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Kam zmizel náš sýr?

Božena Blažková

Název úvodníku v mnohých z vás oprávněně 
evokuje knížku s obdobným názvem (S. John-
son: Kam se poděl můj sýr?). Ano, píšu tento 
úvodník se zmiňovanou knížkou v ruce a pře-
mýšlím o jejím poselství. Vlastně se jedná o vel-
mi jednoduchý, ale přitom poutavý a poučný pří-
běh. Čtyři postavičky, které žijí v „Bludišti“, kde 
mají „Sýr“, který je živí a je pro ně synonymem 
štěstí. Jenomže jednoho dne „Sýr“ na obvyklém 
místě není. Každá z postaviček se se změnou vy-
rovnává jinak a celá ta útlá knížka nám na jejich 
příkladu ukazuje možnosti, jak se vyrovnat se 
změnou. A změny patří k životu, ať se nám to 
líbí, nebo ne. 

„Změny se stávají. Předvídejte změny. Vnímej-
te změny. Na změnu reagujte rychle. Změňte se. 
Radujte se ze změny! Buďte připraveni se znovu 
změnit a radujte se opět ze života.“

Myslím si, že bych podcenila většinu čtenářů 
našeho zpravodaje, pokud bych nyní začala vy-
počítávat změny, kterými náš obor v posledních 
letech prochází. Každý z nás si musí sám za sebe 
vyhodnotit, co se už změnilo, co se teprve ke 
změně chystá a co by změnu nutně potřebovalo. 
Mnohem důležitější než změna sama o sobě je 
však náš postoj k ní a schopnost se s ní vyrovnat. 
A pokud to všechno zvládneme, pak je tu ještě 
volné pokračování na téma: jak uniknout z „Blu-

diště“ (D. Malhotra: To já přesunul váš sýr).

V našem zpravodaji se snažíme o změnách 
psát a možná i trochu dávat příklady, jak se 
s nimi vyrovnat. Snažíme se mluvit řečí odbor-
nou i řečí, které rozumíme všichni bez rozdílu 
vzdělání, praxe, zkušenosti. Naším velkým cílem 
je být průvodcem (nápisem na zdi) vašich změn. 
Zcela určitě se nám to beze zbytku nepodaří, ale 
alespoň se snažíme a neskládáme rezignovaně 
ruce v klín. Zodpovědně mohu říci, že každá 
z knihoven, o kterých v tomto čísle píšeme, pro-
šla nějakou důležitou změnou a vyrovnala se s ní 
inspirativním způsobem. Některé z nich již samy 
změny iniciují a to je dobře.

Řada z vás může mít pocit, že se vás vůbec 
netýká informační vzdělávání uživatelů či vzdě-
lávání za pomoci tabletů nebo akvizice zahra-
ničních elektronických knih či cokoliv dalšího. 
Máte svobodnou vůli tyto články nečíst, ale při-
pravíte se tím o informace, které jsou v celém 
systému knihoven důležité. Takže zvažte ještě 
jednou, zda budete číst jen to, co se vás přímo 
dotýká, nebo zda se pustíte i do témat, která jsou 
vám ještě v tuto chvíli cizí, ale bylo by dobré 
o nich vědět.

Takže vám všem přeji, ať letošní letní počte-
níčko není jen oddechové, ale alespoň i trochu 
poučné. Krásné a plodné léto pro nás pro všechny.

NA SlOvíčKO
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Otevřeno – hlásí Knihovna města Hradce Králové
Helena Potůčková, Božena Blažková, Alena Součková a Petra Řoutilová

Stěhování knihovnické – aneb Jak 
připravit a přepravit fond do Vertexu

Helena Potůčková

Po zpracování všech projektů stavba probíhala 
velice rychle. Měli jsme samozřejmě jasno, které 
půjčovny a jaká pracoviště se tam přemístí - kro-
mě všech pracovišť v Tomkově ulici to byla ještě 
pobočka Pražské Předměstí, Eliščino nábřeží, kde 
bylo dočasně umístěno dětské oddělení, a také 
pobočka Labská ve Veverkově ulici s oddělením 
jak pro dospělé, tak pro děti. Představa, že bude-
me slučovat všechny fondy těchto pracovišť, byla 
hrozná, a to jsme ještě navíc měli „v zádech“ dvě 
skladiště mimo Hradec Králové, a to na Dolním 
Přímu a ve Starých Nechanicích.

Nakonec ke zrušení pobočky Labská nedošlo, 
protože komise místní samosprávy se postavila 
proti jejímu zrušení. Jsme rádi, že se pobočka ne-
musela zrušit, protože stále vykazuje velmi dobré 
výsledky. Pro nás knihovníky však tato pozitivní 
zpráva znamenala další práci navíc – museli jsme 
fond, který byl již připravený pro skladiště Vertexu, 
deaktivovat.

Práce se proto rozběhla na dvou frontách – 
jednak se začalo s velmi důkladnou aktualizací 
fondu ve skladech, celý fond skladu Dolní Přím byl 
převezen do ústřední budovy a zde se přestavovala 
lokace těchto dokumentů a část se vyřadila. Vše, co 
zbylo, bylo opatřeno čárovými kódy, polepkami na 
hřbety knih a přebaleno. Další část byla převezena 
do prostor bývalých kanceláří Studijní a vědecké 
knihovny v Palackého ulici a opět se provedla ak-
tualizace, označení čárovými kódy a ochrannými 
elektromagnetickými páskami. Abychom mohli 
pracovat s EM páskami, muselo být (jen tak mimo-

chodem) vypsáno výběrové řízení na dodavatele 
pásek, branek a deblokátorů.

Když jsme měli hotový sklad na Dolním Přímu, 
nastoupili jsme na sklad ve Starých Nechanicích. 
A opět stejný kolotoč, kontrola správnosti záznamů, 
vyřazování z poboček a připisování do fondu Tom-
kova – to byla totiž základní podmínka - ve skladu 
Vertexu nebude jiný fond než Tomkova a Pražské 
Předměstí (dětský fond Eliščino nábřeží byl fon-
dem Pražského Předměstí – dětské). Fond dětské 
literatury, který byl ve skladu a byl řazen dle signa-
tur, musel být kompletně roztříděn pro volný výběr 
(naučná dětská a beletrie dětská, naučná literatura 
pak dále podle jednotlivých tříd, beletrie podle 
abecedy, a to ještě do abecedy barevně rozlišené 
podle věkových kategorií). Naopak fond pobočky 
s klasickým fondem a volným výběrem jsme 
museli znovu roztřídit podle signatur, protože byl 
určen do skladu. Podotýkám, že velká část příprav 
probíhala za běžného plného provozu - aktualizace, 
čárové kódy, polepky, EM pásky, přebalování 
a vyřazování. Abychom měli jistotu, že nám po 
odpisech sedí skutečný stav fondu a stav uváděný 
počítačem, ještě jsme to všechno „přejeli revizí“ 
a drobné nedostatky odstranili.

Velmi důležité bylo zásadní rozhodnutí – jak 
dlouho budou půjčovny, které se přestěhují, praco-
vat a kdy se nová knihovna otevře. Nakonec jsme 
pobočku Pražské Předměstí zavřeli posledního 
října a ostatní až těsně před vánočními svátky 
(20. 12. 2012). Koncem roku se také velmi po-
drobně (doslova po dnech) rozpracovával plán 
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stěhování (odkud-kam a kolik metrů denně) a zá-
roveň probíhalo výběrové řízení na stěhovací firmu. 

Teď se posuneme kousek dál do Vertexu. Poda-
řilo se přesvědčit zřizovatele, že se musíme začít 
stěhovat do skladů s kompaktními regály dříve, 
než bude dokončena montáž nábytku. Myslím, že 
každá knihovnice či knihovník si umí představit, 
co práce znamená stěhovat knihy, ale představit si, 
co to znamená rozbalit 17.000 zarážek (opravdu, 
to není překlep – skutečně jich bylo 17.000), tak to 
ani náhodou. Už po první stovce nevíte, jak máte 
stát, sedět nebo klečet.

Před samotným stěhováním se ještě muselo 
zajistit povolení parkování pro stěhovací firmu 
v Tomkově ulici, Pražském Předměstí a v Palac-
kého ulici. Přesně změřit a spočítat metry, které 
se budou stěhovat, označit si regály ve skladech, 
v půjčovnách. Zároveň probíhala výběrová řízení 
dodavatele na výrobu plastových nosičů, nápisů 
do nosičů, polepek s označením regálů, abeced 
do regálů, na dodavatele již zmíněných zarážek 
do regálů a na stěhovací firmu.

Samotné stěhování bylo rozděleno do 3 etap. 
Celkem bylo potřeba přestěhovat 5.548 běžných 
metrů (cca 340.000 dokumentů), z toho 3.153 m 
v I. etapě a 2.395 m ve II. etapě. Vše se skutečně 
stihlo tak, jak bylo naplánováno. Kombinovali 
jsme stěhování cik-cak bez zbytečných prostojů 
a vše se stíhalo zařadit. Samozřejmě tomu ma-
ximálně pomohla i profesionalita pracovníků 
stěhovací fy Stahl. Problémem byl sklad fondu 
v Tomkově ulici. Kdo trošku zná stavební dispozici 
bývalé hlavní budovy, ví, že sklad byl velmi špatně 
přístupný v půdních prostorách. Výtah byl zavr-
žen, protože jezdil pomalu a moc se tam nevešlo, 
takže to „stěhováci“ vše odnosili na stěhovacích 
vozících ručně. Energii jim děvčata dodávala 
nejen úsměvem, ale i ranní kávou a domácími 
cukrářskými výrobky.

Ve Vertexu na chodbě ve II. nadzemním podlaží 
vznikla hodně velká hromada, kterou bylo potřeba 
rozdělit na naučnou a beletrii. Tak nám z jedné hro-
mady postupně vznikly hromady dvě . A pak už 
konečně se knihy začaly dávat do regálů. Beletrie 
se podřazovala abecedně, naučná literatura podle 
MDT. Vzhledem k tomu, že v bývalé půjčovně 

bylo na jednotlivé skupiny málo místa, přistou-
pilo se v naučné literatuře v některých třídách 
k podřazování podle signatur, což nám usnadní 
práci při hledání určitého titulu. My i naši čtenáři 
si musíme zvykat na to, že velký volný výběr má 
svoje pravidla – což v praxi znamená, že čtenáři 
jsou žádáni, aby vyjmuté dokumenty nevraceli 
sami zpět, ale nechávali na knižních vozících nebo 
v koších, které jsou zavěšeny na regálech.

První etapa – příprava knihovního fondu na 
stěhování - byla dokončena 19. prosince. První část 
druhé etapy – vlastní stěhování fondů - proběhlo 
ve dnech 7.–17. ledna. Ve druhé části proběhlo 
stěhování výpočetní techniky, provozní dílny, části 
vybavení kanceláří a skladů, vybavení poslechové-
ho studia a agendy 35 pracovníků knihovny. Celá 
druhá etapa byla ukončena 19. února. 

Zbýval měsíc do otevření knihovny. Část fondu 
se ještě rychle na místě přebalovala. Pracovníci 
půjčoven připravovali čtenářské legitimace s no-
vým logem knihovny a všemi kontakty. Rovněž 
byla nově upravena otevírací doba celého komple-
xu. Před otevřením byl také ještě zapotřebí gene-
rální úklid, který jsme pojali jako „happeningovou“ 
akci. Ani tak to moc příjemné nebylo, protože byla 
zima a chumelilo. Dnes je již úklid zajištěn firmou, 
která vzešla z výběrového řízení. Dále se museli 
všichni pracovníci naučit základní činnosti u cen-
trálního pultu. Myslím si, že půjčování a vracení 
zvládáme, ale každý se orosí při představě, že 
dojde k nějakému alarmu – např. požární hlásič 
požaduje provést úkony, které zabrání rychlému 
výjezdu hasičů při planém poplachu, nebo při 
opravdovém poplachu.

Byla to náročná akce, ale celá knihovna si s ní 
poradila. Já jsem se vám snažila popsat pouze 
stěhování, za které jsem zodpovídala. Pracovalo se 
samozřejmě na dalších, stejně důležitých úkolech, 
které bylo potřeba zajistit – namátkou – kavárna, 
vybavení a ozvučení galerie, příprava nových 
tiskovin a tiskopisů, propagačních materiálů, 
komunikace se sdělovacími prostředky atd. atd. 
Nad vším bděla naše paní ředitelka Mgr. Barbora 
Čižinská. Vždy usměvavá, chápající, vstřícná. Už 
kvůli ní, protože nastoupila do opravdu rozjetého 
rychlíku, jsme se všichni snažili jí práci co nejvíce 
ulehčit a nezatěžovat ji zbytečnými problémy.
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Božena Blažková

Měla jsem možnost nahlédnout do knihovny 
ještě před jejím otevřením. Díky vstřícnosti vedení 
knihovny jsem společně s knihovnickými seniory 
z celého kraje měla možnost nahlédnout do no-
vých prostorů již v prosinci. Za kolegy z vědecké 
knihovny musím poděkovat i za nabídku prohlídky 
těsně před otevřením. 

V jarním čísle jsme otiskli tiskovou zprávu, ve 
které knihovna oznamovala termín otevření. Ne-
budu tedy opakovat základní údaje o rekonstrukci 
a stěhování, které jste měli možnost si již přečíst. 
Soustředím se pouze na to, jak probíhal den D, 
kterým Knihovna města Hradce Králové zahájila 
další etapu své historie. 

Den D – 20. březen 2013 – měl zároveň s ote-
vřením knihovny oslavit příchod astronomického 
jara. Studená noc a zbylé mokré sněhové jazyky 
jasně ukazovaly na to, že zima nechce jaru vládu 
předat. Hradečtí knihovníci a knihovnice však byli 
pevně rozhodnuti oslavit příchod jara otevřením 
nové knihovny bez ohledu na počasí. Plně si 
uvědomovali, že na ně jejich čtenáři a uživatelé 
už nedočkavě čekají.

Tisková konference primátora města Hrad-
ce Králové MUDr. Zdeňka Finka a ředitelky 
Knihovny města Hradce Králové Mgr. Barbory 
Čižinské odstartovala v novém víceúčelovém sále 
již o půl deváté ráno. Ústředním tématem bylo 
zahájení provozu dlouho očekávané nové hlavní 
budovy Knihovny města Hradce Králové – Centra 
celoživotního vzdělávání. Město koupilo objekt 
bývalé továrny Vertex pro knihovnu přesně před 
10 lety – v roce 2003. Úvodem tiskové konferen-
ce poděkoval primátor města ředitelce knihovny 
Mgr. Barboře Čižinské a všem pracovníkům 
knihovny za vstřícný přístup, spolupráci a velké 
pracovní nasazení. Připomněl i zásluhy předcho-
zích ředitelů – Mgr. Jana Pěty, který stál u počátku 
celého projektu, a jeho nástupkyně Mgr. Lenky 
Václavíkové Antošové. Dotazy novinářů byly buď 

technického rázu nebo se soustředily na plánované 
aktivity nové knihovny. Na závěr tiskové konferen-
ce byla novinářům nabídnuta možnost prohlídky 
knihovny s odborným výkladem.

To už se však blížila desátá hodina a do knihov-
ny se začali scházet hosté pozvaní na slavnostní 
otevření nového Centra celoživotního vzdělávání. 
Mezi pozvanými hosty byli zástupci všech firem, 
které se na přestavbě knihovny podílely. Knihov-
nickou delegaci ze Studijní a vědecké knihovny 
doplnili vzácní hosté z Národní knihovny v Praze, 
ředitel Knihovnického institutu a předseda Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků PhDr. Vít 
Richter, Mgr. Ladislava Zemánková a redaktor 
Bulletinu SKIP PhDr. Ladislav Kurka. Jednotlivé 
slavnostní proslovy byly krátké a výstižné. Zazněla 
mnohá poděkování všem, kteří se o novou knihov-
nu zasloužili. Přítomní byli také mj. upozorněni na 
nový vizuální styl knihovny včetně loga a připra-
vovaných webových stránek.

Pozvaní hosté se po úvodním programu také 
měli možnost seznámit s celým nově vybudo-
vaným objektem. Setkání se konalo ve víceú-
čelovém sále s galerií, v přízemí si bylo možno 
prohlédnout i zvukovou knihovnu pro nevidomé 
a slabozraké. Dále jsou zde sklady a kancelářské 
zázemí knihovny. Za návštěvu určitě stojí i literární 
kavárna. V prvním nadzemním podlaží je oddělení 
pro děti, hudební oddělení, oddělení pro dospělé 
čtenáře a nově také referenční centrum a infor-
mační středisko Europe Direct. Ke knihovně také 
patří otevřená střešní terasa s výhledem na město. 
Musím se přiznat, že vzhledem k tomu, že jsem 
měla knihovnu již dříve prohlédnutou, neustále 
jsem se vracela k fotografiím, které tvoří výzdobu 
víceúčelového sálu. Jedná se o sérii digitálních 
fotografií s názvem Stará/Nová knihovna. Uvedené 
dvojice fotografií ukazují nadčasovou krásu kvalit-
ní architektury, u které nerozhoduje, zda se jedná 
o architekturu původní, nebo účelově a citlivě 

Den D neznamená konec, 
ale naopak nový začátek
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rekonstruovanou. Obě budovy vznikaly přibližně 
ve stejnou dobu a každá z nich měla sloužit jinému 
účelu. Nakonec obě poskytly azyl knihovně. 

Čas se však rychle přiblížil ke 14. hodině 
a venku začali přešlapovat první zájemci o novou 
budovu knihovny. Zazněly fanfáry, pár úvodních 
a děkovných slov, přestřihla se páska a knihovna 

začala novou etapu své historie. Lidé však nejen 
okouzleně procházeli nové prostory, ale zároveň 
požadovali i běžné služby své knihovny. A tak 
hradečtí knihovníci oslavili příchod jara prací. 
Nezbývá než jim popřát, aby ani v budoucnu na 
ně jejich čtenáři nezapomínali a aby se jim i do 
budoucna dařilo plnit vše, co si předsevzali.

Alena Součková

První den otevření Knihovny města Hradce 
Králové v nových prostorách ve Wonkově ulici 
přilákal řadu nedočkavých uživatelů, kteří se těši-
li na novou knihovnu. Děti doslova útokem vzaly 
dětské oddělení a dovnitř zavítaly i davy jen tak 
ze zvědavosti. Druhý den již běžného provozu 
zavítal do Hradce Králové architekt David Vávra, 
známý i jako herec a popularizátor. Chtěl se na 
vlastní oči přesvědčit, jak knihovna žije. A bylo 
na něm poznat, že je spokojen. Na dopolední a od-
polední přednášce pro veřejnost vysvětloval, jaká 
to byla výzva, z bývalé tovární budovy připravit 
knihovnu jako kulturní stánek pro hradeckou ve-
řejnost. V období, kdy byly odstraněny tovární 
prvky a zůstal prázdný prostor s nosnými sloupy, 
si připadal jako v chrámu a myšlenky projektu 
směřovaly k domu, aby budoucí prostor působil 
důstojně. Byl si vědom, že město Hradec Králové 
je nazýváno salónem republiky, s významnými 
stavbami prvorepublikových architektů Josefa 
Gočára a Jana Kotěry, neopakovatelným urbani-
stickým členěním a v neposlední řadě i nedávno 
postavenou novostavbou vědecké knihovny (její 
budovu hodnotil pozitivně). Přitom se snažil kro-
mě funkčnosti prosadit i barevnost. Použití pís-
men abecedy jako dekorativního prvku vysvětlo-
val se skleněnou tabulkou v ruce (sám se jejich 
výroby osobně účastnil). V následné exkurzi po 
knihovně ukazoval, jak se myšlenky prosadily. 
Například stolečky v literární kavárně obsahu-

jí v tabulkách celou abecedu, ale v podobě, jak 
jednotlivá písmena vyslovujeme – Bé, Ká, eL 
atd. Dalším dekorativním prvkem jsou „barevné 
hřbety knih“, inspirované skutečnými literárními 
díly, které oživují schodiště propojující přízemí 
s prvním podlažím.

Potom následoval výklad použitých archi-
tektonických a výtvarných prvků v jednotlivých 
odděleních. Dětské oddělení mělo být původně 
koncipováno jako velká stavebnice Merkur (ta 
vznikla a dosud se vyrábí na území Královéhra-
deckého kraje v Polici nad Metují). Ale protože 
mezi dětskými čtenáři převažují spíše děvčata, 
muselo dojít ke kompromisu. Stavebnici je vě-
nován pracovní stolek, který je v obležení ma-
lých i odrostlých kluků. Ti starší si připomínají 
sestavování kovových prvků – destiček, koleček, 
šroubků – a vracejí se o deset, dvacet či více let 
zpět do dětství. Stavebnice Merkur ve zvětšené 
velikosti je prvkem výpůjčního pultu i zavěšená 
u stropu. 

Celá knihovna působí jako otevřený pro-
stor, kam může kdokoliv vstoupit, zároveň tvoří 
i místa pro skupiny – např. prostor ke hraní pro 
nejmenší uživatele, prostor pro výtvarné činnosti 
dětí, místa na galeriích - i pro individuální četbu 
nebo poslech zvukových nosičů. 

Exkurze s architektem končila na střeše bu-
dovy, kde se původně počítalo s velkou letní 
čítárnou. Nepřehlédnutelným prvkem kromě za-

Knihovna žije! S architektem Davidem Vávrou 
od nápadu k realizaci
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Od pevnosti až po Kulturní Hradec 
Králové

Petra Řoutilová

Knihovna města Hradce Králové vydala u pří-
ležitosti svého stěhování se do nových prostor 
publikaci s názvem Kulturní Hradec Králové. 
Knihovna města Hradce Králové 1894–2012. Je 
to jakési poděkování všem, kteří se na dlouhé, 
117leté historii knihovny podíleli, a je i rozlouče-
ním se s budovou na Tomkově ulici, která knihov-
ně sloužila po mnoho předchozích let. Všichni 
autoři článků v publikaci jsou či byli s knihovnou 
úzce spjati a osobní vzpomínky některých z nich, 
které se prolínají s faktickými informacemi, pů-
sobí svěže a jsou příjemným proložením populár-
ně-naučného textu.

