s dvacetipětiletou praxí. Knihovna v Novém knihovnu v Žíželevsi na Smiřicku před dvaceti
Městě nad Metují je známá bohatou půjčovní lety. Knihovna jako jedna z prvních nabízela ini kulturní činností, vždy byl kladen důraz na pro- ternet a online katalog, od roku 2006 paní knihovpagaci, spolupráci se školami a znalost regionu nice spravuje webové stránky. Knihovna úspěšně
a regionální literatury. Po celou dobu svého pů- podává a realizuje granty, je centrem setkávání obsobení v čele novoměstské knihovny usilovala čanů při besedách, výstavách, autorských čteních.
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Po celou dobu svého působení v knihovně se paní
Pavlíková aktivně účastní vzdělávacích aktivit
pověřené knihovny, doplňuje si odborné znalosti
a navazuje kontakty s ostatními knihovnami regionu. K její osobě patří spolehlivost, pilnost, přesnost,
houževnatost, inteligence i ochota, což jsou vlastnosti, které dělají z člověka dobrého knihovníka.
Zdeněk Prchal
Místní knihovna Lukavec u Hořic, okr. Jičín
Pan Zdeněk Prchal oslavil v letošním roce
80. narozeniny a knihovníkem je 36 let. Do své
knihovny v Lukavci u Hořic dojíždí většinou
na kole ze svého bydliště v obci Černín. V občanském povolání byl pan Prchal učitel, v době
normalizace nesměl své povolání vykonávat a do
školství se vrátil až v devadesátých letech. Kromě
literatury a knihovnictví patří mezi záliby pana
Prchala hudba, byl sbormistrem Bělohradského
ženského sboru. V současné době je pak jeho
další velkou zálibou okrasná zahrada plná zajímavých jehličnanů. Pan knihovník má na svém
kontě i bohatou publikační činnost, v posledních
letech vydal šest obsáhlejších publikací s regionální tematikou, například Hudba Raisova kraje,
Josef Života – zápas poctivého umělce, Lázně
Bělohrad a okolí v historických pohlednicích.
Jeho články najdeme v Bělohradských listech
i v časopise Pod Zvičinou.
Libuše Kyralová
Obecní knihovna Šonov u Broumova, okr. Náchod
Paní Libuše Kyralová vykonává funkci knihovnice v Šonově, v obci s 300 obyvateli nedaleko Broumova. Její knihovna je příjemné místo,
určené ke čtení i setkávání. Sídlí v budově obecního úřadu a sousedí s mateřskou školkou. Akce
pro předškoláky jsou proto samozřejmostí, ale
pestrá nabídka aktivit pamatuje i na ostatní návštěvníky. Z pečlivě vedené webové stránky se
může každý například dozvědět, jak probíhala
výprava dětí za šonovským pokladem, že malí
čtenáři sbírají korálky za přečtené knihy v soutěži
O nejdelší korál či jak pokračuje tvorba vlastní
moučníkové kuchařky z receptů čtenářů. Své příznivce mají webové ankety s tematikou čtení, na

stránkách je rubrika Knižní novinky a upozornění
na zajímavé kulturní akce, na které je možné si
zajet do Broumova. Práci paní knihovnice Kyralové kladně hodnotí i vedení obce.
Jarmila Matyková 
Místní knihovna v Javornici, okr. Rychnov
nad Kněžnou
Paní Jarmila Matyková je rodačka z obce Javornice na Rychnovsku a svůj volný čas spojila
s místní knihovnou před dvaceti lety, kdy začala
docházet do knihovny za synem knihovníkem.
Od roku 2004 od něho tuto funkci převzala. Půjčování se věnuje dvakrát týdně, ve středu a v neděli, nebo na požádání; nejvíce ji těší zájem
o čtení a knihy u dětí z mateřské a základní školy.
Starším čtenářkám nebo na vzdálená místa knihy
dováží až do domu, aby nikdo nepřišel o potěšení
ze čtení. Javornická knihovna má poměrně rozsáhlý vlastní knižní fond a navíc využívá výměnné soubory z pověřené knihovny. Knihovna paní
Matykové je vybavená automatizovaným výpůjčním systémem a samozřejmě nabízí i internet.
Hana Kozúbková
Místní knihovna Malé Svatoňovice, okr. Trutnov
Paní Hana Kozúbková působí ve funkci knihovnice pátým rokem. Hned po svém nástupu
začala knihovnu modernizovat, upravila interiér,
založila webové stránky, které sama aktualizuje.
Knihovna v obci s 1 500 obyvateli doplňuje fond
vlastními přírůstky, využívá výměnné fondy z pověřené knihovny, pro které si paní knihovnice
sama jezdí, a odebírá 11 titulů časopisů. Pracoviště je napojené do knihovnického systému Clavius REKS. Paní knihovnice pořádá setkání s žáky
základní školy, výstavky a soutěže k významným
výročím, ve spolupráci s Městskou knihovnou ve
Rtyni v Podkrkonoší a v Úpici se podílí na pravidelných setkáních dětských čtenářů Jestřebích
hor. Paní Kozúbková je absolventkou knihovnického kurzu krajské knihovny. V současné době ji
zaujala „retrovýzva“ v knihovnickém zpravodaji
a snaží se zdokumentovat historii svatoňovické
knihovny.
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Podhorská knihovna v Javornici
Vanda Vaníčková
Oblast Orlických hor se může chlubit nejen letní či zimní turistikou, ale mimo jiné také
zajímavou knihovnou v Javornici. Knihovnice
Jarmila Matyková vede téměř „rodinný podnik“
a o historii říká: „Od roku 1992 vedl knihovnu můj syn, na začátku mu bylo pouhých 25 let.
V roce 2004 jsem mu začala chodit vypomáhat a o dva roky později se oženil, přestěhoval
a knihovna spadla do klína mně. Jako svou nástupkyni mám vyhlídnutou vnučku, která moc
ráda čte.“ I přesto, že paní Matyková pracovala
jako zootechnička, knihovnická funkce ji baví, ba
dokonce do prostor obecního úřadu, kde knihovna sídlí, chodí spíše odpočívat než pracovat.

Knihovnický fond čítá cca 3 500 svazků a zároveň jsou čtenářům k dispozici i knihy z výměnného fondu z Rychnova nad Kněžnou. Pro knihy
jezdí knihovnice pravidelně dvakrát ročně sama
autem. I v takovém množství položek udržuje
knihovnice pořádek „po staru“: „V knihách mám
stále kartičky s historií výpůjček, abych starším
čtenářům mohla hned říct, zda knížku už četli,
nebo ne.“

Jako každá správná vesnická knihovna plní
i knihovna v Javornici určitou společenskou
funkci. „Lidé si chodí do knihovny popovídat. Javornice je vesnice dlouhá asi 7 km, takže ti z jednoho konce nevědí, co se děje na tom druhém,“
V Javornici je devítiletá základní škola a škol- vysvětluje vesele paní Matyková.
ka, takže občas zavítají do knihovny i dětští
Knihovnickou zeď zdobí unikátní nástěnka,
návštěvníci. „Čtenář je obecně ohrožený druh. která nám zapadá do celoročního tématu RETRO.
Natož děti, chodí málo, ale pro povinnou četbu Paní knihovnice sesbírala pozvánky na plesy,
zajdou. Jenom je trochu problém, když dosta- taneční zábavy a věnečky, které byly založeny
nou všichni stejnou knihu. Lepší je zadat auto- v knihách. Nejstarším exponátem je Ples hasičů
ra.“ Exkurze ze školky bývají veselejší, popisuje z roku 1896.
s úsměvem paní Matyková: „Do knihovny chodí
Kromě návštěvy obce Javornice (samozřejmě
dvě třídy, které mne nikdy nezklamou, protože včetně knihovny) a blízkého okolí doporučuje
děti pokaždé tahají z regálů úplně jiné knížky, než paní Matyková dva čtenářské kousky: Nové pojsem jim připravila.“ Kromě mladých čtenářů je vídky z pera Zdeňka Svěráka a knížku z dílny
knihovnice nápomocná i těm starším. Ochotně Inny Rottové Šikovná tchyně a smečka rozhnějim vozí četbu domů.
vaných žen.

Knihovna v Šonově u Broumova
Marcela Machová
Obecní knihovnu v Šonově jsem navštěvovala bývalé autobusové zastávky. Místnost mohla mít
koncem roku 2006. Pamatuji si to dobře, proto- asi 14 m2. Otevřeli jste venkovní dveře a byli
že knihovna měla kuriózní umístění v „objektu“ jste v knihovně. My jsme vítali, že se v Šonově
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znovu zřizuje knihovna, také jsme věděli, že toto
umístění je jen provizorní. Vytvořili jsme společně s tehdejší knihovnicí, paní Adamovou, hezkou malou veřejnou knihovnu z jejich bývalého
knižního fondu a výměnného fondu náchodské
knihovny.
V roce 2007 došlo k očekávanému přestěhování, knihovna nyní sídlí v budově obecního úřadu
v přízemí. Místnost není velká, ale knihovna má
zázemí a svou činností dokazuje, že v obci zakot-

vila a že tam rozhodně není zbytečná.
Od roku 2010 vykonává funkci knihovnice
paní Libuše Kyralová. Podařilo se jí vytvořit
z knihovny příjemné, kulturní zařízení, kam rádi
chodí dospělí i dětští čtenáři. Vytváří ankety,
soutěže, tvořivá odpoledne. Prostě v knihovně je
stále živo. O její bohaté a zajímavé činnosti se
můžete dočíst i na webových stránkách. Za práci
v knihovně byla jmenována Knihovnicí roku náchodského okresu za rok 2012.

Obecní knihovna Žíželeves
Radmila Kozáková
Paní knihovnice je iniciátorem a hlavním
strůjcem nápadů většiny kulturních akcí, které se
v obci konají, stála u zrodu Občanského sdružení
při kostele sv. Mikuláše, které vzniklo s hlavním
cílem přispět k záchraně této kulturní památky
v obci; působí zde jako místopředsedkyně. Je
rovněž velmi nadšenou studentkou a propagátorPaní Pavlíková se své nové funkce knihovnice kou Univerzity III. věku, úspěšně dokončila již 4
zhostila s ochotou sobě vlastní, ve spolupráci se semestry.
V obci Hořiněves poskytují knihovnické služstřediskovou knihovnou Smiřice, provedla nezbytnou revizi knihovního fondu a začala obměňovat by celkem dvě obecní knihovny, a to ve výše zmia vytvářet nový knihovní fond. Pro návštěvníky ňované místní části Žíželeves a v Hořiněvsi. Obě
a čtenáře zde paní knihovnice za přispění obce knihovnice spolu velice úzce spolupracují při
Hořiněves vytvořila a stále dotváří příjemný pro- zajištění kulturních akcí v obci, společně se také
stor pro setkávání místních občanů. Pravidelně zapojují do celostátních knihovnických akcí a hasleduje vydávané knižní novinky, čte recenze knih ppeningů, společně se zúčastňují vzdělávacích
a kvalitním výběrem ovlivňuje a rozšiřuje zna- a kulturních setkání pořádaných metodickým
losti svých čtenářů. Od začátku svého působení oddělení Knihovny města Hradce Králové. Kažv knihovně se věnuje místním dětem, organizuje doroční nákupy nových knih se pro ně staly přípro ně mnoho již tradičních akcí. Jsou to výtvarné jemným společným rituálem: nové knihy nikdy
dílny, čtení, besedy, rozsvěcení stromečku včetně nenakupují duplicitně, při zajištění výpůjček pro
přípravy kulturního programu, pečení perníčků, své čtenáře využívají oba stálé knihovní fondy.
atd. Při akci Hledání jara (procházka po okolí
Obecní knihovna se díky paní Heleně Pavlíkos předem vytyčeným cílem objektu poznávání) vé stala nepostradatelným společenským centrem
dětem předává své mnoholeté zkušenosti ze svého obce Žíželeves.
největšího koníčka – ornitologie.

Obecní knihovna působící v místní části obce
Hořiněves poskytuje služby cca 40 stálým čtenářům, převážně z řad místních občanů. Paní
Helena Pavlíková byla v roce 1992 oslovena
tehdejším starostou obce Hořiněves a požádána
o vedení obecní knihovny, která v té době byla již
více než jeden rok uzavřená.
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Recenze článku Kramerius není jeden aneb
Digitální knihovny českých knihoven
Vanda Vaníčková
a Dagmar Honsnejmanová
Autorka se v článku věnuje systému Kramerius
a objasnění otázky digitálních knihoven. Zvolená
komunikační strategie odpovídá faktu, že adresátem textu je knihovník, který systém využívá nebo
jej využívat plánuje. Horizontálně je článek členěn
do pěti odstavců. První odstavec přináší definici
digitální knihovny, druhý objasňuje systém Kramerius, třetí nabízí ilustrační příklady, co je kde
možné najít. Čtvrtý a pátý odstavec tvoří výčet
konkrétních digitálních knihoven spolu s příslušnými webovými odkazy.
Po obsahové stránce článek odpovídá avizovaným informacím z nadpisu. Ihned v úvodu je
terminologicky vymezen hlavní pojem digitální
knihovna. V případě definice Krameria by bylo
lepší zachovat stejnou strukturu jako v odstavci
prvním a nejprve pojem vymezit, poté psát o zkušenosti s vyhledáváním apod. Knihovník z praxe
jistě ocení upozornění na možné problémy a nedostatky, kterým se autorka věnuje ve třetím odstavci.
Užitečné je i zařazení odkazů na vybrané digitální
knihovny, a to zejména bereme-li v potaz umístění
U nás na webové stránky SVK HK.

Článek „Kramerius není jeden aneb Digitální
knihovny českých knihoven“ navazuje na článek
„Úvodem aneb Digitalizace není jen skenování“ ve
zpravodaji U nás číslo 3/2012. Následující článek
pojednává o tom, jak se běžný uživatel a čtenář
dostane k digitálním nebo digitalizovaným dokumentům uloženým ve fondu knihovny.
Po přečtení všech možností lze shrnout, že
vyhledávání v databázi není až tak jednoduché, jak
by se na první pohled zdálo. Systém v současné
době není jednotný a čtenář si musí nejdříve uvědomit, o jaký dokument se jedná. Největší šancí je
vyhledávání přímo v digitální knihovně Národní
knihovny. Regionální dokumenty je nejlepší vyhledávat v digitálních knihovnách krajských knihoven,
oborově zaměřené dokumenty ve specializovaných
digitálních knihovnách. Čtenáři se nabízí i další
možnosti, jak se k danému dokumentu dostat pomocí jiných databází. Překážkou pro čtenáře však
je, pokud jsou dokumenty chráněny autorskými
právy. V tomto případě si je může prohlédnout
jen v knihovně, která je digitalizovala nebo jiným
způsobem získala.

