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Knihovna jako půjčovna knih a snů
Božena Blažková

„…Lidský kontakt mezi knížkou a čtenářem je 
právě v oněch vlásečnicích drobných půjčoven 
nejcitlivější, chodí se tam jako do Obvodního 
ústavu duševního zdraví, kde uprostřed polic sedí 
za stolkem bytost, která svou klientelu zná jako 
rodinný lékař, jehož zálibou je navíc praktická 
psychologie. … My prostě překročíme práh, kni-
hovnice se na nás podívá a hned ví, kolik uhodilo, 
a co by nám podle stavu naší mysli měla naordi-
novat. Za zvlášť složitých okolností má její dobře 
namixovaná literární směs vlastnosti léčivého 
čaje… Jenomže tím ještě vliv naší místní knihov-
nice na duševní kondici zdejšího obyvatelstva 
nekončí. Ona dokázala proměnit svůj stánek ve 
společenské centrum, kde probíhá nejen jakási 
hromadná psychoterapie, ale i výměnná burza 
čtenářských poznatků, někdy dokonce i snů. Sem 
můžete přijít s jakýmkoliv malým a usmoleným 
osudem a máte jistotu, že v hovorech, jež tu ply-
nou, nejen pookřejete, ale najdete možná i neče-
kanou inspiraci.“

Výše uvedená slova napsala Jindřiška Sme-
tanová v knížce Domovní důvěrnosti, která vy-
šla v roce 1990. Úryvek je z fejetonu s názvem 

„P. T. Dámské obsluze v obvodní půjčovně knih 
a snů, 150 00 Praha-Košíře“ (s. 143). K tomu, 
abych se znovu začetla do knížky staré 23 let, 
mne přivedlo léto, které pro mne již celou řadu let 
znamená přípravu podzimního čísla našeho zpra-
vodaje. Nejprve jsem si na knížku vzpomněla na 
červnové knihovnické konferenci v Brně, kde 
jsme se celé odpoledne zabývali knihovnou jako 
veřejnou službou. Odborní lektoři po celou dobu 
hledali nová slova pro starou známou pravdu, 
že všechno záleží na lidech, na jednotlivcích, se 
kterými se naši uživatelé denně v knihovnách se-
tkávají. Podruhé jsem si paní spisovatelku Smeta-
novou připomněla v Libošovicích, kde se po dva-
ceti letech setkali účastníci Knihovnických týdnů 

pořádaných v rámci festivalu Šrámkova Sobotka. 
Na fotografii staré 20 let jsou pod bustou Fráni 
Šrámka účastnice Prvního knihovnického týdne 
a mezi nimi je právě Jindřiška Smetanová, která 
s nimi předtím besedovala nejen o literatuře, ale 
i o knihovnické profesi. A potřetí jsem si ji připo-
mněla ve chvíli, kdy jsem přemýšlela, jak dopl-
nit text o pohádkoterapii a biblioterapii, a znovu 
jsem si uvědomila možnosti knihovníků zejména 
v individuálně cílených službách.

Poslední dva ročníky jsem v podzimním čísle 
v úvodnících psala zejména o způsobu léta, které 
přestalo být okurkovou sezonou a stalo se naopak 
velmi pracovním. Ani letos tomu nebylo jinak. 
Oproti uplynulým událostem – ukončení projektu 
internetizace knihoven a razantní snížení dotace 
regionálních funkcí –, kdy nám horké léto připra-
vili politici a zřizovatelé, jsme se tentokrát o pra-
covní léto postarali sami. V souladu s celostátním 
trendem připravujeme novou koncepci knihoven 
našeho kraje a zároveň i metodický materiál na 
téma informační vzdělávání v knihovnách. Chce-
me, aby oba materiály byly maximálně praktické 
a skutečně využitelné v knihovnách všech veli-
kostí. Stejně jako se stalo každoročním zvykem 
setkání knihovníků, kde jsou po zásluze oceňová-
ni nejlepší knihovníci z regionu, chceme zavést 
i pravidelnou krajskou knihovnickou konferenci. 
První se bude konat 19. listopadu a srdečně vás 
na ni zveme (viz zadní strana obálky). 

Kromě článků na výše uvedená témata před-
stavujeme v podzimním čísle i několik zajíma-
vých knihoven – za všechny budu jmenovat ales-
poň Městskou knihovnu ve Rtyni v Podkrkonoší, 
která získala ocenění v celostátní soutěži Kama-
rádka knihovna. Je potěšitelné, že v letošním roce 
získalo ocenění více knihoven z našeho regionu 
– Knihovna města Hradce Králové, Knihovna 
u Mokřinky Mokré a poněkolikáté zabodovala 

NA SlOVíčKO
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Setkání v MěK ve Rtyni v Podkrkonoší

Markéta Tučková

Jsem velice ráda, že vám mohu představit ve-
doucí Městské knihovny ve Rtyni v Podkrkonoší 
Janu Sehnalovou. Když jsem převzala Obecní 
knihovnu v Batňovicích, bylo mi plno věcí ne-
jasných. Hned jsem věděla, koho mám požádat 
o radu, kdo mě neodmítne. Jana mi nejen poradila, 
vysvětlila, ale i přijela do knihovny a ukázala mi 
besedu pro mateřskou školku. Je to člověk se 
srdcem na dlani. 

Úvodem, bych tě poprosila o krátké představení
Jmenuji se Jana Sehnalová. V knihovnictví 

pracuji od roku 1982, kdy jsem o letních prázd-
ninách nastoupila na své první pracovní místo 
do Střediskové knihovny ve Smidarech. Bylo to 
pro mě nečekané, protože jsem studovala střední 
technickou školu, obor ekonomika zemědělství. 
Jsem holka z vesnice a chtěla jsem pracovat jako 
účetní v místním zemědělském družstvu. Po 

maturitě jsem však nenašla volné místo, a tak 
jsem ráda přijala uvolněné místo v knihovně. 
Než jsem se rozkoukala, byla jsem opět ve škole, 
a nyní už na knihovnické nástavbě, kterou v roce 
1982 otvírala brněnská knihovnická škola v SVK 
v Hradci Králové. Ve Smidarech, pod vedením 
metodičky Táni Čejkové, se mi pracovalo velmi 
dobře. Od mládí jsem se věnovala práci s dětmi. 
Jezdila na letní tábory, vymýšlela různé aktivity 
během roku. V knihovně se mi otevřely dveře ještě 
k pestřejší činnosti s dětmi, kterou jsem už cíleně 
zaměřila na četbu. Tuto práci jsem nepřerušila ani 
po přestěhování do Rtyně v P. Nejprve jsem rok 
pracovala na dětském oddělení v Trutnově a pak 
po mateřské dovolené přešla do Městské knihovny 
Rtyně v P., kde pracuji od roku 1990. Měla jsem 
to štěstí, že jsem vždy pracovala v malé organizaci, 
kde je práce velmi pestrá. Baví mě nakupovat nové 

Městská knihovna ve Dvoře Králové nad La-
bem. O hradecké a mokerské knihovně jsme psali 
v minulém čísle a dvorské knihovně se budeme 
věnovat v zimním čísle. Knihovnu v Novém 
Bydžově, která se v letošním roce musela vypo-
řádat s povodní, představuje její ředitelka Jana 
Lojková. Radostnou zprávu o novém umístění 
a následném rozvoji malé knihovny v Adršpachu 
se dočtete v článku s poněkud bizarním názvem 
Cesta knihovny z márnice do „vilky“. Během léta 
byla přejmenována knihovna v Libošovicích, kte-
rá nyní nese jméno místního zasloužilého pana 
řídícího Antonína Bocha. V čísle dále podrobně 
představujeme zajímavou historii a současnost 
Sdružení knihoven České republiky (SDRUK). 
Článků a námětů je opět mnohem více, než se 
nám do jednoho čísla může vejít, a tak se zároveň 

omlouváme, že jsme z technických důvodů neza-
řadili rubriku Nové trendy. 

Na závěr bych ještě chtěla poděkovat kolegyni 
Haně Hylmarové ze Staré Paky za její dlouhole-
tou aktivní práci v redakční radě. Odchází z re-
dakční rady na vlastní žádost a z rodinných dů-
vodů. Dosud za ni marně hledáme náhradu. Další 
změnou je odchod kolegyně Petry Řoutilové na 
mateřskou dovolenou. Místo ní začala v redakční 
radě pracovat její kolegyně Vladimíra Buchtová. 

Přeji čtenářům a uživatelům knihoven našeho 
kraje, aby se jejich knihovna pro ně stala místem, 
kde mohou spočinout, načerpat nové síly a záro-
veň najít poučení jak dál. Místem, kde je jim dob-
ře, kde naleznou odpovědi na své otázky a kde je 
o ně všestranně pečováno.
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knihy, katalogizovat je, pracovat s dětmi i senio-
ry, půjčovat. Práce v knihovně mi přináší radost 
i uspokojení a jsem ráda, že jsem nepromarnila 
nabídnutou šanci na začátku.

V letošním roce jsi poprvé navštívila, jako člen-
ka komise soutěže „Vesnice roku Královehra-
deckého kraje“, celkem 31 obecních knihoven. 
Jak bys zhodnotila sedmidenní putování po 
knihovnách?

Putování po soutěžících vesnicích bylo pro mě 
velmi zajímavé. Mám radost z šikovných lidí, kteří 
se o svoji obec s láskou starají. Všude, kam jsme 
přijeli, to bylo vidět. Jen mě mrzelo, že vesnických 
knihoven jsem viděla málo. Starostové chtěli 
ukázat nová hřiště, opravené budovy, vysázené 
stromy… Knihovny, které jsem viděla, byly pěkné. 
Všude fungují výměnné soubory, takže i do malé 
obce se dostanou nové a žádané tituly knih. Chybě-
ly však knihovnice, které by o své práci pohovořily.