Kniha je rozdělena do pěti základních částí: 

1. Dějiny knihovny do roku 1945, kde kolektiv 
autorů důkladně mapuje kulturu v Hradci Krá-
lové od 2. poloviny 19. století, kdy bylo město 
ještě pevností a kdy tady působilo mnoho kul-
turních spolků, jejichž aktivita nakonec vyústi-
la ve zřizování různých čítáren a knihoven, což 
nakonec (zjednodušeně řečeno) vedlo až ke 
vzniku dnešní Knihovny města Hradce Králové. 
Další kapitoly se v této části věnují jednotli-
vým pobočkám městské knihovny – doposud 
existujícím i těm, které už byly zrušeny. Tady 
si každý Hradečák určitě rád najde tu svoji, 
kterou navštěvoval už od dětských let. Já jsem 
si hned nalistovala knihovnu v Plotištích a do-
zvěděla jsem se, že byla založena už roku 1878, 
a než začala fungovat v dnešních prostorech, 

prošla si dlouhou cestu. Jako zajímavý mi také 
přišel výčet knihovníků, kteří v dané pobočce 
od počátku až po dnešek pracovali.
Zapomenuty nezůstávají ani budovy patřící 
k areálu ústřední půjčovny – budova v Tomko-
vě ulici, budova v Dlouhé ulici a dům č. p. 620 
v Tomkově ulici – a okrajově je zde řeč už 
i o nové budově knihovny, Vertexu. Takže si 
v této kapitole najdou své i milovníci architek-
tury.

2. Dějiny knihovny poválečné se nesou v duchu 
vzpomínek jejích dvou bývalých vedoucích 
pracovníků. PhDr. Lia Koudelková se podělí 
se čtenáři o své úplně první dojmy z městské 
knihovny, kterou začala navštěvovat jako dítě 
v letech 1947-1948, a pokračuje svým nástu-
pem do Státní vědecké knihovny, kde zažila 
slučování a následné rozdělení obou knihoven, 
přechod do městské knihovny a její budování 
lepšího zázemí, stala se náměstkyní ředitele… 

Od sedmdesátých let až po současnost se nesou 
vzpomínky Mgr. Jana Pěty, jehož první setkání 
s městskou knihovnou se uskutečnilo díky bri-
gádě v odlehčovacím skladišti knih na zámku 
v Myštěvsi, poté jeho vyprávění pokračuje ná-
stupem do ústřední půjčovny, vzpomínkami na 

„prověrky fondů“, jeho působením na oddělení 
budování a zpracování fondů, přibližuje změny 
v síti poboček, nové služby včetně internetu…

chované větrací šachty ve tvaru knihy s nadpi-
sem Čtu knihy je stylizovaná velryba (také patří 
k symbolům moudrosti) – s odpočinkovými místy 
a s vysázenou zelení. Snad jediným smutkem pří-
jemného a bezprostředního vystoupení architekta 
Davida Vávry byla lítost, že finanční prostředky 
(z velké části poskytnuté z fondů Evropské unie) 

nevyšly na realizaci sochy čtenáře v nadživotní 
velikosti u vstupu do knihovny. Také mezi ná-
vštěvníky jsem zaslechla rozhovor, že vchod by 
měl být výrazněji označen. Pravidelný knihovní 
provoz, rozšířená nabídka dalších služeb a zájem 
veřejnosti jistě ukážou, jak je projekt úspěšný. 
Hlavní však je, že knihovna žije.
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3. Osobnosti knihovny. Tato část představuje 

zakladatele Knihovny města Hradce Králové, 
osobnosti, které stály v jejím čele, a jedna kapi-
tola je věnována i nezapomenutelným knihov-
níkům městské knihovny.

4. Netradiční knihovna. Tento název se rozhodně 
hodí na rozsáhlé hudební oddělení a zvukovou 
knihovnu pro nevidomé. Kapitola opět nabízí po-
hled do historie a plynule přechází do současnosti.

5. Cestou k vertexu. Poslední kapitola je přiro-
zeně věnována nejčerstvějším událostem, kte-
rými Knihovna města Hradce Králové momen-
tálně žije. Tou událostí je nastěhování do nové 
budovy, která byla přestavěna architektem Da-
videm Vávrou podle potřeb knihovny. 

Všech pět částí je doplněno kvalitními poznám-

kami pod čarou, které mohou případným zájemcům 
sloužit k hlubšímu prozkoumání dané problemati-
ky. Kvalitní je i obrazový materiál. V každé části 
se prolínají černobílé historické fotografie budov 
či interiérů s dnešními fotografiemi. To je přede-
vším v části věnované jednotlivým pobočkám, kde 
je právě na fotografiích nejlépe vidět, jak velkými 
změnami během dlouhé historie pobočky prošly. 

Kromě výše zmíněného naleznete na konci knihy 
i několik stran se statistikou činnosti ústřední půjčov-
ny a poboček a také výběrovou bibliografii mapující 
publikace o historii Knihovny města Hradce Králové.

Musím říci, že autoři publikace odvedli kva-
litní práci, a věřím, že bude sloužit nejen laickým 
čtenářům se zájmem o městskou knihovnu, ale 
také jako kvalitní základ pro případné další bada-
telské počiny v oblasti historie knihovny.

Kurzy práce s informacemi 
v Městské knihovně Trutnov

Jitka Káchová

V dubnu roku 2011 jsem se zúčastnila semi-
náře Informační vzdělávání uživatelů ve veřej-
ných knihovnách v Hradci Králové. Celý pro-
gram byl velice zajímavý a poskytl účastníkům 
kromě uceleného přehledu problematiky i řadu 

podnětů pro jejich práci. Přestože jednotlivé 
prezentace byly zaměřeny hlavně na IVU dětí 
a mládeže, uvědomila jsem si, že poznatky by 
bylo možné aplikovat i na IVU dospělých.
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V knihovnách se stále častěji objevují čtenáři, 

kteří studují dálkově vysoké školy, doplňují si 
vzdělání nebo mají zájem sledovat novinky ve 
svém oboru. V řadě měst se také objevují po-
bočky různých vysokých škol, takže počet dál-
kových studentů se zvyšuje. Věk těchto uživa-
telů knihoven se pohybuje většinou v rozmezí 
30-45 let, jedná se tedy o skupinu lidí, se kterou 
se v knihovnách, na rozdíl od dětí a seniorů, 
obvykle nepracuje. Ve většině případů je infor-
mační gramotnost u této skupiny velice nízká. 
Často je problémem orientace v katalogu, urče-
ní správných klíčových slov či předmětových 
hesel a celkově neznalost toho, co všechno jim 
může knihovna nabídnout.

Pro tyto čtenáře pořádá naše knihovna od 
roku 2011 vždy na podzim kurz práce s informa-
cemi. Při jeho přípravě jsem se inspirovala pre-
zentacemi z výše uvedeného semináře, dostup-
nou literaturou a kurzy, které pořádá Filozofická 
fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Kurz 
probíhal v roce 2011 ve 4 lekcích, každá lekce 
trvala 1,5 hodiny. V roce 2012 jsem jednotlivé 
prezentace aktualizovala a zájemci absolvovali 
tři dvouhodinové lekce. Protože kurz je určen 
dospělým, kteří mají o danou problematiku zá-
jem, mohou jednotlivé prezentace obsahovat 
daleko více informací, než kdyby byly určeny 
dětem či mládeži. Nezbytnou součástí jednotli-
vých setkání jsou praktické příklady, zaměřené 
na vyhledávání literatury a informací z oborů, 
které zajímají jednotlivé účastníky kurzu.

První lekce začíná stručným seznámením 
s druhy dokumentů, tvorbou klíčových slov 
a předmětových hesel, booleovskými operátory 
a jejich využitím, rešeršními strategiemi, s dě-
lením knihoven a s jejich službami. Pak násle-
duje výklad o online katalogu Clavius Měst-
ské knihovny Trutnov. Detailně je vysvětleno 
jednoduché i kombinované vyhledávání, práce 
s rejstříky, čtenářským kontem i možnost rezer-
vace jednotlivých publikací, a to jak v tradičním 
katalogu, tak i v katalogu nové generace Car-

men. Prezentace pokračuje soubornými katalo-
gy – Souborným katalogem naučné literatury 
SKAT a Souborným katalogem čR (jedno-
duché i rozšířené vyhledávání, lokální zázna-
my, informace o knihovnách, práce s rejstříky, 
zpřesňování výsledků dotazu, citace, vyhledává-
ní z více bází, databáze ANL, plné texty článků, 
obsahy, digitalizované dokumenty, propojení 
s Google Books, práce se schránkou).

Druhá lekce je věnována portálům, zejména 
Jednotné informační bráně. V JIB je vysvět-
leno snadné hledání – jednoduché i pokročilé, 
jednotlivé skupiny zdrojů, vyhledávání článků 
(ANL+, České články), zpřesňování výsledků, 
jednoduché i pokročilé profi hledání, vyhledá-
vání zdrojů, e-časopisů, Infoportál, sekce „Můj 
prostor“, vytváření vlastních skupin zdrojů a re-
gistrace. V závěru prezentace jsou představeny 
jednotlivé oborové brány JIB a další portály.

Třetí lekce se dělí na několik oddílů – digi-
tální knihovny (Manuscriptorium, Kramerius, 
Česká elektronická knihovna, Digitalizovaný 
archiv časopisů ÚČL, E-knihovna Městské 
knihovny v Praze atd.), oborové článkové bi-
bliografie (článková bibliografie Divadelního 
ústavu, Historického ústavu AV ČR, Ústavu pro 
soudobé dějiny AV ČR, Geobibline atd.), od-
borné encyklopedie a slovníky (Slovník nej-
častěji používaných termínů ve veřejné správě, 
biografické slovníky, atd.) a Google (Google 
Scholar, Google Books).

Obou kurzů, které naše knihovna pořádala 
v uplynulých dvou letech, se zúčastnilo celkem 
9 zájemců. Není to mnoho, ale v takto malém 
počtu účastníků jsem se mohla každému z nich 
individuálně věnovat. Většina „absolventů“ se 
k nám vrací, a to buď pro radu, nebo aby se 
pochlubili svými studijními úspěchy. Když 
mám možnost sledovat, s jakou samozřejmostí 
se orientují v různých informačních zdrojích, 
vidím, že i pro dospělé je informační výchova 
přínosem.
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Rozhovor s Janou Šimkovou 
(ředitelkou Městské knihovny Úpice)

Markéta Tučková

Oslovila jsem ředitelku Městské knihov-
ny v Úpici Janu Šimkovou s prosbou o rozho-
vor. Janu znám již od dětství, jako děti jsme se 
potkávaly v knihovně ve Rtyni v Podkrkonoší. 
Knihovnicí tam tehdy byla paní Hrubčínová a já 
jsem Janě tajně záviděla: seděla za knihovnickým 
stolem a „úřadovala“. Psala počet půjčených knih 
do čtenářských průkazek, knižní lístky vkládala 
zpět do knih, vrácené knihy uklízela na svá místa 
a mnoho dalších věcí. Už tehdy byla výbornou 

„knihovnicí“. Myslím si, že její povolání je pro 
ni koníčkem.

V Úpici jsme si společně povídaly nejen o pro-
vozu knihovny, ale i o tom, co všechno dělají pro 
děti, rodiče a seniory. 

Úvodem krátké seznámení s ředitelkou MěK 
v Úpici:

Jako dítě jsem byla přesně to, čemu se říká 
knihomol. Četla jsem i pod dekou s baterkou, 
takže mé návštěvy knihovny byly časté a za teh-
dejší rtyňskou knihovnicí (ve Rtyni bydlím) jsem 
chodívala velmi ráda. Jí vděčím i za to, že jsem 
od r. 1989 po skončení studia na gymnáziu na-
stoupila do Městské knihovny v Úpici, kde jsem 
si následně dodělala odborné vzdělání. Začínala 
jsem jako pracovnice studovny a čítárny a brzy 
jsem se dostala do dětského oddělení. Práce 
s dětmi je skvělá a můžu říct, že mám práci, která 
mne opravdu baví. Od roku 2008 jsem byla jme-
nována na místo ředitelky, takže práce a starostí 
je přece jen o trochu více, ale když máte dobré 
rodinné zázemí a skvělý kolektiv pracovnic, na 
něž se můžete spolehnout, dá se všechno v poho-
dě zvládnout. 

Jak přilákat do knihovny celé rodiny, máš na 
to osvědčený „recept“?

Recept na cokoliv, kromě těch výborných 
kuchařských, samozřejmě nemám. Ale vždycky 
to začíná právě u malých dětí. Když jsou tu ony 
spokojené a chtějí přijít, musejí s sebou často vzít 
i rodiče. Ti nejdřív pouze doprovázejí děti, a po-
stupně si sami vybírají a chodí společně. A když 
nám ty malé děti vyrostou a jsou z nich maminky 
a tatínkové, určitě najdou opět cestu do knihovny 
se svými ratolestmi. Jinak se osvědčily akce pořá-
dané i v jiných knihovnách, jako je např. Den pro 
dětskou knihu, kdy navštíví knihovnu děti spo-
lečně s rodiči a pěkně si to užijí. My jsme letos 
odstartovali nový Klub deskových her, do něhož 
mají přístup právě děti i rodiče. Zatím se rozjíždí-
me, ale funguje to.

Neuvažovala jsi o tematických kufřících?
Přiznám se, že jsem o nich už před nějakou 

dobou přemýšlela. Ale jako spousta jiných věcí, 
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i tohle je víceméně o financích. A protože jsme 
se momentálně rozhodli investovat do společen-
ských her našeho nového klubu, kufříky se proza-
tím odsouvají stranou. Nicméně si myslím, že je 
to velmi dobrý nápad, jak některé děti přivést ke 
čtení a rodinu přimět strávit čas společně – a prá-
vě v tom vidím největší klad kufříků v dnešní 
uspěchané době.

vaše knihovna pravidelně pořádá výtvarné 
dílny pro dospělé: kdy se scházíte a kdo je na-
vštěvuje?

Já sama velmi ráda tvořím. Neříkám, že jsem 
na vše extra šikovná, ale baví mě to. A pak už 
byl jen krůček uspořádat první setkání, bylo to na 
podzim r. 2005 a pamatuji se, že jsme drátovali. 
Sešla se skupina žen, která se pravidelně schází 
každý měsíc, tedy už 8. rok, a tvoří a zkouší růz-
né rukodělné techniky. Je to velký kus relaxace 
a pohody.

v loňském roce jsi uskutečnila mezigenerační 
setkání: jak probíhalo a kdo přišel s tímto ná-
padem?

Tak tady si nemohu přisuzovat žádné zásluhy, 
protože nápad vzešel od jedné paní učitelky, kte-
rá oslovila zdejší klub důchodců a také Domov 
důchodců Tmavý důl s nápadem setkání dětí a se-
niorů. My jsme v podstatě jen zajistili příjemné 
zázemí a občerstvení. Druháčci babičkám a dě-
dečkům připravili krásné obrázky a na chvíli si 
každý jednoho adoptovali. Povídali si, navzájem 
si četli, zkrátka si věnovali svůj čas. Jedná se však 
prozatím o ojedinělou akci. 

Co děláte pro uživatele knihovny, aby se u vás 
cítili „jako doma“? (čím zpříjemňujete pobyt 
v knihovně?)

Já osobně si myslím, že naší předností je to, co 
platí pro všechny menší knihovny, a to je osobní 
přístup ke každému čtenáři. Na menším městě se 
lidé více znají. Můžete s nimi o ledasčem proho-
dit pár slov, zeptat se a v neposlední řadě dopo-
ručit knihy.

Nezapomínáme ani na prostředí. O Vánocích 

loňského roku se nám podařilo vyměnit staré 
skladové buňky na dospělém oddělení za nové 
pěkné regály. Šetřili jsme na ně několik let. Jen 
pro nás bylo trochu zklamáním, že si toho čtená-
ři, kterým jsme chtěli udělat radost, většinou ani 
nevšimli.  

A víc doma by se u nás mohli cítit snad jen 
u šálku dobrého čaje a kávy. To bohužel nenabí-
zíme. Přece jen naše prostory nejsou natolik ve-
liké, abychom vytvořili samostatná místa určená 
právě k tomu. Jinak se totiž obávám, že by brzy 
přišly ty naše cennosti – knihy – k úhoně. Stačí 
malé drknutí procházejících čtenářů, a malér je 
na světě. Proto si toto drobné občerstvení nechá-
váme pouze na výjimečné příležitosti, jakými 
jsou setkání čtenářů, besedy, klub her apod.

Jaké služby nabízíte? uvažujete o nákupu čte-
ček knih? 

V našich podmínkách se většinou vše točí ko-
lem klasických knih. Půjčujeme, což je základ. 
Objednáváme knihy prostřednictvím MVS, kopí-
rujeme materiály, poskytujeme pomoc při práci 
s počítači a především s internetem. Naši čtenáři 
mají samozřejmě možnost z domova přes inter-
net prodlužovat výpůjčky, rezervovat, vyhledávat 
v katalogu. Pořádáme besedy pro děti mateřských 
a základních škol a řadu dalších akcí určených 
dětem i dospělým, o některých už byla řeč výše. 
Docela oblíbený je dětský klub malých čtenářů 
Dášeňka, v němž se odpoledne ve svém volném 
čase scházejí děti. Čteme s nimi, hrajeme si, vy-
rábíme i soutěžíme. 

Prostě pracujeme se čtenářem, jak nejlépe 
umíme. Jsme vlastně docela rádi, že nemusíme 
zavádět žádné biblioboxy, nechceme zatím naku-
povat ani čtečky knih. Ale do budoucna? Kdo ví? 
Ani my se nechceme bránit technickému vývoji.

Jakou knihu bys doporučila babičce (dědeč-
kovi), která (který) rád čte svým vnoučatům 

- čtyřletému a sedmiletému?
No, u těch nejmenších je to u mě jednoznačně 

Krteček. Toho musí znát každé malé dítě. A u těch 
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Klub aktivních seniorů v Jičíně oslavil 
1. výročí svého založení

Lenka Dědečková

V březnu roku 2012 byl v Knihovně Václava 
Čtvrtka v Jičíně založen Klub aktivních senio-
rů. První schůzka se uskutečnila 1. března 2012 
v 15 hod. v sále knihovny. Setkání se zúčastnilo 
50 seniorů. Přítomné přivítala ředitelka knihovny 
Mgr. Jana Benešová. Nastínila možnosti setkává-
ní se a první nabídku programů.

Následovala beseda na téma Nahlédnutí do 
Moskvy a Petrohradu, o své zážitky se podělila 
paní Olga Jakubcová, bývalá knihovnice ze Že-
leznice. Její povídání bylo doplněno promítáním 
fotografií. Seniorům se setkání líbilo, dohodli se, 
že se budou v knihovně scházet pravidelně vždy 
první čtvrtek v měsíci od 15 hod.

Na dubnovém setkání přiblížil MUDr. Miro-
slav Holub základní principy a filozofii čínské 

medicíny (Čínská medicína a dnešek). Svou před-
nášku obohatil videoprojekcí. V té době již vznikl 
název „Klub aktivních seniorů“ a také logo.

Na třetím setkání vyprávěla Ing. Ladislava 
Hetflaišová životní příběhy bankovních klientů 
(Finanční gramotnost aneb Banky, jak je neznáte). 
Posluchači měli možnost nahlédnout do zákulisí 
banky a vidět finančnictví právě z pohledu ban-
kovních klientů.

V červnu mezi seniory přijel Richard Pachman. 
Svými písničkami a vyprávěním přiblížil nejen 
své životní zkušenosti, ale i své literární pokusy. 
Napsal historické romány Útes a Notre Dame, 
v nichž přiblížil francouzské dějiny z doby vlády 
Jindřicha Navarrského. Představil i svůj projekt 
o Janu Husovi.

7letých? Krásných knih je nepřeberné množství, 
je opravdu těžké nějakou vybrat. Mám ráda třeba 
knihy Miloše Kratochvíla. Když jsem četla své 

malé dceři (už je to také řádka let), uchvátilo mne 
poetické vyprávění Vítězslavy Klimtové O sta-
tečném skřítku Drnovci. Doporučila bych ho 
všem, kdo aspoň trochu věří v kouzelný svět po-
hádkových bytostí. A pak mne ještě napadá kniha 
Betty MacDonaldové Paní Láryfáry. Když jsem 
ji ve vlaku pročítala kvůli besedě pro děti, museli 
si okolní cestující myslet něco o tom, zda jsem 
v pořádku. Musela jsem se totiž pořád smát. Říká 
se, že smích je solí života, bez něj to přece nejde.

Děkuji za příjemné setkání. Janě a kolegyním 
z úpické knihovny přeji mnoho dalších nových 
nápadů na různé akce a spokojené čtenáře.

Webové stránky knihovny:  
www.kulturaupice.cz/Knihovna/knihovna.htm .
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První prázdninové setkání bylo spojeno 

s vycházkou po městě. PhDr. Eva Bílková 
dne 12. července připomněla blížící se výročí 
úmrtí architekta Ing. Čeňka Musila (Architek-
tura Ing. Čeňka Musila). Vykreslila jeho život, 
jeho pracovní počiny. Na vlastní procházce 
Denisovou a Husovou ulicí nás paní Bílková 
upozornila na architektovy stavby. Patří k nim 
právě i Studentský dům, ve kterém sídlí jičínská 
knihovna.

Další prázdninové setkání proběhlo ve čtvr-
tek 5. srpna. Při posezení, společném povídání 
a malém občerstvení dostali posluchači retro 
test s různými otázkami. Pátrání po odpovědích 
probíhalo formou zábavy. Setkání se zúčastnilo 
10 skalních nadšenců.

Mezitím byl vypracován projekt, který se za-
měří na vzdělávání seniorů. Projekt, který zamí-
ří na mnohdy sociálně vyloučenou skupinu lidí, 
bude se snažit zvyšovat kvalitu života seniorů. 
V našem městě není jiná instituce, která by se 
celoživotním vzděláváním systematicky zabýva-
la. Prostředí knihovny je sociálně bezpečné a je 
zárukou vysoké kvality poskytovaných služeb. 
Knihovna by seniorům kromě uspokojení vlast-
ních čtenářských potřeb svou nabídkou pomohla 
k smysluplnému využití volného času, mohla by 
se stát místem aktivního odpočinku, inspirativní-
ho setkání i společenského vyžití.

V září byla nabídnuta podzimní série semi-
nářů: Trénink paměti s novopackou kolegyní 
Stanislavou Benešovou, Malování spolu s aka-
demickým malířem Michailem Ščigolem, Nebojte 
se promluvit s profesionálním mluvčím Alfrédem 
Strejčkem. Po počátečních rozpacích byly i tyto 
méně obvyklé semináře velmi úspěšné. 