Článku chybí závěr, který by shrnul základní
Článek je pro knihovníky v menší knihovně
myšlenky, o nichž bylo autorovým záměrem pojed- jistě zajímavým rozšířením obzorů, další informací,
nat. Z pohledu čtenáře je tato absence významná. kterou sice nemusí poskytnout sami osobně, ale
Z formálního hlediska je vhodné sjednotit mohou ji čtenáři nabídnout či zprostředkovat. Kde
používání interpunkčních znamének (uvozovky není zájem, potenciální uživatel těchto informací,
u poloviny výskytů slova Kramerius) a odkazování není pro knihovníka článek z hlediska poskytování
služeb nijak zajímavý. Je však důležité, aby mohl
pod čarou (forma citace).
případnému
zájemci o tuto službu sdělit prvotní

Vanda Vaníčková

Univerzita Hradec Králové informaci, aby o této možnosti vůbec věděl.
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Dagmar Honsnejmanová
Knihovna u Mokřinky Mokré
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Kramerius není jeden aneb Digitální
knihovny českých knihoven
Lucie Jirků
Co digitalizaci v knihovnách předchází, jsme
si stručně nastínili v minulém čísle. Ukládání
ponechme stranou a pojďme si přiblížit, jak je to
se zpřístupňováním obsahu digitálních knihoven.
Digitální knihovnu můžeme definovat jako „integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňující
získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání
informací v tomto systému uložených. Digitální
knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím
počítačových sítí. Účelem budování digitální
knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům, případně i k sekundárním
informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny.“1)
Jak se tedy uživatel k požadovanému digitalizovanému dokumentu v české knihovně
dostane? „Kramerius!“ napadne knihovníka či
poučeného uživatele, a hledá. Občas se však objeví záhada - uživatel dokument, který jednou
v „Krameriovi“ našel, podruhé nenajde. A přitom přece hledal „v Krameriovi“ stejně jako minule! Ne, záznamy z digitálních knihoven nikdo
nekrade, jen uživatel pravděpodobně tentokrát
hledal v „Krameriovi“ jiné knihovny než minule. Nejen uživatelé, i sami knihovníci se občas
domnívají, že „Kramerius“ je jedna digitální
knihovna s přístupem ke všem dokumentům, co
byly v českých knihovnách zdigitalizovány. Kra-

merius2) však není digitální knihovna, ale systém
pro zpřístupnění digitálních dokumentů, a každá knihovna (nebo více knihoven společně) má
svou digitální knihovnu s vlastním obsahem. Je
pravda, že uživatelé jsou zmateni vcelku právem,
protože většina digitálních knihoven se systémem Kramerius vypadá (téměř) stejně. Systém
sice není jednoduchým úpravám vzhledu příliš
vstřícný, ale minimálně se snažme, pokud máme
digitální knihovnu v systému Kramerius, nahradit název systému v hlavičce názvem knihovny
či vlastním logem.
V budoucnu se nám rýsuje příjemnější hledání
na jednom místě (Česká digitální knihovna, Centrální portál knihoven atd.), ale zatím musíme
pátrat trochu pracněji. Samozřejmě můžeme titul
hledat přes odkazy v Registru digitalizace (kde
ale nemusíme najít vše, a pokud najdeme, ještě
to neznamená, že tam budou funkční linky do digitální knihovny) či v Souborném katalogu (kde
také nemusí všechny přispívající knihovny poctivě aktualizovat své údaje o digitalizaci). Můžeme
hledat přes odkazy v katalogizačních záznamech
té které knihovny (za předpokladu, že knihovna
údaje o digitalizaci s odkazy do svých záznamů
doplňuje). Pokud chce uživatel začít přímo v digitálních knihovnách českých knihoven, největší
šanci na úspěch má v digitální knihovně Národní
knihovny ČR. Ta totiž kromě dokumentů z vlastní digitalizace této instituce obsahuje i většinu

1)

CELBOVÁ, Ludmila. Digitální knihovna. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační
vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-10-08]. Dostupné z: http://aleph.nkp.
cz/F/?func=direct&doc_number=000000854&local_base=KTD.

2)

Potřebné informace o systému naleznete na: http://code.google.com/p/kramerius/
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dokumentů digitalizovaných v průběhu let minulých jinými knihovnami v rámci programu
VISK7. Oborově zaměřené dokumenty naleznou
uživatelé ve specializovaných, muzejních či univerzitních knihovnách. A pokud uživatele zajímá
regionální literatura, je (a bude čím dál více, až
se digitální knihovny krajských knihoven začnou plnit dokumenty vzešlými z krajských digitalizačních projektů) nejlépe hledat v digitální
knihovně příslušné krajské knihovny či dalších
knihoven regionu. Staré tisky a rukopisy může
uživatel kromě hledání v digitálních knihovnách
jednotlivých paměťových institucí hledat v mezinárodní knihovně Manuscriptorium.3) Při hledání v českých digitálních knihovnách je třeba mít
vždy na paměti omezení daná autorským zákonem - digitalizované kopie zákonem chráněných
děl si uživatel může prohlédnout jen na vyhrazených zabezpečených počítačích přímo v budově
instituce, která dokument digitalizovala, případně
získala replikací.
Digitální knihovny vybraných
českých knihoven:
Národní knihovna ČR
http://kramerius.nkp.cz
Moravská zemská knihovna v Brně
http://kramerius.mzk.cz
Národní technická knihovna
http://kramerius.ntkcz.cz/kramerius/
Národní lékařská knihovna
http://www.medvik.cz/kramerius
Knihovna Akademie věd ČR
http://kramerius.knav.cz
Ústav pro českou literaturu AV ČR
http://archiv.ucl.cas.cz/
Městská knihovna v Praze
http://kramerius.mlp.cz/kramerius

3)

http://www.manuscriptorium.com/
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Mendelova univerzita v Brně
http://kramerius.mendelu.cz/
Knihovna Národního filmového archivu
http://kramerius.nfa.cz/kramerius/
Vysoká škola ekonomická v Praze – CIKS
http://kramerius.vse.cz
Knihovna Divadelního ústavu
http://kramerius.divadlo.cz/

Digitální knihovny krajských knihoven:
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
http://archiv.cbvk.cz/kramerius/

Krajská knihovna Františka Bartoše
http://dlib.kfbz.cz/kramerius/
Krajská knihovna Karlovy Vary plánuje zprovoznit digitální knihovnu koncem tohoto roku či
v roce 2013.
Krajská knihovna v Pardubicích zatím nedigitalizuje, digitální knihovnu nemá.
Krajská knihovna Vysočiny
http://kramerius.kkvysociny.cz/
Krajská vědecká knihovna v Liberci
http://kramerius.kvkli.cz
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
http://camea.svkos.cz/kramerius/
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
http://kramerius.svkul.cz/
Středočeská vědecká knihovna v Kladně
http://kramerius.svkkl.cz/
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
http://kramerius.svkpl.cz
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
http://kramerius.svkhk.cz
Vědecká knihovna v Olomouci
http://noviny.vkol.cz/kramerius/
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Recenze článku
Elektronické knihy – hrozba, či výzva?
Jana Benešová a Adéla Záveská
Článek o elektronických knihách v knihovnách je velmi aktuální, je proto dobře, že jej
redakce zpravodaje U nás zařadila, a navíc v recenzované podobě. Autorky pracují v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě a o problematice již publikovaly.1)
V úvodu pokládají otázky týkající se budoucnosti tištěných publikací v souvislosti s existencí e-knih, formy čtení a studia a zejména vlivu rozvoje
e-knih a zařízení schopných je číst na knihovny.
Další text je rozdělen na oddíly: v prvním
autorky vysvětlují, co je e-kniha, jaké může mít
formáty a jak je možné ji číst, přičemž největší
pozornost věnují čtečkám.
Druhý oddíl přináší pro knihovníky potřebné
informace o spojení e-knih a autorského práva.
Přínosem je vysvětlení, jak zabránit neoprávněnému použití.
V oddíle „Čeští vydavatelé a e-knihy“ přehledně ukazují množství e-knih na našem trhu a seznamují čtenáře s jejich vydavateli.
Poslední oddíl je pro knihovníky, jimž je článek určen, nejdůležitější. Věnuje se vztahu e-knih
a knihoven, možnostem půjčování e-knih. V současné době lze půjčovat pouze díla, u nichž již
vypršela autorská ochrana, případně ta, která si
knihovny samy vydají. Sympatické je očekávání
autorek, že i v naší republice bude realizován systém, díky němuž budou knihovny e-knihy moci
půjčovat.
V závěru autorky konstatují, že e-knihy nijak
neohrožují existenci knihoven, naopak jim nabíze1)

jí do budoucna možnost zavádění nových služeb.
Článek hodnotím jako výborný. Je psaný odborníky, a přitom srozumitelným jazykem, přístupným i pro méně znalé v dané oblasti. Přehledně popisuje problematiku a v závěru odpovídá na
otázku položenou v názvu optimisticky. Velice
kladně hodnotím nabídnutou možnost získat další informace o daném tématu z e-knihy, která je
volně dostupná (viz 1).

Jana Benešová

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně
Dostal se mi do rukou článek Elektronické
knihy – hrozba, či výzva? od Gabriely Filipové a Moniky Oravové, které jsou také autorkami
elektronické publikace E-knihy aneb První pomoc pro začátečníky.
V první části článku autorky vymezují pojmy,
jako e-kniha, čtečka a formát, a představují jejich
možnosti. Dále autorky nastiňují současnou českou legislativu a ochranu e knih a mapují český
trh s e-knihami. Následně autorky shrnují, jaké
možnosti mají české knihovny dodržující právní
předpisy při půjčování e-knih a čteček. Autorky
zde také nabízejí cestu, kterou se mohou knihovny ubírat po vzoru našich anglosaských nebo
německých kolegů. V závěru autorky shrnují
současnou situaci. Článek je vhodný pro ucelený
pohled na současnou situaci v této oblasti.
Článek je primárně určen knihovníkům, kteří
se zabývají možnostmi půjčování e-knih a čteček.
Přínosný a pochopitelný je text i pro širokou ve-

ORAVOVÁ, Monika a Gabriela FILIPOVÁ. E-knihy aneb První pomoc pro začátečníky [online]. 1. vyd. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2012 [cit. 2012-10-15]. ISBN 978-80-7054-138-8 (pdf).
Dostupné z: http://www.svkos.cz/data/xinha/docs/e_knihy/e_knihy_text_pdf.pdf
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řejnost od studentů po zájemce o koupi čtečky.
Text je psaný srozumitelně a i člověku neznalému jednotlivých pojmů přehledně vysvětluje, co
je co (např. e-kniha versus čtečka).
Ačkoliv se o problematiku e-knih a čteček poměrně zajímám, článek mi přinesl pár nových informací a písemně mi podložil některé z dohadů,
které jsem o této problematice měla (např. legislativa). Jediné, co jsem v článku marně hledala, je

ona avizovaná hrozba, či výzva.
Pokud pomineme název článku, který ne zcela
odpovídá obsahu, pak se jedná o přehledný, ucelený a srozumitelný text, který pomůže čtenáři
zorientovat se v současné problematice e-knih,
čteček a možnostech knihoven v této oblasti.

Adéla Záveská

Městská knihovna Jaroměř

Elektronické knihy – hrozba, či výzva?
Gabriela Filipová a Monika Oravová
E-knihy jsou v současné době velmi diskutovaným tématem. Mezi knihovníky i u veřejnosti
panují různé názory na jejich možný dopad na
četbu a čtenářství. Existuje řada otázek, které
si možná kladete i vy. Vytlačí e-knihy v blízké
budoucnosti tištěné publikace? Bude se veškerá
četba a studium odehrávat pouze na obrazovkách
počítačů, tabletů či čteček? A jaký to vlastně
bude mít vliv na knihovny?

textu do nějakého čtecího zařízení. Tím přitom
může být klasický počítač či notebook, ale také
tablet, chytrý telefon nebo speciální čtečka.
Právě e-čtečky jsou zařízením přímo určeným
pro čtení elektronických knih. Využívají nepodsvícené displeje s technologií elektronického inkoustu, která umožňuje dlouhodobou četbu bez
pocitu unavených očí. Na rozdíl od tabletů či
chytrých telefonů je navíc elektrická energie využívána pouze při otáčení stránek, a tak přístroj
vydrží mnohem déle nabitý. Možnosti e-čteček
jsou však omezené – text je zobrazován pouze
v odstínech šedi, není možno přehrávat multimediální obsah apod. E-čtečka je z možných čtecích
zařízení nejbližší klasické papírové knize a přináší podobný čtenářský zážitek.

E-knihy, čtečky, formáty
V prvé řadě je třeba si vyjasnit samotný pojem
e-kniha. Možná nejpřesněji lze definovat elektronickou knihu jako digitální verzi klasické knihy
neboli knihu v digitální podobě. Stejně jako tištěná verze by e-kniha měla být ukončeným dílem,
a to jak z hlediska obsahového, tak časového.
Pokud se hovoří o e-knihách, nelze se vyhnout
Není přitom rozhodující, zda se jedná o e-born také otázce jejich formátů. Zatímco v případě
publikaci či jeden z možných výstupů digitaliza- tištěných knih se čtenář nemusí touto problece tištěné předlohy.
matikou nijak zabývat, u e-knih je tomu jinak.
E-knihy je možno číst buď online, nebo offline. Elektronické knihy jsou nabízeny v různých forPrvní možnost je typická pro velké kolekce za- mátech, přičemž ne každé zařízení je dokáže zobhraničních odborných publikací, kdy jsou doku- razit. Počítače či tablety někdy vyžadují instalaci
menty studovány online přímo na internetu. Na- speciálních aplikací – tzv. softwarových čteček,
proti tomu offline četba již předpokládá stažení hardwarové čtečky zase bývají omezeny na konkrétní formáty.
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Jedním z nich je formát EPUB, který je podporován většinou hardwarových čteček. Výjimkou
jsou však nejprodávanější čtečky Amazon Kindle,
které pracují s formátem MOBI. Oba tyto formáty
umožňují kontinuální čtení tím, že přizpůsobují
zobrazení textu velikosti displeje. Tato vlastnost
ale neplatí pro další, také často využívaný formát
PDF, který je proto vhodný spíše pro počítače či
notebooky. PDF totiž přesně zachovává rozvržení stránky, takže na malých čtečkách se zobrazuje
pouze výřez textu.

Čeští vydavatelé a e-knihy
Český e-knižní trh se oproti zahraničnímu
rozvíjí pomaleji, ale postupně přibývá jak vydavatelů, tak prodejců tohoto typu knih. Zatímco
ještě před dvěma lety se české e-knihy v podstatě nedaly zakoupit, dnes již má čtenář na výběr
z několika tisíc titulů. E-knihy již vydává řada
nakladatelů – celkově se odhaduje, že na trhu
s e‑knihami působí okolo 150 subjektů (např.
Argo, Host, Kniha Zlín, Domino, Dokořán, Euromedia Group, Epocha, Carpe Diem atd.). Většina
vydavatelů publikuje své tituly ve více formátech,
nejčastěji EPUB, MOBI, PDF a PDF pro čtečky
(upravené PDF s užšími okraji, větším písmem
apod.). Pro každý formát je pak přidělováno samostatné ISBN.