Pravidelně zveš do knihovny rtyňské mateřské 
centrum „Bonísek“. Jak probíhá dopolední 
setkání?

Spolupráci s mateřským centrem Bonísek jsem 
navázala asi před pěti lety. Pravidelně 2x ročně zvu 
maminky s malými dětmi na návštěvu knihovny. 
Vyprávíme si o nových knihách a časopisech, které 
by maminkám mohly pomoci při výchově dětí. 
Představujeme si knihy o logopedii, zábavné hry 
pro rodiče a děti… Využili jsme nabídky firmy Ce-
iba a nakoupili dětské židličky z řady „Mumínků“ 
a dětskou knihovničku v podobě kohouta. Rádi 
bychom vytvořili příjemné prostředí v knihovně i 
pro tak malé děti. Rozšířili jsme nabídku leporel, 
a to i výukových. Na setkáních dětem vyprávíme 
klasické české pohádky (např. O Budulínkovi, 
Červená Karkulka, Tři prasátka…), při kterých 
využíváme zalaminované velké barevné obráz-
ky, provázející děti dějem. Maminkám se akce 
líbí, což dosvědčují jejich přihlášky do knihovny 
a pravidelné návštěvy.

V knihovně se asi nejvíce věnujete dětským 
čtenářům. Co všechno vaše knihovna nabízí 
právě dětem? 

Cílem naší knihovny je výchova nových 

čtenářů. Snažíme se nabízet rozmanité aktivity, 
abychom děti vedli ke čtenářství. Pravidelně 
u nás probíhají výukové programy pro děti z MŠ 
i ZŠ. Na podzim děláme ve spolupráci s Obecní 
knihovnou v Batňovicích „Pohádkové putování“ 
pro MŠ a 1. třídy ZŠ. Děti jsme hravou formou 
seznamovali s osobností a dílem Václava Čtvrtka, 
loni to byl život zvířátek. Pravidelně se zapojujeme 
do celostátních aktivit KDK SKIP (např. SUK, 
Noc s Andersenem, Kde končí svět, My všichni 
jsme Východočeši, Den pro dětskou knihu, Paso-
vání čtenářů, Lovci perel, Březen – měsíc čtenářů, 
Týden knihoven). Několikrát jsme zorganizovali 
„Týden poezie“ nebo akci „Celé Česko čte dětem“. 
Pravidelně zveme spisovatele na besedy.

Vím, že nezapomínáš ani na seniory a dospělé. 
Jaké služby a akce mohou využít?

Další velkou skupinou čtenářů v naší knihovně 
jsou senioři. Nechceme ani na ně zapomínat. Pra-
videlně je informujeme o nových knihách a aktivi-
tách v místním Zpravodaji, ve vývěsní skříňce na 
náměstí nebo na webu knihovny. V rámci Týdne 
knihoven pro ně připravujeme přátelské setkání, 
na kterém si vyslechnou přednášku nebo besedu. 
Nechybí ani malé občerstvení. Nemocným nebo 
přestárlým čtenářům nabízíme donáškovou službu. 
Pro jednodušší orientaci v nabízené literatuře jsme 
beletrii opatřili piktogramy, které graficky vyjad-
řují téma. Čtenáři si tuto službu velmi pochvalují.

Která kniha pro dospělé je nejčtenější?
Mezi nejčtenější knihy patří romány Simony 

Monyové – Milostná strategie, Jednou nohou 
v blázinci, Dvacet deka lásky. Z naučné literatury 
to je kniha od Emíry Khidayer Život po arabsku. 

A u dětských čtenářů?
U dětských čtenářů je nejoblíbenější knížka 

Stanislava Rudolfa Zatmění srdce. Hned na dru-
hém místě je Karel Poláček Bylo nás pět. Z naučné 
literatury je nejčtenější kniha Francisca Arredonda 
Dinosauři a fascinující pravěký svět.

Máš v knižním výpůjčním fondu „poklad“ – 
knihu, které si vážíš?

Pro mě jsou pokladem všechny knihy o Rtyni 
v P. Na prvním místě Rtyňská vlastivěda, která 



6 U NÁS • PODZIM 2013

ŠuMNé KNiHOVNy

Jana Sehnalová

Ke 200. výročí narození K. J. Erbena připravila 
naše knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší přednášku 
a prezentaci o autorově životě a díle pro žáky 
2. stupně základní školy. Do prezentace jsme za-
řadili i informaci o nové naučné stezce, která vede 
za poznáním Miletína a poznáním života místního 
rodáka K. J. Erbena. Naučná stezka o délce 5 km 
byla otevřena 19. července 2010. Začátek stezky, 
která má 10 zastavení, je u Erbenova rodného 
domku. Stezka opouští Miletín severním směrem a 
vede nás k vyhlídce na Miletín, kde je zastavení č. 4. 
Dřevěná socha Pána na koni zaujme zejména děti, 
které do schránky můžou vhodit svá přání. U Sva-
tojánských lázní se stezka vrací zpět k Miletínu. 
Závěr stezky je v centru města, kde je u Erbenova 
pomníku zastávka č. 8, o kousek dále u věže a kos-
tela jsou poslední dvě zastávky, č. 9 a 10. 

Učitelka českého jazyka a literatury byla tak 
nadšená, že se rozhodla uspořádat školní výlet 
pro žáky 8. třídy, kde byla třídní učitelkou, právě 
do Miletína. Oslovila mě, zda bych jí pomohla 
připravit program. Na jeden den jsme naplánovali 

návštěvu rodného domku K. J. Erbena a procházku 
po naučné stezce. Druhý den se k nám připojila 
knihovnice Věra Trybenekrová z Městské knihov-
ny Jičín, kterou jsme požádali o spolupráci. Víme, 
že jičínská knihovna nabízí podobnou aktivitu 
školám okresu Jičín.

Autobusem jsme společně dojeli do blízkých 
Lázní Bělohrad a odtud jsme se vydali na literární 

Putování po stopách K. J. Erbena

obsahuje ucelené informace o obci. V poslední 
době se fond knihovny rozšířil o práce místních 
badatelů - Ing. Jana Macha a Mgr. Adolfa Gréce.

Chtěla bys v knihovně něco zlepšit, zmoder-
nizovat?

Moje plány do budoucna jsou jasné už několik 
let. Naše dětské oddělení je velmi malé a všechny 
akce pro děti jsou náročné na prostorové uspořá-
dání. Jednání se zřizovatelem je zatím bezvýsledné. 
V našich záměrech nás podporují i čtenáři, kteří se 
mimo jiné i k této situaci vyjadřovali minulý rok 
v rámci průzkumu uživatelů. Přála bych si, aby 
dětské oddělení bylo místem setkávání a trávení 
volného času dětí. Letos na podzim plánuji vytvořit 

několik tematických kufříků. Podle zájmu bych je 
do budoucna ještě rozšířila.

Touto cestou bych chtěla Janě i Nadě (kole-
gyně) poděkovat za velmi úzkou spolupráci mezi 
Obecní knihovnou Batňovice a MěK Rtyně v Pod-
krkonoší. Dělíme se o veškeré nápady, informace 
a není mezi námi rivalita ani konkurence. Vždy se 
těším na společná setkání u nich v knihovně, kde 
se nabíjím do další knihovnické práce. Děkuji!

Přeji, aby se jim splnil sen o větším dětském 
oddělení, vždyť v letošním roce v soutěži „Ka-
marádka knihovna“ v kategorii do 3000 obyv. se 
rtyňská knihovna umístila na krásném 2. místě. 
Gratulujeme!
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vycházku přes Byšička, Bílou Třemešnou až do 
Miletína. Během cesty jsme si recitovali balady ze 
sbírky Kytice. Na mírném návrší zvaném Byšička 
jsme našli kostelík sv. Petra a Pavla se hřbitovem. 
Panorama místa je tu nádherné, každému roman-
tikovi musí zaplesat srdíčko. Ne nadarmo sem 
Karel Jaromír Erben zasadil děj své básně Sva-
tební košile, kterou jsme si na tomto kouzelném 
místě přečetli. V kostele v Bílé Třemešné, který 
nám paní kostelnice otevřela, jsme se seznámili 
s baladou Poklad, u rybníka s baladou Vodník. 
Putování bylo pomalu u konce. V Miletíně jsme 
si společnými silami shrnuli všechny znalosti 
o autorovi a jeho díle. 

Děti jsme se snažili zajímavou formou seznámit 
s regionálním autorem, kterého probírají v hodi-

nách literární výchovy. Věříme, že takto zažité 
informace si budou dlouho pamatovat.

Jana Lojková

Dříve než se knihovna usídlila ve svém sou-
časném působišti, prošla mnoha formami a místy. 
Předcházely jí různé školní a spolkové knihovny. 
Nejstarší knihovna vznikla již v roce 1847 při 
hlavní škole a pravidelně odebírala knihy vydá-
vané Maticí českou. První spolková knihovna 
byla založena počátkem šedesátých let při místní 
měšťanské besedě. V následujících dvou deseti-
letích vznikaly další spolkové a školní knihovny, 
z nichž byla nejvýznamnější knihovna reálného 
gymnázia, založená v roce l873.

Městská veřejná lidová knihovna zahájila 
činnost v roce 1897. Byla umístěna v levém pří-
zemí novogotické radnice. Podle statistických 
údajů z roku 1900 měla knihovna 2114 svazků, 
půjčovala dvakrát týdně a evidovala 525 čtenářů. 
Počátkem 20. let Jednota darovala čítárnu městu, 
a tak konečně byla knihovna spojena s čítárnou. 
V čítárně odebírali 42 časopisů a 38 titulů novin - 
deníků a jiných periodik. Veřejná knihovna měla 
v roce 1925 celkem 6749 svazků, z toho 3921 

knih zábavných, 2244 knih naučných, 501 časo-
pisů a 85 knih pro mládež.