V prosinci při posledním seniorském setká-
ní dostali senioři leták s průzkumnou nabídkou 
a přihláškou s možností účastnit se široké řady 
seminářů v roce 2013.

Podzimní cyklus přednášek pro seniory za-
hájila MUDr. Alena Votrubová zdravotní před-
náškou o stravování (Stravou proti rakovině). 

Následovala velmi živá diskuse. Další zdravotní 
přednáška (Životospráva – cesta ke zdraví) pro-
běhla v říjnu. MUDr. Miroslav Holub navázal na 
svou jarní přednášku Čínská medicína a dnešek. 
K posluchačům hovořil o propojování čínské 
a evropské medicíny. V listopadu účastníci be-
sedovali se známou cestovatelkou Pavlou Jaza-
iri o jejích nevšedních cestovních zkušenostech 
a zážitcích. V adventním čase přišel mezi po-
sluchače hudební soubor „Ze šuplíku“, manželé 
Hynek a Dana Beranovi. Pracovnice knihovny 
zrekapitulovaly úspěšný rok Klubu aktivních se-
niorů. Společně si zazpívali koledy a další písně, 
popřáli si další rok plný nápadů.

Letošní rok jsme zahájili besedou na téma 
Bezpečnost a ochrana občanů. Na besedě si po-
sluchači povídali s mluvčí Policie ČR paní Ha-
nou Klečalovou, s mluvčí Městského úřadu Jičín 
Bc. Magdalenou Doležalovou a s příslušníky 
městské policie. Posluchači se dozvěděli o pod-
vodech na předváděcích akcích a lstech různých 
podomních prodejců, dostali brožurky „Jak ne-
spadnout do pasti“, byli poučeni o možných ná-
strahách, které na ně mohou číhat. Městská poli-
cie nabídla seniorům svou pomoc při jakémkoliv 
podezření na nějakou nedovolenost, ohrožení, 
obtěžování. Připomenuli čísla tísňového volání. 
V pořadí již dvanácté setkání proběhlo v únoru. 
Pozvání přijala Mgr. Hana Fajstauerová, pracov-
nice Regionálního muzea v Jičíně, a starostka 
Sokola, paní Blažena Bohuňovská. Obě poslu-
chačům přiblížily historii a současnost jičínského 
Sokola (150 let TJ Sokol Jičín). Součástí besedy 
byla i prezentace historických fotografií. Besedu-
jící si společně zavzpomínali i na slety konané po 
roce 1989.

Ač původní představa byla malinko jiná, Klub 
aktivních seniorů se pěkně pomaloučku rozjíždí. 
Senioři sami za námi přijdou se svými nápady. 
Ne vždy se daří jejich nápad uskutečnit. Přesto se 
společně snažíme. V březnu jsme oslavili 1. vý-
ročí trvání klubu seniorů. Knihovna podala grant 
na kulturní aktivity našeho města, rozjelo se jarní 
kolo seminářů. O tom zas až někdy příště.
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Spolek pro obnovu venkova

Daniela Wimmerová

Život na našem venkově v druhé polovině 
20. století nebyl jednoduchý a prošel mnoha změ-
nami. Po těžkých válečných letech došlo k první 
vlně výměny obyvatel (hlavně v pohraničí), kdy 
byli odsunuti Němci a přišli noví dosídlenci. 
Padesátá léta byla poznamenána „kolektiviza-
cí“ a násilným vystěhováním „kulaků“. Později 
pak snaha „o vyrovnání podmínek života města 
a vesnice“ zcela změnila vnímání tradičních hod-
not venkovského života. Vesnice se vylidňovaly, 
mladí lidé odcházeli za lepšími pracovními příle-
žitostmi do města… Na místo „trvalých obyvatel“ 
mnohde přišli „chalupáři“.

V průběhu času se ukázalo, že problémy s vy-
lidňováním venkova mají i v západní Evropě. 
Byli to nejdříve sociologové, později také politici 
a občané, kteří si začali uvědomovat, jak nezamě-
nitelný význam pro celou zemi venkov má a jak 
je důležitý rozvoj jeho identity a tvořivosti.

Byl zdůrazněn požadavek, aby lidé z venkova 
přestali odcházet za prací do měst, ale aby ji byli 
schopni nalézt doma. Jedná se o celospolečenský 
zájem, který má zabránit postupnému vylidňová-
ní obcí – obyvatelé udržují místní ráz života, kra-
jinu a především místní tradice. Venkov musí být 
živý, tvořivý, inspirativní…

Proto také již v 90. letech vzniká i u nás první 
znění „Programu obnovy venkova“, které bylo 
pojato jako nedílná součást probíhajících spole-
čenských změn. Bylo připomenuto, že venkov 
a venkovské obyvatelstvo má v naší společnosti 
významné místo. Nedílnou součástí tohoto zámě-
ru bylo také obnovení života v pohraničních ob-
lastech. Postupně se k němu připojilo 4 500 obcí.

Na podporu těchto záměrů vznikl v roce 1993 
Spolek pro obnovu venkova, který dodnes pod-
poruje POV na základě „občanské iniciativy“. 
V té době se členy stalo více než 200 zájemců 
především z řad obecních samospráv, zeměděl-
ců, projektantů, podnikatelů, učitelů, pracovníků 
vysokých škol, výzkumných ústavů, státní sprá-
vy, místních a regionálních spolků a kulturních 
pracovníků, spojených myšlenkou realizovat 
Program obnovy vesnice – v současné době se 
počet členů blíží tisícovce (od roku 2000 je také 
řádným členem Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků).

Jak uvádí webové stránky SPOV: „Posláním 
Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k ob-
nově a prohloubení společenského a duchovního 
života na venkově, k posílení hospodářské stabili-
ty a prosperity venkova. Motivovat občany žijící 
na venkově k dobrovolné aktivitě, podněcovat je 
k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce, 
napomáhat vzniku a činnosti místních a regionál-
ních sdružení. Účastnit se evropské spolupráce 
při obnově venkova. V neposlední řadě pak pře-
konávat úzce resortní přístupy k řešení problémů 
obnovy vesnice a rozvoje venkova a podporovat 
a realizovat Program obnovy venkova.“ 

Logo spolku: Základem myšlenky loga je 
kruh, který symbolicky představuje celistvost, 
nekonečnost, bezčasovost, je tedy bez začátku 
a konce. Nemá „nahoře“ ani „dole“. Kruh je od-
razem věčnosti. Spolek je určitá soudržnost lidí, 
kteří chtějí společně pracovat pro venkov. To 
přeneseně znamená v kruhu. Ústředním symbo-
lem loga jsou dva lipové lístky. Znázorňují histo-
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Rodina a knihovny obcí

Zuzana Ježková, Božena Blažková  
a Daniela Wimmerová

V ČR je více než 2 700 knihoven obcí do 500 oby-
vatel a přes 2 000 knihoven v obcích od 501 do 
3000 obyvatel. 

Knihovny v obcích jsou součástí propojeného sys-
tému více než 6 000 knihoven, jehož služby využívá 
40 % dospělé populace a většina dětí i mládeže. 

Tyto knihovny jsou na venkově často jediným kul-
turním zařízením, kromě půjčování knih a periodik 
často fungují jako víceúčelové centrum poskytující 
místním občanům zázemí k jejich setkávání a or-
ganizující kulturní, vzdělávací i komunitní aktivity.

Co může knihovna v obci nabídnout ro-
dinám:

Aktivity poskytované veřejnou knihovnou 
v místě mají pro rodiny preventivní a podpůrný 
charakter. Knihovny mohou působit jako nefor-
mální místa vzdělávání celých rodin – mohou vést 
k posilování rodičovských kompetencí, napomá-
hat harmonizaci rodinných vztahů i podporovat 
rodiny v péči o děti, atd. V obcích, ve kterých 
nefungují mateřská centra či kluby maminek, mo-

hou knihovny poskytovat prostor k prevenci soci-
álního vyloučení maminek/tatínků na rodičovské 
dovolené. Svými programy, ve kterých aktivně 
propojují děti a seniory, přispívají knihovny ke 
zkvalitnění mezigenerační komunikace i k vzá-
jemnému porozumění a toleranci mezi generace-
mi. Knihovny podporují aktivní pocit sounáleži-
tosti s rodným krajem, vztah k místu, kde žijeme, 
vědomí svých kořenů a hrdosti na své předky. 
Neotřelými formami pěstují tolik potřebný pocit 
vlastenectví.

• Aktivity organizované knihovnou:

o pro celé rodiny (např. Den pro dětskou knihu, 
zapojení celých rodin do vytváření kreativ-
ních programů pro společně strávený čas)

 podpora aktivit tatínků s dětmi (programy 
na sobotní dopoledne, kdy maminky doma 
vaří – např. předávání dovedností svázaných 
s tradicemi oslav vánočních i velikonočních 
svátků, pátrání po místních tradicích)

rickou i současnou sounáležitost Čech a Moravy. 
Lípa je symbolický strom naší státnosti. Lipový 
list má tvar srdce. Kvítek lípy je symbolické vy-
jádření slunce a rozkvětu.

Spolek organizuje každý měsíc pravidelná 
setkání (spojená se semináři) členů a hostů stří-
davě v Praze a regionech (na činnosti se podílí 
13 regionálních organizací), která jsou tematicky 
zaměřena na různé okruhy venkovského života. 
Spolupracuje také s Evropskou pracovní společ-
ností pro rozvoj venkova a obnovu vesnice. Zá-

stupce Spolku je spolu se zástupci Svazu měst 
a obcí ČR členem mezirezortní komise, která dbá 
na odpovědné přidělení prostředků vyčleněných 
pro Program obnovy venkova.

Nejvýraznější akcí Spolku je soutěž vesnice 
roku, vyhlašovaná od roku 1995. Knihovníci 
jsou členy hodnotitelských komisí (regionální, 
celostátní) od roku 2000.

Každý měsíc vychází Zpravodaj SPOV, od 
roku 2009 v elektronické podobě. Podrobnější 
informace lze nalézt na adrese: www.spov.org .
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 zpřístupňování regionální historie, propaga-

ce tradic, nejen pomocí regionální literatury, 
ale především rozličnými akcemi (poznává-
ní významných osobností, literárně-histo-
rické vycházky, propagace tradičních řeme-
sel, výstavy)

o pro rodiče a prarodiče (vzdělávání a besedy; 
s pomocí dobrovolníků je také možné zajistit 
po dobu konání přednášky doplňující pro-
gram pro děti) 

o pro děti – volnočasové aktivity a vzdělávací 
akce (besedy, společná čtení, seznamování 
s profesí tatínků/maminek, sepsání místních 
pověstí + vytváření místních pověstí)

o pro maminky/tatínky (na rodičovské dovo-
lené) s dětmi (programy mateřských center, 
vytvoření rodinného klubu atd.) 

o pro seniory (vzdělávání – i v malé obci může 
knihovna zpřístupnit Univerzitu třetího věku 
prostřednictvím virtuálních kurzů; program 
trénování paměti, zájmové vzdělávání s lek-
torem–dobrovolníkem; klubové aktivity)

o pro seniory a děti (společné rukodělné aktivi-
ty – předávání dovedností; společné tvoření 
knížky na místní či rodinné téma; „pohádko-
vé“ babičky pravidelně v knihovně čtou dě-
tem; starší děti seznamují seniory s IT – kurzy 
PC, používání mobilů, čteček atd.).

• Aktivity podporované knihovnou pro společ-
ný čas dětí a rodičů doma (např. Škola naru-
by - projekt rodinného čtení Klubu dětských 
knihoven SKIP - a Celé Česko čte dětem, Čtení 
pomáhá, tematické kufříky – soubory knížek, 
her a hraček na jednotlivá témata).

• Informace knihovny pro rodinu:

o weby knihoven – odkazy na weby s prorodin-
nou tematikou, upozornění na Saferinternet, 
seznamy vhodné literatury pro rodiče, infor-
mace o aktivitách v místě a okolí pro rodiče 
s dětmi

o informace v knihovně - doporučení vhodné 
literatury pro rodiče, rozšíření výběru peri-
odik o časopisy zabývající se výchovou, in-

formace o možnosti meziknihovní výpůjční 
služby. 

Mnohé z uváděných aktivit dělají i knihovny 
v maličkých obcích, mnohé by mohly dělat. Vět-
šinou by stačilo jen málo – vylepšit prostorové 
podmínky knihovny tak, aby se zde mohli lidé 
napříč generacemi scházet, a víceúčelově doplnit 
vybavení knihovny, aby si zde v bezpečném pro-
středí mohly pohrát děti, scházet se rodiče s ma-
lými dětmi, případně aby zde mohlo proběhnout 
i zdravotní cvičení starších žen.

Pak už stačí dát v obci vědět, že knihovna je 
tím místem pro scházení se, pro zjišťování po-
třebných informací a zájmové vzdělávání i mís-
tem pro společné aktivity. Aktivity, které dávají 
dohromady jednotlivce, rodiny i celou komunitu 
místa.

Cíle: 
Využít potenciálu veřejných knihoven v ob-

cích a podpořit jejich přeměnu v místa neformál-
ního setkávání a vzdělávání občanů.

Věnovat pozornost prostorovému zajištění 
a vybavení venkovských knihoven, umožňující-
mu pestrost programů v příjemném prostředí. 

Podpořit v obci aktivizaci seniorů a maminek/
tatínků na rodičovské dovolené a jejich dobrovol-
nické zapojování do vytváření programů knihovny. 

Účelně využít celorepublikového systému 
knihoven a regionálních služeb knihovnám, v je-
jichž rámci je malým knihovnám poskytována 
nejen literatura, ale i další odborné služby.

Materiál „Rodina a knihovny obcí“, který 
vznikl z iniciativy knihoven, přivítala pracovní 
skupina SPOV k Programu pro obnovu rodiny 
a doporučila ho k dalšímu projednání. Na jedná-
ní Spolku pro obnovu venkova materiál prezento-
val ing. Florian. Starostům obcí – členům SPOV 
bylo doporučeno realizovat aktivity Programu 
na obnovu rodiny na úrovni jednotlivých obcí 
a prohlubovat spolupráci s knihovnami ve svých 
obcích v duchu výše uvedeného materiálu.
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Václav Mertin

Na rozvoji čtenářských dovedností spolupracují 
ruku v ruce rodina a škola. Nejde o nicneříkající 
frázi, ale o realitu a ve skutečnosti i faktickou 
nezbytnost. Čtení se totiž nelze naučit jinak než 
čtením. Vlastně je to mnohé zopakování písmenek, 
slov a vět, které dovede dítě k automatizaci této čin-
nosti. Pak už nemusí přemýšlet o tom, zda konkrétní 
písmenko je m nebo n, b nebo d, ale automaticky 
mu naskočí to správné. Vyspělý čtenář čte naráz 
a zcela automaticky řadu běžných slov i slovních 
spojení, čímž se čtení zjednodušuje a zrychluje.

Když dítě dospěje k automatizaci čtení, může 
veškerou energii věnovat porozumění textu. Tepr-
ve tehdy dospěje ke smyslu čtení. Zjednodušeně 
říkáme, že nejprve se dítě učí číst, a když se to 
naučí, tak se prostřednictvím čtení může učit 
(nebo číst pro zábavu). Samozřejmě to není tak, že 
nejprve zvládá pouze techniku čtení a teprve pak 
se snaží porozumět obsahu. Oba procesy probíhají 
paralelně, nicméně na začátku učení přece jen vě-
nuje dítě víc času osvojení technické stránky čtení.

Škola však nemá podmínky a nikdy je mít 
nebude, aby všechny děti mohly dospět během 
vyučování k automatizaci čtení. Potřebné množ-
ství času nezbytné k tomu, aby se každé dítě 
naučilo číst, je mnohonásobně větší než to, které 
je s to škola poskytnout. Snad jen u dětí, které se 
naučily číst prakticky samy, a tak vlastně školní 
výuku v této oblasti ani nepotřebují. Jenže takové 
děti obvykle čtou doma samy dobrovolně i bez 
naléhání dospělých.

Ostatní děti musí tedy cvičit čtení také doma. 
A v průběhu let školní docházky jde o stovky 
hodin. A vedle toho bychom si s nimi měli i ve 
školním věku hodně povídat – z hlediska rozvoje 
čtenářských dovedností je zapotřebí bohatá slovní 
zásoba. Zpravidla musíme počítat s tím, že dítěti 

alespoň zpočátku čtení úplně nejde, vyžaduje od 
něj soustředění a značné úsilí, takže se nám moc 
hodí, když jsme je v předcházejícím období na čte-
ní dobře naladili, že jsme mu předčítali, že jsme mu 
ukázali, jak je čtení pěkné. I když už dítě umí číst, 
doporučuji kombinovat čtení dítěte s příspěvkem 
dospělých. Při předčítání příběh lépe ubíhá; když 
kousek čte dítě a část rodiče, snadněji se lze dostat 
na jeho konec. Není třeba se obávat, že dítě nebude 
chtít číst samo, když mu budeme předčítat. Záleží 
vždy na dospělých, kolik přečtou oni a kolik dítě. 

Uvedl jsem sice, že rodiče mají povinnost 
rozvíjet čtenářské dovednosti dítěte, ale rovněž 
od učitelů očekáváme, že budou učit dítě číst tak 
dlouho, dokud tuto dovednost nezvládne. Jestliže 
se dnes domníváme, že na výuku čtení většinou 
stačí čtyři školní roky, a pak už se předpokládá, 
že dítě číst umí, jde o evidentní chybu. Části dětí 
tato doba jednoduše nestačí a je nutné ve výuce 
pokračovat. Doklad pro to, že škola v tomto směru 
neplní zcela své poslání, spatřujeme v počtech 
funkčně negramotných v České republice. 

Ještě jedna okolnost hraje důležitou roli. Zatím-
co menší dítě ke čtení donutíme silou, u staršího 
už je to mnohem obtížnější, až zcela nemožné. 
Je proto nutné, aby rodina i škola povzbuzovaly 
zájem dítěte o čtení, aby mu ukazovaly, jak je 
čtení přitažlivé, a ne aby ze čtení dělaly otravnou 
povinnost. Zkušenosti ukazují, že někdy rodiče 
i učitelé dělají všechno pro to, aby čtení dítěti 
zošklivili. Jde například o to, že dítě musí číst 
jeden text třikrát a víckrát, což bývá pořádná otra-
va. Rovněž povinná (doporučená) četba klasické 
literatury málokdy dítě zaujme. Nejsem si jistý, 
jestli učitelé si na chvíle večerního odpočinku po 
náročném dnu vezmou Kafkův Zámek nebo Dosto-
jevského Zápisky z podzemí. Vkus se časem mění, 

Společné aktivity rodiny a školy pro podporu 
čtenářství
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podobně vyjadřovací prostředky, kulisy, problémy, 
které děti řeší, a tak musíme připustit, že mnohé 
dnešní děti nemusí bavit moje milované dětské 
knihy Robinson Crusoe, Hrdina Nik, dokonce 
ani Tři mušketýři. Rodiče by také neměli brát 
čtení jako běžnou volnočasovou aktivitu, ale úplně 
běžnou vyučovací lekci, která zvyšuje vzdělávací 
možnosti dítěte.

Rodiče mají právo mít na řadu požadavků 
odlišný názor, než zastává škola. Přesto v případě 
některých aktivit se velmi přimlouvám za maxi-
mální možnou jednotu obou institucí. Platí to např. 
právě pro čtení. Rodiče mohou pro své dítě vybírat 
takové knížky, které pokládají za nejvhodnější. 
Nicméně měli by s dítětem hodně číst. Škola by 
naopak měla respektovat zaměření dětí a vyučovat 
čtení knížkami podle jejich zálib a vkusu.

Bariéry v nás aneb 
Když se chceme vydat na cestu

Helena Selucká

Každý člověk vnímá, jak se obor, ve kterém 
působí, vyvíjí. Známe základní terminologii i le-
gislativu a těžko vnímáme změny, které v průbě-
hu let do našeho oboru přicházejí, byť jsou cíleny 
jako posun k lepšímu. Je to přirozený vývoj i lid-
ská schopnost vyrovnávat se občas lépe, občas 
hůře se změnami. A to v knihovnictví těch změn 
není zase tak mnoho. Jsou obory, které se vyvíjejí 
mnohem a mnohem dynamičtěji.

Nejinak je tomu v oborech, které s knihovnami 
souvisí, ve kterých se nám změny legislativy i ter-
minologie sledují hůře a někdy, troufám si říct, 
je ani nepostřehneme. Někdy to nemusí být nic 
zásadního a všichni nám naši neznalost nových 
věcí v daném oboru odpustí a chápou, že naším 
oborem je něco jiného, jindy naopak můžeme ne-
chtěně způsobit nepříjemnou situaci. Velmi dobře 
je možné tyto změny vysledovat např. ve změně 
terminologie u problematiky lidí se specifickými 
potřebami, které pracovníci knihoven označují za 
lidi s postižením či lidi handicapované. 

Najdeme ale nemalou část těch, kteří mezi 
těmito posledními termíny vnímají velký rozdíl, 
který je pro nás knihovníky těžko rozeznatelný. 
Handicap můžeme vnímat jako dočasné omezení 
tělesných schopností člověka, oproti tomu posti-

žení má následky trvalé. Zdálo by se, že tato de-
finice je jasná, ale i tak se lze setkat s odborníky, 
kteří tvrdí, že je tomu naopak. A co pak my, kni-
hovníci? Nám nezbývá než pro jistotu, aby byly 
všechny strany spokojeny, používat termín, který 
jsem uvedla jako první z oněch tří zmiňovaných 
– lidé se specifickými potřebami – nebo, chceme-
-li, konkretizovat typ handicapu nebo postižení 
(lidé s…), ale tam už se opět dostáváme do sporu 
mezi dvěma termíny. Můžete namítnout, že cesta 
z tohoto bludného kruhu může být nezobecňovat 
a říkat, že pracujeme s panem Svobodou a paní 
Svobodovou, nezabývat se tím, jakou mají dia-
gnózu, ale když takových uživatelů máte třeba 
sto, problém už nastává.

A pak je tu ještě naše vlastní přímá zkušenost. 
Pokud jste někdy zažili situaci, že váš blízký 
byl charakterizován jako člověk s handicapem/
postižením, asi o něm tak nemluvíte. Je to pro 
vás přítel, rodič, sourozenec, který buď prodělal 
konkrétní nemoc či úraz nebo pobírá invalidní 
důchod, a nikomu neříkáme, proč tomu tak je. 
Nicméně termín, že náš blízký je člověk s posti-
žením, asi z nás říká málokdo.