Možnosti nakládání s e-knihami
Z hlediska autorského práva není ani tak rozhodující, zda jde o knihu tištěnou či elektronickou, ale zda je text vydán na hmotném nosiči.
Tím je samozřejmě papír, ale také CD-ROM či
DVD-ROM. S těmito dokumenty je možno naV následující tabulce je vidět zastoupení jedkládat běžným způsobem (lze je prodávat, daro- notlivých formátů v databázi ohlášených knih
vat či dědit) a vztahuje se na ně knihovní licence České knihy a v nabídce jednoho z největších
(lze je půjčovat v knihovnách).
prodejců českých e-knih společnosti eReading.

E-knihy bez hmotného nosiče naproti tomu Počet vydaných titulů e-knih v různých formáspadají pod § 18 autorského zákona, který hovoří tech k 1. 10. 2012
o „sdělování“, a podléhají tak jinému právnímu
EPUB PDF/PDF pro čtečky MOBI
režimu. Bez souhlasu držitele autorských práv je České knihy 488
445
201
e-knihy možno využívat pouze pro vlastní osobní
eReading
1223
2437
1172
potřebu, nelze je však darovat, dědit, odkazovat
či prodávat. Také se na ně nevztahuje knihovní liPřes zlepšující se situaci ve vydávání e-knih
cence, a tak by knihovny mohly e-knihy půjčovat
je ale tržní podíl e-publikací na českém knižním
jen na základě licenčních smluv.
trhu poměrně nízký – odhadem činí okolo půl
Jiná situace je samozřejmě u autorsky volných procenta. Naproti tomu na americkém či britském
děl (70 let po smrti autora). V tomto případě lze trhu tvoří tento podíl až 6 % z celkových tržeb za
s knihami jakkoliv nakládat a není třeba nikoho prodej knih [1].
žádat o souhlas.
Cena elektronické knihy se pohybuje zhruK tomu, aby se zabránilo neoprávněnému uži- ba na úrovni 40 až 60 % ceny tištěné verze. Při
tí publikace, někteří vydavatelé využívají prvky výrobě e-knihy je možné ušetřit na tisku, ostatní
DRM, tedy Digital Rights Management. Může náklady (autorský honorář, typografické práce
jít o technické zabezpečení, kdy je znemožněno apod.) zůstávají v podstatě stejné. E-knihy navíc
kopírování či tisk, omezován počet zařízení, na spadají na rozdíl od tištěných publikací pod vyšší
nichž je možno e-knihu přečíst, apod. Příkladem sazbu DPH.
takové ochrany je Adobe DRM. E-knihy lze také
zabezpečit prostřednictvím sociálního DRM. Do E-knihy a knihovny
Knihovny se v souvislosti s e-knihami dostádokumentu jsou v tomto případě vloženy osobvají
do složité pozice. Na jedné straně jsou pod
ní údaje (jméno, e-mail) čtenáře, který si knihu
tlakem svých uživatelů, kteří od nich (logicky)
zakoupil.
přístup k e-knihám vyžadují, na straně druhé jim
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současná legislativa nedává téměř žádnou mož- v anglosaském prostředí či Onleihe v německých
nost, jak tak činit bez nutnosti získání licenčních knihovnách. Knihovna si zakoupí určitý počet lisouhlasů.
cencí pro výpůjčku konkrétního dokumentu. UžiNa půjčování e-knih (resp. knih bez hmotného vatel si pak stáhne příslušný titul do své čtečky
nosiče) se totiž nevztahuje knihovní licence au- či obdobného zařízení, na němž má nainstalován
torského zákona. Není tak možné tituly zakoupit software, který zajistí po uplynutí stanovené výv některém z běžných e-shopů (Palmknihy, eRea- půjční doby vymazání e-knihy.
ding, Kosmas apod.), nahrát je do čteček vlastněV České republice jsou zatím různé systéných knihovnou a tímto způsobem půjčovat.
my pouze testovány, případně je jejich využití
Knihovna tak může půjčovat pouze čtečku omezováno pouze na menší skupiny knihoven
jako takovou, případně do ní nahrát díla, u nichž (především vysokoškolské). Problém přitom nejiž vypršela autorská ochrana. I to však může být představuje technická stránka věci, ale především
užitečné - čtenář si vyzkouší, který typ čtečky je postoj vydavatelů a autorů. Je na knihovnách,
vhodný pro jeho potřebu a zda mu vůbec tento aby je přesvědčily, že zpřístupňování e-knih prostřednictvím krátkodobých výpůjček může být
způsob čtení vyhovuje.
i pro ně výhodným počinem z hlediska rentabiliDalší možností, jak v knihovnách s e-knihami
ty a marketingu (provázání knihovního katalogu
pracovat, je přímo jejich vydávání. Opět je možs e-shopem či využití čtenářských komentářů ke
no tímto způsobem nakládat s díly těch autorů, od
knihám) [2]. Ostatně ani ve výše zmíněných zejejichž smrti uplynulo 70 let – příkladem je třeba
mích ještě do uvedených projektů nejsou zahrnuti
Městská knihovna v Praze, publikující klasickou
všichni velcí vydavatelé a i zde diskuse o licenčpovinnou četbu (http://www.mlp.cz/cz/projekty/
ních podmínkách výhodných pro všechny strany
on-line-projekty/), nebo Moravskoslezská vědecpokračuje [3].
ká knihovna v Ostravě, která se zabývá vydáváním regionální literatury (http://www.svkos.cz/). Závěr
Elektronické knihy v tuto chvíli nijak neoObdobně lze využít e-platformu k propagaci současných děl místních autorů, s nimiž knihovna hrožují existenci knihoven. Nabídka titulů je
spolupracuje. Pro vydávání e-knih je možno vy- v českém prostředí ještě velmi omezená a navíc
užít některé bezplatné softwarové nástroje (např. se ukazuje, že pro čtenáře představují e-knihy
SIGIL pro tvorbu formátu EPUB, CALIBRE pro spíše alternativu než náhradu tištěných knih. Do
vzájemný převod různých elektronických formá- budoucna se pak pro knihovny budou, jak věříme,
tů), takže finanční náročnost této aktivity není otevírat další možnosti, jak s e-knihami pracovat.
nijak vysoká.

Pokud vás tento článek zaujal a máte zájem
o bližší informace k jednotlivým tématům, můžete si bezplatně stáhnout e-publikaci E-knihy aneb
První pomoc pro začátečníky, kterou vydala a na
svých stránkách nabízí Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.

Nezanedbatelnou roli knihovny sehrávají také
v oblasti vzdělávání v této problematice. Mohou
pořádat semináře a workshopy, poskytovat individuální konzultace apod. Dosavadní zkušenosti
ukazují, že obecné povědomí o této oblasti je stále velmi nízké.
1. KRČMÁŘ, Petr. Český trh s e-knihami: stále jsme ještě na začátku. In: Root.cz [online].
Vzhledem k postupnému nárůstu zájmu
23. 7. 2012 [cit. 2012-09-04]. Dostupné z:
o e‑knihy se dá navíc očekávat, že i v České
http://www.root.cz/clanky/cesky-trh-s-e-knirepublice bude v budoucnu realizován systém,
hami-stale-jsme-jeste-na-zacatku/
díky němuž budou moci knihovny poskytovat
většinu dostupných e-knih na trhu. V zahraničí 2. AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION.
již takovéto systémy běžně fungují – OverDrive
Ebook Business Models for Public Libraries:
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jak na to?
[online]. ALA, August 8, 2012 [cit. 2012-0904]. Dostupné z: http://americanlibrariesmagazine.org/sites/default/files/EbookBusinessModelsPublicLibs_ALA.pdf
3. AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION.

New Focus on Ebooks. In: State of America‘s
Libraries Report 2012 [online]. ALA, 2012
[cit. 2012-09-04]. Dostupné z: http://www.ala.
org/news/mediapresscenter/americaslibraries/
soal2012/new-focus-on-ebooks

Jak na výroční zprávu
Petra Řoutilová
Pomalu se nám blíží konec roku 2012 a na
dveře klepe rok nový. Člověka v tomto období
napadají především myšlenky na nadcházející
svátky a oslavy Nového roku, ale když se podíváme ještě o kousek dál, přesněji do první poloviny
roku 2013, čeká nás i práce na výroční zprávě.
Chápu, že o nakupování vánočních dárků se teď
přemýšlí líp, ale svátky rychle utečou a článek
o tom, jak na výroční zprávu, se bude hodit co
by dup.

stránku celé zprávy. To znamená najít člověka,
kterému budou zasílány rozbory z jednotlivých
oddělení knihovny. Tento editor bude jednotlivé rozbory postupně zapracovávat do celkové
výroční zprávy. Na jeho bedrech bude ležet přehledná struktura zprávy, originální a dobré typografické zpracování a samozřejmě také ilustrace
celé zprávy.

Dobrá výroční zpráva by měla:
Na internetu je možné sehnat několik manuálů,
• být otevřená a pravdivá (poskytnout doplňující
jak dobře napsat výroční zprávu, ale mně se nejinformace a komentáře, grafy…),
více líbila stránka www.vyrocnizprava.cz. Proto
•
být
jasná a přehledná (přehledně strukturovaná,
z ní budu v příštích odstavcích více či méně čerumožnit rychlou orientaci…),
pat.
Knihovny jako státní a příspěvkové instituce • mít dostatečný časový záběr
(prezentovat výsledky za více let…),
mají zákonnou povinnost každoročně předkládat
výroční zprávu. Ve výroční zprávě rekapitulu- • poskytnout představu o vývoji instituce 
jeme rok předchozí po finanční, marketingové
(definovat strategické cíle, vize…),
a personální stránce a zároveň v ní nastiňuje- • být „o lidech a pro lidi“
me, jakým směrem se bude naše instituce ubírat
(přehledná, srozumitelná, věcná…).
v roce příštím.
Výroční zpráva je jedním z hlavních propaDesatero vydavatele:
gačních materiálů knihovny. Je určena především
1.
Nepředpokládejte, že čtenář vaši knihovnu
našim zřizovatelům, ale také slouží sdělovacím
zná. Musí za pár minut získat ucelený přehled
prostředkům při hledání informací, stávajícím
o vaší instituci.
i potenciálním zaměstnancům či našim uživatelům.
2.
Určete
hlavní téma (sdělení).
Při tvorbě výroční zprávy je nutné si uvědomit, že jedinec mnoho nezmůže. Práce na ní musí 3. Zařaďte obsah, poslání instituce a přehled
být kolektivní! Na začátek je potřeba určit komvývoje základních ukazatelů hned na začátek
petentní osobu, která bude zodpovědná za ediční
zprávy.
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4. Určete, které vývojové trendy budou ve zprá- roční zprávě vyžaduje čas a trpělivost. Je potřeba
vě doloženy grafy.
si vše předem rozmyslet a neustále spolupracovat
se všemi odděleními a vedením knihovny. Jen to
5. Jasně definujte své strategické cíle.
může zaručit kvalitní a čtenářsky přijatelnou vý6. Zvolte takové grafické řešení, které vystihne
roční zprávu.
ráz vaší knihovny.
I menší a malé knihovny s jedním pracovní7. Připravte čtenářsky přívětivý materiál.
kem mají šanci využít výše uvedené rady a se8. Usilujte o jednoduchou a důstojnou výroční stavit kvalitní a zajímavou výroční zprávu o své
zprávu, která bude působit přitažlivě a zajímavě. knihovně. Jejich velkou výhodou je, že těžko mo9. Zachovejte konzistentní přístup ke zpracování hou na něco zapomenout, když si všechno dělají
sami. Ale jsou na všechno opravdu úplně sami?
jednotlivých částí materiálu.
Nejen
poděkování sponzorům, ale i všem drob10. Výroční zpráva nemůže být zároveň profil
knihovny, náborová brožura a materiál, který ným pomocníků a spolupořadatelům je slušností
přiláká sponzory. Chcete-li vyrobit úspěšnou a navíc se i vyplatí :-).
výroční zprávu, stanovte si priority a na ty se
soustřeďte.
Jak naznačují předchozí odstavce, práce na vý-

Teď už nás výroční zpráva snad nemůže ničím
překvapit. Proto než nastane období jejího tvoření, vám přeji krásné Vánoce a ještě krásnější rok
2013!

Budujte identitu knihovny
Vladimíra Svobodová
V minulém čísle jsme se pod titulem Umíme
o sobě dát vědět? věnovali příspěvku PhDr. Libuše Foberové, PhD., který zazněl v červnu letošního roku na semináři Marketing v knihovnách
aneb Umíme dát o sobě vědět? Hovořili jsme
o marketingových kampaních, o významu loga,
motta a sloganu, o postavení knihovny v dnešní
společnosti. Dnes budeme v tématu pokračovat
spolu s Mgr. Miroslavou Sabelovou, ředitelkou
Knihovny města Ostravy, která na semináři hovořila o možných formách propagace.

změny v interiéru a exteriéru knihovny. Celkově
tedy změny vizuálního pojetí knihovny.

Identita knihovny
Začneme-li tím nejjednodušším, změnami
exteriéru, je potřeba myslet na co nejpohodlnější
přístup do knihovny, na dobré informační značení pro kvalitnější orientaci v prostoru, na čisté
prostředí kolem. Již cedule označující vstup do
knihovny dokáže návštěvníkovi ledacos napovědět. Ještě více napoví, když se jedná třeba o jednu
z poboček městské knihovny. Na první pohled by
K tomu, aby se knihovna stala moderní a vy- mělo být jasné, že například pobočka na Praze 5
hledávanou institucí, je mimo jiné potřeba, aby a 10 je jedna a tatáž instituce.
byla takzvaně srdeční záležitostí všech zaměstTotéž se týká interiéru knihovny. Není nad
nanců. Základem všeho je jednotné chápání jednoduchost, přehlednost, čistotu a eleganci. Něa vnímání cesty, kterou knihovna jde, kam smě- kdy stačí nově vymalovat, nebát se barev, uklidit
řuje. To často předpokládá velké změny v jejich přeplněné police, vyhodit uschlé květiny, neshromyšlení. A mnohdy také, alespoň dle možností, mažďovat starý inventář,…
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Pro ilustraci přikládáme dvě fotografie. Na
Všude tam, kde je to jen trochu možné, radíobou je interiér malé obecní knihovny. Malé zá- me se s odborníky. Nikdo přece nerozumí všemu.
zraky i v malých knihovnách jdou dělat s trochou Tak jako počítačový expert ví, které technologie
chuti a nevelkým obnosem peněz.
jsou pro knihovny nejvhodnější, tak florista poradí, které květiny se do našeho interiéru hodí. Tak
Takhle ještě před pár měsíci vypadala jedna ne- jako grafik umí navrhnout pěkný vzhled plakátu,
jmenovaná obecní knihovna v Čechách.
designér a bytový architekt pomůže s nábytkem
a barevností. Někdy stačí poradit se s přáteli, kteří v takovém oboru pracují, rozhlédnout se mezi
vlastními čtenáři a nestydět se zeptat, požádat
o radu.
Propagace akce
Snad každý již dnes ví, že knihovna není jen
půjčovnou knih a časopisů, ale že je kulturní
institucí, společenským centrem, které kromě
standardních knihovnických služeb nabízí návštěvníkům využití volného času, kulturní zážitek, další formy vzdělávání apod. Jinak řečeno,
téměř všechny české knihovny pořádají autorská
čtení, besedy, soutěže, koncerty, výstavy (dle
Takhle může vypadat obecní knihovna, kterou rádi prostorových možností),… V takovém případě je
jmenujeme. Knihovna roku 2011, obec Veselice. nutné zamyslet se nad metodikou chystané události. Pojmenovat si důvody a cíl akce. Její obsah
a program. Připravit si jednoduchou koncepci či
scénář. V případě, že akce je plánována jako venkovní (outdoorová), musíme mít připravenu také
náhradní variantu pro nepřízeň počasí.
Promyslet termíny, rozpočet, technické a organizační požadavky, zpětnou vazbu, hodnocení,
poděkování. A nezapomenout na vhodnou propagaci.
Mezi základní prostředky propagace patří e-mail, internet (web a sociální sítě), inzerce
v médiích, v novinách, internetových portálech,
rádiích a televizích. Úderná je venkovní reklama
na billboardech, reklamních plachtách, stojanech
a plakátech, v reklamních vitrínách, v dopravních
prostředcích apod.