Od roku 1939 až do roku 1945 byla knihovna 
s čítárnou umístěna v židovské radnici a potom až 
do roku 1961 v bývalém hostinci U Čtyř lip. Od 
roku 1961 do roku l993 se knihovna přemístila do 
prvního poschodí budovy spořitelny. V roce l994 
byla přestěhována do Balounkovy vily v Husově 
ulici, kde sídlí dosud.

Městská knihovna Nový Bydžov
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Pan Josef Balounek byl místní podnikatel, 

který vlastnil v přilehlých Humburkách výrobnu 
cikorky. V Bydžově nechal zbudovat prostornou 
vilu v novofunkcionalistickém stylu s rozlehlou 
zahradou, na jejímž vzniku se podílel tehdejší 
proslulý zahradní architekt z Chrudimi Jan Va-
něk. Po druhé světové válce přešla vila za ne 
příliš vyjasněných okolností do majetku města 
a později sloužila jako mateřská škola. Pár let po 
sametové revoluci byla vila uvolněna pro kultur-
ní klub městských alternativ (MEKKA) a v ná-
vaznosti první patro připadlo knihovně. Od roku 
1997 se ke knihovně přidalo informační středisko 
sloužící pro poskytování turistických informač-
ních služeb.

V současnosti čítá knihovna přes třicet tisíc 
svazků, odebírá okolo 50 titulů periodik a posky-
tuje regionální služby dalším 12 obecním knihov-
nám. Od dubna tohoto roku připadlo knihovně 
také zajištění chodu kulturního klubu MEKKA. 
Pro tři stálé pracovníky knihovny to věru není 
málo. 

Knihovna nabízí své služby širokému spektru 
obyvatel, spolupracuje se školami, pořádá besedy, 
výstavy, hry a soutěže pro děti, účastní se celo-
státních akcí. Mezi jinými jmenujme Noc s Ande-
rsenem, Čtení pomáhá, Mezinárodní týden čtení. 
Několik let pořádá divadelní představení Divadla 
Evy Hruškové a Jana Přeučila, kteří představili 
dětem zábavnou formou české pověsti, řeckou 
mytologii či Aprílovou školu Jiřího Žáčka. 

Nově vzniklo minulý rok Půlení prázdnin, 
akce pro děti, které zůstávají doma. Odpoledne 

plné her a soutěží, večerní táborák, stezka odva-
hy a přespání v knihovně či na zahradě se setkaly 
s velkým ohlasem. Protože letošním tématem Pů-
lení byl výlet do pravěku, přidala se ještě k pro-
gramu dopoledne Pravěká olympiáda.

Týden knihoven s příchodem nového vedení 
knihovny v roce 2011 začlenil do svého progra-
mu promítání filmů o lidských právech z festiva-
lu Jeden svět a následné besedy s odborníky na 
daná témata. Minulý rok knihovna hostila pro-
tagonistu filmu „Na stupních vítězů“, 84letého 
sportovce pana Jiřího Svobodu, aktivistu Gree-
npeace či koreanistu Jaromíra Chladu. Letos se 
čtenáři prostřednictvím filmového plátna vydají 
do Afghánistánu či na Kubu a těšit se mohou opět 
na odborníky na slovo vzaté. Pokud vše dobře 
dopadne, besedovat přijede členka rozvojového 
týmu, která pracovala s afghánskými rodinami, či 
rodilý Kubánec žijící nyní v Čechách.

Několik let knihovna připravuje každý měsíc 
pro seniory trénování paměti a čtenářský kroužek 
seniorů. Pro děti se každý měsíc koná výtvarná 
dílnička, kde si mohou děti vyrobit drobnosti 
z různých materiálů. 

Knihovna spolupracuje se všemi třemi základ-
ními školami, pořádá pro ně tematické přednášky, 
besedy se spisovateli – letos se seznámili s Mi-
lošem Kratochvílem a jeho knihami –, výměna 
knih jednou za měsíc v rámci vyučování je pro 
děti prvního stupně samozřejmostí. Každoroč-
ně knihovnice pasují prvňáčky na čtenáře, letos 
v masce Kašpárka a prince. 

To byly knihovnické radosti všedního dne. Za-
čátkem června letošního roku zasáhla do plánová-
ní vyšší moc. Knihovna se svou krásnou zahradou 
byla zatopena rozvodněnou Cidlinou. Voda na-
tekla do sklepních prostor, kde byly deponovány 
skladové knihy. S enormním nasazením bojovaly 
knihovnice o záchranu knih, společně s hasiči se 
jim podařilo většinu přenést do bezpečí. Nicméně 
okolo pěti set knih padlo velké vodě za oběť. 

Na záchranné akci se podíleli hasiči z přileh-
lých obcí, dobrovolníci z dalekého širokého okolí, 
senioři, kteří zrovna byli přítomni na čtenářském 
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Cesta knihovny z márnice do „vilky“

Marta Lelková

Obecní knihovny jsou různé. Malé – větší, 
fungující – přežívající, pěkné – zchátralé, navště-
vované i mrtvé. To, ke které straně se knihovna 
přikloní, téměř vždy záleží na osobnosti knihov-
níka a vedení obce, respektive její náklonnosti 
k existenci knihovny v obci. Je vždy milé sle-
dovat, když se situace mění z té špatné v lepší. 
Ne tak dávno jsme to mohli sledovat v Obecní 
knihovně v Adršpachu. 

Když se řekne Adršpach, snad každý Čech ví, 
o co jde. Krásné skalní město patří podle anket 

kroužku, čtenáři knihovny, muzikanti ze zkuše-
ben a další ochotní lidé. Když nastane krizová 
situace, mnoho lidí přepne na jiný režim a pomoc 
přichází ze všech stran.

Dřevěné regály musely být zlikvidovány, ko-
vové odolaly záplavové vodě i kanalizaci, která 
celou situaci ještě komplikovala. Pomocnou 
ruku podaly kolegyně z Knihovny města Hradce 
Králové, které do skladu poskytly další postar-
ší kovové regály za zůstatkovou cenu. Všechny 
sklepní místnosti musely být vyklizeny, plynový 
kotel, který byl zaplaven kompletně až po víko, 

je téměř na odpis. Přes měsíc se knihy dosoušely 
na sále klubu, uvolněné pracovnice z veřejně pro-
spěšných služeb knihy třídily a ošetřovaly. Sklep-
ní prostory se nicméně doteď sanují, protože jsou 
vyklizené, uvažuje se o kompletní rekonstrukci 
vody a kanalizace v budově. Hledal se tedy nový 
„domov“ pro knihy ze skladu. Nejlepším řešením 
se jevil převoz knih do budovy bývalé Jednoty, 
kde jsou čisté a prostorné místnosti a instalace 
skladu mimo budovu. Čtenáři si tedy budou mu-
set na vyžádané knihy počkat déle. 

Ale všechno zlé je k něčemu dobré. Sklepní 
prostory budou zrenovovány, odizolovány proti 
vlhkosti, a pokud vše půjde dobře, na nový rok 
budou skladové knihy opět nastěhovány zpět do 
budovy. Ve skladu tak zavládne nebývalá čistota 
a pořádek. Jen budeme pevně věřit, že povodně 
byly opravdu tou více jak stoletou vodou a do 
skladu se podruhé v takové míře už voda nedo-
stane. 

Snad to byl jen symbolický akt, vše staré mu-
selo být odplaveno a pro nás je tu teď připravena 
nová půda. Co do ní zasejeme, jak se nám podaří 
skloubit knihovnickou činnost s kulturním klu-
bem, který má za sebou divokou historii a stále si 
hledá cestu, kudy jít dál, to bude už na nás.
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V Jičíně se sešli básníci

Jana Benešová

Poslední květnovou sobotu pozvala Knihov-
na Václava Čtvrtka v Jičíně spolu se spisovate-
lem a organizátorem literárního života Václavem 
Francem spřátelené, známé i méně známé literár-
ní spolky a kluby i jednotlivé básníky na celoden-
ní setkání a básnění. Chtěli jsme tak s minimál-
ními náklady umožnit setkání poetů a skromně 
navázat na předchozí třídenní Jičínská poetická 
jara a také dát podnět k dalším takovýmto akcím 
nejen v Jičíně.

Název „Letem světem poezie“ předurčil ku-
lisu vystupování jednotlivých aktérů. Všech 
čtyřicet účastníků hned na začátku nastoupilo 
do letadla a vydalo se na let nad naším krajem 
a jeho okolím. Společně jsme navštívili řadu míst, 
abychom opět přistáli v Jičíně. Let to byl celkem 
příjemný, i když občas s mírnými turbulencemi.

První vystoupil Stanislav Kubín, který repre-
zentoval spolek KAL Liberec, a přednesl své 

mezi nejoblíbenější turistická místa v Čechách. 
Kdo Adršpach navštíví, bývá okouzlen nádher-
nou přírodou a rád se tam vrací. Už menšího 
okouzlení se mi dostalo, když jsem poprvé na-
vštívila knihovnu v Adršpachu kvůli provedení 
revize knihovního fondu. Knihovna sídlila u hřbi-
tovní zdi v bývalé márnici. Byla to malá, studená 
a vlhká místnost, která na mě vůbec nepůsobila 
příjemným dojmem. Chlad, který nabízela, mohl 
návštěvník ocenit jenom v tropických vedrech. 
Ale trávit tam v zimě delší chvíli netoužil asi ni-
kdo. Vydržet to musela jenom knihovnice. Jen 
rychle vrátit a vypůjčit knihu, o jiné činnosti 
knihovny nebylo možné ani přemýšlet. Knihovna 
měla před sebou do budoucna dvě možnosti. Buď 
jeden krok dozadu „na hřbitov“, to by byl asi jed-
nou provždy konec knihovny v Adršpachu, nebo 
pryč od hřbitovní zdi a do nového života. Naštěstí 
zvítězila druhá alternativa. Vedení obce rozhodlo 
o rekonstrukci dvoupodlažní vily, ve které sídlí 
mateřská škola. Velká rekonstrukce se vztahova-
la i na přízemní prostory vily, které byly doposud 
nevyužité. Až doposud byly temným, vlhkým 
skladištěm. Myšlenka využít je pro občany obce 
se zrealizovala na konci roku 2012. V krásné 
budově, připomínající zámeček, si kromě kadeř-
nictví, pedikúry a masáží našla místo i knihovna. 
Musím přiznat, že přechod ze hřbitova do „vilky“ 

byl velkým krokem vpřed. Z knihovny se stalo 
příjemné místo lákající k pobytu. Byla vybavena 
novým nábytkem, doplněna knižními novinkami. 
Konečně si v knihovně mohou najít místo i děti. 
V předchozích prostorách to možné nebylo.