O něco lépe, co do jasnosti termínů, se kte-
rými se můžeme v této problematice setkávat 
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denně, jsme na tom v otázkách, které přišly se 
změnami legislativy v oblasti lidí s handicapem/
postižením. Přestává se používat označení ústav 
a nahrazují jej termíny spadající do skupiny so-
ciální služby (domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, stacionáře…) a stejně tak nejsou jeho 
uživatelé pacienti, ale klienti či uživatelé. Zrušil 
se termín zvláštní škola, který nahradilo vymeze-
ní na základní školu speciální (dříve označována 
jako zvláštní) a základní školu praktickou (dříve 
označována jako pomocná).

A stejně takovým vývojem prošel i termín 
znakový jazyk, který byl v dřívější terminologii 
nazýván termínem znaková řeč. Absurdní stejně, 
jako kdybychom používali termín česká řeč. 

Tato terminologie může někomu připadat zby-
tečná, ale věřte, že lidé, pro které je důležitá, kteří 
jsou denně její součástí, ať již přímo či nepřímo, 
to tak nevnímají. Pro ně je každé setkání s někým, 
kdo mluví o zvláštních školách, ústavech a zna-
kové řeči setkáním, které zabolí. A o to více, když 
ten někdo ve druhé větě mluví o tom, jak se snaží, 
aby jeho instituce byla bezbariérová. 

Nejen problém terminologie, ale i změn v legis-
lativě v oblasti problematiky lidí se specifickými 
potřebami může pokrýt činnost Sekce služeb oso-
bám se specifickými potřebami SKIP, která se ve 
své činnosti zaměřuje na vymezení a přiblížení se 
k modelu bezbariérové knihovny. A to přiblížení 
vnímám jako cestu. Ne něco, co dokážeme máv-
nutím kouzelného proutku, ale to, co nás aktivuje, 
abychom o věcech kolem sebe (fondech, vybavení 
knihovny, budově knihovny i personálu a služ-
bách…) začali přemýšlet jinak. A je myslím mno-
hem jednodušší inspirovat se u těch, kteří na tuto 
cestu už nastoupili, než hledat od začátku tu vlastní. 

Sekce se snaží tuto cestu otevřít všem v rámci 
své činnosti. A to podporou webových stránek, kde 
najdete aktuální informace o jednotlivých handica-
pech/postiženích, platné legislativě, dalších orga-
nizacích pracujících ve výše zmiňovaných oblas-
tech, příklady z knihoven i pozvánky na semináře, 
které sekce připravuje a realizuje pro knihovníky.

V únoru 2013 proběhl zatím první seminář na 

téma práce s lidmi s tělesným postižením v knihov-
nách, který hostila Knihovna Jiřího Mahena 
v Brně. Ten se snažil prostřednictvím Ing. Kateři-
ny Poláčkové z Ligy vozíčkářů přiblížit knihovní-
kům stavební zákon a jeho parametry, které jsou 
vztáhnutelné na budovy i interiéry knihoven, ale 
i přimět je k praktickému vcítění se do pocitu, jak 
je asi člověku, který se jejich knihovnou pohybuje 
na invalidním vozíku. Jak je pro něj prostor, kte-
rým procházíte každý den, složitý a jak se z bezba-
riérové toalety může stát bariérová i takovou oby-
čejnou věcí, jako je kbelík se sušícím se hadrem. 
Jak komplikované je, když uzamykáme záchody 
před nepřizpůsobivými občany. Způsobíme tím 
totiž, že se naši imobilní čtenáři dopraví k toaletě, 
vyrovnají se po cestě s nástrahami typu prahy, dve-
ře či nově nainstalovaná výstava, aby se na ceduli 
dozvěděli, že klíče jsou k vyzvednutí někde úplně 
jinde. A pak už opětovná cesta tam a zpět může 
být cestou „za minutu dvanáct“. A teď si v takové 
situaci zkuste představit sami sebe…

Součástí každého takového semináře je i se-
tkání s lidmi, kteří daný handicap/postižení mají, 
a kteří jsou tedy svědky (bez)bariérovosti kniho-
ven. Jsou těmi nejlepšími, kterých se můžeme 
zeptat, co by mohli pracovníci knihovny udělat, 
aby jim prostor, lidé i služby lépe vyhovovaly. 
Někdy se rozvine zajímavá a podnětná diskuze, 
která ukáže na momenty, které nás třeba dosud 
nenapadly. Na prvním letošním semináři sekce to 
bylo poznání, že nestačí v knihovnách přiměřeně 
vysoké regály, neboť výška regálů způsobuje ba-
riéru při výběru knih, ale že dalším velkým pro-
blémem jsou rohové regály.

Dvě dámy, Mgr. Kateřina Bulantová a La-
dislava Blažková, mladé ženy, jedna na vozíku, 
druhá o berlích, také navrhovaly, že by bylo dob-
ré, kdyby knihovny disponovaly také chodítkem 
s přídavným košíkem. Umožnily by tak lidem 
o berlích, aby se lépe a sami mohli pohybovat pro-
storem knihovny a vybírat si více než jednu či dvě 
knihy, které si umístí do batohu nebo které zvlád-
nou nést. Samozřejmě vás může napadnout to, co 
napadlo kolegyni sedící mezi posluchači seminá-
ře, že knihovníci rádi pomohou s výběrem. A má 
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pravdu. Ale zase si zkuste představit sami sebe. 
Nechceme být i my maximálně samostatní? Je pro 
nás jednoduché žádat někoho dalšího o pomoc?

Poslední příspěvek uvedl Radim Liška, mla-
dý muž na vozíku, který se věnuje mapování 
stezek na jižní Moravě a jejich bezbariérovosti. 
Věnuje se této činnosti, protože byl od dětství 
vychováván k životu v přírodě, který mu nehoda 
zkomplikovala. Dokázal se se svým handicapem/
postižením vyrovnat a teď se snaží pomáhat těm, 
kteří chtějí objevovat přírodu jako on. A tento 
závěrečný příspěvek ukázal nám všem, že i v na 
první pohled tragické situaci si lze zachovat zrn-
ko humoru, které časem může začít růst.

Poznatky, které na semináře přinášejí lektoři 
z řad odborníků na danou problematiku i lekto-
ři z řad lidí s různým handicapem/postižením 
a hlavně knihovníci, kteří jim visí na každém 
slovu, nás vedou k představám, jaká by měla být 
bezbariérová knihovna. A to je meta, které chce-
me v rámci činnosti sekce dosáhnout. Meta, která 
se odráží ve standardu Handicap Friendly i pří-
slušné metodice, která je v současné době vyty-
čena pro lidi se zrakovým, sluchovým, tělesným 
a mentálním handicapem/postižením. Meta, která 
přivede české knihovny k možnosti získat certifi-

kát o bezbariérovosti, jenž bude čitelný pro uživa-
tele, kteří ji navštěvují, ale i nenavštěvují, protože 
o jejích výborných a přívětivých službách nevědí. 

A to je zase naše cesta, na kterou jsme se před 
dvěma lety vydali a ze které za žádnou cenu nese-
jdeme a dotáhneme ji až do konce. Bylo potřeba 
někde začít. Začali jsme o vymezení těchto 4 sku-
pin, ale vše souvisí se vším. Kombinace všech 
těchto 4 handicapů/postižení je charakteristická 
pro seniory. Požadavky na uživatelsky přívětivou 
knihovnu pro lidi s tělesným handicapem/posti-
žením ocení maminky s kočárky, zjednodušené 
texty pro lidi s mentálním handicapem/postiže-
ním ocení zase cizinci, kteří se snaží vyrovnat se 
složitou gramatikou českého jazyka. A takových 
příkladů by mohlo být mnohem více.

Mluvíme-li o problematice lidí se specifický-
mi potřebami v knihovnách, vytane nám na mysli 
knihovní zákon, který ve zkratce říká: „Knihovny 
nabízejí rovný přístup všem,“ víme ale, jak se od-
ráží problematika knihoven (kulturních institucí) 
i v jiných legislativních dokumentech zaměře-
ných na lidi se specifickými potřebami? Pokud ne, 
možná je nejvyšší čas vydat se na vlastní cestu.

Více informací naleznete na adrese:  
http://bezbarierova.knihovna.cz/

Čajovna u bludičky v Mokrém

Dagmar Honsnejmanová

MOKRÉ – Knihovna u Mokřinky v Mokrém 
není jen knihovnou a výtvarným zázemím pro 
děti, ale také místem pro setkávání všech, kteří 
o to mají zájem. A tak na konci minulého roku 
přišla pravděpodobně ta správná chvíle, abychom 
v knihovně založili takový malý klub s poetickým 
názvem Čajovna u bludičky. Je to takové pravi-
delně nepravidelné podvečerní posezení našich 

čtenářek i nečtenářek, takže z toho logicky vyplý-
vá, že je to čistě „babská“ záležitost.

Co všechno v čajovně děláme?
Cílem těchto setkání je udělat si hodinku čas, 

popovídat si při šálku dobrého čaje nebo kávy 
a třeba i vína. Není potřeba se společensky strojit, 
mít hlavu od kadeřníka nebo snad francouzskou 
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manikúru, stačí jen mít dobrou náladu, vzít třeba 
fotografie dětí či vnoučat, oblíbenou knížku nebo 
oblíbené CD písniček nebo film. Společně si mů-
žeme číst, vyprávět, prohlédnout si kroniky obce, 
podívat se na staré i současné mokerské filmy, 
zavzpomínat na lepší časy... pochlubit se třeba 
svými ručními pracemi... vyměnit si recepty...

Samozřejmostí je, že si při té příležitosti ne-
čtenářky mohou prohlédnout knihovnu a třeba se 
i zaregistrovat do našeho početného čtenářského 
spolku  (není podmínkou) a čtenářky mohou 
vrátit přečtené knihy a půjčit si další. 

Setkání se konají zhruba jednou za měsíc 
v knihovně. Datum si dohodneme vždy společně 
a je nejen na vývěskách a webových stránkách 
obce a knihovny, ale šíří se hlavně potrubní poš-
tou. Přijde vždy ten, komu se zrovna chce, kdo 
nechce být sám, kdo má čas… 

Předvánoční posezení bylo spojené s prodej-
ní výstavou ručních prací šikovných Mokeraček 

– šperky z FIMO hmoty, korálků, šité nákupní 
tašky a vánoční dekorace. Na březnové posezení 
jsme si přizvali hosty – včelaře z Českého svazu 
včelařů České Meziříčí, kteří nás zajímavým vy-
právěním přenesli do života včel. 

Na dubnovou čajovnu jsme si pozvali skvělé-
ho vypravěče, spisovatele a pohádkáře Orlických 
hor a Podorlicka pana Josefa Lukáška. V čajovně 
vládla pohoda a všichni jsme se zaposlouchali do 
vyprávění příběhů z našeho kraje, třeba o loupe-

živém rytíři Mikuláši z Potštejna. Nakonec nám 
pan Lukášek přečetl pohádku a my se cítili jako 
děti, kterým maminka čte na dobrou noc. Jen za-
vřít oči a spát…

Také jsme měli pro pana Lukáška překvapení. 
Jediný mužský člen našeho klubu, Pavel Vávra, 
složil panu Lukáškovi písničku, kterou mu za-
zpíval s doprovodem na kytaru. Nakonec jsme se 
rozloučili se slibem dalšího setkání s pohádkou. 

V knihovně je také vždy stálá prodejní nabídka 
knih nebo nějaká zajímavá výstavka. V poslední 
době to byla např. výstavka keramiky, koňských 
podkov a výstava soutěžních zpravodajů Rych-
novska. Celá jedna stěna knihovny je pokryta fo-
tografiemi z akcí, na kterých jsou především děti, 
a ta je středem největšího zájmu. 

Přesto tím nejdůležitějším v čajovně je poví-
dání, odreagování od všedních starostí, manželů 
i plotny. Jsme rádi, že tato setkání se stala pro 
naše ženské takovou oázou klidu, který nám pra-
videlně zpestřuje pouze jediný muž, a to jen proto, 
že hraje na kytaru a zpívá. Za pozornost stojí, že 
složil pro náš klub i Hymnu dam. Poděkování pa-
tří také ženským, které se do čajovny těší a neza-
pomenou přinést výborný koláč nebo čaj. 

Čajovna má na webových stránkách knihov-
ny www.obecmokre.cz/knihovna svůj stálý oddíl, 
kde jsou všechny informace k dispozici. A najdou 
se zde i fotografie. Doufáme, že to byl dobrý ná-
pad a že se stane další tradicí naší knihovny. 
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Dámský klub
Mokré, to je malá víska, žijeme tu v pohodě.

Jezero prý v hloubce leží, houpeme se na vodě.
Dámský klub je pro nás krása, dozvíme se novinky. 

A když venku hustě prší, natáhnem si holínky.
Ženy se tu mile tváří, asi je tu pro nás ráj.

Ať je květen nebo září, Dáša říká: „Mlč a hraj!“
V knihovně si půjčím knížky a pak budu sečtělý.

Z knížek mám až někdy myšky, musím číst i v neděli.
Kolem nás se všechno mění, za krámem je beseda. 

Spát na gauči pro nás není, a to není náhoda.
Nechceme se stále mračit, máme přece srdíčko.

Starostko, furt neutíkej, dej si s námi kafíčko.
Závist, nuda, ta tu není, s námi je tu Mokřinka. 

Dá nám sladký život snění, je to naše cukřenka.
Počítač a televize stále na nás útočí.

My se chceme spolu bavit, každý se tu přiučí.
Utíkáme od vařiče, aspoň chvíli od trouby.

Když se lidé ve vsi mračí, tak je život na houby. 
Jen vy a já, jen vy a já. Jen vy a já, jen vy a já.

Pohádkář

Pohádky, pohádky, vedou nás ke štěstí. 
Ti, kdo je nechtějí, slouží jen neřesti, 
zlo je ovládá a neřesti.

Čistému vše čisté, říká nám kniha knih. 
Ti, kdo je píší nám, nemají v duši hřích.

Pohádkám vděčím za to, jak neznat zlo a zmar. 
Perly moudrosti získám, je to největší dar. 
Umí to na světě jen lidí pár.

Tak, pane Lukášku, napište ještě mnoho knih. 
Budem je rádi číst, vznášet se na růžích.

Pohádkám vděčím za to, jak neznat zlo a zmar. 
Perly moudrosti získám, je to největší dar. 
Umí to na světě jen lidí pár, 
umí to na světě jen lidí pár.

Závěrem na ukázku texty pana Pavla Vávry:

Knihovna v Hřibojedech má šanci se rozvíjet

Božena Blažková

Obec Hřibojedy má 210 obyvatel. V roce 2005 
zde bylo za přispění programu Královéhradecké-
ho kraje a z podpory obnovy venkova vybudo-
váno víceúčelové sportoviště. Vesnicí prochází 
několik cyklistických a turistických tras (Dvůr 
Králové nad Labem, Kuks, Braunův Betlém, Láz-
ně Velichovky).

Jediným kulturním zařízením v obci je místní 
knihovna, která je otevřena 8 hodin týdně. Pro 
veřejnost je zde k dispozici 1 PC s internetem. 
V době mé návštěvy byl internet nefunkční. Počí-
tač byl totiž pořízen v rámci Projektu internetizace 
knihoven (PIK), který byl koncem března ukončen. 
Obecní úřad již přislíbil knihovně jiné připojení. 

Paní Dita Zuščicová je knihovnicí od roku 1998. 
Její předchůdkyně paní Dlouhá dělala knihovnici 
celých 40 let a za jejího vedení patřila knihovna 

mezi nejlepší v trutnovském regionu. I když je 
paní knihovnice od roku 2000 v invalidním důcho-
du, neustále se snaží na sobě pracovat a vzdělávat 
se. Zúčastnila se semináře „Co venkovské knihov-
ny umějí a mohou“ a v roce 2012 absolvovala 
základní knihovnický kurz organizovaný Studijní 
a vědeckou knihovnou v Hradci Králové.

Knihovna má bohatý vlastní fond (přes 
1700 svazků), který pravidelně doplňuje výměnný-
mi soubory z trutnovské knihovny a vlastním ná-
kupem. Knihovna odebírá 7 časopisů. Celkem má 
24 registrovaných čtenářů a z toho je 11 dětí. Za 
loňský rok bylo v knihovně uskutečněno celkem 
930 výpůjček, které však z poloviny tvoří periodika. 

Počítač je v knihovně od roku 2008, v roce 
následujícím byl za pomoci trutnovské knihovny 
zprovozněn online katalog. Zatím nejúspěšněj-
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ším rokem byl rok 2011, kdy byla knihovna roz-
šířena o druhou, menší místnost (bývalý obecní 
mandl). Bylo zde vybudováno oddělení pro děti. 
V současné době se zde scházejí maminky s ma-
lými ještě předškolními dětmi. Knihovna také za-
čala pořádat výtvarné dílny a organizovat soutěže 
pro děti. V tomto roce byly také zprovozněny její 
webové stránky.

Velké rezervy má knihovna právě ve využití 
webových stránek, které by mohly být daleko 
pestřejší a aktuálnější. Bylo by dobré doplnit 
základní informace z historie knihovny, odkazy 
na další zajímavé webové stránky, vypsat tituly 
časopisů, které knihovna odebírá, a seznamovat 
čtenáře s novými knížkami ve fondu. Návštěvníci 
webových stránek by určitě ocenili i informace 
o akcích v okolí a známých výletních místech. 
Vzhledem k tomu, že v knihovně se scházejí mla-
dé maminky, bylo by dobré ve spolupráci s nimi 

vylepšit i výzdobu knihovny. Tato malá knihovna 
má rozhodně na to, aby se v obci stala nejen mís-
tem setkávání, ale i místem, kde obyvatelé v pří-
padě zájmu mohou realizovat své vlastní nápady.

Velmi mne potěšilo, že se během mé návštěvy 
přišla do knihovny přihlásit nová čtenářka, která se 
do obce právě přistěhovala. Činnost knihovny v tak 
malé obci se vždy odvíjí od konkrétních lidí, kteří 
ji navštěvují. Knihovnice při výběru literatury a ča-
sopisů tak může myslet na konkrétní lidi. Mnohem 
výrazněji se také v činnosti knihovny projevuje 
např. odchod dětí do školy a mladých maminek do 
práce. Nastává problém dojíždění a provozní doby 
knihovny. V této malé knihovně však je provozní 
doba nastavena tak, že má každý zájemce možnost 
přijít. Otevřeno je dvakrát v týdnu i v sobotu.

Přeji paní knihovnici, aby se jí podařila drob-
ná vylepšení, o kterých jsme spolu hovořily, a aby 
za ní lidé do knihovny i nadále rádi chodili.

Recenze článku Vzdělávání pomocí tabletů

Marta Lelková

Bc. Vanda Vaníčková je studentkou Univer-
zity Hradec Králové, magisterský program uči-
telství pro střední školy (český jazyk a základy 
společenských věd). Je přirozené a pozitivní, že 
se zajímá o zavádění nových technologií do vzdě-
lávání a propaguje je. Tablet nebo iPod se dnes 
nabízí jako nový, trendový nástroj.

V článku se neznalý čtenář dočte, jak tablet vy-
padá, k čemu se dá použít, autorka vyjmenovává 
jeho výhody a nevýhody ve srovnání se stolním 
počítačem a notebookem. Znalý čtenář ví, že tab-
let je jenom nástroj, interface, který mu poslouží 
k zobrazení obsahu v zařízení. Je tedy důležité si 
uvědomit, že tablet bude plnit takovou funkci, ja-
kou mu určíme staženými aplikacemi. Jinak je to 
pohodlný nástroj na prohlížení obsahu internetu. 
Odkazy na projekty „Vzdělání na dotek“ a „Flexi-
book 1:1“ napoví víc o snaze implementovat je do 
procesu výuky. Samotný článek nemluví o kon-
krétním použití tabletů ve výuce, typech vhod-

ných škol, předmětech, ve kterých by mohly být 
využívány. Postrádám v něm i alespoň krátkou 
informaci o tom, jak by to bylo s financováním 
tabletů a aplikací, pokud by se do škol zavedly. 

V článku jsou uvedeny i webové odkazy na ga-
lerie aplikací ke stažení, což je dobré pro rychlej-
ší zorientování se v problematice tabletů a jejich 
obsahu. Zmínku o různých typech tabletů hodno-
tím pozitivně. Umožňuje to už před nákupem si 
uvědomit, že tablety dostupné na našem trhu mají 
rozdílné operační systémy a že bude zapotřebí 
dávat pozor na kompatibilitu formátu aplikace. 
Když si uživatel koupí iPad od firmy Apple, bude 
nucen kupovat si i její aplikace. 

Článek má informativní a orientační charakter 
ohledně problematiky tabletů, k základnímu po-
učení je vhodný pro každého čtenáře, rodiče, uči-
tele i knihovníka. Pro hlubší přehled je potřebné 
podívat se alespoň na přiložené odkazy a seznam 
použité literatury. 

NOvé TReNDy v KNiHOvNiCTví
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Kvůli komplexnosti pohledu na věc by nebylo 
na škodu toto téma rozšířit a podívat se i na rizika, 
která by přicházela v úvahu při zavedení tabletů 
do škol. V tomto školním roce v České republi-
ce probíhá na několika přihlášených základních 
školách pilotní projekt, který by měl ukázat, jestli 
bude výuka díky použití tabletů efektivnější. Ze 
vzešlých výsledků se dozvíme víc. Výsledky nám 
však asi neřeknou nic o tom, jestli u dětí nevznik-
ne závislost, podobně jako můžeme sledovat při 
nadměrném používání mobilních telefonů a počí-
tačových her. Nebudou řešit otázku vlivu monito-
ru tabletu na zrak, omezení psaní na jemnou mo-
toriku, schopnosti koncentrovat se na vyučujícího 
s tabletem v ruce. Jestli to nebude spíš „hračka“, 
nebo naopak „příliš silná zbraň“ v jejich rukou. 
Myslím teď spíš na žáky základních škol.

Tablet, jako i všechna ostatní technika, je dob-
rý služebník, ale zlý pán. Vyžaduje vyspělého 
uživatele. A i když je to v těchto měsících boom, 
je dobré zvážit všechna pro a proti a nenechat se 
ohloupit marketingovými tahy výrobců těchto ur-
čitě i prospěšných zařízení.