Zřizovatelem knihovny je obec Vavřinec,
která se nachází 40 km severně od Brna v Jihomoravském kraji. V místní části Veselice žije
272 obyvatel, z nichž více než 20 % jsou čtenáři
knihovny. Více najdete na adrese: http://www.
knihovna-veselice.cz/.
Poděkování
I malé dítě ví, že slušnost je poděkovat. A tak
Interiér je potřeba přizpůsobit cílové skupině. není nutné rozvádět, že poděkování patří kolegoJinak bude vybaven čtenářský prostor pro seni- vi za pomoc s pracovním úkolem, podřízenému
ory, jinak místnost pro teenagery. Pro všechny za dobře vykonanou práci, čtenáři za jeho trvalou
ale platí totéž: pohodlí, dostatek místa k sezení přízeň, návštěvníkovi za návštěvu námi pořádané
a vstřícná atmosféra.
akce, dodavateli za bezchybné služby, zřizovateli
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za podporu, účinkujícímu za zrealizovaný pořad.
Poděkovat můžeme slovem i písemně, nejlépe
veřejně, ale také drobným dárkem, reklamním
a upomínkovým předmětem. Taková poděkování budují dlouhodobé vztahy. Vhodné je, aby
předmět mohl být používán delší dobu. Nemusí

to být žádné luxusní dárky, stačí kvalitní, levnější,
vkusné a praktické drobnosti, které potěší a jsou
zároveň účelné.
Odměňujte věrnost svých uživatelů, děkujte svým kolegům, budujte identitu knihovny,
kam se bude každý rád vracet.

Reference z konference Knihovny současnosti
Petra Vondroušová
Po návratu z konference Knihovny současnosti k nám do Městské knihovny Slavoj ve Dvoře
Králové nad Labem jsem dostala otázku, co jsem
si z konference „odnesla“? Jaká že byla pardubická konference Knihovny současnosti z pohledu
knihovnice z malé městské knihovny? Tady je
moje odpověď.
Samotné místo konání konference pro mne
bylo výzvou k účasti, neboť jsem absolventka
pardubické univerzity oboru kulturní dějiny. Uvítala jsem proto možnost vrátit se na místa, která
jsou mi důvěrně známa a kde jsem strávila část
svého života.

lům až po otázky marketingu knihoven a designu
jejich služeb.
Osobně jsem jela na konferenci s cílem dozvědět se více o činnosti velkých knihoven. Zjistit,
co je v současnosti v oboru „in“ a trendy a jakým směrem se knihovny ubírají. Důležité pro
mě bylo získání zkušeností z ostatních knihoven,
které by bylo možno později aplikovat a realizovat i v našich poměrech. Zajímalo mě také, jak
probíhá digitalizace dokumentů z projektu Kramerius v jiných knihovnách, které získaly dotaci
z programu VISK7.

Po celou dobu účastníkům zpříjemňovala
účast na konferenci cateringová firma, poskytující svůj servis na chodbách budovy. Právě o přestávkách u kávy se odehrávala řada důležitých
okamžiků. Byla to pro mne skvělá příležitost setkat se „live“ a pohovořit s kolegy z jiných knihoven. Vidět osobnosti knihovního světa, které
znám jen z webu nebo z telefonických rozhovorů.
Navázat nové pracovní a osobní kontakty. Poznat
priority jiných knihoven a jejich zaměření. Tyto
Samotný program byl dobře namixovaným postřehy jsou pro mne velmi cenné a motivující.
Příležitostí k získání odborných informací
koktejlem z příspěvků momentálně hýbajících
knihovnickou současností. Od vystoupení týka- bylo opravdu plno. Jednak přímo z příspěvků na
jících se přístupu k informačním zdrojům přes konferenci, dále díky prezentaci firem na chodvzdělávání uživatelů knihoven a knihovníků, ana- bách budovy univerzity a také na slavnostním
lýzu zaměstnanecké struktury pracovníků kniho- rautu v krásném prostředí pardubického zámku
ven ČR, e-knihy a jejich zpřístupňování uživate- hned první večer konference. Zde se podařilo
Hned po příjezdu mi bylo jasné, že konference
je organizačně zvládnuta na jedničku. Tematicky
zajímavě zvolené přednáškové bloky nenechaly
aulu pardubické univerzity, zaplněnou posluchači vyzbrojenými tablety, netbooky, notebooky
a smartphony, ani chvilku bez podnětu. Moderní
technologie vládnou světem a také knihovnám,
jak bylo vidět podle jejich reprezentantů, kteří se
zde koncentrovali na jednom místě.
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vytvořit pro účastníky jedinečnou možnost ne- z konference mi teď leží na stole a jsou pro mě
formálního setkání všech se všemi, kteří mají zajímavým inspiračním zdrojem.
s knihovnami a děním v nich něco společného.
Celou konferenci Knihovny současnosti cháZpátky ale k tomu, co jsem si „odnesla“? Od- pu jako výzvu, jak zlepšit nabídku a úroveň slunesla jsem si dobrý pocit z toho, že můžu být žeb pro čtenáře a jak to dělat zase o trochu líp
součástí tohoto knihovnického soukolí plného a moderněji, protože je jasné, že síla sociálních
kreativních lidí. A pokud bych měla vyzdvih- sítí sílí a že moderní technologie budou stále více
nout jednu věc, pak pro mě byl velmi motivující pronikat do služeb i malých knihoven. Je potřeba
blok o designu služeb v knihovnách, moderovaný jít v nabídce pořád dál, držet krok se čtenáři a poPhDr. Petrem Škyříkem, Ph.D., z Masarykovy skytovat jim kvalifikované služby. Elektronická
univerzity v Brně. Celé jeho vystoupení a násled- komunikace a zdroje hýbou světem, ale stejně
ně jeho kolegů bylo zajímavým zážitkem. Ukázal, si myslím, že i přes neodvratitelnou budoucnost
jak je možné zavádět službu jako projekt a na ja- bude ještě dlouho trvat, než v malých městských
kých základních kamenech by služba měla spočí- knihovnách, jako je ta naše, sesadí e-kniha tu stavat. Skvělá na celém příspěvku byla využitelnost rou, dobrou papírovou z jejího pomyslného trůnu.
řady tipů i pro menší knihovny, jako je právě ta No, uvidíme, co na to naši čtenáři, protože ti jsou
naše. Útlá brožurka z jejich cesty za hledáním pro nás směrodatní a vždy na prvním místě.
lepšího rozhraní knihovních služeb a sborník

Dovednosti mezilidské komunikace
na Knihovnické dílně v Jičíně
Božena Blažková
Již 16. knihovnická dílna v Jičíně se konala
za finanční podpory Ministerstva kultury a regionálního výboru SKIP pod názvem Dovednosti
mezilidské komunikace a uvedenému tématu byl
věnován celý druhý den.
Účastníci dílny absolvovali tradičně hodně nabitý program. Úvodní dopoledne bylo zaměřeno
na projekt Rosteme s knihou ( http://www.rostemesknihou.cz/ ) a na informace o zahraničních
projektech skupiny EU Read (konsorcium evropských organizací propagujících četbu). Nová média sice přinášejí nové výzvy, ale ukazuje se, že
forma, kterou jsou slova a příběhy publikovány,
není podstatná. Důraz se klade zejména na poselství slov, osobních příběhů a propojenost mezi
čtením a psaním (vlastní tvorbou). Odpoledne
představil programový ředitel Albatrosu Ondřej

Müller současnou podobu společnosti Albatros
Media, a. s.
Hlavním programem byla celodenní dílna
Dovednosti mezilidské komunikace. Lektorkou
byla MgA. Alena Špačková, která od začátku devadesátých let učí rétoriku a hlasovou výchovu
na Vyšší odborné škole herecké v Praze a kulturu mluveného projevu na Husitské teologické
fakultě UK. Jako lektorka kurzů moderní rétoriky
(obchodní nebo osobní prezentace, telefonování,
společenské vystupování, neverbální komunikace) trénuje v komunikačních dovednostech skupiny a jednotlivce soukromých firem i státních
institucí. V odborných konzultacích se snaží
o individuální přístup a důraz klade na praktické
uplatnění jednotlivých komunikačních technik.
V nakladatelství Grada jí vyšly k uvedenému
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tématu doporučené publikace: Moderní rétorika
(jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli) a Umění dialogu (jak si s lidmi
opravdu porozumět). Lektorka byla velmi dobře
připravená a ukázky měla zaměřené na běžnou
knihovnickou praxi, což nebývá obvyklé. Kromě
nezbytné teorie a výcviku předala účastníkům
i manuál na téma: Překážky, nástroje a techniky
rozhovoru. Je škoda, že vzhledem k množství
účastníků nebylo možno více využít praktický
výcvik a ozkoušet si na vlastní kůži jednotlivé
komunikační techniky.

znovu začít systematicky pracovat s kategoriemi
lepší - horší, správné – nesprávné, morální – nemorální. Zdůraznil význam etické výchovy, která
je zapotřebí proto, aby z dětí vyrostli slušní lidé.
Velmi dobře připravený byl i doprovodný
program Knihovnické dílny. Dr. Eva Bílková nedbala na únavu z cesty a nezvykle horkého dne
a provedla účastníky v rámci Jičínských inspirací městem. Její zasvěcené vyprávění o lidech
i památkách je vždy plné námětů k přemýšlení.
Jednalo se o perfektní ukázku vzájemné komunikace mezi lektorem a účastníky. Jičínská autorka
a překladatelka paní Draga Zlatníková představila přítomným velice půvabnou knížku chorvatského spisovatele a básníka Stjepana Lice „Dárek
pro Ježíška“. Snový vánoční příběh doplňují poeticky laděné ilustrace Doubravky Kolanovičové.
Knížku vydalo nakladatelství Portál. Podvečerní
besedování se spisovatelem Ondřejem Neffem
bylo setkáním s velmi zajímavou a kultivovanou osobností. Je skoro neuvěřitelné, že projekt
scénických čtení Listování (http://www.listovani.
cz/) slaví již 10 let své existence. V Jičíně jsme
měli možnost zhlédnout čtení prvního e-mailového románu Daniela Glattauera „Dobrý proti
severáku“.

V rámci Jičína města pohádky se pravidelně
konají i odborná kolokvia na aktuální společenská témata. Název „Byli jsme a budeme zase loutkami?“ otevíral prostor pro různé úhly pohledu
na současnou realitu. Zajímavá byla např. úvodní
otázka: „Kdy se jedinec stává zralým?“ Odpověď
zněla: „Člověk je zralý tehdy, když přijme odpovědnost.“ Váženým hostem kolokvia byl prof.
PhDr. Robert Kvaček, CSc., historik a emeritní
profesor Univerzity Karlovy, který v letošním
roce oslavil osmdesáté narozeniny. Ve svém příspěvku několikrát zdůraznil, že právě malý národ
musí umět a vědět mnohem více než velmocenské státy. Pracovníky dětských oddělení zcela
určitě zaujala přednáška doc. PhDr. Pavla Vacka,
Na závěr bych chtěla poděkovat jičínským koPh.D., z Univerzity Hradec Králové „Dítě, dobro legyním za všechnu práci, kterou přípravě Knia zlo a dnešní svět“. Zdůraznil současnou potřebu hovnické dílny tradičně věnovaly, a těšit se, že se
tzv. morální gramotnosti, kdy je zapotřebí zejmé- za rok v Jičíně opět sejdeme.
na děti učit rozlišovat dobro od zla. Je zapotřebí

Česko-slovenské literární, kulturní
a knihovnické vztahy
Alena Součková
Slovenský národ, jeho kultura a řeč jsou nám
velmi blízké. I když to je již dvacet let, co Česká republika a Slovenská republika existují jako
samostatné státy a nejmladší generace chápe slovenštinu jako cizí jazyk. Mnozí jak na české, tak
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slovenské straně rozdíly tolik nepociťují. Mnoho
let se také tradují družební styky se slovenskými
městy. Pro Hradec Králové je partnerským městem Banská Bystrica – krajské město s bohatými
kulturními tradicemi. Je určitě zajímavostí, s ko-
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lika literárními osobnostmi od doby obrozenecké
až po současnost je toto město a jeho blízké okolí
spojeno. Při prohlídce Literárného a hudobného múzea ve Štátné vedecké knižnici v Banské
Bystrici si návštěvníci mohou tyto osobnosti připomenout (Ján Kollár, Samo Chalúpka, Andrej
Sládkovič, Jozef Gregor Tajovský, Terézia Vansová, Martin Rázus, Mikuláš Kováč, Klára Jarunková, Ladislav Ballek a další) – více na http://
www.svkbb.eu.