Přibylo čtenářů i uživatelů internetu. Kdo si 
chce v knihovně přečíst časopis nebo jenom po-
sedět při kávě a popovídat s knihovnicí, může tak 
učinit v příjemném prostředí. 

Vždy jsem si myslela, že z márnice se už dá jít 
jenom do hrobu, ale není to tak. V Adršpachu se 
rozhodli pro život knihovny a dokázali to. Přeje-
me jim, aby v budoucnosti viděli, že jejich roz-
hodnutí bylo dobré a prospěšné obyvatelům.

ŠuMNé KNiHOVNy
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pásmo „Lahodná vteřina“. Následovali zahranič-
ní hosté, které doprovázela jejich překladatelka 
a zástupkyně předsedy Střediska východočes-
kých spisovatelů a zároveň vedoucí oblasti Hra-
decko Věra Kopecká: Alexandr Gordon ze Lvova 
a Elźbieta Gargaĺa a Krzysztof Kobielec z Walbr-
zychu. Prostřídání polských veršů s českým pře-
kladem bylo zajímavé. 

Jedno z nejvydařenějších a určitě nejvtipnější 
vystoupení předvedli členové Spolku přátel krás-
ného slova Hradec Králové: Zuzana Hloušková, 
Jan Hloušek a Jaroslav Svoboda. Na ně navázal 
charismatický Kamil Princ z Nymburka, který se 
Spolkem úzce spolupracuje. Vtipnou prózu pak 
přečetl Jan Řehounek z Nymburka.

Dále se představil mělnický klub Pegas, repre-
zentovaný Zdenkou Líbalovou, Jindrou Lírovou, 
Ludvíkem Kůsem, Ilonou Teplohorskou a Jaro-
slavem Snerchem.

Věra Kopecká vystoupila podruhé a předsta-
vila Středisko východočeských spisovatelů, před-
nesla své verše a uvedla vystoupení dalších čle-
nů Střediska: Věry Novotné, Dragy Zlatníkové 
a Marie Ungrádové. 

Následovalo vystoupení, které se mi líbilo nej-
více a jevilo se mi téměř profesionální. Své verše 
přednesl Aleš Misař za kytarového doprovodu Ji-
řího Vetešníka, oba z bývalého spolku Vějíř.

Závěr patřil domácím. Jičín reprezentovali 
Vendulka Kroupová, Josef Jindra a Václav Franc, 
který také ohlásil přistání a vyjádřil naději, že se 
zase někde někdy sejdeme.

Celý den provázela hudební skupina Ze šuplí-
ku, která hrála vlastní autorské skladby. Tvoří ji 
členka jičínského literárního spolku LiS Dana Be-
ranová (texty, zpěv), Hynek Beran (hudba, kytara, 
harmonika) a Jaromír Kejval (housle, hudba).

Cíl výletu – Knihovna města Hradce Králové

Dana Malá

Květen a červen patří mimo jiné k výletním 
měsícům – když mohou být školní výlety, tak 
může být i knihovnický – na 16. 5. 2013 připravi-
la naše paní regionální knihovnice v Jičíně Dana 
Michlová zájezd do nově otevřené Knihovny 
města Hradce Králové a jako bonus byla prohlíd-
ka Labyrintu loutek divadla Drak.

Už začátek na autobusovém nádraží v Jičíně 
byl prima – zájezdový autobus, který by nás mohl 
dovézt až do Chorvatska, ale my počítali s Hrad-
cem Králové.

Myslím, že knihovna předčila naše očekávání, 
protože do továrního objektu umístit knihovnu je 
přinejmenším zajímavý a odvážný nápad. Ujala 
se nás metodička knihovny paní Kateřina Hu-
bertová; v multifunkčním sále nás v krátkosti při 
malém občerstvení seznámila s historií budovy 

a s její postupnou přestavbou pro potřeby provo-
zu knihovny.

Knihovna je tedy v budově bývalé známé to-
várny Vertex a provoz byl zahájen v březnu toho-
to roku. Přizpůsobit výrobní haly zcela opačnému 
účelu byl velký úkol i výzva pro architekta Davi-
da Vávru, který byl nadšen z daného prostoru, ale 
prostor bylo nutno rozčlenit pro práci knihovníků 
a potřeby čtenářů.

Interiér je zajímavě řešen i vybaven po stránce 
estetické i účelové. Vychytávky, které by měly 
být dostupné i v jiných podobných zařízeních: 
- biblioboxy před budovou knihovny
- komfort pro nevidomé – označení dveří, in-

formační tabule a mapky s vysvětlivkami 
v Braillově písmu, orientační pásky na podla-
ze atp.
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Není malování jako malování

Miroslava Cvejnová

Ve dnech 8. až 12. července byla Městská 
knihovna v Dobrušce pro veřejnost uzavřena 
z důvodu malování. To se stalo za dobu jejího 
jedenáctiletého působení v této budově poprvé. 
Všichni se potýkáme s napnutým rozpočtem, je-
hož výše se rok od roku spíše snižuje, přičemž 
náklady se rok od roku spíše zvyšují. I proto se 
malování a modernizace týkala pouze oddělení 
pro dospělé a foyer. 

Schválení prostředků na modernizaci je však 
jedna věc a samotná realizace je věc diametrál-
ně odlišná. V průběhu přípravy musí knihovnice 
překonávat řadu nástrah a řešit úkoly, které pří-
slušejí spíše designérům a bytovým architektům. 
Ovšem v rozpočtu na služby odborných poradců 
už nezbylo.

Po dlouhých diskuzích (dokážete si představit 
5 žen, jak se shodnou na jedné vizi?) jsme se ko-
nečně shodly s tolerancí nám vlastní na koneč-
ném řešení. 

V očekávaný den D – v pondělí 8. července 
– jsme už v 6 ráno čekaly malířskou firmu. Vše, 
co šlo odnést, jsme z malovaných prostor vykli-
dily už předem, teď zbývalo „jen“ přikrýt regály 
s knihami a koberce. Nutno podotknout, že tři 

malíři zvlád-
li vše přikrýt, 
oblepit, zasád-
rovat, dvakrát 
v y m a l o v a t 
včetně našich 
b a r e v n ý c h 
anomálií a vše 
zase sklidit 
a uklidit za 
jednu dvanác-
t ihodinovou 
pracovní smě-
nu. Den to byl 
dlouhý, ale na 
jeho konci už 
jsme viděly 
náš designér-
ský záměr v jasnějších barvách. 

Máme skvělou paní uklízečku, která průběžně 
uklízela, myla a leštila už od pondělí, takže my 
knihovnice jsme byly jen v roli pomocných uklí-
zeček. Kdo by si myslel, že jsme neměly co dělat, 
hluboce by se mýlil. V dětském oddělení jsme se 
pustily do vyřazování knih a časopisů a dalších 
prací, na které při běžném provozu nezbývá čas 

- v dětském oddělení herna – prostor pro děti 
i rodiče

- v oddělení dospělých studijní boxy
- informační středisko Europe Direct – čeština, 

angličtina, španělština 

Zkrátka tato knihovna je dobrou reprezentací 
tohoto oboru.

Po přestávce na oběd jsme společně přešli do 
Labyrintu při známém divadle Drak. Myslím, že 
většina z nás si nedovedla představit, jak bude La-

byrint vypadat. Rekonstrukcí historicky cenného 
objektu Nálepkových kasáren z druhé poloviny 
18. století vznikly prostory pro potřeby divadla, 
tedy pro vytvoření Labyrintu loutek ze slavných 
inscenací divadla. Součástí je i kreativní dílna, 
kde si mohou návštěvníci sami vyzkoušet proces 
vytváření divadelních inscenací – velice zajímavé 
a poučné.

Výlet knihovnic se opět povedl – sešli se kni-
hovnice a knihovníci, kteří se rádi spolu setkají 
i poznávají nové – díky pí Michlové.
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a klid. Po vyčištění koberce a jeho uschnutí jsme 
začaly s „konečnou fází“, nalepováním dekorač-
ních samolepek na nově vymalované stěny v od-

dělení pro dospělé. I tahle činnost byla ukázkou 
naší souhry a tolerance, a proto jsme to během 
jednoho dne zvládly. Zbývalo tisíc drobností, aby 
se mohlo v pondělí 15. července otevřít. Ve foyer 
máme novou pohovku, v půjčovně pro dospělé 
čtenáře nový koutek pro děti, pohodlná křesla, 
na míru vyrobené pojízdné vozíky na odkládání 
knih a nové obrazovky u počítačů.

Po týdnu nezvyklé práce, která nás mnohdy 
vyčerpala víc než rutinní nápor čtenářů, jsme 
v pátek mohly domů odcházet s pocitem dobře 
vykonané práce. 