Jana Sehnalová

Článek s názvem Vzdělávání pomocí tabletů 
od autorky Vandy Vaníčkové pojednává o mož-
nostech využívání přenosných počítačů s praktic-
kými radami a návody. Díky srozumitelnému ja-
zyku bez vysoce odborných výrazů je určen široké 

knihovnické veřejnosti, která se chce seznámit 
s novými technologiemi v procesu učení a zábavy.

Autorka nejprve vysvětluje zásadní rozdíly mezi 
jednotlivými druhy počítačů. Charakterizuje a po-
rovnává jednotlivá zařízení s jejich klady a zápory.

V další části se konkrétně věnuje tabletům 
a jejich funkci jak zábavné, tak výukové pomůc-
ky. Tablety se stávají účinnými vzdělávacími 
nástroji, které splňují potřeby studentů a pomá-
hají jim získat dovednosti potřebné v 21. století. 
iPad a iPod touch, stejně jako ostatní iOS zařízení 
a počítače Apple, jsou studentům blízké, snadno 
se jim ovládají a studenty baví je používat. Na 
multi-touch displeji iPadu mohou číst knihy, ob-
jevovat aplikace a webové stránky pouhým do-
tykem prstu. Tablety si našly cestu i do dalších 
institucí. Je uváděn příklad z muzea v Žatci, kde 
od prosince 2012 návštěvníci aktivně pracují 
s tablety. Předností těchto zařízení je nízká po-
řizovací cena, přenosnost a dlouhá výdrž baterie. 
Autorka upozorňuje na velké množství placených 
i volně stažitelných aplikací z webových portálů. 
Záleží jen na zaměření uživatele, zda dá přednost 
vzdělávacím aplikacím, nebo se bude raději vě-
novat zábavě.

V závěru článku jsou shrnuty možnosti vyu-
žívání tabletů. Čtenář dostává základní informa-
ce o novém fenoménu mezi přenosnými počíta-
či. Pokud ho téma zaujalo, může využít seznam 
použitých zdrojů a důkladněji se s předestřeným 
tématem seznámit.

Vzdělávání pomocí tabletů

Vanda Vaníčková

Existence techniky je pro dnešní svět klíčo-
vá, jsme na ní závislí, je součástí nás. Technický 
progres se nevyhýbá ani knihovnictví. Lístkový 
systém a další věci fungující na základě jednodu-
chého nástroje a dobré vůle knihovníka nahradi-

la vyspělejší, systémově promyšlenější technika. 
Příkladem jsou multimediální zařízení, která se 
objevila v knihovnách jako nová forma informač-
ní a komunikační technologie. Multimediální 
zařízení spojuje různé formáty dat, například 
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text, obrázky, animace, zvuk aj., s podmínkou in-
teraktivity neboli vzájemné komunikace, kdy ak-
tivně jako uživatelé zasahujeme do chodu progra-
mu. Názorným příkladem je práce s výukovým 
programem na CD, kde sami svým klikáním na 
vybrané ikony určujeme, co bude dál.[1]

S multimediálními programy pracujeme na 
počítačích, v nedávné době nastal v českém pro-
středí boom práce na tabletech. Tablet je pře-
nosný počítač obdélníkového tvaru, jehož hlavní 
částí je dotykový displej sloužící k ovládání. Ke 
psaní na tabletu nepoužívají uživatelé klasickou 
klávesnici, ale její virtuální podobu zobrazenou 
přímo na displeji, obdobně jako při práci s do-
tykovými mobilními telefony.[2] Porovnáme-li 
tablet se stolním (klasickým) počítačem či note-
bookem, vykrystalizují se nám oblasti, pro které 
je používání tabletu výhodnější, a naopak. Stol-
ní počítač nabízí vůči tabletu pohodlnější práci; 
lépe se tvoří textové dokumenty, prezentace apod. 
Notebook je stejně jako tablet vhodný pro cesto-
vání, oproti tabletu nabízí navíc velké paměťové 
úložiště pro data. V porovnání se stolním počí-
tačem a notebookem je tablet nejvhodnější pro 
konzumaci obsahu. Nejvíce se tedy hodí jako 
médium zprostředkovávající zábavu - prohlíže-
ní fotografií, videí, přehrávání hudby, hraní her. 
Tablet svou nízkou vahou (okolo 500 g) podporu-
je vizi mít přístup k internetu a informacím kdy-
koli a kdekoli.

Potenciál, jejž tablety nabízejí, je využíván 
i v procesu vzdělávání; tablet plní v dnešní době 
funkci výukové pomůcky. Tablety se začínají do-
stávat do českých škol (například projekty Vzdě-
lání na dotek nebo Flexibook 1:1), kde je jejich 
primární snahou podpořit, zatraktivnit a zefek-
tivnit školní výuku, rozšířit žákovské schopnosti 
v procesu učení.[3] Kromě školských zařízení se 
tablety stále častěji objevují i v dalších institu-
cích. Kupříkladu muzeum v Žatci během prosin-
ce 2012 otevřelo expozici Žatecký stroj času, při 
níž návštěvníci aktivně pracují s tablety. Během 
prohlídky na nich hrají předem připravenou hru, 
kterou mohou úspěšně dokončit pouze s využití 
informací z panelů výstavy.[4]

Učit se pomocí tabletu něčemu novému, ve 

škole i životě užitečnému, mohou uživatelé po-
mocí nejrůznějších aplikací (programů). Progra-
mové vybavení tabletu souvisí s jeho druhem. 
Na českém trhu jsou nejfrekventovanější tablety 
s operačním systémem Android a tablety od spo-
lečnosti Apple. Zjednodušeně lze říci, že pro laika 
tkví rozdíl hlavně v tom, kde je možné aplikace 
do tabletů pořídit. Aplikace do obou zmíněných 
druhů přístroje jsou volně ke stažení, tj. zdarma, 
i placené pohybující se v cenové relaci od 20 do 
100 korun za stažení. Obsahy aplikací jsou velice 
rozmanité. S nadsázkou lze říci, že existuje apli-
kace na všechno. Pomocí vzdělávacích aplikací 
lze například procvičovat testy z autoškoly, čes-
kou gramatiku, kreslit zvířata, pracovat se soubo-
rem map světa a další stovky možností.

Pro tablet od Applu (neboli iPad) je přehledně 
vytvořeným centrem nápadů český webový por-
tál iPady ve škole. Kromě informací o projektu či 
obecných tipech pro práci s iPady nabízejí autoři 
seznam vzdělávacích aplikací (zdarma i zpoplat-
něných), členěných podle stupně školy.

Tablety pracující na základě operačního sys-
tému Android mají aplikace k dispozici na strán-
kách Google Play, které fungují jako obchod. Lze 
vybírat a poté zdarma či za poplatek stahovat ap-
likace z nejrůznějších oblastí (vzdělávání, zdraví, 
cestování, počasí aj.).

Multimediální zařízení spojují různé formy 
obsahů s nutností prvku interaktivity, vzájemné 
komunikace zařízení a osoby, jež ho ovládá. Pra-
covat s multimédii lze například na tabletech, kte-
ré lze využívat k prohlížení videí, fotek, surfování 
na internetu, ale také ke vzdělávání. Mohou slou-
žit jako hromadná školní pomůcka či individuální 
prostředek autoedukace. Aplikace nejrůznějších 
druhů do tabletů jsou na internetu ke stažení vol-
ně či za poplatek. 

Webové odkazy na galerie vzdělávacích aplikací:
iPady ve škole, 2012. Dostupné na:  
http://ipadveskole.cz/aplikace/?skola=zakladni-

-vzdelavani
Google Play, 2012. Dostupné na:
https://play.google.com/store/apps/category/
EDUCATION?feature=category-nav
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Recenze článku Akvizice zahraničních 
elektronických knih ve Studijní a vědecké 

knihovně v Hradci Králové

Olga Pitašová

Článek autorky Vlasty Havrdové s názvem 
Akvizice zahraničních elektronických knih ve 
Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králo-
vé (SVK HK) se dotýká aktuální problematiky, 
o kterou se zajímají jak profesionálové z řad kni-
hovníků, tak laická veřejnost. Článek dokládá, že 
se autorka dobře orientuje v této oblasti. Zpraco-
vání článku odpovídá čtenářskému zaměření ča-
sopisu, podává základní informaci knihovníkům 
z menších knihoven, případně uživatelům, o sta-
vu akvizice e-publikací, zejména zahraničních, 
v SVK HK. 

Text je přehledný, obsahuje populárně-nauč-
ný úvod k problematice, seznámení s tematikou 
e-knih a jejich akvizice s krátkou úvahou o fi-
nančních možnostech knihovny a efektivnosti ak-
vizice. Podstatná část článku je věnovaná popisu 
fungování jednoho z typů akvizice, a to Patron 
Driven Acquisition – PDA – v SVK HK. PDA je 
zde podrobně a srozumitelně popsána na příkladu 
publikací od společnosti EBSCO. Zejména tato 
část je pro čtenáře prakticky využitelná. V závěru 
je zhodnocení tohoto systému, krátké zamyšlení 

o úloze e-knih v dnešní společnosti a doporučení 
vhodné publikace pojednávající o problematice 
e-knih (doporučovala bych doplnit konkrétní od-
kaz na publikaci nebo přesnou citaci).

K článku mám několik drobných připomínek, 
které však nesnižují hodnotu a odborný přínos 
textu. Doporučovala bych, i přes nespornou čti-
vost, která přispívá k oživení odborné tematiky, 
zkrátit úvod článku a věnovat větší prostor jádru 
problematiky: akvizici zahraničních e-knih. Po-
strádám informaci o tom, zda SVK HK získává 
zahraniční e-knihy i jiným způsobem a od jiného 
dodavatele než prostřednictvím PDA od firmy 
EBSCO. Místo obecného závěru bych doporu-
čovala zpracovat závěr konkrétněji s ohledem na 
název a téma článku, případně doplnit tuto aktu-
ální problematiku ještě dalšími pro čtenáře vhod-
nými odkazy na literaturu nebo zdroje.

Celkově hodnotím článek jako vhodný pro ten-
to typ časopisu, srozumitelný a přínosný pro čte-
náře. Obzvlášť oceňuji popis principu PDA, který 
zatím, pokud vím, nebyl v tomto časopise popsán.
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Akvizice zahraničních elektronických knih 
ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové 

Vlasta Havrdová

Dokončuji tento článek a na ČT 24 běží po-
řad Hyde park civilizace na téma: fenomén Star 
Wars (Hvězdné války). V tomto kultovním sci-fi 
od Georgea Lucase se již na konci 60. let objevily 
dotykové čtecí tabulky, velice podobné dnešním 
čtečkám a tabletům. O elektronických knihách se 
ale začalo mluvit už o 10 let dříve – v 50. letech 
minulého století v souvislosti s vynálezem hyper-
textu. Právě tehdy si vědci uvědomili, že hypertext 
může přinést do tvorby a práce s textem nové roz-
měry. Dnes jsme se dočkali významného rozšíření 
elektronických knih, protože vývoj hardwarových 
prostředků dosáhl již takové úrovně, že jsou elek-
tronické čtečky použitelné v běžném životě. Když 
Steve Jobs představil iPad, začalo se hovořit o další 
velké změně v oblasti čtení knih. Neuvěřitelný roz-
ruch kolem iPadu způsobil, že oblast e-knih začaly 
brát vážně i další větší firmy a většina z nich před-
stavila své konkurenční produkty. Obliba e-knih 
roste, hlavně u mladé generace, ale i starší genera-
ce postupem času jistě využije možností, které čte-
ní e-knihy na mobilních zařízeních nabízí. Naučí 
se používat moderní čtecí zařízení stejně tak, jako 
se naučila používat mobilní telefony. V lednu, při 
své cestě na seminář věnovaný novele autorského 
zákona jsem v metru viděla číst starší paní. Na své 
čtečce (asi vánoční dárek) měla nastavená tak vel-
ká písmena, že jsme všichni kolem mohli neslušně 
číst přes rameno, a v zahraničních filmech můžeme 
vidět v kuchyni tablety s oblíbenými recepty.

Je nesporným faktem, že elektronické doku-
menty se již staly a stávají neodmyslitelnou sou-
částí našich životů. Tato změna se samozřejmě 
dotýká i knihoven, které se také snaží nalézt nové 
procesy, jak zapojit elektronické knihy do svých 
služeb. Nové služby zákonitě přinesou i změny 
v práci akvizitéra. 

Nyní práci akvizice definuje TDKIV (Termi-
nologická databáze knihovnictví a informační 
vědy) jako „zjišťování, vybírání a získávání do-
kumentů do fondu knihovny s ohledem na funkce, 
zaměření a poslání knihovny, obsahovou struktu-
ru jejího fondu a potřeby jejích uživatelů“.

O problematice akvizice e-knih na českém 
trhu bylo napsáno mnoho článků. Psalo se o na-
bídce trhu v ČR, sporném uplatňování autorských 
práv i o chaosu ve čtecích zařízeních, formátech 
a ochranách před zneužitím obsahu. Na webových 
stránkách SVK HK http://www.svkhk.cz/Pro-

-verejnost/Elektronicke-knihy.aspx v sekci Pro 
veřejnost můžete najít složku nazvanou Elektro-
nické knihy. Zde jsou umístěny e-knihy v češtině i 
e-knihy cizojazyčné. České e-knihy jsou uživate-
lům k dispozici prezenčně, protože autorský zákon 
nám zatím neumožňuje jiný způsob zpřístupnění.

Akvizici elektronických dokumentů nebrá-
ní jen autorský zákon, ale i dnešní ekonomic-
ká krize. Ta má za následek všeobecné krácení 
rozpočtu knihovny, a tedy i oddělení akvizice. 
Vzhledem k poměru přidělených financí a počtu 
vydaných knih, časopisů, databází, zahraničních 
e-publikací a ostatních dokumentů je nesmírně 
důležitá spolupráce akvizice a odboru služeb. 
I přesto se stane, že vybrané a právě nakoupené 
tituly nenajdou nikdy své čtenáře. Při doplňová-
ní fondu knihovny budou nutné nové strategie, 
které naplno využijí přidělených peněz. Jedna 
z možností, která může pomoci knihovnám efek-
tivněji nakládat se svým rozpočtem při budování 
fondu zahraničních e-publikací, se nazývá Patron 
Driven Acquisition (zkráceně PDA – tzv. akvizi-
ce řízená uživatelem).

Cílem PDA je, aby uživatelé sami svou akti-
vitou (např. prolistováním určitého počtu stran, 
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stáhnutím části textu, tiskem nebo odesláním 
e-mailem části textu v konkrétních titulech), 
vybrali z připravené sady e-publikace, které 
knihovna skutečně zakoupí. Tím je garantováno 
efektivní využití financí. Tento model, který do-
voluje čtenářům přímo ovlivňovat nákup určitých 
e-publikací, byl spuštěn v dubnu 2012 v Národní 
knihovně ČR. Už v listopadu 2012 zahájila ná-
kup řízený uživatelem také Studijní a vědecká 
knihovna v Hradci Králové – konkrétně nákup 
e-publikací od společnosti EBSCO. 

Při zavádění této služby nejprve pracovnice 
akvizice společně s odborem služeb vytipovaly 
obory, o které je podle počtu výpůjček a dalších 
kritérií největší zájem. Na základě výběru obo-
rů byly sestaveny kolekce e-publikací určených 
k PDA. Z těchto kolekcí bylo pečlivým výběrem 
schváleno celkem 85 titulů, které byly následně 
zařazeny do služby PDA. Ke všem vybraným 
publikacím systémový knihovník zdarma stáhl 
záznamy v MARCu na stránkách OCLC, a tím 
je možné knihy vyhledat přímo v online katalogu 
nebo využít dalších přístupů přes webové stránky 
SVK HK. Registrovaní uživatelé mohou e-kni-
hy vyhledat také z domova prostřednictvím tzv. 
vzdáleného přístupu.

Vyhledanou e-knihu si uživatelé SVK mohou 
„vypůjčit“ (stáhnout) na dobu nejdéle 14 dnů. Po 
uplynutí 14denní lhůty se e-kniha sama „vrátí“ 
(soubor se stane nefunkční), ale uživatel si může 
e-knihu půjčit opakovaně. Vzhledem k aktualiza-
cím dat na serveru Adobe je však potřeba počítat 
s prodlevou přibližně 1 hodiny mezi vrácením 
knihy a opětovným půjčením. Registrovaní uži-
vatelé si také mohou e-publikaci stáhnout na svá 
mobilní zařízení.

Při nákupu prostřednictvím služby PDA má 
akvizice přesný přehled o e-publikacích, o které 
čtenář projevil zájem. E-kniha vybraná čtenářem 
se vyexportuje do Excelu a aktuální stav všech 
vybraných titulů přijde pověřené osobě na uvede-
nou e-mailovou adresu. Z této excelové tabulky 
je možno zjistit mnoho údajů: např. jakou publi-
kaci čtenář zakoupil, kolik e-publikace odčerpala 
z našeho konta, celkovou cenu již dříve zakoupe-
ných e-publikací, kolik peněz zbývá v rozpočtu 
a další. V případě, že na kontě knihovny je po-

sledních 500 USD, dostane pověřený pracovník 
upozornění a záleží na knihovně a jejích finanč-
ních možnostech, zda ponechá aktivní seznam 
PDA přístupný čtenářům až do konce, tj. do vy-
čerpání rozpočtu 2.500 USD. Knihovna má také 
možnost přidávat nové tituly do seznamu PDA 
a navyšovat dodatečně peníze do rozpočtu podle 
našich finančních možností. Od 5. listopadu 2012 
do 27. března 2013 bylo našimi uživateli tímto 
způsobem zakoupeno celkem 20 titulů. 

I když se při zavádění tohoto modelu vyskyt-
ly menší problémy, je škoda, že takové možnosti 
práce s e-publikacemi zatím neposkytují žádní 
vydavatelé, nakladatelé ani distributoři na čes-
kém trhu. E-knihy mohou oslovit ty skupiny lidí, 
kteří by knihovnu nikdy nenavštívili a přes vyhle-
dávače ze svých domovů se dostanou na stránky 
naší knihovny. Tímto způsobem můžeme získat 
dalšího uživatele. I přestože jsou dnes e-knihy 
na vzestupu, jejich existence rozhodně nebude 
znamenat konec klasických knih. Myslím si, že 
tak jako televize nezrušila film a kina, internet 
nezrušil telefon, tak ani el. čtečky a elektronická 
média nemohou nahradit kvalitní tištěnou knihu. 
Tištěná kniha má i další svoji hodnotu a bude hrát 
jistě i v budoucnosti významnou roli.

Poznámka pod čarou:
Dobrý přehled pro „úplné začátečníky“ v ob-

lasti e-publikací přináší např. publikace Lenky 
Pořízkové s názvem Elektronická kniha jako 
nakladatelský produkt, kterou vydala Univerzita 
Palackého. Autorka hned v úvodu upozorňuje, že 
v knize nezpracovává komplexní pohled na tuto 
problematiku, ale publikace obsahuje základní 
fakta – od definice elektronické knihy přes for-
máty a ochrany obsahu až po budoucnost e-knih.
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Jak na granty - 2. část

Zuzana Hloušková

Žádost o grant je písemný dokument, na jehož 
základě lze získat finanční příspěvek. Obsahuje 
odpovědi na otázky, které by případného dárce 
mohly zajímat. Z tohoto důvodu není na škodu 
držet se předem dané struktury. Nesmíme ovšem 
zapomínat, že v současné době většina instituci-
onalizovaných dárců (většina nadací, větší obce, 
kraje, ministerstva) má předepsaný formulář žá-
dosti. V takovém případě je nutné respektovat 
tuto předepsanou formu žádosti. V ostatních 
případech je struktura žádosti volná. Jestliže má 
podobu předepsaného formuláře, je potřeba ho 
vyplnit tak, aby obsahoval: 
a) všechny informace o žadateli dané podmínka-

mi pro poskytnutí finanční podpory;
b) přesný popis projektu, na který se žádá o pod-

poru.

Nyní si představíme typické části ve struktuře žá-
dosti o grant:
• Představení žadatele
• Charakteristika projektu
• Popis realizace projektu
• Hodnocení a dokumentace projektu
• Rozpočet
• Přílohy

Představení žadatele
Kromě formálních informací o žadateli, jako 

je přesný název, právní forma, sídlo, kontaktní 
údaje, se mohou ve formuláři objevit také po-
žadavky na stručný popis dosavadních aktivit 
žadatele, úspěchů, uskutečněných projektů. Již 
pravidlem bývá dotaz na poslání žadatele (filo-
zofie, účel a cíle žadatele). Často je prostřednic-
tvím žádostí zkoumána i role žadatele v regionu, 
vědním oboru apod. Velkou výhodou je vybudo-
vaná spolupráce s jinými partnery, místní samo-

správou (je-li pro projekt relevantní). Formulář 
také prověřuje samotnou důvěryhodnost žadate-
le (např. transparentní hospodaření, dodržování 
principu rovných příležitostí, vztah k životnímu 
prostředí, řešení případných rizik apod.). Jednou 
z nejzáludnějších otázek je, jak bude žadatelem 
zaručena udržitelnost výstupů projektu i poté, 
co bude finanční podpora na projekt vyčerpána. 
V podstatě nutí žadatele strategicky uvažovat 
a promýšlet další zdroje v budoucnosti.

Charakteristika projektu
Hlavní důraz je nutné klást na výstižnou for-

mulaci problému nebo potřeby, kterou se snaží 
projekt řešit. Doporučuje se uvádět podložené 
informace (výsledky průzkumu, statistiky apod.), 
popř. nastínit rozdíl mezi současným stavem 
a ideální (požadovanou) situací. V této části také 
žadatel prokazuje své odborné znalosti, když se 
snaží nastínit situaci cílových skupin, kterým 
budou určeny plánované aktivity. Tomu musí od-
povídat také stanovený cíl projektu, který by měl 
být definován podle zásady SMART (viz minu-
lý díl Jak na granty). Někdy se také rozlišuje cíl 
a účel projektu, což může samozřejmě kdejaké-
mu pisateli žádosti zamotat hlavu. Cíl si představ-
me vždy jako „cílovou pásku“, hranici, které je 
nutné dosáhnout. Účelem je pak to, co se bude dít, 
až se za tuto hranici dostaneme. Sprinter, který 
vybíhá z bloků, chce sice dosáhnout cíle, který se 
nachází např. o 100 metrů dále, ale účelem jeho 
úsilí je, aby tam doběhl první a získal medaili. 
Souhlasíte?