se věnuje vlastní básnické tvorbě a přispívá do
literárních sborníků a časopisů. PaedDr. Július
Lomenčík, PhD., (narozen 15. 1. 1961 v Lučenci)
publikuje básně s tematikou rodného kraje a jako
poctu slovenským literárním osobnostem – sbírky Čítanie z tváre, Myslite na báseň, Správna
chvíĺa. V přednášce pro veřejnost podal obraz
slovenské literatury v období demokratizačních
proměn 20. století. V rámci akce Večer slovenské
kultury také vystoupil PaedDr. Dušan Jarina, ktePartnerská spolupráce mezi knihovnami rý prezentoval činnost banskobystrického literárv Banské Bystrici a Hradci Králové je také ního klubu Litera 2 a doplnil to ukázkami vlastní
dlouholetá. Štátna vedecká knižnica i Knižni- tvorby z výběru povídek Aj anjeli občas smútia
ca Mikuláša Kováča na jedné straně a Studijní s náměty citových vztahů dnešních žen a mužů.
a vědecká knihovna a Knihovna města Hradce
Součástí přípravy programu pobytu kulturní
Králové na druhé straně se účastní významných delegace je organizace literárně vlastivědného
akcí a seminářů pořádaných v sousední zemi. putování. Častokrát nás hosté překvapí znalostPravidelně probíhají výměnné stáže pracovníků mi české literatury. Pro letošní rok jsme zvolili
knihoven k získávání nových zkušeností a od odkaz básníka Fráni Šrámka, město Sobotku
roku 2004 také výměnné pobyty kulturních de- a oblast Českého ráje, kam se básník často rád
legací.
vracíval a hledal inspiraci pro svoji tvorbu. Díky
Letošní pobyt slovenské kulturní delegace spolupráci s místostarostou města Sobotky byla
se uskutečnil počátkem října, který je Měsícem zajištěna prohlídka nově instalované expozice
české a slovenské kulturní vzájemnosti a jako Muzea Fráni Šrámka – více na http://www.franaprojekt s názvem Od kořenů a tradic k lite- sramek.cz , procházka městem i návštěva hřbitorárním a kulturním vztahům východních Čech va s básníkovým hrobem – se zajímavým výklaa středního Slovenska získal záštitu a finanční dem a citlivou recitací básní. Ochotu a vstřícnost
podporu Ministerstva kultury ČR. V době po- projevila kastelánka zámečku Humprecht, která
bytu slovenské delegace zároveň probíhaly akce nás provedla, ač již bylo po turistické sezóně. Její
Týdne knihoven, Týdne hradeckých knihoven zpěv v akustickém sále a komentovaná vyhlídka
a 8. podzimního východočeského uměleckého na Český ráj z ochozu zámku patřily jistě k nemaratónu, kterých se mohli hosté ze Slovenska zapomenutelným zážitkům. Celá oblast Českého
ráje se skalními městy, pohled na nedobytný hrad
také zúčastnit.
Kost i v dáli známá silueta zříceniny hradu TrosV kulturní delegaci je vždy přítomen spisovaky slovenské hosty velmi upoutala.
tel a to přináší možnost propagace nejen tvorby
Závěrečný den před odjezdem se nejenom
jeho samotného, ale ucelené pohledy na literární
život regionu. V Hradci Králové byla již možnost zhodnotil pestrý a časově nabitý program, ale
seznámit se s dílem Ladislava Balleka (v té době přemýšlelo se i o dalších možnostech spoluprábyl velvyslancem Slovenské republiky v Praze), ce, například vydáním společného kalendáře.
autorem knih pro děti Jánem Feketem a spiso- Výměnné pobyty delegací i stáže v knihovnách
vateli Dušanem Jarinou a Miroslavem Kapustou. jsou zdroji inspirací a rozšířením obzorů, které
Letos přijel odborný asistent katedry slovakistiky lze využít v práci s uživatelem a pro poskytování
Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, který nových služeb.
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Specializované pracoviště pro nevidomé
a slabozraké v Královéhradeckém kraji
Vladimíra Svobodová
se zrakovým postižením a půjčování zvukových
knih je pro ně zcela bezplatné. Vedle přímého
půjčování zvukových knih zajišťuje naše zvuková knihovna i zásilkovou službu pro vzdálené
a imobilní občany. Týdně takto zasílá na 300 titulů. I tato služba je pro uživatele zvukové knihovDisponuje stejně velkým fondem zvukových ny zcela zdarma.
Naše Zvuková knihovna pořádá pro své užiknih, jako má ústřední pražská knihovna. Ta naše,
královéhradecká, vznikla v roce 1991 a v sou- vatele cyklus komponovaných literárních pořadů
časnosti nabízí přes 5 000 titulů. Slouží jako nazvaný Setkání s literaturou. Formou ukázek
půjčovna zvukových knih na MC, CD a CDMP3. jsou představovány nové tituly. Tyto populární
Zároveň je zde vytvářena digitální knihovna, kte- a oblíbené pořady pomáhají uživatelům orientorá umožňuje nahrávat tituly i na další paměťová vat se v nové knižní produkci.
média, jako jsou flash disky a paměťové karty.
V rámci spolupráce s TyfloCentrem Hradec
Kompletní elektronický katalog můžete najít na Králové poskytuje Zvuková knihovna sociální
internetu na adrese Knihovny města Hradce Krá- poradenství pro osoby se zrakovým postižením.
lové www.knihovnahk.cz.
K překonávání bariér mezi lidmi zdravými a lidV knihovně jsou k dispozici k prezenčnímu mi s postižením přispívají také pravidelné besedy
půjčování úzce profilová periodika. Prvním pro školy, které připravuje a realizuje pracovník
z nich je časopis pro zdravotně postižené Můžeš, knihovny Mgr. Lukáš Treml. Děti si při nich vykterý vydává Sdružení přátel Konta BARIÉRY zkoušejí, jaký je život v částečné nebo úplné tmě,
s Nadací Charty 77. Jeho elektronickou podobu samy si otestují různé edukační a kompenzační
najdete na adrese http://www.muzes.cz/. Dru- pomůcky určené lidem se zrakovým postižením,
hým titulem je časopis pro zrakově postižené naučí se, jak k takovému člověku přistupovat.
ZORA. Vydává ho Sjednocená organizace nevi- O tyto besedy je mezi královéhradeckými škodomých a slabozrakých České republiky. Více lami velký zájem a pan Treml má již dnes plný
se o něm dozvíte na portálu této organizace na diář s termíny konání jednotlivých setkání až do
adrese http://www.braillnet.cz/. I samotný ča- konce roku 2012.
sopis ZORA přináší pravidelný přehled nových
Pokud se chcete o službách naší Zvukové
zvukových knih, které vycházejí ve formátu knihovny pro nevidomé a slabozraké dozvědět
MP3.
víc, kontaktujte vedoucí tohoto pracoviště paní
Služby knihovny jsou určené nevidomým Boženu Paleníkovou, telefon 495 075 026, e-mail
lidem a lidem s poruchami zraku v Královéhra- zvukk@knihovnahk.cz, adresa Tomkova 177,
deckém kraji, mohou je tedy využít pouze lidé 500 01 Hradec Králové.
Ne každý ví, že Knihovna města Hradce Králové má jedno prestižní a vysoce specializované
pracoviště. Je jím Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké, která je zároveň jednou z šesti
poboček Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E.
Macana v Praze.
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Kresby se signaturou MFK aneb Výstava
z pokladnice sběratele v Novém Městě nad Metují
Alena Součková
Sběratelství je již také retro
Životní styl se stále mění, všechno se zrychluje, moderní zařízení usnadňují práci. Ale na
druhé straně se z běžného života vytrácejí chvíle
pro posezení, vzpomínky i potěšení s oblíbenými
věcmi a předměty. – A to se týká i sběratelství,
kterému se věnují spíše příslušníci starší generace. Některé dříve oblíbené sběratelské aktivity
dokonce i zanikají, a to z důvodu, že dotyčné
předměty přestaly existovat – například obaly od
žvýkaček, nálepky na krabičkách zápalek… Snad
o to více potěší, když se sejde skupina nadšenců
a debatuje o svých pokladech a nových přírůstcích sbírek nebo je pořádána výstava. Sběratelem
je i pan Josef Hánl z Nového Hrádku na Náchodsku. Zaměřil se na výtvarné dílo známé české
malířky. Jeho sbírka je jedinečná a obdivuhodná
a z ní zapůjčil více než 500 exponátů na výstavu
do Městské knihovny v Novém Městě nad Metují,
která se uskutečnila na konci března 2012.
Milovaná bábinka ze Sakrabonie
Ilustrace, kresby, pohlednice i drobná výtvarná
dílka v rohu podepsaná šifrou MFK jsou dílem
významné české malířky Marie Fischerové-Kvěchové, od jejíhož narození letos uplynulo 120 let.
Narodila se v Kutné Hoře, žila v Praze, avšak podstatnou část svého života až do své smrti v roce
1984 prožila v Černošicích u Prahy. Její výtvarný
styl je neopakovatelný – baculaté, spokojené děti,
andělíčci, květiny, ptáci, motýli, postavy v krojích.
Není snad člověka, který by nepoznal její kresby
na vánočních a velikonočních pohlednicích.
Výtvarné vzdělání získala u významných
osobností počátku 20. století – Jakuba Schikanedera, Jana Preisslera, Zdenky Braunerové -

i v době studijního pobytu v Paříži. První knížku
ilustrací věnovala své prvorozené dceři (1916)
– Hračky malé Manči - a brzy následovaly ilustrace dětských říkanek Našim dětem, leporelo
Denní život batolátka a Kalendář malých. Je autorkou nástěnných obrazů pro dětské pokoje, vytvořila sgrafita pro dětskou opatrovnu ve Dvoře
Králové. Navrhovala dětské oblečení, sokolské
kroje, modrotiskové motivy i jídelní servisy pro
děti. Její kresby se také objevovaly na obalech
mýdel, na pracích prášcích, obálkách ženských
časopisů, blanketech telegramů i dalších věcech
každodenní potřeby… Pro školy namalovala
soubor nástěnných obrazů a výtvarně vyzdobila
slabikář Poupata. Ilustrovala několik desítek knih
– mimo jiné Babičku Boženy Němcové, Broučky
Jana Karafiáta a Skřivánčí písně Josefa Václava
Sládka. Po roce 1948 nesměla publikovat – byla
označena za buržoazní malířku, ale několik desítek skicáků bylo naplněno stovkami kreseb a portrétů. Zásluhou dcery, dr. Jeleny Látalové, vyšel
v roce 1993 výbor z pozůstalosti pod názvem Pro
naše děti a mámy – ilustrace k lidové poezii, obyčejům, zvykům a dětskému světu.
Největší inspirací pro Marii Fischerovou-Kvěchovou byly děti – byla jimi stále obklopena.
Měla překrásný vztah k životu i vnějšímu světu
a těšila se z dětské drobotiny kolem sebe, a proto
se všichni rádi k milované bábince vraceli. Svůj
ateliér měla ve vile pojmenované Sakrabonie
v Černošicích. Původně to měl být letní byt, ale
velká zahrada plná květin a příroda kolem byly
pro malířku další velkou inspirací. Třetím zdrojem
námětů výtvarných děl malířky byly lidové zvyky
nejenom v Čechách a na Moravě, ale i v dalších
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slovanských zemích. Se svým manželem, lékařem
Janem Fischerem, často navštěvovala Slovensko,
Podkarpatskou Rus, Bulharsko a Jugoslávii.
Sbírky a výstavy z díla malířky ve východních
Čechách
Největší množství kreseb Marie Fischerové-Kvěchové se zachovalo na pohlednicích. Původně koncipované Muzeum pohlednic ORBIS
PICTUS ve Svitavách je bohužel uloženo v krabicích archivu Východočeského muzea v Pardubicích.
Sběratel pan Hánl v rámci jubileí malířky otevírá svoji bohatou sbírku, a tak se v roce 2009
u příležitosti 25. výročí úmrtí malířky uskutečnila výstava v Červeném Kostelci. A letos – v roce
2012 – ve výstavním sále Městské knihovny
v Novém Městě nad Metují proběhla výstava
u příležitosti 120. výročí narození malířky.

Slavnostní vernisáže se zúčastnila i vnoučata
Marie Fischerové-Kvěchové, která dodnes s láskou na bábinku vzpomínají. Jsou to již dávno
dospělí lidé a mají své vlastní rodiny. Vnuk Jan
Borek přijel ze Švédska, kde od roku 1968 s rodinou žije – o to více byl na výstavě přivítán a spolu
s Helenou Kratochvílovou a Jarmilou Peškovou
strávil s přítomnými návštěvníky příjemné chvíle.
Výstavy výtvarného díla malířky a reedice
publikací s jejími ilustracemi jsou vždy radostnými okamžiky – vždyť mají stále co říci dětem
i dospělým. Dědicové drží ochrannou ruku nad
rozsáhlým dílem – autorce bylo dopřáno 92 let
plodného života; sama si archiv nedělala a hodně kreseb rozdala. Každý nový neznámý „objev“
v antikvariátu nebo na sběratelských burzách má
velkou hodnotu a potvrzuje zobrazení šťastného
světa, ve který malířka věřila.

Povídání o hororu
Lukáš Vaníček
Lidé se odjakživa rádi báli, proto dotáhli umění ve strašení se navzájem k naprosté dokonalosti,
a tak vznikl žánr horor. Nikdy se nevyznačoval
vysokou uměleckou hodnotou, vždyť měl jen
„strašit“ lidi. Proto jej literární teorie řadí do žánrů
nízkých a brakových. Horor je také úzce spojován s žánry fantasy a sci-fi, se kterými se porůznu
prolíná a doplňuje. Zejména v posledních letech
už prakticky mizí žánrová čistota a prvky hororu
se objevují například ve sci-fi a naopak.
Způsobů, jak děsit čtenáře či diváka, je nespočet. Zejména ve filmu existuje řada různých podžánrů hororu zaměřujících se na hektolitry krve,
„bafací“ momenty nebo stísněnou atmosféru.
Literatura je limitovaná písmeny a dvojrozměrnou stranou, takže může nabídnout jen omezený
sortiment strašicích elementů. Jelikož se horory
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úspěšně prodávají desítky a desítky let, je vidět,
že ani po takové době se vcelku omezená škála
způsobů vyvolání strachu čtenářům neomrzela.
Literární horor vychází ze základní premisy,
že člověk se bojí neznámého. Pokud se tedy začne dít něco, co není zcela přirozené v „reálném“
světě, čtenáře to minimálně znervózní. Pokud
tuto situaci napíše autor kvalitně, čtenář se rovnou vyděsí. Můžeme jako příklad uvést Frankensteina od Mary Shellyové. Jedná se o notoricky
známý příběh o muži, kterého šílený vědec sestavil z kousků mrtvých a oživil pomocí elektrického proudu.
Hledat autora, který jako první napsal horor,
je však stejné jako hledat člověka, který řekl první vtip. Co však najít lze, je zakladatel „moderního“ hororu. Je jím Howard Philips Lovecraft. Jen
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samotný životopis tohoto autora působí tak strašidelně, že pak ani není divu, jaké povídky napsal.
Lovecraft vytvořil rozsáhlou sérii kratších textů
a použil přitom velmi specifický styl vyprávění.
V podstatě nechá čtenáře, aby se bál sám. Což je
geniální tah, protože autor pouze naznačí, o co
by mohlo jít, dodá nezbytné střípky, indicie a pár
jemných detailů a zbytek nechá na čtenářově fantazii, aby si z toho sestavila to, čeho se bojí nejvíc.
Opět se tu dostáváme k základnímu kameni hororu – k neznámému. Čtenář nikdy přesně na sto
procent neví, co se v příběhu odehrálo. Lovecraft
volil takový styl vyprávění, který jej ze své podstaty omezoval. Vypravěč příběhu vždy používá
deník, dopisy či vyprávění z druhé ruky, takže víc
ani vědět nemohl, a i z toho pramení kus strachu,
který se z příběhů line. Nutno podotknout, že si
Lovecraft liboval také v hnusu, špíně a strachu,
kterými posiloval obecný strach ve čtenářích.
Neoddělitelným prvkem hororu jsou upíři
a oživlé mrtvoly obecně. Mrtví vstávající z hrobů
děsili naše předky po staletí. Například Svatební
košile od Karla Jaromíra Erbena jsou baladický
horor, kde hraje hlavní roli nemrtvý. Řekne-li
se upír, každému se automaticky vybaví hrabě
Dracula ze stejnojmenného románu Brama Stokera. Tento autor z různých lidových povídaček
o živých mrtvých sajících krev sestavil prototyp

„moderního“ upíra. Ostatní autoři už přebírají
pouze Stokerem definovanou postavu a následně
si ji mění k obrazu svému. Otázkou však je, co
Stokerovi udělal rumunský národní hrdina Vlad
Țepeș, proslulý bojem proti Turkům, že z něj vytvořil předlohu pro krvelačné monstrum. Upíři
dnes zažívají vlnu masivního zájmu, vyvolanou
zejména knihami Stmívání od Stephenie Meyerové. Spojila v nich romantický příběh o lásce
člověka a upíra a změnila tím na desetiletí knižní
trh. S hororem to už nemá společného zhola nic.
Posledním z velikánů hororu je Stephen King.
Ve svých dílech užívá nepřirozeno zcela „přirozeným“ způsobem. Zaměřuje se na niternou
psychologii postav a do reálného světa zasazuje
nepřirozené prvky tak tiše, nehlučně a přirozeně,
až je to… děsivé. Což je přesně to, jak má horor
vypadat.
Je až tristní, že ačkoliv je horor stále velice
populární, českých autorů hororu je jako šafránu. Mohli bychom jmenovat například Bestseller
nebo mnohem kvalitnější Zlo přichází třikrát.
Jejich autor Svatopluk Doseděl podobně jako již
zmiňovaný Stephen King do obyčejného světa
zasazuje nevysvětlitelné věci. Používá k tomu
sice otřepané kulisy, například vyvolávání duchů,
ale činí tak s řemeslnou zručností, že čtenáři otřepaný motiv i posté opět ocení.