P. S. Za rok chceme malovat v dětském oddě-
lení, tak nám držte palce.

ŠuMNé KNiHOVNy

Soutěž „Vesnice roku 2013“ 
očima nového komisaře

Jana Sehnalová

Letos poprvé jsem měla možnost pracovat jako 
komisař, delegovaný za SKIP, v soutěži „Vesnice 
roku“. Byla to pro mě zcela nová zkušenost. Do 
soutěže se přihlásilo 31 obcí Královéhradeckého 
kraje, které v červnu navštívila komise složená 
z 10 členů – zástupců Ministerstva zemědělství 
ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Spolku 
pro obnovu venkova ČR, Svazu měst a obcí ČR, 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Spo-
lečnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a SKI-
Pu. Během sedmi pracovních dnů jsme zavítali do 
všech soutěžících obcí. Starostové se kultivovaně, 
jindy velmi vtipně snažili co nejlépe prezentovat 
svoji obec a práci v ní. Viděli jsme krásně opra-
vené sakrální památky, vysázenou novou zeleň, 
pozemky připravené pro stavbu nových domků, 
opravené školy, školky… Každá soutěžící obec 
se měla čím pochlubit. Pro mě to bylo velmi po-
těšující. Pocházím z vesnice a mám velkou radost, 
že i na venkově se lidem daří, umějí napsat granty, 
získat dotace, zlepšovat svůj domov. 

Velmi jsem se těšila i na venkovské knihov-
ny. Trochu jsem byla zaskočená tím, že jen málo 
starostů chtělo svoji knihovnu ukázat. Nakonec 
jsem jich viděla jen asi polovinu. Nejlépe by 
svoji práci jistě odprezentovaly samy knihov-
nice, ale ty většinou v knihovnách chyběly. Při 
samotném rozhodování mně pomohly metodičky, 
pod které knihovny spadají. Nejvíce údajů jsem 
získala o knihovnách, které spadají pod metodic-
ké vedení Bc. Kateřiny Hubertové z Knihovny 
města Hradce Králové. I z ostatních pověřených 
knihoven se mi ozvali, ale jejich údaje byly vel-
mi skrovné. Spoléhala jsem tedy na osobní ná-
vštěvu a rozhovor s knihovnicí přímo v soutěžící 
knihovně. Jak už jsem uvedla, to nebylo ve vět-
šině případů vůbec možné. Pro příští rok musí-
me na krajské úrovni vymyslet systém, jak tyto 
knihovny hodnotit. Budu velmi ráda, když zahá-
jíme diskusi s pověřenými metodičkami bývalých 
okresů, jak na to. Byla bych ráda, kdybych už 
dopředu měla údaje o pestré činnosti soutěžících 
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Malé knihovny, které by bylo zajímavé vidět

Eva Semrádová

Jaký „genius loci“ přitahuje lidi do nejčas-
těji navštěvovaných knihoven? Jaká je knihovna, 
kam chodí třetina vesnice? Proč se zrovna v této 
vsi rodí o tolik víc dětí, které čtou, než v té vaší? 
Může za to knihovník? Má neobvyklé nápady, 
znalosti, větší finance či podporu obce? Nebo je 
základem úspěchu nová budova, pohodlné sedač-
ky a dveře otevřené každý den? Žebříčky úspěš-
ných poskytují pár tipů, kam se můžeme vydat pro 
odpovědi.

Královéhradecký kraj je charakteristický 
velkým počtem malých obcí, a tak měly malé 
knihovny, které se umístily na nejvyšších příč-
kách pomyslných žebříčků, velkou konkurenci. 
V kategorii vesnických knihoven do 500 obyvatel 
se porovnávalo celkem 211 knihoven. Jako kraj-
ský parametr pro měření jsme stanovili medián 
(tj. střední hodnotu) výkonů všech knihoven dané 

skupiny a knihovny jsme hodnotili podle údajů, 
které o sobě vykázaly v ročních statistikách. 

Knihovny s nejvyšším počtem předplatitelů:

Skupina I.
Malé vesnické 
knihovny v obcích 
do 500 obyvatel

O
bs

lu
ho

va
né

 
ob

yv
at

el
st

vo % registr. 
uživatelů 
z počtu 
obyvatel

medián 10,2
1 RK Mokré 152 52,6
2 RK Lupenice 268 49,6
3 HK Probluz 133 40,6
4 HK Popovice 70 38,6
5 NA Řešetova Lhota 184 37,0
6 JC Tuř 165 36,4
7 HK Stará Voda 135 33,3
8 JC Bříšťany 241 32,4
9 NA Dolsko 35 28,6
10 NA Vršovka 119 28,6

obecních knihoven.

Letos soutěž vyhrála a Obecní knihovnou 
roku 2013 Královéhradeckého kraje se stala 
Obecní knihovna v Kratonohách. Knihovna 
zde má dlouhou tradici. Byla založena již v roce 
1920 a za tu dobu se zde vystřídala dlouhá řádka 
dobrých knihovníků a knihovnic. Největší roz-
květ knihovny v poslední době byl za působení 
knihovnice Mgr. Lenky Václavíkové Antošové 
od února 2011 do prosince 2012, kdy se z rodin-
ných důvodů z obce odstěhovala. V knihovně v té 
době kulminoval zájem dětí i dospělých nejenom 
o knížky, ale i o přidané aktivity. Výtvarné díl-
ny, literární soutěže, Noc s Andersenem… to je 
krátký výčet akcí, které se tu odehrávaly. Vše za 
vstřícné podpory obce. Knihovna je umístěna ve 

zrekonstruovaném objektu uprostřed vsi společně 
s poštou a obecním úřadem. Knihovna své akti-
vity propaguje ve své webové prezentaci http://
kratonohy.webk.cz/. Navštěvuje ji 88 čtenářů, 
z toho 43 dětí. Od ledna 2013 má knihovna no-
vou knihovnici paní Pavlínu Jílkovou, která dou-
fejme bude pokračovat v dobře našlápnuté cestě 
a využije potenciál této knihovny.

Mezi velmi pěkné patřily i další navštívené 
knihovny. Např. v Mokrém (cena v roce 2009), 
Velichovkách (cena v roce 2007), Suchém Dole, 
Nepolisech, Podbřezí, Holovousech, Libuni… 
Bohužel, vyhrát může jen jedna knihovna. A tady 
je na místě poděkovat všem vesnickým knihov-
nicím za jejich záslužnou práci. Věřte, že i u vás 
se mi líbilo.
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Knihovny nejvíce navštěvované:

Skupina I.
Malé vesnické 
knihovny v obcích 
do 500 obyvatel

O
bs

lu
ho

va
né

 
ob

yv
at

el
st

vo Počet 
návštěv na 
1 obyvatele

medián 1,0
1 RK Mokré 152 16,3
2 RK Kounov 249 8,8
3 NA Česká Metuje 323 6,4
4 JC Ostružno 93 5,9
5 TR Vilantice 204 5,5
6 JC Vrbice 119 5,3
7 JC Úhlejov 155 4,5
8 JC Sobčice 275 4,4
9 JC Libošovice 486 4,0
10 TR Kohoutov 265 3,7

i do malé knihovny přes web:

Skupina I.
Malé vesnické 
knihovny v obcích 
do 500 obyvatel

O
bs

lu
ho

va
né

 
ob

yv
at

el
st

vo Počet 
virtuálních 
návštěv na 

obyv.

medián 0,002
1 TR Hřibojedy 209 0,239
2 TR Suchovršice 365 0,088
3 TR Bílé Poličany 156 0,071
4 NA Vlkov 387 0,059
5 TR Vilantice 204 0,059
6 TR Velký Vřešťov 223 0,036
7 TR Kuks 254 0,020
8 RK Mokré 152 0,013
9 TR Lanžov 197 0,010
10 TR Dolní Brusnice 367 0,008

Výpůjční služba není přežitek:

Skupina I.
Malé vesnické 
knihovny v obcích 
do 500 obyvatel

O
bs

lu
ho

va
né

 
ob

yv
at

el
st

vo Počet 
výpůjček 

na 1 registr. 
uživatele

medián 18,3
1 TR Vilantice 204 213,8
2 RK Olešnice v Or. h. 466 194,4
3 NA Česká Metuje 323 82,8
4 HK Urbanice 351 74,1
5 JC Červená Třeměšná 159 68,0
6 NA Červená Hora 202 60,4
7 NA Otovice 364 56,9
8 HK Libřice 288 56,7
9 NA Hustířany 170 56,3
10 NA Křinice 426 54,9

Knihovna baví a vzdělává:

Skupina I.
Malé vesnické 
knihovny v obcích 
do 500 obyvatel

O
bs

lu
ho

va
né

 
ob

yv
at

el
st

vo Kulturní 
a vzdělávací 

akce na 
1 000 obyv.

medián 0,0
1 RK Mokré 152 223,7
2 HK Ohnišťany 306 169,9
3 JC Ostružno 93 129,0
4 JC Libošovice 486 70,0
5 HK Žiželeves 164 61,0
6 HK Stará Voda 135 59,3
7 JC Vršce 238 54,6
8 NA Suchý Důl 425 44,7
9 JC Prachov 95 42,1
10 JC Úhlejov 155 38,7

Žebříčky výkonů městských a velkých ves-
nických knihoven si můžete prohlédnout ve stati-
stické ročence Knihovny Královéhradeckého kra-
je v roce 2012, kterou vydáváme jako CD přílohu 
tohoto zpravodaje a je dostupná na webu krajské 
knihovny: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/
Dokumenty/Dokumenty-ke-stazeni.aspx
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Možnosti knihoven

Václav Mertin

Veřejné knihovny mohou mít pro dítě obrov-
skou přitažlivost. Nikde doma totiž nemají tako-
vé množství rozmanitých a lákavých knížek, jako 
mu může nabídnout knihovna. Navíc bychom ne-
měli zapomínat na jednoduchou zkušenost, podle 
které knížky v domácí knihovně mohou být sice 
nepřečtené, ale jsou okoukané, tedy vlastně zná-
mé, takže třeba ani nejsou příliš lákavé. Naproti 
tomu v cizí knihovně lze vždy najít něco nezná-
mého, a tedy i zajímavého. V knihovně je také 
nikdo nebude zkoušet z hlavní myšlenky díla, ze 
žánru, dítě nemusí znát ani autora ani ilustrátora, 
dokonce ani nemusí tlumočit obsah díla. Úplně 
postačuje, že se mu knížka líbila nebo nelíbi-
la. A ještě jedna věc mluví ve prospěch veřejné 
knihovny. Dítě není vystaveno takovému stresu, 
když se mu knížka nelíbí a ono ji vůbec nepřečte. 
Naproti tomu knížky doma jsou za peníze a ro-
diče pokládají za zbytečné kupovat nové knížky, 
pokud dítě nepřečetlo původní. 