Popis realizace projektu
Popis činností, které povedou k cíli, musí být 

co nejpřesnější, rozhodně se v něm nesmí vysky-
tovat formulace typu „a jak akce proběhne, to se 
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teprve rozhodneme“ nebo „to se uvidí podle toho, 
zda bude mít cílová skupina zájem“. Tím jedno-
značně prozrazujete, že záměr nemáte dostatečně 
promyšlený a že vám chybějí klíčové informa-
ce, které měly vyplynout z tzv. předprojektové 
přípravy. Tuto fázi plánování projektu celá řada 
žadatelů podceňuje a tím se právě dostává do 
nepříjemné situace, kdy vlastně nemá představu, 
jak bude realizace projektu probíhat. Samozřej-
mě v tom hrají roli také předchozí zkušenosti 
a základní znalosti projektového managementu. 
V případě tzv. měkkých projektů (neinvestičních) 
se právě ve způsobu realizace aktivit skrývá jaké-
si „know-how“ celého nápadu. To může spočívat 
třeba v originálním, neotřelém přístupu k řešené-
mu problému, ve využití dosud neozkoušených 
postupů a metod, v participaci samotných cílo-
vých skupin apod. Inovativnost projektu se pak 
může projevovat i ve složení realizačního týmu, 
tedy těch, kteří pak budou ono know-how uvádět 
v život. Proto se nemusíte bát třeba netradičně po-
jatých pracovních pozic, pokud si to projekt žádá 
a pokud je dostatečně popíšete. Kromě expertů na 
danou problematiku je dobré pamatovat také na 
osoby, které se budou starat o projektovou agen-
du, koordinovat aktivity, vést dokumentaci, hlí-
dat čerpání přiděleného grantu a nést za dosažení 
výsledků zodpovědnost. Tím žadatel vedle od-
borné úrovně prokazuje také svou manažerskou 
zdatnost, bez které je však každý tým nedůvě-
ryhodný. Svěřili byste své roční úspory člověku, 
který je sice nadšený a má spoustu nápadů, ale 
nikdy nepracoval s penězi?

Dobře napsaný popis realizační části projektu 
je přehledný, systematický, realistický v pláno-
vání rozsahu činností i času potřebného k jejich 
realizaci. Obvykle je tady nutno aktivity projektu 
uspořádat do tzv. časového harmonogramu, který 
může mít i podobu tabulky či grafu, jenž navíc 
zachycuje i vzájemné logické vazby. Většina 
aktivit má vazbu „konec- začátek“, tedy jakmile 
skončí jedna, může začít druhá. Grafické zobra-
zení časového harmonogramu má oproti prosté-
mu popisu ještě výhodu v tom, že dokáže srozu-
mitelně zachytit paralelně realizované aktivity 
a pomáhá i samotnému žadateli si uvědomit, zda 

některé období není příliš předimenzované čin-
nostmi a zda se tak nestává potenciálním zdrojem 
rizik, ohrožujících dosažení cíle.

Hodnocení a dokumentace projektu
Poslední dobou se stále častěji v žádosti ob-

jevují dotazy na sebehodnotící metody žadatele, 
resp. jak bude průběžně či v předem určených eta-
pách posuzovat, zda se mu daří původní projekto-
vý záměr plnit. K tomu, aby mohl žadatel vůbec 
něco takového hodnotit a zjistit třeba případné 
odchylky, potřebuje vést řádnou projektovou do-
kumentaci. Její základní obrysy by si měl stano-
vit už v okamžiku předkládání žádosti, zejm. typy 
záznamů (zápisy, nahrávky, fotografie) a způsob 
jejich archivace. Hodnocení není jen pro kontro-
lu dárce, ale představuje i jakousi seberegulační 

„pojistku“ pro žadatele. K tomuto účelu lze použít 
i velice užitečnou pomůcku, tzv. logický rámec, 
který klade důraz na posuzování předpokladů 
nutných pro optimální plnění cíle. Oblíbenou ka-
tegorii tvoří tzv. výstupy projektu (např. výzkum-
ná studie, zápisy ze seminářů, manuály), které 
je opět potřeba kvantifikovat. Většinu nadací či 
nadačních fondů zajímají opravdu konkrétní vý-
sledky, kterých má být prostřednictvím projektu 
dosaženo. Pokud se knihovna rozhodne zařa-
dit do projektu např. akci „Noc s Andersenem“, 
musí být nejen schopna odhadnout, kolik dětí se 
jí zúčastní, ale také to, co jim plánovaná akce při-
nese, jaký žádoucí postoj v nich vyvolá. Podobně 
třeba u kurzů trénování paměti pro seniory nesta-
čí pouze uvést počet účastníků, ale také efektivi-
tu, tj. jak kvalitativně se změní život seniorů po 
jejich absolvování. Tato kritéria pak slouží pro 
vyhodnocování úspěšnosti projektu a někdy je 
nutné v rámci projektového záměru i stanovit, jak 
bude jejich dosažení zjišťováno (prezenční listiny, 
vlastní dotazníkové šetření, posudky expertů…). 
Nač však žadatel nesmí rozhodně zapomínat, je 
zajištění náležité propagace projektu (vizuální 
identita projektu, PR kampaň, zprávy v médiích), 
přičemž je samozřejmostí také zdůraznění dobré-
ho jména dárce. Proto nesmí být žadatel zaskočen 
otázkami, které sondují jeho připravenost na ko-
munikaci a spolupráci s klíčovými zainteresova-
nými stranami.
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Rozpočet

Rozpočet obvykle představuje poměrně nároč-
nou a někdy i dost piplavou práci, aby se v něm 
zobrazily opravdu všechny předpokládané nákla-
dy. Tady se bude pisatel žádosti obracet o pomoc 
k někomu, kdo rozumí číslům a finančním tokům, 
tedy k ekonomům, účetním, finančním mana-
žerům. Náklady je totiž nutné uvádět rozložené 
dle typu (investiční/neinvestiční, mzdy/materiál/
služby) a často v členění dle účtové osnovy. I ten 
nejjednodušší rozpočet, tzv. prostý položkový, 
obvykle zahrnuje kromě výdajové stránky také 
předpokládané příjmy projektu (jsou-li relevant-
ní). Není-li projekt ziskový, pak další zdroje, kte-
ré žadatel na realizaci projektu již má, nebo se je 
snaží získat. U žádostí na fondy EU se můžeme 
setkat i s jiným druhem rozpočtu, který náklady 
člení dle etap projektu, kdy je časový harmono-
gram rozdělen na určitá monitorovací období 
(např. 3 měsíců) či podle tzv. milníků. Lze však 
narazit i na formulář, ve kterém je požadováno 
náklady přepočítat ve vztahu k plánovaným ak-
tivitám. Většina formulářů nabízí pro sestavení 
rozpočtu přednastavenou tabulku, kterou už stačí 
jen vyplnit. Její členění může být občas matoucí, 
proto jejímu porozumění musí žadatel věnovat 
zvýšenou pozornost, přečíst si všechny podklady 
či komentáře, jsou-li k dispozici. Klíčovou infor-
maci tvoří samozřejmě viditelně uvedená výše 
požadované částky, resp. kolik má činit potřebný 
grant. Částky by neměly být zbytečně nadhodno-
covány, i když je to u nás dost rozšířený zlozvyk. 
Dobrý rozpočet obsahuje pouze náklady obhaji-
telné ve vztahu k aktivitám projektu. Pokud tomu 
tak není, může být rozpočet dárcem v lepším pří-
padě krácen, v horším případě důvodem k odmít-
nutí žádosti.

Přílohy
Grantujícím subjektem mohou být požadová-

ny nejrůznější přílohy. Nezřídka se stává, že je-
jich vypracování či získání zabere víc času než 
samotná žádost. Přílohy jsou ještě děleny na po-
vinné (musí být přiloženy) a nepovinné (záleží na 
vůli žadatele). Typickou přílohou jsou zakládací 
dokumenty žadatele (stanovy, zřizovací listina 
apod.), doklady o registraci žadatele a výroční 

zpráva (či jiný obdobný dokument, informující 
o činnosti žadatele nebo prokazující jeho finanční 
zdraví). Velmi často je vyžadován podrobný po-
pis projektu, je-li prostor na to ve formuláři příliš 
malý. Důvěryhodnost žadatele posilují nejrůzněj-
ší doporučení (významné osobnosti, spolupracu-
jící instituce, úřady) či garance expertů, k tomu 
pak slouží jejich životopisy (lektoři, vedoucí pro-
jektu apod.), příp. bezúhonnost (výpisy z rejstříku 
trestů). Takovéto přílohy se dodávají k dokresle-
ní promyšlenosti, záruk a smysluplnosti projektu. 
Řada žadatelů dobrovolně přikládá své propa-
gační materiály, příp. články o sobě, publikace, 
fotografie. Tady však platí zásada, že nepovinné 
přílohy je dobré přiložit vždy jen v rozumné míře. 
Nejde totiž o množství materiálů, ale o jejich pře-
svědčivost! Opravdu by mělo jít jen o relevantní 
dokumenty, aby dárce nebyl zbytečně zahlcován 
nadbytečnými informacemi. Každopádně by 
měly být všechny přílohy číslované a v textu žá-
dosti je vhodné na ně přímo odkazovat. 

Zásady pro vyplňování žádosti o grant
Vyplněný formulář žádosti vytváří první do-

jem z celého projektu. Žádost je to stěžejní, nač 
pohlédne dárce a následně i jím pověření hodno-
titelé. Formulář žádosti musí být proto po formál-
ní stránce (včetně správných součtů v rozpočtu) 
naprosto bezchybně vyplněn – vyřazování pro-
jektů pro formální nedostatky je v současné době 

„populární“ a i tak trochu nezbytnou záležitostí 
(kvůli značnému množství žádostí). Je-li stano-
ven rozsah textu (např. v pokynech je uvedeno, 
že by projekt neměl přesáhnout určitou délku), je 
nutné tuto podmínku dodržet. Vhodné je nepod-
ceňovat stylistickou a pravopisnou stránku textu 

– hodnotitelé potřebují informace z textu vyčíst 
nejen rychle, ale také snadno. Samotný vzhled 
žádosti často vypovídá o odpovědnosti k žádosti 
a celkovému projektu a o vlastnostech a schop-
nostech žadatele, proto se vyplatí nešetřit (kvalit-
ní papír, desky). 

V okamžiku, kdy si žadatel není zcela jist, co 
má do žádosti napsat, je vhodné se obrátit přímo 
k dárci a své otázky konzultovat (k tomuto úče-
lu řada grantujících subjektů stanovuje kontaktní 
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osoby, na které se lze obrátit, avšak možnost kon-
zultací bývá často časově omezena, např. 3 dny 
před uzávěrkou příjmu žádostí již možná není). 
Velice důležité je rozeznat, jak je pojat termín 
uzávěrky příjmu žádostí; někde rozhoduje razítko 
podatelny a jinde razítko pošty. Stále častěji bývá 
uzávěrka stanovena také na určitou hodinu. Také 
způsob odevzdání žádosti se často liší (písem-
ně, v kolika kopiích, elektronické zasílání kopie, 
údaje na zapečetěnou obálku apod.), i místo ode-
vzdání může být jiné v případě osobního doručení 
a v případě zasílání žádosti poštou.

A na závěr si dovolím uvést výčet nejčastěj-
ších chyb, kterých se žadatelé dopouštějí, ale kte-
rých je potřeba se zcela určitě vyvarovat:
• žadatel upravuje formulář žádosti dle vlastních 

potřeb;
• žadatel nedodal žádost na předepsaném for-

muláři, příp. ji dodal v jiném počtu kopií, bez 
povinných příloh apod.;

• rozpočet není jasný a čitelný, neodpovídá akti-
vitám projektu;

• žadatel odevzdal žádost po termínu uzávěrky;
• žadatel uvádí v žádosti zavádějící či nepravdi-

vé informace;

• žadatel přihlásil projekt do chybného grantové-
ho programu;

• cíle projektu jsou jen obecnými proklamacemi 
(bez specifikace);

• žadatel chce „zachránit celý svět“ (projekt je 
nereálný);

• žádost je napsána nesrozumitelným jazykem 
(nespisovně, příliš odborně);

• žadatel neuvedl spolupráci s jinými partnery;
• žadatel neprokázal dostatečnou schopnost řídit 

projekt (manažerské dovednosti, úroveň zpra-
cování účetnictví apod.);

• projekt přesahuje dosavadní zkušenosti i mož-
nosti žadatele.
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Snídaně v knihovně – 1. tisková konference 
v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně

Jana Benešová

Před časem jsem se nechala pozvat na tis-
kovou konferenci našeho města, kde jsem byla 
jedním z bodů a novinářům přednesla informace 
o chystaných akcích. Nenapadlo mě, že bychom 
si v knihovně mohli uspořádat „svoji“ tiskovou 
konferenci. Až přišla inspirace v podobě „Dob-
rého rána s knihovnou“, které pořádala SVK 
v Hradci Králové. Zde jsme se sešli převážně 

s kolegyněmi z jiných knihoven a se zástupci 
Spolku přátel krásného slova, vyměnili si své 
poznatky a zkušenosti, nabídli vzájemnou po-
moc. Dle mě ale chyběla „cesta ven“ k našim 
čtenářům i nečtenářům. A to byla právě velká 
inspirace. 

Rozhodli jsme se uspořádat první tiskovou 
konferenci v jičínské knihovně před zahájením 
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Března – měsíce čtenářů, tedy v době, kdy mé-
dia věnují knihovnám pozornost, a tu jsme chtě-
li ještě zvětšit a někdy také obrátit správným 
směrem. Samozřejmě jsme nechtěli uspořádat 

„obyčejnou“ tiskovou konferenci a zároveň jsme 
přemýšleli, jak k nám novináře nalákat. Využili 
jsme další inspiraci z „Dobrého rána“ a tisko-
vou konferenci nazvali „Snídaně v knihovně“ 
a na tu novináře pozvali. Zároveň jsme pozva-
li i vedoucí profesionálních knihoven z našeho 
regionu a poprosili je o pomoc s pohoštěním. 
Výsledkem byly prohýbající se stoly, obložené 
sladkými i slanými laskominami.

Při vědomí, že jen jídlo nestačí, využili jsme 
i osobní kontakty a novináře pozvali e-mailem 
a zopakovali pozvání osobně. Zároveň jsme 
shromáždili zprávy o chystaných akcích v na-
šich knihovnách a zpracovali celkovou tiskovou 
zprávu. Odsud plyne jedno velké ponaučení. Je 
třeba tyto informace získat například formou 
strukturovaného dotazníku nebo si je nechat 
zapsat do předem navržené tabulky v předem 
domluveném formátu. Protože jsme to neudě-
lali, získala jsem dvanáct + jednu (Jičín) zcela 
rozdílných zpráv. Některé byly velice stručné, 
psané v bodech, bez termínů, s termíny, některé 
zase předvedly spisovatelský um autorek a roz-
kládaly se i na několika stránkách. Některé byly 
poslány jako příloha e-mailu v MS Word, někte-
ré byly psány přímo do e-mailu. Znamenalo to 
uvést vše do správného poměru, přepsat vlastní-
mi slovy, vytvořit jednotnou úpravu. Ale zpráva 
byla zpracována a nakopírována pro všechny 
předpokládané účastníky.

Nadešel den D. Metodičky přinesly z půdy, 
připravily a vyzdobily jednací stoly. Kolegy-
ně z profesionálních knihoven se kromě jedné 
(omluvena pro nemoc) dostavily všechny, včas 
a s taškami plnými lahůdek. Nakonec přišli i no-
vináři, zástupci nejdůležitějších regionálních 
periodik: Jičínský deník, Nové noviny, Jičínský 
zpravodaj. Omluvili se a o tiskovou zprávu po-
žádali zástupci Českého rozhlasu Hradec Králo-
vé, zpravodajského webu Moje Jičínsko a míst-
ních Prochorovin.

Nejprve jsem všechny vzájemně předsta-
vila a rozdala výše zmíněnou tiskovou zprávu, 
kterou jsme doplnili další zprávou o 1. výročí 
AKSE – klubu aktivních seniorů - a pozváním 
do 13. komnaty jičínské knihovny. Snad se hned 
na začátku podařilo protrhnout bariéru mezi 
novináři a knihovnicemi a odstranit napjatou 
atmosféru. Celé setkání probíhalo v příjemné, 
přátelské náladě. Po všeobecné informaci, co 
znamená BMČ a jaké jsou jeho záměry, každá 
vedoucí knihovny seznámila ostatní s náplní ce-
lého Měsíce v dané knihovně. Tyto informace 
byly určeny právě pro novináře. Problematiku 
výměny zkušeností a nabídky spolupráce mezi 
knihovnami jsme nechali na poradu profesio-
nálních knihoven, která následovala tiskovou 
konferenci. Po skončení této části se novináři až 
překvapivě živě vyptávali na podrobnosti a my 
jsme rádi odpovídali. Mezitím jsme samozřejmě 
pobízeli k občerstvení, dolévali kávu a čaj. Při 
ukončení tiskové konference jsem poděkovala 
novinářům za jejich zájem a spolupráci a zdů-
raznila, že akce, o kterých mluvíme, jsou „tře-
šinkou na dortu“ naší každodenní činnosti, jejíž 
hlavní náplní je práce s fondem a se čtenářem 
ve výpůjčním procesu, včetně poskytování in-
formací a dalších služeb. Novináři reagovali do-
tazy na počty čtenářů a další údaje z celookresní 
statistiky, které jsme jim rádi zodpověděli. 

Výsledek? Hned po našem setkání vyšel v Ji-
čínském deníku všeobecně zaměřený článek, 
který informoval, že knihovny chystají BMČ 
a co je jejich cílem. Dál následovaly články 
o jednotlivých akcích, ať už pozvánky či zprávy 
o jejich průběhu. V některých knihovnách jsme 
konferenci podpořili ještě elektronickým upo-
zorňováním, co se blíží a co proběhlo, posílá-
ním zpráv, včetně fotografií. Databáze Anopress 
nám vydala svědectví o 19 článcích v tisku na 
téma BMČ a knihovny na Jičínsku. Těžko říct, 
kolik by se napsalo bez konference. Určitě ale 
zůstal dobrý pocit ze setkání, blíže jsme se se-
známili s novináři a naučili jsme se zpracovávat 
a využívat tiskové zprávy.

JAK NA TO?
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Nekonference s potiskem 
aneb První Knihovnický Barcamp

Lucie Jirků

Desátého dubna se v prostorách Národní tech-
nické knihovny konal první Knihovnický Barca-
mp. Akci, zaměřenou na nové trendy a dobrou 
praxi v knihovnách, uspořádala pod velením Olgy 
Biernátové Sekce experimentálního knihovnictví, 
spolupořadatelem byla NTK. Kapacita se naplnila 
pár dní po spuštění registrace a ani po navýšení 
nestačila pokrýt zájem všech knihovníků a ne- 
knihovníků. A vcelku nezvykle (na knihovnickou 
akci) převažovaly mladší ročníky (především stu-
denti). 

Program probíhal souběžně ve třech sálech. 
Zajímavé příspěvky se střídaly s méně zajíma-
vými, přednášející, kteří uměli hravě zaujmout 
publikum, s těmi, kteří to uměli méně, příspěv-
ky ryze knihovnické s příspěvky, které neměly 
s knihovnami moc společného. Velmi příjemná 
byla uvolněnost celé akce, účastníci přecházeli 
mezi sály – zaujal příspěvek, nezaujal, tak zkusím 
jiný. I když většinou měl člověk spíše opačný pro-
blém, nejraději by byl na dvou místech zároveň. 
Účastníci poslouchali, diskutovali, nechávali se 
nakazit nadšením přednášejících, sbírali tipy na to, 
co by se dalo, kdyby… Jednotlivé prezentace1) si 
můžete prohlédnout v repozitáři NTK, asi nejvíce 

mě nadchla prezentace P. Ludwiga Osobní wiki = 
Mozek 2.02), ale zajímavých příspěvků bylo více 
než dost, ať už se týkaly sociálních sítí, public rela-
tions, průzkumů či (sebe)vzdělávání.

A nejen prezentace stojí za zmínku. Všichni 
účastníci dostali placku s logem akce od fy Bad 
Gees (její čtenářské placky znáte z některých 
knihoven), kupony na stažení elektronických 
časopisů z nabídky Publero, ale úplně největším 
hitem byla – trička! Každý si mohl koupit a po-
tisknout triko či tašku, a to motivy kreseb Dana 
Perjovschiho, které zdobí interiér NTK. Přehrabat 
trička, najít správnou barvu, velikost a střih (uko-
řistit odpoledne růžové dámské triko bylo téměř 
nemožné, naopak nabídka pánských trik s výstři-
hem převyšovala poptávku), přehrabat fólie a najít 
motiv ve správné barvě a velikosti, nalézt v hro-
madě nůžky, vystřihnout obrázek, vystát frontu 
na potisk - a pak hned ještě teplé triko obléknout, 
vyfotit se a nasdílet.

Že jste se z tohoto článku nedozvěděli téměř 
nic odborného? Máte pravdu. Ale o to asi nešlo 
primárně ani na samotné akci. Každopádně první 
Knihovnický Barcamp3) stál za to – a večerní after-
party (podle ohlasů) určitě také.

1) Pro výpis prezentací zadejte na http://repozitar.techlib.cz/ do vyhledávání heslo „Knihovnický barcamp 2013“.
2) http://repozitar.techlib.cz/record/608?ln=cs
3) http://barcamp.knihovna.cz/

STAlO Se
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Střípky z 5. semináře informačního 
vzdělávání uživatelů

Michaela Hašková

Ve dnech 24. až 25. dubna se uskutečnil dal-
ší seminář věnující se informačnímu vzdělávání. 
Tentokrát se knihovníci sjeli do jižních Čech. 
A to ne do krajského města, ale do působiště ře-
ditelky Mgr. Hany Mrázové, která setkání navrh-
la. Sjeli jsme se do Prachatic. A není proč litovat, 
dlouhá cesta se vyplatila. Také myšlenka usku-
tečnit seminář pokaždé na jiném místě republiky 
vyšla. Kolem poloviny účastníků byli knihovníci 
z jihočeského regionu, zbytek tvořili ti, co kvůli 
informačnímu vzdělávání přestojí dlouhou cestu, 
neboť vědí, že mohou být inspirováni novými ná-
pady, setkají se se známými ze vzdálených míst, 
potkají nové, třeba nejen pracovní přátele.