Vyhodnocení soutěže Východočeská loutka
Markéta Poživilová
a Vladimíra Svobodová
Ve středu 10. října 2012 proběhlo v přednáškovém sále Knihovny města Hradce Králové
slavnostní odpoledne s vyhodnocením výtvarné
soutěže Východočeská loutka. Soutěž byla vyhlášena u příležitosti nominace východočeského loutkářství na Seznam nemateriálních statků
tradiční a lidové kultury České republiky a zá-

štitu nad ní převzali hejtmani Královéhradeckého a Pardubického kraje Bc. Lubomír Franc
a Mgr. Radko Martínek.
Pořadatelem byla Knihovna města Hradce
Králové ve spolupráci s Klubem dětských knihoven – Svazu knihovníků a informačních pracovníků, region 08 Východní Čechy. Soutěž byla ur-
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čena jednotlivcům a kolektivům základních škol
a základních uměleckých škol Královéhradeckého a Pardubického kraje. Jejich úkolem bylo jakýmkoliv uměleckým ztvárněním či libovolnou
výtvarnou technikou vytvořit loutku.
Do poroty byli pozváni opravdoví odborníci
na loutkářství: Jana Dražďáková - předsedkyně
Sdružení pro podporu tradic východočeského
loutkářství, Jan Merta - dramaturg, režisér, fotograf, scénograf a loutkoherec, Naďa Gregarová členka Rady Volného sdružení východočeských
divadelníků a zástupkyně Sdružení amatérské
kultury IMPULS Hradec Králové, Jiří Bareš - vedoucí dílen a umělecký řezbář Divadla DRAK,
Ing. Hana Studničková - vedoucí sbírkového oddělení Muzea loutkářských kultur Chrudim, Mgr.
Lenka Jaklová – publicistka a scenáristka. Pořadatele zastupovala Bc. Markéta Poživilová - dětská metodička Knihovny města Hradce Králové.
První místo v kategorii kolektivů obsadili žáci
loňské 5. B Základní školy Habrmanova z Hradce Králové se svým Divadlem pro 1. třídy. Druhý
skončil výtvarný kroužek třetí třídy z Mateřské
školy Černilov a bronz si odnesly děti z loňské
4. třídy Základní a mateřské školy Hořiněves.
Cenu poroty za originální minimalismus získa-

la třída 4. A ze Základní a mateřské školy Nový
Hradec Králové. Cenu knihovny obdržela školní
družina ze Základní a mateřské školy Praskačka.
Cenu diváků si vysloužila práce zaslaná mimo
soutěž. Jedná se o soubor loutek nazvaný Indiánský kmen Protchové, který vyrobili lidé s mentálním postižením ve věku 19-24 let z Denního
stacionáře MIREA, o. p. s., Pardubice.
V kategorii jednotlivců zvítězila Alžběta Doležalová (10 let), druhá příčka patří Františku
Řehákovi (10 let) a třetí místo obsadila Kamila
Střihavková (10 let). Cenu poroty v jednotlivcích
si odnesla šestiletá Klára Kopečná. Všechny jmenované děti jsou z Hradce Králové.
Ze soutěžních prací vznikla originální výstava loutek, která se původně měla uskutečnit již
v prostorách nového Centra celoživotního vzdělávání. To ale ještě není připravené přijmout své
návštěvníky, takže díla byla k vidění do konce
října v Tomkově ulici v Hradci Králové. Některé
exponáty byly následně vráceny jejich tvůrcům,
jiné zůstaly v majetku knihovny a je z nich připravována putovní výstava, která bude nabízena zúčastněným školám a knihovnám. Za jejich
pomoc při propagaci a samotnou účast srdečně
děkujeme.

Mokerské bludičky
Dagmar Honsnejmanová
Každý dobrý nápad se musí pilně zalévat
a opatrovat, aby nezplaněl. Snad je to i tím dostatkem vody v Mokrém, že se tam nápady tak
dobře ujímají. Po první knížečce o mokerských
bludičkách má pilná knihovnice pro příští rok
připravenou do tisku další publikaci s názvem
„Co mi vyprávěla jedna víla“. S jejím svolením
otiskujeme ukázku z připravované knížečky.
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O chytré žabičce, která se ztratila a zase našla
Jaro je nejkrásnějším obdobím roku. Zvlášť
v mokřinách, kde jsou ty nejlepší podmínky
k růstu rostlin, se to brzy zazelená a hned nato
hemží všemi možnými živočichy, kteří si užívají
sluníčka a namlouvání.
A tak tu pod jedním velkým trsem rákosu žila
spokojeně jedna velká žabí rodinka. Brzy měli
dětí jako smetí a každé z nich měli rádi a pečovali
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o ně s oddanou rodičovskou péčí. Ale přece jen
uhlídat hejno neposedných žabek je někdy nad
síly obou rodičů. Žabičky skáčou, bezstarostně
dovádějí, vesele skřehotají a nedbají na nebezpečí, které jim v bažinách hrozí. A najednou, když
se ozve: „Klap, klap,“ rodiče už žabky shánějí
do houfu. Je tu čáp, velký nepřítel žab. Hrdě si
vykračuje, dlouhé nohy natahuje, zobákem klape
a hledá, co by snědl. Tu mezi rákosem zahlédne
jednu žabku, která se nestihla schovat. A už si to
k ní míří.
Žabička se však ani nehne, neutíká a jen se na
čápa dívá, nesnaží se ukrýt, ale nakonec se před
ním ukloní a povídá: „Dobrý den, pane čápe! To
je dnes ale krásný den, vydal jste se na procházku? A jak vám to sluší, křídla se vám lesknou, že
vy jdete na námluvy?“
A čáp, jelikož je pyšný a nafoukaný, nadme
hruď, protřepe si křídla a pyšně klape: „No ano,
jdu na námluvy a chtěl jsem své nastávající darem chytnout nějakou tu žabku.“
Žabička se nelekne a hned čápovi napoví:
„Milý čápe, no to je výborný nápad. Vím, kde jsou
ty nejlepší žáby, ale musíš být potichu, abys je
nevyplašil. Svým klapáním bys je hned zahnal!“
„No, to se rozumí,“ na to čáp. Ale protože moc
chytrosti nepobral, nechal se vést žabkou rákosem k nedaleké tůňce.
„Tak, tady si stoupni a pěkně hlídej. Až se
bude připozdívat a sluníčko zčervená, žáby se
půjdou před spaním vykoupat do této kouzelné
tůňky. Tady si jich nachytáš víc než dost. Ale musíš být rychlý, jinak ti utečou!“
Čáp poslechl, postavil se k tůňce, trpělivě čekal. K večeru, když sluníčko zčervenalo a rákos
se lehce ve větru kymácel, vytvářel na hladině siluety žab, jaké ještě nikdy neviděl. A co jich bylo.
Nepočítaně!
Čáp začal chytat žáby, ale zobákem mu protékala jenom voda. Zkoušel to znovu a znovu, ale
stále nic. Stál bezradně u tůňky, křídla svěšená
a přemýšlel, kam se všechny žáby poděly, vždyť
se tak snažil.
A žabičky? Ty se poschovávaly v bezpečné
vzdálenosti v rákosí a milému čápovi se smály tak,
že se jejich skřehotání rozléhalo po celé krajině.

Pilný mraveneček
Na kraji lesa pod velkým smrkem vyrostla velká hora, nebyla to snad ani hora, jako spíš velká
kupa hlíny a jehličí. Když přijdeme blíž, zjistíme,
že ta velká kupa se hýbe a žije svým životem. Při
ještě bližším pozorování spatříme tisíce drobných
tvorečků, kteří běhají zdánlivě nekontrolovatelně
sem a tam.
Jsou to mravenci. Ve skutečnosti však neběhají jen tak, ale každý v této společnosti má svoji
úlohu a svoje poslání. Žijí tak jako my lidé v rodině, jenom ta jejich rodinka má těch členů několik tisíc. Přesto však tu vládne pořádek, protože
všichni přesně vědí, co mají dělat.
Každá mravenčí rodinka má svůj byteček,
malinký, ale útulný a vždy vzorně uklizený. Mravenci vstávají hned za rozbřesku, když sluníčko
zaklepe svými paprsky na mraveniště. To je pak
shon. Maminka nachystá snídani, mezitím se
mravenci umyjí v rose a pak hurá ke stolu. Snídaně je moc důležitá, aby celý den byli všichni
svěží a měli hodně sil. Však práce v mraveništi
je víc než dost.
I ten nejmenší mraveneček chce být užitečný,
a tak vzorně poslouchá, jaké úkoly ho čekají. Někteří mravenci sbírají rosu, jiní pyl z květů, různé
bobulky, lovci přinášejí do mraveniště své úlovky
a vše je pak potřeba roztřídit, naložit a uložit do
sklepních prostorů, aby byl dostatek potravy na
zimní období.
Dnes se mraveneček vydá se svými staršími
bratříčky pro velkou kobylku, která uvízla v nedaleké trávě, a už jí nebylo pomoci. Je také pěkně
velká a potravy bude tedy na dlouho. Mraveneček se vyzbrojil pořádným provazem a už utíká.
Celou věčnost jim trvá, než kobylku sváží a společně ji pak táhnou do mraveniště. Mraveneček
je sice nejmenší, ale s prvním úkolem si poradil
jako pořádný velký mravenec. Večer je sice moc
unavený, ale neodmítne každodenní maminčino
pohlazení a tichou písničku na dobrou noc. Musí
se vyspat, aby měl zase hodně sil a mohl pomáhat ostatním. Už ví, že sám by nic nezmohl, že
když si všichni pomáhají, jde práce daleko lépe
od ruky.
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Knihovna jako vydavatelský dům
Městská knihovna v Nové Pace
Petra Řoutilová
Nedaleko od Jičína, města pohádek, se nachází město Nová Paka. Rodiště významných
osobností, jakými byli či jsou Naďa Urbánková,
Josef Muzika, Jan Opolský, Antonín Sucharda st., Antonín Sucharda ml. a mnoho dalších.
Městská knihovna v Nové Pace vydala k osobnostem zde narozeným výběrové bibliografie
a zdaleka nezůstalo jen u nich. Městská knihovna je totiž vydavatelsky velice činná, a proto
jsme se v zimním čísle zpravodaje obrátili na
paní ředitelku Stanislavu Benešovou a poprosili
ji o zodpovězení pár otázek:
Kdy byla ve Vaší knihovně vydána první knížka? Co Vás k vydavatelské činnosti motivovalo?
Svou první publikaci knihovna vydala v roce
1997. Jednalo se o reprint knihy MUDr. Ladislava Kaizla „Jak se léčívalo v Podkrkonoší“
z roku 1938. V roce 1997 uplynulo 40 let od
úmrtí tohoto lékaře, kterému se přezdívalo „lidumil“. A protože se jedná o půvabné dílko
s frontispisem Karla Štiky, domluvili jsme se
s rodinou a reprint vydali. Ovšem důležitý byl
také fakt, že se nám podařilo získat grant Open
Society Fund Praha. Bez spoluúčasti - v dnešní
době již věc nevídaná (více o grantu se dočtete
na http://www.osf.cz/).

ka. Vyšli tak spisovatelé, hudebníci a výtvarníci.
O tyto publikace byl velký zájem, proto vyšly
i v druhém vydání. Většinou se jednalo o náklad 500 výtisků. V dalších letech jsme vydali
publikaci „Jak se vařilo a vaří v Nové Pace“.
I tato publikace byla velmi úspěšná – dokonce
jsme dostali poděkování z Anglie, kam se jedna
regionální kuchařka dostala. A tady jsme díky
štědrému sponzorovi mohli nechat udělat dotisk,
takže kuchařka vyšla v nákladu 1 600 výtisků.
Naposledy /opět díky velkorysému sponzorovi/ jsme vydali komiks „Nová Paka – tajemné
město v Podkrkonoší“. Bohužel sponzoři došli
a z ministerské dotace Knihovna 21. století jsme
dostali příspěvek na publikace pouze 2x. A tak
zůstává pouze u plánů.
Na Vašich webových stránkách nabízíte knížky
s regionální tematikou. Znamená to, že se specializujete především na Novopacko?
Ano, všechny naše publikace jsou zaměřeny
na Novopacko. Je jedno, zda jsou určeny dospělé populaci, studentům nebo dětem.

Kdo jsou autoři, které vydáváte? Jsou to hlavně
knihovníci, nebo vydáváte i knihy lidí „z ulice“?
Všechny naše publikace vycházejí vlastně
Vydáváte knihy pravidelně? Kolik jich už vy- z potřeb knihovny a jejích uživatelů. Zaměřuješlo? A v jakém nákladu?
me se na to, co v nabídce chybí. Většina regioOd roku 1997 se nám každý rok povedlo vy- nálních autorů má své cesty, jak vydat své knihy.
dat výběrovou bibliografii osobností Novopac- My jim pomáháme dostat je ke čtenářům.
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Spolupracujete při vydávání publikací s externí
firmou, nebo zvládáte vše svými vlastními silami?
Jsme menší knihovna, proto vždy spolupracujeme s externí firmou. Vycházím z toho, že
kdokoli nemůže dělat cokoli. My na vlastní vydávání knih nemáme kapacity.
Je nějaká Vámi vydaná knížka, na kterou jste
hrdá více než na ty ostatní?
To je těžká otázka. Z každé vydané publikace jsme měli vždycky radost. Ale je pravda,
že pořád mě těší „Jak se léčilo v Podkrkonoší“.
Přestože jsme tento reprint vydali skoro před 15
lety, je o něj zájem. A asi nejvíc radosti jsme

udělali regionální kuchařkou „Jak se vařilo
a vaří v Nové Pace“, kde jsou osvědčené recepty
našich uživatelů /někdy i s jejich komentářem/.
Uvažuje se o tom, že v rámci česko-polské spolupráce tato kuchařka vyjde v česko-polské mutaci. Uvidíme.
S česko-polskou mutací kuchařky Vám přejeme hodně štěstí! A hodně štěstí Vám přejeme
i při hledání nových sponzorů, protože bez nich
v dnešní době knihovny bohužel nemohou svým
uživatelům nabízet tolik, kolik by si představovali. A štědré sponzory a šťastnou ruku při žádostech o granty přejeme nám všem.