Má to ovšem jednu podmínku, dítě musí do 
knihovny přijít, přihlásit se a dále ji navštěvovat. 
A to je pro řadu dětí problém. Dokud neumí moc 
číst, tak čtení zpravidla nepatří mezi oblíbené čin-
nosti. Takže proč by ještě chodilo do knihovny? 
Jenže to je naše rodičovská chyba. Do knihovny 
jsme s dítětem měli začít chodit již v předškolním 
věku. První kroky tedy mají udělat rodiče, ale 
trvalost je ovlivněna zároveň přístupem samot-
né knihovny. Ta může pouze trpně čekat na své 
malé zákazníky, ale také může spolupracovat se 
školami, nabízet návštěvy knihovny, lákat děti na 
rozmanité akce a svým osobním přístupem udr-
žovat jejich zájem o knihovnu i knížky a čtení.

Knihovny jsou zejména v oblasti podpory dět-
ského čtenářství dostatečně agilní. Je obdivuhod-
né, jaké aktivity vymýšlejí a realizují s minimální-
mi prostředky knihovnice dětských oddělení. Jen 
výjimečně některý neznalý ředitel knihovny neví, 
že o čtenářství se rozhoduje v předškolním obdo-

bí a na začátku školní docházky, a směřuje aktivi-
ty knihovny spíše do podstatně vyšších věkových 
kategorií. Jenže když nezíská děti, v pozdějším 
věku se potřeba a návyk číst a chodit do knihovny 
vytvářejí mnohem obtížněji. Podstatný kus závisí 
na míře osobního přístupu „dětských“ knihovnic. 
Pro dítě je důležitý citový vztah, osobní znalost, 
sympatie k osobě dospělého, někdy i pomoc při 
výběru knížek. Přes vztah ke knihovnici či kni-
hovníkovi se může posilovat vztah ke knize a ke 
čtenářství. Dětská oddělení tedy nemohou pouze 
neosobně skenovat vrácené a půjčované knihy, 
jako to dělají s dospělými ve velkých knihovnách. 
Dětské oddělení knihovny nemá a nemůže mít 
charakter výrobního podniku, u něhož musíme 
klást důraz na efektivitu. U dětí používáme pod-
statně jiná kritéria, takže je důležité, aby zůstával 
osobní kontakt, bezprostřední pomoc. Knihovna 
nemá stanovené žádné oficiální vzdělávací úkoly 

– ovšem při splnění určitých podmínek je může 
naplňovat v hojné míře. Nedokážu posoudit, na-
kolik moje paní knihovnice Šebková ovlivnila 
můj vztah ke knihám i ke vzdělávání. Osobně jí 
připisuji podstatnější vliv než celé základní škole.

Kdo by si před 16 roky představil, že by tolik 
dětí mohlo strávit dobrodružnou noc v knihov-
ně nejen s Andersenem, ale i se čtením, knížka-
mi a kamarády dnes už po celé Evropě. Dětské 
knihovnice hrají s dětmi divadlo, pořádají zábav-
ná odpoledne pro děti i jejich rodiče, zvou spi-
sovatele na besedy, spolu se školami pasují děti 
na čtenáře… I akce pro předškoláky odpovídají 
přesně tomu, co jsem uvedl výše – o vztahu se 
rozhoduje do značné míry mnohem dříve, než je 
dítě oficiálně čtenář.

Knihovny mají lepší pozici než škola, pro-
tože ta je svazována „osnovami“, očekávanými 
kompetencemi, kontrolami, srovnávacími pro-
věrkami, a proto nutí děti k výkonnosti. A tato 
výkonnost je jen málokdy spojena s potěšením. 
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Naproti tomu knihovny pracují s vnitřní motiva-
cí, zájmem, dobrovolností, a tedy snad i radostí. 
U některých dětí může mít právě tato skutečnost 
rozhodující vliv na utváření vztahu ke čtenářství. 

Knihovna pro děti (i pro staré lidi) musí být 
snadno dostupná. Zatímco v produktivním věku 

není problém dojít, dojet za knihami téměř kam-
koli, v případě dítěte je důležité, aby knihovna 
byla co nejblíž. Vedle veřejných knihoven před-
stavují jednu takovou možnost i školní knihovny. 
Proto bych si přál, aby resort školství programově 
posiloval i školní knihovny. Jakkoli by se mohlo 
zdát, že se jedná o duplicitu, není to pravda.

Jak komunikovat s uživateli se sluchovým 
postižením v knihovnách?

Daniela Ridlová

Poslední dubnový den jsem se zúčastnila 
velice zajímavého semináře s nevšední temati-
kou. Seminář týkající se problematiky sluchově 
znevýhodněných uživatelů knihoven pořádala 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně v rámci projektu 
Bezbariérová knihovna. 

Seminář připravila Mariana Koutská z Peda-
gogické fakulty Masarykovy univerzity, která se 
danou problematikou osobně zabývá. Zazněly 
zde příspěvky na téma specifik lidí se sluchovým 
postižením, jejich kultury, komunikačních pravi-
del a čtenářství. Nechyběly ani přímé zkušenos-
ti osob se zdravotním handicapem s knihovnou 
a s přístupem k životu i k majoritě.

Seminář byl rozdělen do tří ucelených bloků 
a byl překládán do znakového jazyka.

První blok byl věnován zejména teorii, vy-
světlení základních pojmů a legislativě. 

V úvodní přednášce nás Radka Horáková 
z Katedry speciální pedagogiky PdF MU sezná-
mila se světem sluchově postižených a vysvětlila 
nejdůležitější termíny, jako je nedoslýchavost, 
hluchota, stařecká nedoslýchavost, ušní šelest, 
jednostranná hluchota, prelingvální sluchové po-
stižení (vrozené) a postlingvální sluchové posti-
žení. Nastolila i otázku významu sluchu v životě 
člověka, a to zejména pro získávání informací, 
pro orientaci v prostoru a v neposlední řadě v ko-
munikaci pro rozvoj sociálních vztahů. Předná-
šející zdůraznila, že sluchové postižení je jedno 

z nejrozšířenějších somaticko-funkčních posti-
žení a že v České republice žije kolem 500 000 
osob s tímto postižením (většinu z nich tvoří 
lidé se stařeckou nedoslýchavostí) a asi 15 000 
osob je zcela neslyšících. Velmi zajímavé bylo 
vysvětlení termínu Neslyšící (psáno s velkým N). 
Velké písmeno symbolizuje, že neslyšící člověk 
není posuzován podle stavu svého sluchu, ale 
jako příslušník menšinové společnosti. V tomto 
případě se však nejedná o etnickou, ale o jazy-
kovou a kulturní menšinu. Další část přednášky 
se týkala možností korekce sluchového posti-
žení, kompenzace sluchové ztráty, pojednávala 
o jednotlivých typech sluchadel a kochleárních 
implantátů. Závěr přednášky byl věnován ko-
munikačním formám, jako je odezírání, prstová 
abeceda, znakový jazyk, písemná komunikace 
a neverbální komunikace. 

V další přednášce se Marie Horáková z Agen-
tury pro neslyšící APPN, o. s., věnovala službám 
pro neslyšící a sluchově postižené, seznámila nás 
i s příslušnou legislativou. Za zmínku stojí zejmé-
na projekty, jako online tlumočnická služba pro 
neslyšící, zprávy pro neslyšící, tlumočení hudby 
či Tichá kavárna – první pražská kavárna s nesly-
šící obsluhou. 

Druhý blok byl zaměřen na komunitu Neslyší-
cích, jejich kulturu a na různá specifika v komuni-
kaci. V prvním příspěvku Saša Zvonek představil 
středisko Teiresias, které je celouniverzitním pra-
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covištěm Masarykovy univerzity a jehož úkolem 
je, aby studijní obory akreditované na univerzitě 
byly přístupné také studentům nevidomým a sla-
bozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, studen-
tům s pohybovým handicapem či s jiným zdra-
votním omezením. Středisko zajišťuje studentům 
tlumočnický a přepisovatelský dispečink, tech-
nický servis či studijní, jazykové nebo odborné 
poradenství. V rámci přednášky nám představil 
systém Polygraf pro sledování zápisu mluvené-
ho slova v reálném čase a projekt „Hybridní kni-
ha“. Hybridní kniha je multimediální publikace 
kombinující elektronický text s jeho zvukovou 
nahrávkou, doplněná komplexním navigačním 
aparátem. 

V dalším příspěvku nás Robert Milič seznámil 
s brněnským centrem znakového jazyka Trojroz-
měr. Vysvětlil rozdíl mezi českým znakovým ja-
zykem jakožto přirozeným jazykem neslyšících 
s vlastní gramatikou i strukturou a znakovanou 
češtinou, která je umělým systémem. 

Marie Basovníková z Katedry češtiny v ko-
munikaci neslyšících FF UK se v další přednášce 
zaměřila na Neslyšící coby kulturní a jazykovou 
menšinu.