Paní ředitelka i celé město se ujalo hostitel-
ské role s důstojností a v duchu tradice. V budově 
radnice města, kde se celý seminář v krásných 
prostorách konal, nás uvítaly děti z folklorního 
souboru pásmem o jaru. Zahajovací řeč prones-
ly předsedkyně Sekce SDRUK pro informační 
vzdělávání Mgr. Veronika Peslerová, ředitelka 
prachatické knihovny a zástupkyně radnice. 

V úvodní části Veronika Peslerová informova-
la ty, kteří byli na semináři nováčky, co obnáší 
informační vzdělávání, a potom představila sekci 
SDRUK – IVU. Dále vystoupil Mgr. Jan Zikuška 
z KISKu, aby seznámil posluchače s modelem 
informační gramotnosti i s návrhy pro lekce IVU.

Od třinácti hodin nás čekal tříapůlhodinový 
blok workshopů. A bylo to opravdu těžké roz-
hodování. Kam se zapsat, když v nabídce bylo 
8 možností, a člověk mohl zvolit pouze 3! Sezná-
mím vás s workshopy, kterých jsem se osobně 
zúčastnila. Mgr. Dagmar Chytková nabídla my-
šlenkové mapy a klobouky. Nejprve nás v krát-
kosti seznámila s oběma nástroji. Prolistovali 
jsme řadu knih, proběhli několik příkladů a pak 
už jsme propadli vlastní tvořivosti. Na bílých 

listech jsme čmárali, popisovali, ti dovednější 
z nás i barevně dokreslovali. Nechali jsme se 
vést vlastním rozbíhavým myšlením a vznikaly 
mapy na téma dovolená, informační vzdělávání 
v knihovně, oslava narozenin, výlet a mnohé dal-
ší. Lektorka nás obcházela, citlivě komentovala, 
navrhovala, upřesňovala, oceňovala nápady. Pro 
mě bylo uvolňujícím zjištěním, že nemusí přesně 
souhlasit nadřazené a podřazené pojmy, důležité 
je myšlenky zhmotnit na papír, aby naskakova-
ly nové nápady a souvislosti. Myšlenkové mapy 
a klobouky se dají využít ve všech fázích lekce, 
nejčastěji po nich sáhneme v části evokace. My-
šlenkové klobouky se hodí k vyřešení nějakého 
problému. Hodnocení: přínosné, určitě využiju, 
zařadím do lekcí, 10 bodů.

Mgr. Alena Budková z Městské knihovny 
v Sedlčanech představila informační lekci pro 
2. stupeň základní školy, a sice na téma psycholo-
gie reklamy. Rázem jsme se ocitli v roli deváťáků. 
Zamýšleli jsme se např. nad tím, jaké jsou způso-
by přesvědčování, seznámili jsme se s příklady. 
Hráli jsme si s asociacemi slov, vymýšleli jsme 
provokující reklamu na knihy s názvy Bylo nás 
pět, Hřbitovní kvítí či Babička. Často se jednalo 
o metodu řízené diskuse, která není pro lektora 
vůbec jednoduchá. Bylo vidět, že paní knihovnice 
si je jistá v kramflecích, hodinu má zažitou, látku 
pečlivě dopředu nastudovanou, lekci připravenou 
a je schopná reagovat na nápady a improvizovat. 
Klobouk dolů! Součástí setkání bylo i představe-
ní systému informačního vzdělávání, který fun-
guje v Městské knihovně v Sedlčanech. Ředitelka 
Blanka Tauberová hovořila o tom, že třídy chodí 
pravidelně vícekrát do roka, školy mají návštěvy 
knihovny ve výukových plánech. Doufejme, že 
se tento systém brzy rozšíří do více míst. Hodno-
cení: přínosné, určitě se inspiruji, 10 bodů.

STAlO Se
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Do třetice všeho dobrého jsme se sešli na 
workshopu Mgr. Lenky Navrátilové z Městské 
knihovny v Poličce. Ta představila lekci Jak na 
referát? aneb Učme učit se a přemýšlet. Podnázev 
je velmi trefný, protože právě o to v informač-
ním vzdělávání jde především. Nejprve jsme se 
seznámili s desaterem tvorby lekce. A už jsme 
se pustili do práce. Rozdělili jsme se do skupin 
a naším úkolem bylo sestavit lekci: Jak na referát. 
Zkušená lektorka, která se věnuje informačnímu 
vzdělávání už od studentských let, nám pomohla 
v tom, že na flipchart vypsala jednotlivé metody 
a kroky lekce. Naším zadáním bylo je seřadit 
a přidat časovou dotaci na jednotlivé části, pak 
mluvčí skupiny přednesl svůj návrh. Cílem lekce 
je přivést studenty k tomu, aby si vytvořili prak-
tický návod, jak na referát na nejrůznější témata. 
Nejdůležitější je si uvědomit, co už vědí, co se 
chtějí dozvědět a kde budou hledat; k tomu po-
slouží metoda kritického myšlení - známá tabul-
ka, zde modifikovaná na: vím – potřebuji zjistit 

– informační zdroje. Následuje schéma, v něm 
si žáci stanoví hlavní téma, vymezí dílčí témata, 
zformulují cíl práce, doplní čas, rozsah, formu, 
informační zdroje a kritéria hodnocení. Pak už se 
můžou pustit do práce. Důležité je citování, nej-
jednodušší pro studenty bude nástroj citace.com. 
V části reflexe následuje prezentace jednotlivých 
skupin a na závěr pětilístek. Hodnocení: velmi 
přínosné, určitě vyzkouším, beru to jako vzor, 
10 bodů.

Druhý den nejprve zazněly informace od ve-
doucích jednotlivých pracovních skupin sekce 
IVU. A už si každý vybral workshop. Mohl na-
vštívit setkání s Mgr. Helenou Seluckou, jejíž 
skupina se zabývá čtenářskou gramotností a je 
zaměřena na MŠ a 1. stupeň ZŠ. Účastníci vy-
zkoušeli lekci o bratřích Čapcích a potom se sna-
žili formulovat dovednosti lektora. Helena Seluc-
ká také apelovala na knihovníky, aby neopomíjeli 
citační etiku a byli vzorem pro ostatní.

Kdo si vybral skupinu Knihovny - zdroje in-
formací, která je zaměřena na 2. stupeň ZŠ, se-
tkal se znovu s Lenkou Navrátilovou. Knihovníci 
opět zkoušeli tvořit lekci, tentokrát na téma do-
kumentová gramotnost. Cílem lekce je, aby se 
žák uměl orientovat v dokumentech běžné potře-

by, jako jsou návody či jízdní řády. Knihovnické 
skupiny tvořily lekci na školní výlet do zahraničí 
či koncert oblíbené skupiny. Dle slov L. Navráti-
lové je cílem pracovní skupiny vytvořit pro kni-
hovníky reálnou oporu pro tvorbu lekce, vytyčit, 
co by mělo být obsahem IVU, nabídnout témata, 
sepsat jakýsi standard, manuál lekce. A navíc lek-
torka slíbila několikero desater jako pomůcku pro 
knihovníky. Myslím, že toto by mělo být metou 
všech pracovních skupin.

Mgr. Jana Leparová z Moravskoslezské 
knihovny v Ostravě vede sekci Informační zdro-
je, která se zaměřuje na středoškolské studenty. 
Pracovní skupina si vytyčila řadu podtémat, nyní 
je zpracovává. Přehledný materiál představil Mgr. 
Jan Lidmila, ten se v kooperaci s Mgr. Janou 
Nejezchlebovou v Moravské zemské knihovně 
soustředil na sekundární zdroje, především na 
databáze a informační brány. Pomocný materiál 
se zabývá terminologií, filozofií vyhledávání, in-
formacemi o databázích, jejich rozdělením, dal-
ším bodem je grafická ukázka záznamu v dané 
databázi a popis, jak jej číst a co z něj vyčíst, co 
musí student znát, aby záznam využil, a seznam 
vybraných databází s příklady. Po ukázkách se 
rozproudila diskuse o jednotlivých materiálech - 
ta je pro ty, co se je pokouší vytvořit, neocenitel-
ná -, zazněly cenné připomínky i náměty. 

Nakonec jednotliví zástupci skupin infor-
movali v přednáškovém sále o proběhnuvších 
workshopech. Veronika Peslerová krátce zhod-
notila seminář, poděkovala pořadatelům a Hana 
Mrázová nás ještě pozvala do Prachatic na plá-
nované akce. Při diskusích mezi účastníky akce 
dominovala témata informačního vzdělávání, 
nadšeně hovořili o tom, co se jim daří, svěřovali 
se s tím, co je v této oblasti trápí, vyměňovali si 
zkušenosti. A to jak v krásném prostředí prostě-
jovské radnice, tak na prosluněném náměstí či 
večer v restauracích a kavárnách.

Vybrané prezentace ze semináře a hodnotné 
podklady k lekci Psychologie reklamy si můžete 
prostudovat na stránkách SDRUKu: http://www.
sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-infor-
macni-vzdelavani-uzivatelu/clanek/seminar-in-
formacni-vzdelavani-uzivatelu-ve-verejnych-
-knihovnach-2013/.
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OKéNKO

Nabídněte svým čtenářům službu

Lenka Málková

I když v posledních letech přibývá článků, 
které najdeme v plném textu na internetu, čtená-
ři čas od času požadují kopie článků, jež nejsou 
v elektronické verzi dostupné. Městské a obec-
ní knihovny nemají obvykle ve svých fondech 
všechny tituly periodik, a tak nezbývá než obrá-
tit se na knihovny s právem povinného výtisku, 
které mohou požadovaný článek okopírovat nebo 
oskenovat a dodat elektronicky nebo klasickou 
poštou žadateli. Jednou z těchto knihoven je 
i Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
(SVK HK).

Dodávání kopií článků je vlastně formou me-
ziknihovní výpůjční služby (MVS), kterou by 
měly svým čtenářům zprostředkovávat i ty nej-
menší knihovny. V SVK HK nabízíme jak kla-
sické okopírování článku a zaslání poštou, tak 
i oskenování a elektronické dodání.

Ať už chcete kopii článku do vaší knihovny 
poslat poštou, nebo elektronicky, založte si u nás 
uživatelské konto. To je výhodné především při 

opakovaných objednávkách. Uživatelské kon-
to pro vaši knihovnu bezplatně založí kolegyně 
Hana Kliková. Stačí napsat zprávu na její e-mai-
lovou adresu hana.klikova@svkhk.cz. Obdržíte 
uživatelské jméno a přístupové heslo a nic vám 
nebrání v zadávání objednávek. V kontě také mů-
žete sledovat postup vyřízení objednávky a její 
cenu. Lze také nastavit, abyste byli o jakékoliv 
změně v kontě ihned informováni na své e-mai-
lové adrese.

Pokud byste měli zájem o elektronické dodání 
oskenovaného článku do vaší knihovny, je nutné 
uzavřít s námi smlouvu o elektronickém dodávání 
dokumentů (EDD), která je sepisována v souladu 
s autorským zákonem. Výhodou elektronického 
dodání je rychlost a v mnoha případech i nižší 
cena, neboť odpadá poštovné. Svému čtenáři, tj. 
koncovému uživateli, musíte však článek předat 
vytištěný na papíře. V případě zaslání kopie člán-
ku poštou není potřeba uzavírat žádnou smlouvu, 
přesto můžete uživatelské konto využívat.

Obr. 1: Pohled do uživatelského 
konta knihovny
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Výše ceny elektronicky dodané zakázky je 
závislá na několika faktorech. Minimální cena 
jedné zakázky (tj. 1 článku) je 12 Kč. Tuto částku 
zaplatíte při dodání 1-5 stran jakéhokoliv formá-
tu. Při dodání 6–37 stran jakéhokoliv formátu se 
při výpočtu ceny postupuje tak, že počet stran se 
vynásobí 2,40 Kč. Maximální cena zakázky je 
90 Kč, tj. při dodání 38 a více stran.

Výše ceny zakázky dodané poštou se vypoč-

te vynásobením počtu stran A4 cenou za kopii 
1 strany, tj. 2 Kč. K tomu se připočte poštovné, 
jehož výše závisí na hmotnosti zásilky včet-
ně obálky. Přibližně platí, že do 6 stran (do cca 
50 g) činí poštovné 10 Kč, pokud má zakázka 
6–14 stran (do cca 100 g) činí poštovné 14 Kč, za 
15 a více stran (100 g – 500 g) je to 18 Kč. Jestli-
že se kopíruje z originálu formátu A5, vejdou se 
2 strany originálu na 1 stránku A4, což zlevňuje 
výslednou cenu.

Obr. 2.: Detail oznámení 
o elektronicky dodaném 
dokumentu

Obr. 3: Graf porovnávající cenu při dodání 
poštou a elektronicky (formát A4)

Nebojte se, nemusíte si cenu počítat sami. Paní 
Hana Kliková přistupuje k zakázkám knihoven 
individuálně. Propočítá, kolik by stály obě vari-
anty, a doporučí vám výhodnější z nich. Někdy se 
vyplatí elektronické dodání, jindy, pokud ovšem 
nespěcháte, zaslání poštovní zásilkou.

Cena elektronicky dodaného článku z SVK 
HK se rovná výši autorské odměny, kterou nám 
fakturuje agentura Dilia. Ta vykonává kolektiv-
ní správu autorských práv a práv souvisejících 

s právy autorskými. Neúčtujeme si žádný popla-
tek za zhotovení elektronické kopie na skeneru. 
Obvyklá částka účtovaná za zhotovení skenu ji-
nými knihovnami činí 2 Kč za stránku.

Lhůta pro elektronické dodání zakázky činí 
24 hodin, pokud je zdrojový dokument uložen 
v budově knihovny v Hradecké ulici, a 72 hodin, 
pokud je uložen ve skladu na Pouchově. Objed-
návky jsou vyřizovány pouze v pracovní dny.
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Nadace knihoven

Jiřina Kádnerová

Nadace knihoven byla založena bývalými 
státními vědeckými knihovnami v Brně (dnes 
Moravská zemská knihovna), Českých Budějo-
vicích (dnes Jihočeská vědecká knihovna), Hrad-
ci Králové (dnes Studijní a vědecká knihovna), 
Kladně (dnes Středočeská vědecká knihovna), 
Liberci (dnes Krajská vědecká knihovna), Olo-
mouci (dnes Vědecká knihovna), Ostravě (dnes 
Moravskoslezská vědecká knihovna), Plzni (dnes 
Studijní a vědecká knihovna) a Ústí nad Labem 
(dnes Severočeská vědecká knihovna).

Impulzem pro vznik bylo mj. přijetí zákona 
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fon-
dech. Účelem nově založené Nadace knihoven 
bylo přispívat k aktivitám veřejných a odborných 
knihoven a pomáhat rozvoji knihovnických a in-
formačních činností. 

Nadaci knihoven spravuje a řídí tříčlenná 
správní rada, která je obnovována dle stanov 
za čtyři roky. Pokud je zástupce některé knihov-
ny členem správní rady, nemá tato knihovna mož-
nost žádat o nadační podporu a příspěvek. 

Zakládající knihovny složily základní jmění 
a po splnění všech podstatných základních před-
pokladů mohla Nadace v roce 2000 zahájit svoji 
činnost. V témže roce získala Nadace také finanč-
ní prostředky z první vlny Nadačního investičního 
fondu. Podle zákona tyto prostředky jsou tzv. ne-
hybným jměním, Nadace může disponovat pouze 
úroky z tohoto jmění. A to jsou právě prostředky, 
jichž Nadace každoročně využívá při vyhlašování 
soutěží, kterých se mohou zúčastnit kromě kniho-
ven také občanská sdružení, obecně prospěšné 
společnosti, nadace, sdružení právnických osob 
a další příspěvkové a rozpočtové organizace z ob-
lasti kultury působící na území České republiky.

Nadace knihoven dle svých stanov vyhlašu-
je soutěž každoročně, zpravidla na jaře (i když 
v posledních letech byla několikrát vyhlášena i na 

podzim). Výzva je zpravidla zveřejněna ve 3. čís-
le časopisu Čtenář a elektronicky v konferenci 
KNIHOVNA s termínem odevzdání žádostí do 
30. 4. běžného roku. Soutěž je určena na podporu 
studijních cest do zahraničních knihoven. 

Nadace knihoven obdrží v průměru pět žádostí 
při každé výzvě (jsou ovšem výjimky, v některých 
termínech bylo žádostí 10 a více, někdy naopak 
žádná). V prvních letech žádosti předkládaly pře-
devším velké odborné knihovny, sdružení a na-
dace. Potěšitelné je, že v posledních letech při-
bývá i menších městských knihoven (v minulých 
letech byla podpořena žádost Městské knihovny 
v Jirkově nebo Knihovny Vincence Priessnitze 
v Jeseníku). Některé žádosti bylo nutno vyřadit. 
Bývá to především pro formální nedostatky nebo 
proto, že nejsou zcela v souladu se zadáním a po-
sláním Nadace (žadatelem je např. fyzická osoba).

Do roku 2003 byla vyhlašována i kategorie na 
podporu zpracování původních autorských od-
borných prací. Nadace knihoven podpořila např. 
práci o knihovně Karla staršího ze Žerotína nebo 
vydání svazku Literární Morava (vydala brněnská 
pobočka Ústavu pro českou literaturu Akademie 
věd ČR). Tato kategorie přestala být vyhlašována, 
protože kvalita většiny prací nebyla příliš vysoká. 
Nepodařilo se přispět k aktivizaci autorů a tvorbě 
zajímavých původních odborných prací a jejich 
následnému možnému publikování v ediční řadě 
Sdružení knihoven. Od roku 2003 však již uply-
nulo téměř 10 let, v knihovnách je řada nových 
pracovníků, a proto správní rada Nadace kniho-
ven zvažuje obnovení této kategorie soutěže.

S úspěšnými žadateli je sepsána smlouva 
s podmínkami podpory: Nadace poskytne dotaci 
maximálně do výše 50 % skutečných nákladů na 
zahraniční cestu, tj. cestovné, stravné, ubytování; 
žadatel má za povinnost zpracovat a odevzdat ces-
tovní zprávu (v ní musí být výslovně uvedeno, že 
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cesta byla podniknuta s podporou Nadačního in-
vestičního fondu) a předložit originály cestovních 
dokladů. Stává se, že někdy při vyúčtování vznik-
nou nesnáze, ale vždy každá schválená žádost 
byla podpořena tak, jak bylo smluvně dohodnuto.

Za období 2000–2012 bylo podpořeno 28 žá-
dostí v celkové výši 401.980 Kč.

Nadace knihoven vypracovává každoročně 
Výroční zprávu Nadace knihoven, která je zve-
řejněna na www.svkkkl.cz v oddíle Další odkazy.

Václav Čtvrtek ožívá ve sborníku

Vanda Vaníčková

Rok 2011 připomínal dva životní okamžiky 
spisovatele Václava Čtvrtka: 100. výročí naro-
zení a 35 let od jeho úmrtí. Nejvíce vzpomínek 
se soustředilo během 20. až 22. října do Jičína 
při příležitosti konání konference Pohádkové 
vzkázání Václava Čtvrtka. (Pozn.: více o setkání 
v čísle 4/2011; článek Čtvrtek ve čtvrtek aneb Po-
hádkové vzkázání V. Čtvrtka.)

Po roce a půl ediční práce vydal Státní oblast-
ní archiv v Litoměřicích – Státní oblastní archiv 
Semily za finanční podpory města Jičín konfe-
renční sborník stejného názvu. Publikace Pohád-
kové vzkázání václava čtvrtka nabízí na 344 
stranách vědecké pohledy, ale i ryze soukromé 
vzpomínky na autora a jeho tvorbu. Celkem do 

sborníku přispělo čtyřicet šest autorů, a to včet-
ně zahraničních kolegů, již se nejčastěji věnují 
pojednání o překladech knih Václava Čtvrtka do 
cizích jazyků. Příspěvky zaměřené na život a dílo 
významného tvůrce autorských pohádek ocení 
nejen literární a lingvističtí odborníci, ale také 
dospělí, kteří s Rumcajsem, Makovou panenkou 
nebo Křemílkem a Vochomůrkou usínali. Čtená-
řům sborníku jsou ve dvanácti sekcích zprostřed-
kována nejen nová fakta, ale i „zákulisní infor-
mace“, které překvapí i pobaví. Zvědavci mimo 
jiné konečně zjistí, jak je to s odpovědí na léty 
diskutovanou otázku Kde vlastně leží ten slavný 
Řáholec?

Ocenění nejlepších čtenářů

Božena Blažková a Věra Zaňková

Letošní oceňování nejlepších čtenářů roku se 
konalo již potřetí. V našem regionu se v tomto 
roce na organizaci slavnostního vyhodnocení 
kromě regionální organizace Svazu knihovní-
ků a informačních pracovníků podílela zejména 
Krajská knihovna v Pardubicích. 

Celkem své čtenáře nominovalo 13 knihoven 
z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Malá 

slavnost, při které se hledal nejen dětský čtenář 
regionu, ale i nejlepší čtenáři pardubické knihov-
ny, se konala dne 27. března. Výběr nominova-
ných se řídil nejen počtem přečtených knih, ale 
i celkovou aktivní účastí na akcích knihovny.

Vítězkou se stala 10letá Michaela Kolářová 
z Místní knihovny v častolovicích. O vítězce 
nakonec rozhodl los. Tato dívka postoupila do 
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celostátního kola za SKIP 08. Celkový vítěz byl 
vyhlášen stejně jako v loňském roce na předávání 
cen Magnesia Litera. Všechny nominované děti 
obdržely drobné upomínkové předměty, perníko-
vou medaili, diplom a samozřejmě knihu. Vítěz-
ka regionálního kola získala ještě navíc poukázku 
na nákup knih v hodnotě 500 Kč.

Příjemné slavnostní setkání pracovníků kniho-
ven se čtenáři a jejich rodiči doprovodila hrou na 
kytaru a přednesem Markéta Srbová, letošní ví-
tězka soutěže mladých recitátorů za Pardubický 
kraj.