Kdo je Olga Pitašová
Oddělení služeb knihovnám
Knihovnická praxe
V mé profesní kariéře mají velký význam vysokoškolské knihovny. Tam jsem po ukončení
vysoké školy začínala, a když jsem potom po
několikaletém působení ve fakultní knihovně
Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
odcházela do Městské knihovny v Novém Městě nad Metují, bylo to hlavně z rodinných důvodů (měla jsem dvě malé děti a dojíždění do
Hradce Králové z Nového Města nad Metují,
kde bydlím, bylo v té době ještě náročnější než
dnes). Dodnes jsem ale ráda, že tuto pracovní
zkušenost z menší veřejné knihovny mám. Po
čase jsem využila nabídku a přijala jsem místo
vedoucí akvizice ve Studijní a vědecké knihovně
v Hradci Králové. Tato práce mě velmi bavila
a určitě hodně rozšířila moje pracovní zkušenos-

ti. V r. 2007 jsem se po zvažování přihlásila do
výběrového řízení na vedoucí fakultní knihovny
Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Lákalo
mě pokusit se vrátit do vysokoškolského knihovnického prostředí. Podařilo se a od r. 2008
působím jako vedoucí Lékařské knihovny Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, která sídlí
v rekonstruované historické budově Na Hradě.
Jakou knížku máš na nočním stolku?
Dost se to střídá, záleží také na tom, kolik
mám právě volného času, ale musím vědět, že
mám stále nějakou knihu na čtení k dispozici.
Nemám tituly, ke kterým bych se stále vracela,
přečtu si ráda dobrou knihu jakéhokoliv žánru,
včetně dobré detektivky. Jediné, co opravdu nemusím, je sci-fi a fantasy. Aktuálně mi na noč-
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ním stolku leží Žítkovské bohyně od Kateřiny vzdělávat se, pokud nechce ustrnout a chce zůTučkové.
stat platným partnerem svým uživatelům a čtenářům.
Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka
Moje odpověď se trochu kryje s předchozí. Jak si poradíš s tzv. „otravným“ čtenářem (příOblíbeného knižního hrdinu nemám, z oblíbe- padně kolegou)?
ných titulů, ke kterým jsem se několikrát vráSnažím se vycházet z názoru, že s každým
tila, byly v mládí třeba knihy E. M. Remarqua, se dá vždy domluvit. Pokud se vyskytnou propozději potom třeba tituly Betty MacDonaldo- blémy, snažím se s dotyčnou osobou v klidu
vé. V současnosti se mi líbí třeba Petra Hůlová, promluvit, zjistit, kde je problém, vysvětlit sis velkou pohodou jsem si také přečetla osobní tuaci, vysvětlit, proč se určité věci dějí tak, a ne
vzpomínky Ladislava Špačka Deset let s Václa- jinak, vyslechnout názor druhé strany a případvem Havlem.
ně navrhnout nějaké řešení. Občas si myslím, že
je nutné navrhnout řešení i za cenu, že člověk
O čem by měla být knížka, jejíž děj bys chtěla
v rámci možností ustoupí od striktně platných
prožít?
pravidel a zásad. Obvykle se takový postup vyObvykle nereaguji na knížky (ani ty dobré)
platí a v dobrém vrátí.
tím, že si řeknu, že toto bych chtěla prožít. Ale
určitě mě vždy láká, když si přečtu zajímavý Co Tě vždycky potěší
cestopis či vyprávění o lákavém regionu, podíV práci, když se něco podaří a někdo to ocení
vat se tam, vidět a poznat všechna ta zajímavá nebo když vidím zapálení pro věc a iniciativu
místa, která autor popisuje.
u svých spolupracovníků.
Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé
setkání s knihovnou)
Vybavuji si jedno z prvních setkání s knihovnickou praxí z hlediska profesionála, které
bylo v rámci průběžné praxe na vysoké škole.
A napadlo mě to proto, že jsem z tohoto setkání
neměla právě pozitivní pocit. Jednalo se o nějakou pobočku veřejné knihovny v Praze, již ani
nevím, v které části, pouze si vzpomínám na poměrně rozlehlé prostory se spoustou publikací,
malým počtem čtenářů a trochu ponurou atmosférou. Je pravda, že to bylo v 80. letech 20. století, kdy se možnosti knihoven s těmi dnešními
nedaly asi vůbec srovnávat.
Co Tě v knihovně nejvíc baví?
Podle mě je největším kladem této práce
obrovská rozmanitost. Ať už člověk pracuje
v jakémkoliv typu knihovny, práce není nikdy
jednotvárná, vyvíjí se technika, programy, informační zdroje, spektrum a nároky uživatelů.
Knihovník musí stále na sobě pracovat, sebe-
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A doma pohoda a přítomnost rodiny.
A také dobrá káva ve společnosti těch nejbližších nebo alespoň dobré knihy.
Co Tě zaručeně naštve
Negativní kritika bez znalosti věci a souvislostí. A určitě lež v jakékoliv podobě.
Čím děláš nejčastěji radost svým blízkým
Moje rodina tvrdí, že svou přítomností a případně dobrou náladou (a občas taky dodají dobrým jídlem), tak tomu budu věřit.
Oblíbený citát
Když o tom přemýšlím, tak asi nemám žádný
celoživotně oblíbený citát. Občas si ráda poznamenám různá vtipná či moudrá rčení a výroky,
které si přečtu nebo slyším.
A v situacích, kdy se zdá, že je všechno špatné a nedaří se, si obvykle „optimisticky“ říkám,
že „nikdy není tak, aby nemohlo být hůř“, takže
většina věcí se pak nezdá tak špatná a neřešitelná.
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Kdo je: Markéta Poživilová
Oddělení služeb knihovnám
Knihovnická praxe (pár vět o tom, čím jsi prošla).
Knihovnicí jsem si vlastně přála být vždycky.
Nutila jsem své kamarádky a dokonce jsme si na
knihovnu i hrály. Já jsem dělala knihovnici a ony
jezdily s kočárky a půjčovaly si knížky pro panenky. Můj sen se mi splnil v roce 1996, kdy jsem
ve svých devatenácti letech začala pracovat jako
vedoucí knihovny ve Slatiňanech. Po mateřské dovolené a po přestěhování do Hradce Králové jsem
nastoupila v Knihovně města Hradce Králové jako
metodička. Tady jsem později mohla připravit několik akcí pro děti a to mě opravdu nadchlo. V současné době pracuji jako dětská metodička a těším
se na své dětské království, které se otevře pravděpodobně v březnu příštího roku v novém Centru
celoživotního vzdělávání ve Wonkově ulici.
Jakou knížku máš na nočním stolku?
Jsem typ „kupičkáře“. Většinou mám rozečteno několik knih různých žánrů najednou a podle
nálady je střídám. Momentálně se tam nachází Dobrá země od Pearl S. Buckové, nový Lars
Kepler – Svědkyně ohně, Straka v říši entropie,
100 kreativních nápadů při práci s dětmi a třetí díl
Harryho Pottera, který čtu večer s dětmi.

hují k době, kdy mi bylo 7 let, tehdy jsem se stala
čtenářkou knihovny ve Slatiňanech. Tenkrát visela za starými dveřmi zatuchlá deka, přezouvalo
se do velkých, vlhkých bačkor a nesmělo se tam
mluvit. Ale pravidelně jsem si odnášela batoh
plný knih, které jsem doma hned schovala pod
postel. Doma to neviděli rádi, když jsem stále ležela v knihách. Honili mě od nich, stejně jako já
dnes honím svoje děti od počítače.
Co Tě v knihovně nejvíce baví?
V kanceláři jsme se smály, že oběd s kolegyněmi. No a kromě něho ještě ráda komunikuji
s dětmi, vymýšlím pro ně všelijaké šílenosti, převlékám se do kostýmů, atd.
Jak si poradíš s tzv. „otravným“ čtenářem (případně kolegou)?
S úplně otravným čtenářem jsem se asi ještě
nesetkala. Spíše se zapáchajícím. Tam situaci řeším tak, že neprodlužuji hovor a větrám.
Co Tě vždycky potěší?
No určitě pochvala, pusa od dětí i od manžela,
kytička z lásky, večeře ve dvou, horská túra, večer s knihou, odměny v práci, klábosení s kamarádkami. Jsem zkrátka taková romantická duše.

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka.
Mezi mé nej určitě patří Děti z Bullerbynu, Co Tě zaručeně naštve?
Egypťan Sinuhet a Harry Potter. Ty mohu číst asi
Hloupost, sobeckost, závist a pomluvy. No
donekonečna.
a pak takové ty naprosto přízemní věci, jako např.
O čem by měla být knížka, jejíž děj bys chtěla malé boty, nebo když děti zase ztratí klíče od
domu nebo když dojdu na parkoviště u Zimáku
prožít?
s
plnými nákupními taškami a zjistím, že jsem si
Ta moje by rozhodně byla o moři. Jak si tak
plachtím okolo světa, pak ztroskotám na malebném klíčky od auta zapomněla v kanceláři.
ostrůvku, najdu jeskyni plnou knih a zásob. Po ně- Čím děláš nejčastěji radost svým blízkým?
jakém čase mě pak najde záchranná loď plná mých
Samozřejmě knihou :o)! A pak taky dobrým
blízkých a přátel a já s nimi odplachtím domů.
jídlem, dobrou náladou, rodinnou pohodou.
Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé Oblíbený citát.
setkání s knihovnou).
Víte, jak zaručeně rozesmějete Pánaboha?
Moje první vzpomínky na knihovnu se vzta- Řekněte mu svoje plány.
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Kdo je: Jan Hloušek
Zuzana Hloušková
Narodil se v Hradci Králové v době vrcholící normalizace v roce 1974. Ve svém kádrovém
posudku měl až do svých 16 let zdůrazněn dělnicko-rolnický původ s předpoklady pro práci
v černouhelných dolech. Naštěstí pro něj i jeho
čtenáře byly po roce 1989 kádrové posudky skartovány, a tak mohl vystudovat ekonomiku a práva. A právě na studiích práv, v bohémském prostředí brněnských kaváren a divadelních klubů,
se začaly rodit jeho první nesmělé literární pokusy. Šlo o něžná slůvka poezie, která psával pro
své studentské lásky. Poté, co potkal svoji životní
partnerku Zuzanu (medailonek této spisovatelky
naleznete v čísle 2/2012), však pevně zakotvil
v prozaičtějších vodách, kde setrvává doposud.
Jako právník se setkával s byrokratickou mašinerií v té nejsyrovější podobě, což ho nakonec
přivedlo na stranu bojovníků proti hegemonii
veřejné moci. Deset let pracoval v Občanském
poradenském středisku, kde pomáhal obyčejným
lidem orientovat se v právních nástrahách života. Od roku 2005 působí na Univerzitě Hradec
Králové, kde učí právní disciplíny a management
neziskových organizací. Díky tomu je autorem
řady odborných publikací (jedna jeho práce vyšla
dokonce v arabštině jako výsledek dobrovolnické
lektorské stáže pro Člověka v tísni v Jordánsku).
Patří k zakládajícím členům Spolku přátel krásného slova a v současné době vykonává funkci
předsedy.
Jak sám tvrdí, na psaní je pro něj nejdůležitější,
že se mohou všichni (čtenáři i autor sám) dobře
bavit. Snad proto mu nejvíce vyhovuje humoristická sci-fi. Mezi jeho nejoblíbenější díla patří
Stopařův průvodce po Galaxii (trilogie o čtyřech
částech) od Douglase Adamse, série o Úžasné Zeměploše od Terryho Pratchetta a nesmrtelná po-
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vídková knížka Tři muži ve člunu a na toulkách
z pera Jerome Klapky Jeroma. Jan Hloušek jako
autor beletrie dlouho zůstával ve stínu své manželky a s jeho díly se bylo možné setkat jen ve výročních almanaších Spolku přátel krásného slova
nebo při autorských čteních ve Sluneční čajovně
v Hradci Králové. Svoji první povídku Světové
prvenství publikoval v roce 2006 v časopise Třetí
pól. Od té doby svůj břitký literární styl vyvinul
ve zcela nový žánr re-pre, který rozvíjí spolu s Jaroslavem Svobodou (medailonek byl uveřejněn
v čísle 1/2012) a s dalšími královéhradeckými
autory. Zkratka re-pre znamená real-prediction
neboli reálná předpověď. Charakteristika tohoto
nového subžánru science fiction zní takto: „Příběh se stává reálným už ve chvíli, kdy po dopsání
textu ještě nestihl zaschnout inkoust na autorově
brku.“ Čtenáři se mohou s tímto žánrem seznámit
v průkopnické knize
Odpor je zbytečný,
kterou v listopadu
2012 vydal Spolek
přátel krásného slova. Kniha zahrnuje
mozaiku humoristicky laděných příběhů,
které se odehrávají
„velmi brzo ve velmi
blízkém světě“ a jistě
osloví svou upřímností a pravdivostí
každého čtenáře. Jednotlivé příběhy spojují desítky drobných netušených nitek a vytvářejí plastický obraz budoucnosti, která může nastat ještě dříve, než čtenář knihu
odloží. Publikace formátu reprekaps je k dostání
v síti prodejen KOSMAS nebo přímo u vydavatele.
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Po sněhu půjdu čistém, bílém aneb
Vánoční motivy v poezii Fráni Šrámka
Aleš Fetters
Dvojí letošní výročí Fráni Šrámka nás přivedlo k myšlence připomenout v tomto čísle vánoční
motivy v jeho poezii. Veršem, který jsem dal do
titulku, začíná patrně nejznámější „vánoční“ báseň Šrámkova. S názvem Prosinec byla už v prvním vydání Splavu v roce 1916, vznikla však ještě před první světovou válkou (otištěna v lednu
1914 v Květech). Připomíná motiv českého betléma, v němž je sníh, ticho mýtiny, světýlka, chlév
s volem a oslíkem a pro Šrámka typický vztah
k pastýřům: „snad pastýři mne poznají“. (Motiv
pastýře-pastevce je asi nejznáměji v básni Kdybych byl pastevcem koní z téže sbírky.)
V předchozích sbírkách Šrámkových (Života
bído... a Modrý a rudý) vánoční motiv nenajdeme.
Jednu vánoční báseň ale Šrámek přece jen v tomto období napsal. S titulem Vánoce byla otištěna
ovšem až v prosinci 1918 v časopise Šibeničky.
Jsou to hořce ironické verše, typické pro ranou
Šrámkovu sociálně-anarchistickou poezii. I v této
téměř neznámé básni jsou pro Šrámka typičtí
„pastýřové“.
Vánoce se slavívaly kdysi u Šrámků v době
Fráňova dětství patrně podobně jako v jiných
rodinách koncem 19. století, tedy nepříliš okázale. Marie Hejnová před lety napsala, že Šrámek
„za svého dětství prožíval určitě tichý Štědrý den
s prostými dárky, s otcem, matkou, starou služkou a čtyřmi bratry, ať bydlila rodina pana berního Šrámka v Sobotce, v Zbirohu, Písku či jinde.
... Nejlepším číslem štědrovečerního jídelníčku
bývala ryba na černo.“
„Na Štědrý večer roku 1910“ věnoval své družce Milce první vydání svého románu Stříbrný vítr.
– Román Křižovatky (prvně 1913) začíná větami:
„K Vánocům napadlo hodně sněhu a poselák měl
do vsi špatnou cestu. Vypadaly ty vesničky teď
ve sněhu jako půvabné dorty, když jsi se na ně