Třetí blok se zabýval čtenářstvím neslyšících. 
Jana Lukáčová z MŠ pro sluchově postižené Br-
no-Lesná představila čítanku pro neslyšící, jejíž 

je autorkou. Čítanka přehledně a jednoduše se-
znamuje žáky s gramatikou, obsahuje vysvětlivky 
obtížných slov, otázky k zamyšlení nad obsahem 
i ilustrace. Nedílnou součástí jsou pracovní listy. 
Dále se s námi podělila o praktické zkušenosti 
s výukou čtení dětí se sluchovým postižením.

Mariana Koutská se ve svém příspěvku snaži-
la zodpovědět otázku přístupnosti českých kniho-
ven pro neslyšící čtenáře. Představila výsledky 
svého výzkumu na téma Začlenění kulturních in-
stitucí do vzdělávání neslyšících, v rámci kterého 
oslovila šest škol pro sluchově postižené a něko-
lik českých knihoven. Přednášku zakončila pří-
klady dobré praxe ze Švédska a Francie.

Pomyslnou třešničkou na dortu bylo závě-
rečné vystoupení studentů výchovné dramatiky 
pro neslyšící DIFA JAMU, kteří nám předvedli 
(zahráli či zatančili) svá „knižní představení“. 
Středobodem představení je originálně vytvořená 
ilustrovaná kniha, která diváka láká vstoupit do 
příběhu.

Celý seminář byl velmi zdařilý, podnětný a in-
spirativní. Jsem pevně přesvědčena, že ve vzta-
hu ke skupině čtenářů se sluchovým postižením 
máme ještě co dohánět :-)

Bližší informace a některé prezentace najdete 
na webu http://bezbarierova.knihovna.cz v sekci 
Semináře.

Pohádkoterapie nejen v Knihovně města 
Hradce Králové

Tisková zpráva KMHK a Božena Blažková

Mnozí z nás už jistě slyšeli o canisterapii, hi-
ppoterapii nebo muzikoterapii, ale slyšeli jste 
o pohádkoterapii? Pohádkoterapie je nová metoda 
psychoterapie, která má pomoci dítěti s jeho pro-
blémy prostřednictvím fantazijního světa pohádek. 

Pohádkoterapie je vlastně odnoží bibliotera-

pie, což je psychoterapeutická metoda zaměřená 
na léčbu knihou. Terapii knihou si může naordi-
novat každý, kdo se dostal do tíživé životní situ-
ace, v níž si sám neví rady, nebo jen hledá útě-
chu, porozumění či touží pomoci svým blízkým. 
Je možné vybírat jak ze všech literárních žánrů 
beletristických (pohádky, příběhy, romány…), 
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tak populárně-naučných (příručky, monografie, 
eseje…) i z titulů na pomezí těchto žánrů (úvahy, 
rozhovory, autobiografie) a poezie. O výběru té 
správné knihy nerozhoduje žánr, ale důležitým 
kritériem je téma knihy, které by mělo korespon-
dovat s problémem čtenáře. Kniha by měla na 
čtenáře působit jako terapeut slova.

Pohádkoterapie je hlavně určená pro děti 
předškolního i školního věku. Snad každé dítě je 
ve svém životě vystavováno problémům a situ-
acím, se kterými si samo neumí poradit a které 
je stresují, ať se jedná o změnu bydliště a s tím 
spojené hledání nových přátel, sourozenecké 
spory, nemoc, rozvod rodičů apod. Jde o situace, 
které s sebou přinášejí bolestné zkušenosti a které 
mohou narušit vývoj osobnosti dítěte. Pohádko-
terapie pomáhá dítěti s jeho problémy prostřed-
nictvím literárního žánru, který je dětem nejbližší, 
tedy prostřednictvím pohádky. V pohádkách se 
mísí reálný svět se světem fantazie a společně vy-
tvářejí skutečnost, která je pro dítě srozumitelná. 
Cílem pohádek je pobavení a poučení posluchače 
či čtenáře. Pohádky napomáhají jak rozvoji fan-
tazie, tak i utváření vlastních názorů a postojů. 
Četba té správné pohádky může dítěti výrazně 
pomoci – ulehčit a ulevit mu od bolesti, zbavit je 
úzkosti a strachu. Díky pohádkám se problema-
tické situace mění v situace obyčejné, které dítě 
dokáže dobře zvládnout.

Pohádka jako terapeutický prostředek je vý-
tvor, který podporuje rozvoj osobnosti dítěte. 
Charakteristickým znakem všech terapeutických 
pohádek je obtížná situace pohádkového hrdiny. 
Jeho strach a obavy mu pomáhají řešit vedlejší 
pohádkové postavy a napomáhá tomu také vývoj 
událostí. Hrdina postupně vítězí nad zlem i nad 
svou úzkostí z něj. Všechny terapeutické pohád-
ky obsahují určité stálé prvky, tj. hlavní téma, 
hlavního hrdinu, další pohádkové postavy a po-
zadí vyprávění. Hrdina vyprávění prožívá emoč-
ně obtížné situace, na které reaguje strachem, až 
úzkostí. Ve vyprávění je popsán druh jeho poci-
tů. Hlavním hrdinou je dítě nebo malé zvířátko, 
s nímž by se mohl malý pacient ztotožnit. Hrdina 
si poradí se všemi nastalými obtížnými situacemi 
s pomocí dalších pohádkových postav, které mu 
umožňují dosáhnout úspěchu a pozitivně myslet 

v náročných situacích. Nakonec hrdina začíná 
vnímat sám sebe pozitivně.

Terapeutické pohádky je třeba využívat tehdy, 
když se dítě nachází v situaci, která v něm vy-
volává úzkost. Prostřednictvím pohádkových pří-
běhů se dítě učí pozitivnímu pohledu na situace, 
které v něm vyvolaly úzkost. Pohádka, která se 
dotýká konkrétních problémů dítěte, mu pomáhá 
vypořádat se s prožitou zkušeností, s nezvládnu-
tými emocemi a dovoluje mu připisovat jim od-
povídající význam a tak úzkost odstranit, nebo 
alespoň snížit. 

S pomocí pohádek se dítě učí pravidlům, kte-
rá vládnou ve skutečném světě, a seznamuje se 
s různými modely chování. Pohádky umožňují 
dítěti prožívat s hrdinou stále nové a nové pří-
hody a emoce. Proto je přínosné, ovšem ne pod-
mínkou, když je pohádkový hrdina přiměřeného 
věku a zažívá podobné problémy jako dítě ve 
skutečném životě. To se pak s hrdinou snadněji 
ztotožní. Například pokud dítě čeká nějaká opera-
ce, je dobré najít takovou pohádku či příběh, kde 
hrdina je v nemocnici a zažívá tam nějaké hezké 
dobrodružství. Takováto pohádka připraví dítě na 
neznámé prostředí a pomůže mu překonat strach. 
Největším přínosem pohádek je právě to, že uka-
zují, jak překonat hrozivé situace. V pohádkách 
vždy zvítězí dobro. Šťastný konec poskytuje dí-
těti, které se cítilo být hrdinou nebo účastníkem 
příběhů, příjemný pocit úspěchu. 

Biblioterapeutem nemůže být každý z nás. 
Biblioterapeut by měl být vnitřně stabilní, umět 
se vcítit do druhé osoby, být odolný proti psy-
chickému zatížení, zajímat se o mezilidské vzta-
hy. Musí být obohacen informacemi z oblasti 
literatury a musí sledovat, jaká literatura vychá-
zí k dané problematice, vědět, jak ji uplatnit 
v terapii. Například v Knihovně města Hradce 
Králové pracuje dětská metodička Bc. Markéta 
Poživilová, která spolu se svými kolegy pořádá 
besedy s dětmi a pomáhá jim s jejich problémy 
právě pomocí pohádkových příběhů. V přípa-
dě zájmu ji můžete kontaktovat, její e-mail je: 
pozivilova@knihovnahk.cz .

Víte, že existuje biblioterapie na webu? Dal-
ší informace, a to nejen na téma pohádkoterapie, 
můžete totiž zdarma získat na webových strán-
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kách http://www.bibliohelp.cz/ . Naleznete zde 
mnoho inspirace pro vlastní činnost v knihovně a 
hlavně širokou databázi knih, které svým zaměře-
ním pokrývají nejrůznější životní zátěžové situace. 
Dle slov autorů webu „byly knižní tituly vybrány 
s ohledem na psychologické aspekty četby - měly 
by se stát pomocníky či rádci v případech, kdy se 
v sobě či ve svém okolí nemůže dotyčný člověk 
vyznat, neví, co si počít, jak se správně zachovat, 
hledá útěchu, porozumění, nebo se chce podívat 
na svět cizíma očima či touží pomoci svým blíz-
kým. Knihy jsou určeny široké veřejnosti pro ja-
koukoliv věkovou kategorii čtenáře (děti, mládež, 
dospělí, senioři). Jsou zastoupeny jak beletris-
tické (pohádky, příběhy, romány…), tak naučné 
knižní tipy (příručky, monografie, eseje…) včetně 
titulů na pomezí obou těchto žánrů (úvahy, roz-
hovory, autobiografie…) a poezie.“ Knihovníci 
mohou pro potřeby své knihovny a čtenářů prů-

běžně využívat celou databázi literatury, ale mo-
hou také svým čtenářům přímo uvedené webové 
stránky doporučit.

Bibliohelp má samostatnou sekci s názvem 
Pohádkoterapie, která se kromě teoretického 
úvodu dělí na několik následujících kategorií: 
Nemoc a postižení, Rodina a nevlastní rodina, 
Sociálněpatologické jevy, Sourozenecké vztahy, 
Strachy a fobie, Šikana, týrání a rasismus, Ško-
la, Výchova a zlozvyky, Vztahy a Změny v životě. 
U jednotlivých knížek je uveden nejen stručný ob-
sah, ale jsou zde k dispozici i otázky a náměty, jak 
s knížkou pracovat.