Malé představení vítězky od častolovické kni-
hovnice paní věry Zaňkové:

Míša čte už od první třídy, nejprve jí četli ro-
diče a babička. Do knihovny začala pravidelně 
chodit od 3. třídy. Většinou chodí s babičkou, kte-
rá říká, že ji od čtení musí odhánět, jinak by v kni-
hách ležela celý den. Ráda čte knížky o koních, 
dívčí romány a detektivky pro děti. Z vyhodno-
cení v Pardubicích byla nadšená, což bylo umoc-
něno tím, že vyhrála a navíc dostala poukázku 
na nákup knížek. Na nové knížky se už moc těší. 
Jinak má ráda koně a učí se na klavír.

Do Prahy ji doprovodili rodiče. Byla moc spo-
kojená nejen s návštěvou Prahy a nejvíce si užila 
prohlídku budovy Českého rozhlasu. Spolu s vítě-
zi ostatních regionálních kol se zúčastnila živého 
vysílání v pořadu stanice Junior. Při této příleži-
tosti s dětmi natočili rozhovor – co nejvíce čtou, 
kolik přečtou za rok, jak často chodí do knihovny 
a jaké mají knížky doma. Další odměnou byla 
i možnost výběru oběda v McDonald‘s. 

Přeji Míše, aby jí láska ke knihám zůstala, ať 
v nich nachází spoustu moudra, poučení, potě-
šení, jelikož kniha je nejvěrnější kamarád, který 
ji nikdy nezklame, nikdy neuteče, ale vždy na ni 
počká.

Jak v knihovnách našeho kraje probíhá oce-
ňování čtenářů – výběr z regionálního tisku:

Tradice oceňování čtenářů má v některých 
knihovnách dlouholetou tradici. Velmi pěkné 
je oceňování nejstarších, nejvěrnějších či nej-
mladších čtenářů. Celá akce se většinou pojí se 
slavnostním setkáním knihovníků a jejich čtená-

řů v rámci měsíce března, který je v posledních 
letech věnován právě čtenářům. Své čtenáře 
pravidelně oceňují např. v Dobrušce, Hořicích, 
Mokrém, Jičíně, Náchodě, Rtyni v Podkrkonoší, 
Trutnově, Vamberku a v Železnici. 

Vamberecká knihovna ocenila děti, „které 
mají v knížkách věrného přítele a život bez nich 
si neumí představit, které v knížkách nalézají 
moudrost a vědí, že čtení je nejlepší učení, které 
čtou a vědí, že knížky jsou němými učiteli“. Zau-
jalo mne ocenění čtenářských rodin, předškoláků 
a nejvěrnějších čtenářů.

V náchodské knihovně se překvapením roku 
stala žákyně 2. třídy Dagmarka, které se čtením 
pochopitelně ještě občas pomáhají rodiče. Od-
měnu si odnesli i nejpilnější čtenáři oblíbeného 
Čtyřlístku a velké poděkování patřilo dětem, kte-
ré v dětském oddělení knihovny pomáhají. Slav-
nostní chvíle se spolu s knihovníky a oceněnými 
dětmi zúčastnili i starosta a místostarosta města, 
kteří zavzpomínali na svoji dětskou četbu.

Asi největší návštěvnost mělo vyhlášení Čte-
náře roku v hořické knihovně. Oceněni byli dět-
ský a dospělý čtenář a také nejstarší návštěvník 
knihovny. Nešlo jen o výpůjčky, ale knihovna 
i průběžně zjišťovala, zda byly půjčené knihy 
i přečteny. Vítězům pogratuloval vzácný host, 
režisér a herec Jan Kačer. Díky následné besedě 
s ním proběhlo slavnostní ocenění čtenářů ve zce-
la zaplněném přednáškovém sále.

Úmyslně zde neuvádím celá jména oceněných 
ani počty přečtených knih. Nejde o to, zda někdo 
přečetl 30 knížek a další třeba 300. Při oceňování 
čtenářů by nemělo jít ani o čísla, ani o rekordy. 
Jde hlavně o poděkování našim čtenářům, kteří 
zůstávají čtení a knihovně věrni a nepodléhají lá-
kadlům virtuálního světa. Z letošního oceňování 
dětských čtenářů je vidět, že i podstatná část mla-
dé generace si svůj život bez knížek nechce a ně-
kdy ani neumí představit. A to je velká deviza do 
budoucnosti, kterou bychom neměli promarnit.

Pokud jste ve vaší knihovně ještě nezačali 
oceňovat své věrné čtenáře, zkuste se inspirovat 
a uvidíte, že se vám práce věnovaná organizaci 
čtenářské slavnosti mnohonásobně vrátí v podobě 
spokojených čtenářů.
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Dita Zuščicová
Božena Blažková

S paní Ditou Zuščicovou se čtenáři měli mož-
nost seznámit již v článku o hřibojedské knihov-
ně. V této rubrice bych ji ráda představila nejen 
jako knihovnici, ale i jako člověka, kterému psaní 
pomáhá v nelehkých životních situacích. Vzhle-
dem k nemoci nedokončila studia jazykové a li-
terární kultury na univerzitě v Hradci Králové. 
Nevzdala se a absolvovala vzdělávací program 
pro handicapované „Redakční práce a publicisti-
ka“ a na základě absolvování tohoto kurzu mohla 
pracovat jako redaktorka portálu Lidé mezi lidmi 
(www.LideMeziLidmi.cz – portál pro lidi s han-
dicapem). Dita píše od roku 1999 – básně, povíd-
ky, deníky a zapisuje si i různé postřehy ze života. 

Účastní se literárních soutěží (Mělnický Pegas, 
Kouzelný klíč, Internet a můj handicap) a literár-
ních dílen (Svatý Jan pod Skalou). Publikuje na 
internetu a v časopise Esprit. V Mělníku se se-
známila s PhDr. Věra Martinkovou, CSc., maji-
telkou nakladatelství Alfa – Omega (http://www.
alfa-omega-cz.com). Jedná se o jedno z nejstarších 
soukromých nakladatelství u nás. Vzniklo roku 
1990 jako „nakladatelství prvních knížek“. Do-
dnes vydává především knihy začínajících a neza-
vedených autorů, kterým poskytuje prostor, aby si 
mohli splnit svůj sen. Od počátku se nakladatelství 
věnuje především vydávání poezie a bibliofilií. 
Básnické sbírky základní řady zpravidla obsahují 
nejen podepsané originální ilustrace, ale i podpis 
autora textu. Postupně přibyly i pohádky, povídky, 
romány (i detektivní), dramata a populárně-nauč-
ná či odborná literatura. Knihy Tvůrčí psaní 1–4 
(2009–2013) doprovázejí též fakultativní kore-
spondenční kurzy, kterých se zájemci mohou zú-
častnit (celých nebo částečných, individuálních).

V loňském roce v tomto nakladatelství vyšla i 
útlá sbírka poezie Dity Zuščicové s velmi výstiž-
ným názvem „Blížení a vzdálení“. Sama autorka 
o sobě v knížce říká: „Miluju chození na procház-
ky se psem, objímání stromů a 30., 60. a 90. léta 
20 století. Nesnáším „dusno“ ve vztazích a před-
sudky. Chci dál používat vlastní hlavu.“

KONeC A ZAčÁTeK

Sám nejsi nic
Už dva jsou víc
A všichni jsou všechno

Všichni to všechno rozdupou
Koňskými kopyty zadupou
  hluboko do země
Dupou dokud není všechno rovné –
Rovná beztvará hmota bez nejmenšího
hrbolku

A pak začne padat sníh
  A padá dlouho
Padá dokud všechno nezakryje
Jako by tam nikdy nic nebylo
Zůstane jen bílá neporušená pláň
bez života

 Najednou vysvitne slunce
 A zrodí jednoho
 A počká až si řekne:
 Sám nejsi nic
 Už dva jsou … Psst to stačí

 uŽ NiKDy víC

brýle a pouzdro
Jindy jsem přijela k našim strávit týden volna 

a pomoct s tehdy 92letou babičkou. Jednou ráno 
jsem nemohla najít brýle. Zeptala jsem se na ně 
táty i babičky, kteří oba seděli v kuchyni u stolu 
po snídani – táta si rovnal nějaké papíry a babička 
koukala nepřítomně před sebe. Ani jeden z nich 
brýle neviděl. Prohledala jsem všechna nejpravdě-
podobnější místa výskytu. Nic. Sklíčeně jsem se 
jich obou znovu zeptala, stejná odpověď. Prohleda-
la jsem ještě jednou celý dům. Nic. Uvařila jsem si 
kafe a dopadla na židli v čele stolu. Podívala jsem 
se na babičku – seděla na pravé straně ode mne – 
a začala se nezřízeně smát. „Co je?“ vzhlédl táta 
od papírů. Ukázala jsem na babičku. Ta spokojeně 
celou dobu seděla s mými brýlemi na očích.
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Myslím, že to bylo v závěru tohoto pobytu 

u našich: při odjezdu jsem postrádala pouzdro na 
brýle. Byla jsem přesvědčena, věděla jsem to té-
měř jistě, že jsem ho tam s sebou měla! Nenašlo 
se ale ani po čase. Ani když mamka převlékala 
babiččinu postel, kam její majitelka zpravidla 

„uklízela“ všechny objevené poklady. Po babičči-
ně odchodu v 94 letech, ne hned, asi tak po roce, 
za mnou přijel táta a chlubil se mi pouzdrem na 
brýle, které při úklidu našli s mamkou v babičči-

ných věcech, a já poznala svoje ztracené pouzdro, 
na kterém už ale jeho hadí povrch téměř zmizel 
častým používáním. 

Většinou je dost smutné pozorovat, jak se jinak 
zdravý člen rodiny mění téměř před očima v ne-
svéprávnou, nesamostatnou bytost, neschopnou 
se o sebe sama postarat. Ale jsou i světlé chvilky, 
kdy člověk „s Alzheimerem“ tropí nechtěné žerty 

– o některé jsem se chtěla ve vzpomínce podělit.

Aleš Fetters o Aleši Fettersovi 
(knihovníkovi)

Aleš Fetters a Božena Blažková

U nás doma mnoho knížek nebylo. Ovšem 
jako děti jsme bratr i já knížky „od Ježíška“ do-
stávali. A „odebírali jsme“ Vilímkovy časopisy, 
pro bratra Malého čtenáře a pro mne Srdíčko. 
Nosil nám je pravidelně pán, který tehdy knížky 
a časopisy kolportoval.

Z nakladatelství Čin se u nás někdy koncem 
republiky objevily Dny žalu, Zborov, Hovory 
s TGM. Pak přicházeli po domech nabízet kni-
hy studenti zavřených vysokých škol. Od těch 
maminka leccos koupila (Havlíčka, Nerudu aj.). 
Knihy byly uloženy na dně šatní skříně, naše 
dětské knihy v jakési skříňce pod oknem. Mých 
prvních šest školních let byla ovšem léta protek-
torátní, zejména ve druhé části už velký výběr 
knížek nebyl.

Hned po roce 1945 jsem se stal skautem, ča-
sem jsem byl pověřen vést knihovničku našeho 
oddílu – Úpické dvojky. Klukům jsem pak půj-
čoval spíše než skautské příručky své klukovské 
knížky. Leccos z nich se mi už nikdy nevrátilo: 
Stan u liščí díry, Osada statečných apod. Skaut-
skou knihovnu jsem uchoval až do roku 1968, 
kdy jsem ji předal obnovenému oddílu. Zřejmě 
skončila u někoho z něj. To bylo mé první, po-

měrně krátké, nepříliš významné „knihovničení“.

Koncem čtyřicátých let jsem začal už jako 
student gymnázia dělat knihovníka „většího“. 
V Husově sboru církve československé v Úpici 
byla (v samostatné místnosti) dost bohatá Far-
ského knihovna. Byl jsem požádán, abych se o ni 
staral, abych v ní půjčoval. Půjčovalo se v neděli 
dopoledne, v době bohoslužeb pro děti. Obvyk-
le kolem patnácti čtenářů si půjčovalo nějakých 
30–40 svazků. Skončil jsem v roce 1950, když 
jsem odešel studovat do Hradce Králové. Mys-
lím, že pak někdy v půli padesátých let půjčování 
knih ve sboru vlivem silného proticírkevního tla-
ku skončilo. Dnes už o této knihovně nikdo nic 
neví. Inu, uplynulo více než půl století.

Do městské knihovny v rodné Úpici jsem ni-
kdy nechodil, ale v trutnovském gymnáziu, kde 
jsem po válce studoval, byla velmi bohatá stu-
dentská knihovna, z níž jsme si knihy vypůjčo-
vali. Na začátku října 1938 se studenti s profe-
sory postarali o její přestěhování do Úpice, kde 
přečkala válku, a v roce 1945 se knihovna do 
Trutnova vrátila. Obětavost tehdejších profesorů 
byla vskutku příkladná. Během několika dní se 
museli postarat o přestěhování svých rodin, ale 
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zachránili i školní sbírky a další vybavení školy. 
(Něco z toho se pak ještě v roce 1938 muselo do 
Trutnova vrátit školám německým.)

V době pražských vysokoškolských studií 
jsem strávil mnoho hodin ve studovnách jak 
v „univerzitce“, tak i v Pedagogické knihovně 
J. A. Komenského. Na kolej jsem si knihy půj-
čoval výjimečně, bylo nás šest na pokoji a moc 
studovat se tam nedalo.

V roce 1959 jsem začal učit v Náchodě na 
gymnáziu (tehdy ovšem „jedenáctiletce“), kte-
ré mělo také bohaté knihovny, profesorskou 
i studentskou, ale ty řídili starší kolegové. Za 
mnou přišel záhy po mém příchodu do Nácho-
da dr. Jaroslav Suchý a požádal mne, abych se 
ujal knihovny – pobočky na Babí, kde bydlíme. 
Souhlasil jsem, a tak jsem se stal vlastně „profe-
sionálem“, měl jsem úvazek tuším asi desetinový. 
Knihovníkem v pobočce jsem byl deset let. Po 
celou tu dobu jsem s dr. Suchým spolupracoval 
i v knihovně tehdy okresní, občas jsem tam před-
nášel a zajímal jsem se o dění v knihovně. Pak ale 
přišla normalizace a dr. Suchý, v té době značně 
opatrný, za mnou přišel, abych rozvázal pracov-
ní poměr dohodou, že by jinak kvůli mně museli 
dělat normalizační „kádrové“ pohovory se všemi 
knihovníky poboček. Byly totiž proti mně připo-
mínky z OV KSČ. Tak jsem mu vyhověl a přestal 

„knihovničit“.

Následně jsem v září 1970 musel odejít 
i z gymnázia a přeložen jsem byl na zemědělské 
učiliště do Police nad Metují, kde jsem byl pově-
řen také vedením žákovské knihovny. V té době 
se konalo v Hradci Králové školení knihovníků 
o tom, co se musí z knihovny vyřadit. Tam jsem 
já ovšem „nesměl“, ředitel tam musel poslat ji-
ného pedagoga – zemědělského inženýra, který 
ovšem o literatuře moc nevěděl, a tak seznam po-
dle diktátu tam jeho rukou psaný byl někde dost 
zmatečný. Podle instrukcí jsme některé knihy vy-
řadili, některé knihy ze seznamu byly ovšem “vy-
půjčené“ a už se tam „nevrátily“. Vyřazené kni-
hy byly podle pokynů v balíku kamsi odeslány, 
s nimi musel být přibalen i onen „tajný“ seznam, 
aby nebyl „doklad“. Takže ani tato knihovnická 
zkušenost mne neminula, i když jsem v tom byl 
jen „spolupachatelem“. Onen tajný seznam jsem 
si tehdy tajně opsal. V devadesátých letech jsem 

o tom i kamsi napsal.

Na konci roku 1974 jsem dostal výpověď i ze 
školství, „dohodu“ jsem odmítl. I jako dělník 
z teplárny jsem nadále do náchodské knihovny 
chodil a s dr. Suchým jsem vycházel dobře. Na-
víc se mezi pracovníky knihovny objevila řádka 
mých studentek (i jeden student) z gymnázia, tak-
že „vlídné zacházení“ se mnou bylo zajištěno.

Když jsem se 1. února 1990 vrátil do gymná-
zia (dokonce jako jeho ředitel), dbal jsem o to, 
aby byly školní knihovny opravdu využívány. Po 
infarktu myokardu jsem odešel na inspekci, dělal 
jsem inspektora pro střední školy a byl jsem do-
konce nějaký čas v jakési ministerské komisi pro 
školní knihovny. Ta podle mého mínění velký 
význam neměla, ale ve „svém“ obvodu jsem se 
snažil, aby knihovny ve školách fungovaly. Vel-
mi dobře si tehdy vedla knihovna na trutnovské 
lesnické škole, kam ředitel přijal profesionální 
knihovnici, s níž jsem nějaký čas spolupracoval. 
Udělali jsme tam dokonce i prezentaci pro další 
střední školy obvodu.

Když se stala náchodská městská knihovna 
obecně prospěšnou společností, byl jsem jme-
nován předsedou její správní rady. Po zákonném 
střídání jsem byl dokonce jmenován čestným 
předsedou, ale ani nevím, mám-li někde na to 

“doklad“. Je to ovšem věc jen formální. 

Jako již letitý důchodce pokračuji ve spoluprá-
ci s náchodskou knihovnou, měl jsem pár článků 
i v celostátním knihovnickém časopise Čtenář. 
V roce 2004 jsem byl požádán o pravidelnou 
spolupráci s krajským knihovnicko-informačním 
čtvrtletníkem U nás, ale to čtenáři tohoto zpravo-
daje dobře vědí.

Zdá se to nedávno, a přitom již pět let uply-
nulo od chvíle, kdy jsme (nejen) v našem zpra-
vodaji gratulovali Aleši Fettersovi k 75. naroze-
ninám. Ke krátkému připomenutí jeho bohatého 
života jsem chtěla původně využít slova jeho dce-
ry Hany Říhové ze sborníku, který u příležitosti 
jeho 80. narozenin vydalo zásluhou šéfredaktorky 
Dr. Evy Koudelkové nakladatelství BOR – Panu 
profesorovi s úctou: pocta Aleši Fettersovi. Pak 
jsem si vzpomněla na text, který mi před časem 
pan Fetters poslal se slovy: „To je jen taková 
‚legrácka‘ – snad trochu pro informaci.“ Snad se 
pan profesor na mne nebude zlobit, že jsem text 
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Pavel Pešát

Jaroslav Svoboda

V roce 1969, v roce čínského znamení Kohouta, 
se ve světě stala řada zajímavých událostí: Beat-
les odehráli svůj poslední veřejný koncert, popr-
vé vzlétl nadzvukový letoun Concorde, lunární 
modul Eagle přistál s americkými astronauty na 
Měsíci a v Náchodě se narodil Pavel Pešát. Toto 
město má tendenci přitahovat k sobě literární 
duchy – mimo jiné je spjato se jménem Boženy 
Němcové, je rodištěm českého spisovatele a exi-
lového vydavatele Josefa Škvoreckého. Začínající 
spisovatel Pavel Pešát má své rodné město a také 
celé Náchodsko rád. S literárními pokusy začínal 
už jako desetiletý chlapec. Jeho touhu po psaní 
v něm nejspíš probudili rodiče, prarodiče a ná-
chodský genius loci. Maminka a děda mu četli 
a vyprávěli pohádky a tatínek mu úžasně zajímavě 
líčil různé příběhy ze svého i cizích životů. Sám 
o sobě tvrdí, že s láskou v srdci k určitým věcem 
se člověk už narodí. V každém případě jej nikdo 
k psaní nikdy nenutil; čínské znamení Kohouta je 
charakteristické svou pilností, tudíž už jeho první 
publikované texty – kulturní články a příběhy – se 
objevovaly v Hradeckých novinách a jejich přílo-
ze Víkendová káva před více než desetiletím. Mezi 
jeho spisovatelské vzory patří například Ota Pavel 
či William Saroyan.

Pavel Pešát vystudoval bohemistiku a germa-
nistiku se zaměřením na učitelství na FF UK v Pra-
ze. Po ukončení studia začal pracovat jako pedagog 
a s neochvějným entuziasmem učí dosud. Potkat 
ho dnes můžete na Střední škole obchodu a gastro-

nomie v Hradci Králové. Jeho altruistické cítění se 
projevuje i ve společenských aktivitách. Od roku 
1994 se věnoval ve svém volnu dětem z Dětského 
domova v Nechanicích. Podílel se na utváření je-
jich volnočasových aktivit, s bývalou přítelkyní si 
děti brali i domů a podnikali s nimi výlety. Ze zá-
žitků s nimi neustále čerpá inspiraci pro svou tvor-
bu příběhů z „děcáku“. Povídky s touto tematikou 
mu zatím vycházejí ve Škrabopisu a také v inter-
netovém časopise Lžička v šuplíku. Dále vede již 
šest let organizaci Kořeny člověka (viz web: www.
korenycloveka.com), kde pořádá akce pro všech-
ny lidi bez rozdílu věku, kteří mají rádi pohyb 
v přírodě a rádi poznávají nová místa; prostě pro 
kohokoli s otevřeným srdcem, kdo nechce trávit 
víkendy doma. V posledních letech se zaměřuje na 
víkendové akce pro rodiče s dětmi, jejichž vyvr-
cholením jsou každoroční letní pobyty v Dlouhých 
Rzech v Orlických horách, jejichž součástí je pro 
zájemce i výuka angličtiny a němčiny. 

V současné době žije Pavel Pešát s rodinou 
v Týništi nad Orlicí, kde četl při nedávném Pod-
zimním maratónu východočeských spisovatelů 
ukázky ze své prózy. Průběžně také pracuje na 
knize autobiografických povídek, které uveřej-
ňuje v almanaších Spolku přátel krásného slova, 
jehož členem je od roku 2007, nebo v literárně-
-kulturní ročence Tahy. S jeho tvorbou se může-
te seznámit také na stránkách jičínského ČAJe 
a v prosinci loňského roku mu vyšla povídka 
Naši kamarádi z podhradí v bulletinu Kruh.

takto využila – vždyť byl určen pro „informaci“ 
a v množství jeho aktivit ta knihovnická dosud 
poněkud zanikala. 

Za redakční radu našeho zpravodaje jsme 
panu profesorovi pogratulovali u příležitosti křtu 

přílohy zimního čísla našeho zpravodaje – Malý 
slovník regionálních autorů. Literární tradice na-
šeho kraje. Nyní si dovolím ještě znovu popřát za 
všechny vděčné čtenáře a posluchače: „Mnoga 
ljeta, mnoga ljeta, mnoga ljeta - živijó.“
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