z dálky podíval, ale posílákovi nesbíhaly se sliny
v ústech.“ Tato první kapitola románu, kdy rodiče ve venkovské škole očekávají, zda přijede na
Vánoce domů dcera, evokuje učitelské působiště
Milčina otce, učitele Hrdličky v Petrašovicích
(u Českého Dubu).
Z válečné korespondence poznáváme Šrámkovy „válečné“ Vánoce. O těch prvních, v roce
1914, byl doma, měl delší dovolenou; nevím,
prožíval-li je s rodiči, nebo pravděpodobněji se
svou družkou Milkou. V roce 1915 je o Vánocích na frontě, na obvazišti „u Soči“. Píše několik dopisů Milce (od 23. 12. do konce roku osm
dopisů), v tom z 24. prosince děkuje, že dostal
„štědrou žeň Tvé dobroty, pět drahých, drahých
lístků“). V následujícím roce je dějištěm vánočního času Rumunsko. „Bláto téže rumunské vesnice pokrývá dosud naši obuv. /Kraj/ netváří se
nijak předvánočně, ... je všecek nabobtnalý vodou...“ (18/12 1916), „stále táž rumunská vesnice.
Psi, prasata, po celou noc zpívající kohouti. Dva
poslední dny slunce, krásné západy. ... Vánoce,
jako by jich nebylo.“ (26/12 1916) Těší se opět
z řádky Milčiných dopisů. Rok na to, před blížícími se Vánocemi 1917, má naději na dovolenou.
V dopise z 22. prosince 1917 cituje své verše „Po
sněhu půjdu čistém, bílém...“ Dovolenou měl
od 23. prosince do půli ledna. V dopise s datem
„14. ledna 1918 ráno“ píše, že (při návratu z oné
dovolené) „Šťastně dojel do Vídně!“ O dalších
Vánocích v roce 1918 byl už doma.
Vraťme se od válečné „vánoční prózy“ opět
k poezii. Ve Splavu ve vydání z roku 1926 jsou
další dvě „vánoční“. Vojákův Štědrý večer je
báseň bezprostředně ovlivněná válkou. „Kde je
tu chalupa Františka Češky,/ co v šestnáctém
v Karpatech pad´? ... Tenkrát se říkalo,/ na Štědrý
den zrovna že ho to potkalo.“ Je po válce, jeho
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„dětem rozsvítil strom“ už někdo jiný. Život šel
dál. – Za ní jistě ne náhodou je další vánoční,
Oslátko, připomínající svými motivy báseň Prosinec. „Viděli jste v bílém sněhu/ růženeček dětských stop?/ Vedly, vedly ku betlému/ a nad nimi
hvězdný strop./ ... Jasná hvězda chvostem míří,/
pod hvězdou chlév dokořán:/ Poklekněme za pastýři,/ narodil se Kristus Pán.// Málem jsme však
nespatřili/ v plenkách jeslí robátka./ My jsme očí
nespustili/ z přemilého oslátka...“ Je tu příznačné „dětské vidění“, jež zaujme hlavně to oslátko,
které se dostalo v knižním otištění básně do titulu.
Vraťme se ještě do roku 1922 ke korespondenci s přítelem z války, učitelem Janem Jakešem,
s nímž trávil Šrámek prázdninové dny toho roku
v Pošumaví. Ten ho jménem svého bratra, faráře
Bohumila Jakeše, zval na Vánoce k němu na faru
do Svatého Kříže (u Plané), kde trávil vánoční
volno i Jan Jakeš. Šrámek odpovídá 22. 12. 1922:
„Pozvání pana bratra faráře mne upřímně dojalo.
Při mé „bezbožné zbožnosti“ ... mělo by to pro
mne zvláštní půvab, kdybych právě vánoce strávil
někde venku pod farskou střechou a zašel si dokonce s velebníčkem – můj bože, proč ne? – navátým sněhem na půlnoční.“ Omlouvá se přípravou
premiéry Plačícího satyra (byla ve Vinohradském
divadle 15. ledna 1923) a dopis končí: „Vám
i panu faráři přeji takovou nějakou milou jesličkovou vnitřní pohodu pro celé vánoce!“ I zde jsou
jako v jeho básních „sníh a jesličky“ pro Šrámka
hlavní symbol Vánoc. – Ve 20. letech asi býval
Šrámek s Milkou o svátcích někdy v rodině bratra
Huga, ale v roce 1929 mu sděluje rozhodnutí, „že
strávíme letošní vánoce v nejužším kruhu své početné dvoučlenné rodiny, zpívajíce koledy a jiné
písně nábožné. Tak se proto na nás nehněvejte
a prožijte ty vánoční dny co nejveseleji.“
V další sbírce - Nové básně (1928) - začíná
báseň Odjezd verši „Neotálej, neotálej,/ vánoční
strom očesaný/ stojí v prázdném pokoji. ... Zpíval
snad, kdo stromek zdobil,/ k dárkům i své srdce kladl,/ pod stromečkem leželo.“ V myšlence
básně, jak říká i její titul, o vánoční náladu nejde. V téže sbírce je i Vzpomínka na sněhuláka,
což je jen motiv zimní. Jaký že má sněhulák být?
Panderatý, paličatý. „Musí býti krásný, bílý,/ jen
promluvit: sladká panno,/ musí býti silný, hroz-
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ný,/ míti pro strach uděláno.“ - „Zimní“ je i závěrečná báseň sbírky Kozoroh pod sněhem. – Ve
sbírce Ještě zní (1933) je jako druhá v pořadí báseň Štědrovečerní hvězdná (původně v Lidových
novinách 24. 12. 1931). Jsou v ní hvězdy i komety: „a my jen leda nakouknem/ do chléva malou
škvírou. ... To je ta první hvězda z nás,/ co klanět
se sem přišla,/ to je ta první hvězda z nás,/ co nad
Betlemem vyšla!“ A hvězdy se v básni jen onou
malou škvírou podívají „na spanilého cvočka“.
Tady uděláme ještě jednu vánoční odbočku od
poezie: spisovateli Josefu Knapovi posílá v dopise z 19. 12. 1938 předpis na kapra na černo, který
byl zřejmě doma u Šrámků jídlem tradičním (viz
výše). Velmi přesný recept na toto štědrovečerní
jídlo uzavírá: „Dobré chutnání, přátelé Knapovi.
Ukuchtil Fr. Šrámek.“ A rodině bratra Huga píše
před týmiž Vánocemi roku 1938: „…navzdory
všem ošklivostem téhle doby pomějte se dobře
o vánocích a začněte šťastně nový rok“ a v půli
války (1942) jim píše: „…přeji vám všem šťastné
vydýchnutí od plic v sklonku starého a všechny
dobré hvězdy nad práhem nového roku.“ Po dobu
okupace, jak víme, nevycházel Šrámek z domu,
svátky trávili ve dvou, před svátky prý Šrámkovi
přinášívali z nakladatelství Fr. Borového pozornost – dvě lahvičky vína.
V poslední Šrámkově sbírce Rány, růže (1945)
je s datem 25. XII. 1938 báseň K. Č., loučení
s Karlem Čapkem, který v ten vánoční den zemřel. Její kratší varianta vznikla bezprostředně
po Čapkově smrti (otištěna v Lidových novinách
30. 12. 1938), tato, zařazená do sbírky, byla napsána o málo později. - V básni s titulem Vánoce
1945 se těší z prvních poválečných vánočních
svátků: „Kudy se jde ku Betlemu,/ cestou ptát se
nebudu,/ aby se mi nevysmáli./ ... Zrovna letos
chce se mně/ být zas jednou v Betlemě.// ... Jen
tak postát a zas jechat,/ ne, já bych to nezkazil./
Já bych i to: narodil se/ letos zadul, co mám sil.“
V této poslední Šrámkově vánoční cítíme „návrat“, onen motiv poutnické „cesty k Betlému“,
několikrát dříve zpracovaný, připomínku „českých ladovských Vánoc“.
Popřejme si vzájemně hezké svátky a těšme se,
že budeme moci i my jít v šrámkovském duchu
„po sněhu čistém, bílém, hru v srdci zvonkovou“.

tipy a náměty

Prezentace ze semináře
Oddělení služeb knihovnám
Prezentaci s tématem Koncepce rozvoje knihoven „Co venkovské knihovny umějí a mohou“ v PetrůvČR 2011-2015, která zazněla na letošním semináři kách, najdete ke stažení na: http://goo.gl/Wn0Vu

Možnost spolupráce
Oddělení služeb knihovnám
SKIP dostal zajímavou nabídku spolupráce
s časopisem Revue 50plus www.revue50plus.cz.
Pokud budete mít zájem zveřejnit zajímavé informace o činnosti vaší knihovny pro seniory, pošlete nám je, prosím. Pokud bude informací více
a budeme je zasílat průběžně, můžeme mít i stálou rubriku v tomto časopise - Ozvěny z knihoven.
Revue 50plus je společenský, informační
a vzdělávací měsíčník pro ženy i muže nad 50
let. Poskytuje užitečné informace a vzdělává

v různých zájmových oblastech, např. zdraví,
kultuře, financích, technice, výživě, cestování
atp. V oblasti zdravotní podporuje Revue 50plus
především pocit odpovědnosti za vlastní zdraví
a zdravý životní styl. Srozumitelnou a zároveň
odborně garantovanou formou přibližuje čtenářům zdravotní problematiku zralého věku s patřičným důrazem na možnosti prevence. Na dotazy čtenářů z jednotlivých oborů reaguje Revue
50plus formou poraden.

Do kosmu s Krtkem
Oddělení služeb knihovnám
Americké centrum, Velvyslanectví USA
v Praze a Česká kosmická kancelář nabízejí veřejným knihovnám již třetí rok program, který
se jmenuje Do kosmu s Krtkem. Pořad je určený dětem od třetí do páté třídy základních škol
v městských knihovnách ČR. Jedná se o promítání a vyprávění Miroslava Konvaliny a Milana Halouska. Pokud to časové možnosti dovolí,

mohou větší knihovny navštívit i s dokumentem
o Texasu v češtině a dalšími filmovými dokumenty v angličtině. Bližší informace podá: Miroslav Konvalina, American Center Director, US
Embassy Prague, Tržiště 13, 118 01 Praha 1. Telefon: +420 257 022 328, mailto: KonvalinaM@
state.gov, http://prague.usembassy.gov, http://
www.americkecentrum.cz
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Další nabídka programu pro knihovny
Oddělení služeb knihovnám
Dramaturg Bedřich Ludvík navštěvuje
knihovny se svými knihami a písněmi. Někdy
sám - v pořadu Rozhlédni se, člověče, jindy se
spisovatelkou (a zpěvačkou) Terezou Boučkovou
– v pořadu Srdce u kanálu. V současné době na-

bízí i dva nové programy: prezentaci nové knihy
Pohádky pro otce a matky a prezentaci literárně-cestovatelského pořadu Rozhlédni se, člověče, z Jestřábí věže. Více informací naleznete na
webových stránkách: www.ludviku.cz.

Nový český komiks
Oddělení služeb knihovnám
Jako čtvrtý titul v řadě propagačních publikací, které připravuje Ministerstvo kultury ČR pro
zahraniční zájemce od roku 2010, nedávno vyšla
kniha Nový český komiks (2000–2012). Publikace, realizovaná česko-anglicko-německy, shrnuje
to podstatné, co se v českém komiksu odehrálo
po roce 2000: představuje v autorských čtyřstranách na čtyřicet současných komiksových kreslířů a scenáristů, přináší zasvěcené průvodní studie
(od Heleny Diesing, Vojtěcha Čepeláka a Radi-

ma Kopáče), nabízí plnobarevné ilustrace, výběrovou bibliografii a rejstříky. Kniha dokazuje, že
médium komiksu už v českém kontextu dávno
není pokleslou zábavou pro děti, ale plnohodnotným uměním s nadnárodním potenciálem. Titul
bude distribuován na knižních veletrzích a literárních festivalech, kterých se Česká republika
každoročně účastní, případně jej lze bezplatně
získat na adrese: radim.kopac@mkcr.cz . Více
informací na adrese: http://goo.gl/XQR1V

Nabídka Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
Jana Benešová
Knihovna Václava Čtvrtka vydala další pub- byla slavnostně pokřtěna 28. listopadu. V případě
likaci „Procházka jičínským hřbitovem“, kterou zájmu je možné si publikaci v jičínské knihovně
na základě v archivu uloženého rukopisu profe- objednat.
sora Kasky zpracoval Vladimír Úlehla. Kniha

46 U NÁS • ZIMA 2012

Česko-slovenské knihovnické vztahy

Do čísla přispěli:
Mgr. Jana Benešová – Knihovna Václava Čtvrtka Jičín, Božena Blažková – Studijní a vědecká
knihovna v Hradci Králové, Bc. lenka Dědečková – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně,
Aleš Fetters – Náchod, Mgr. Gabriela Filipová – Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,
Mgr. Zuzana Hloušková – Spolek přátel krásného slova Hradec Králové, Dagmar Honsnejmanová
– Knihovna u Mokřinky Mokré, Bc. Kateřina Hubertová – Knihovna města Hradce Králové,
Mgr. lucie Jirků – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Radmila Kozáková – Obecní
knihovna Hořiněves, Marta lelková – Městská knihovna Náchod, Marcela Machová – Městská
knihovna Náchod, Mgr. Monika Oravová – Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,
Bc. Markéta Poživilová – Knihovna města Hradce Králové, Jana Ptáčková – Městská knihovna
Náchod, Mgr. Petra Řoutilová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, eva Semrádová
– Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, PhDr. Alena Součková – Studijní a vědecká
knihovna v Hradci Králové, Bc. Vladimíra Svobodová – Knihovna města Hradce Králové,
lukáš Vaniček – Spolek přátel krásného slova Hradec Králové, Bc. Vanda Vaníčková – Univerzita
Hradec Králové, Mgr. Petra Vondroušová – Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem,
Mgr. Adéla Záveská – Městská knihovna Jaroměř