Uvedené webové stránky dávají možnost i té 
nejmenší knihovně zapojit se do biblioterapie, 
a to tak, že na svých webových stránkách nebo 
přímo čtenáři, kterého něco trápí, doporučí Bib-
liohelp.

Knihovna Antonína Bocha v Libošovicích 
je tu skutečně pro všechny

Božena Blažková

„Snad v Libošovicích přec pannu mám, že tak 
často tudy chodívám,

která je to, neuhádneš, já na všechny se usmí-
vám…

(Fráňa Šrámek: Libošovice)

Obec Libošovice leží nedaleko Sobotky 
v Českém ráji. Spadá pod ni ještě 9 dalších obcí 
a 15 samot. Dohromady zde na poměrně velké 
rozloze 1 982 hektarů žije necelých 500 obyvatel. 
Český ráj, a zejména Sobotecko, je vyhledávanou 
lokalitou pražských chalupářů. Není proto divu, 
že se zde daří kultuře i vzdělávání.

Knihovnu zde už druhým rokem vedou bý-
valé spolužačky z 1. třídy místní školy - Alena 
Pospíšilová a Eva Pantlíková. Knihovna je umís-

těná v prvním patře Obecního domu. K dispozici 
má 2 místnosti, větší využívá jako půjčovnu, kde 
je i pěkně upravený dětský koutek. Nově je zde 
umístěna keramická deska na počest výročí ná-
vštěvy K. H. Máchy (viz článek „Přátelské setká-
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ní spřízněných knihovnických duší“).

Přes chodbu je v malé místnosti kancelář. 
Knihovna velmi zajímavě využívá i schodiště, 
kde se pravidelně každý měsíc koná vernisáž 
výstavy místní galerie Na Návsi. Pro zajímavost 
a třeba i pro inspiraci jsem si opsala názvy letoš-
ních výstav: Jedinečný Český ráj očima fotografa 
Z. Mrkáčka, Obrazy a dřevořezby N. a J. Kalous-
kových ze Železnice, Kresby P. Dolenského „Po-
kora života“ doplněné verši F. Šrámka, Obrazy 
J. Najmana „Krajina mého srdce“, Kresby D. Is-
lové „Mladý svět“ a prázdninová výstava starých 
pohlednic z Libošovicka ze sbírky J. Doudy.

Knihovna se účastní většiny celostátních 
knihovnických akcí. V letošním roce např. vy-
hlásila i své nejpilnější čtenáře mezi dětmi i do-
spělými. Shodou okolností se na prvních 3 mís-
tech v obou kategoriích staly vítězkami čtenářky. 
Nejpilnější z dětí je Markétka Maděrová, která si 
v roce 2012 vypůjčila 59 knížek, a mezi dospělý-
mi byla nejlepší V. Stryalová se 172 výpůjčkami. 
Knihovnice vycházejí vstříc lidem, pro které je 
cesta do knihovny z nejrůznějších důvodů ob-
tížná, a po domluvě nabízejí donášku literatury 
zájemcům až domů. Nedaleko knihovny je Do-
mov pokojného stáří a knihovnice nezapomínají 
ani na jeho obyvatele a pravidelně je chodí po-
těšit četbou a povídáním. Většina akcí knihovny 
je zaměřena na celou rodinu a knihovna se snaží 
spolupracovat se všemi organizacemi a složkami 
v místě. Dokladem toho je např. rodinná veliko-
noční výtvarná dílna, myslivecký den pro celou 
rodinu nebo letní koncert duchovní hudby. Libo-
šovická knihovna se skutečně snaží být knihov-
nou pro všechny.

Jednou z největších akcí letošního léta bylo 
přejmenování knihovny. Na webových stránkách 
http://www.knihovnalibosovice.webk.cz o této 
události informují knihovnice takto:

Od soboty 3. srpna 2013 nese naše Místní 
knihovna v Libošovicích jméno místního oblíbe-
ného a dlouholetého řídícího učitele Antonína 
Bocha. Slavnost pojmenování se konala u příleži-
tosti 2. sjezdu rodáků a přátel Libošovicka. 

Pan řídící, jak bylo zvykem ho oslovovat, učil 
na místní škole celý život. Pocházel ze Škodějo-

va u Vysokého nad Jizerou, vystudoval učitelský 
ústav v Jičíně a po jeho ukončení nastoupil v roce 
1900 do školy v Libošovicích. Zde se oženil s dce-
rou svého staršího kolegy a založil rodinu. Jak 
bývalo dobrým zvykem, byl předním členem větši-
ny místních spolků, sadařil i včelařil, vedl kampe-
ličku i knihovnu. Hrál na housle, měl rád národní 
písničky a společně s dalšími učiteli a muzikanty 
hrával v neděli odpoledne v kvartetu. Z jeho ini-
ciativy byla zorganizována mezi občany sbírka 
a postaven před školou pomník mistra Jana Husa. 
Jeho žáci na něho vždy vzpomínali s velkou úctou 
a láskou. Byl vlídný a laskavý, přísný a důsledný. 
Nepřehlédnutelná osobnost vynikající skromností 
a prostotou. Vzor pro své okolí, symbol dobrých 
venkovských učitelů.

Slavnostního setkání se zúčastnily vnučka 
a pravnučka pana řídícího Antonína Bocha. 
K n i h o v n i c e 
z Olomouce 
paní Eva Ko-
mendová ve 
svém vystou-
pení s lás-
kou a úctou 
v z p o m í n a l a 
na svého dě-
dečka. Ona 
a její dcera 
paní Eva Ma-
líková z Prahy 
nám poskytly 
vzácné foto-
grafie z rodin-
ného archivu 
k uspořádání 
malé výstavky.

Pojmenování knihovny po určité osobnosti je 
vždy velký závazek a zodpovědnost. Budeme se 
snažit, abychom se svojí současnou činností ne-
zpronevěřily odkazu vzácného člověka, výborné-
ho učitele Antonína Bocha.

Alena a Eva, libošovické knihovnice

PS – Pokud navštívíte webové stránky, ne-
zapomeňte se podívat na Náladoměr a nálada se 
vám jistě zlepší 
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Quo vadis, knihovno? aneb Koncepce 
rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015 

v novém kabátě

Pavlína Lonská

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–
2015 je dokument, o kterém už asi slyšela vět-
šina domácí knihovnické veřejnosti. Strategický 
dokument, který knihovnám, jejich zřizovatelům, 
provozovatelům i samotným knihovníkům říká, 
kam by se měla ubírat další cesta vývoje. Ale 
víme, jak s takovou Koncepcí vlastně naložit? 
Srozumitelnost tohoto vládního dokumentu může 
být místy obtížná, těžko se v ní vyznat. Co s tím? 
Můžeme si to trochu zjednodušit a podívat se na 
Koncepci trochu jinak a nově.

Co je Priorita 19
Jak mnozí vědí, Koncepci tvoří celkem 21 cílů 

(tzv. priorit), které jsou sdruženy do šesti hlav-
ních tematických okruhů. Zavedení jednotlivých 
cílů do praxe řeší samostatné pracovní skupiny 
při každé prioritě, každá skupina má svého zpra-
vodaje z Ústřední knihovnické rady a garanta 
z Národní knihovny ČR. Priorita 19 se zabývá 
marketingem služeb knihoven, respektive pod-
porou marketingových aktivit centrálních i lo-
kálních služeb systému knihoven.

Zpravodajem Ústřední knihovnické rady za 
Prioritu 19 je RNDr. Tomáš Řehák, ředitel 
Městské knihovny v Praze. Priorita má čtyři ga-
ranty z Národní knihovny ČR a pracovní skupinu 
tvoří celkem sedm zástupců různých knihoven 
z celé České republiky, kupříkladu Královéhra-
decký kraj reprezentuje Bc. Vladimíra Buchtová 
ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 
Pracovní skupinu a projekt komunikace Koncep-
ce koordinuje Mgr. Pavlína Lonská pod odbor-
ným vedením Mgr. Lenky Hanzlíkové, tiskové 
mluvčí a vedoucí oddělení komunikace Městské 
knihovny v Praze.

Naše aktivity

Hlavním tématem pracovní skupiny pro rok 
2013 zatím není marketing knihovních služeb, 
ale komunikace a propagace Koncepce samot-
né. Projekt byl pod názvem Quo vadis, knihov-
no? podpořen grantem Ministerstva kultury ČR 
v rámci programu Knihovna 21. století. Díky 
této dotaci může Priorita 19 realizovat smělý plán, 
který zahrnuje roadshow přednášek pro krajské 
knihovny, vydání přetextované Koncepce, ale 
také informačně-propagační videospot a leták.

Klíčovou akcí našeho projektu je podzimní 
roadshow po krajských knihovnách, tedy série 
přednášek a workshopů, jejichž cílem bude šířit 
myšlenky Koncepce skrze krajské knihovny do 
knihoven na regionální a lokální úrovni. 

Mezi naše lektory patří Mgr. Zlata Houško-
vá, PhDr. Bohdana Stoklasová a Mgr. Jaroslava 
Štěrbová, Ing. Martin Lhoták, PhDr. Vít Richter 
a RNDr. Tomáš Řehák.

Ve východních Čechách se roadshow zastaví 
celkem třikrát, a to v Havlíčkově Brodě (8. 10. 
s PhDr. Vítem Richterem), Pardubicích (15. 11. 
s Mgr. Jaroslavou Štěrbovou) a Hradci Králové 
(19. 11. 2013 s Mgr. Zlatou Houškovou).

Naším cílem je prosadit Koncepci u co nej-
širší odborné veřejnosti, proto jsme se rozhodli 
upravit původní text vládního dokumentu do či-
telnější podoby. Novou verzi textu pod názvem 
Trendy českého knihovnictví: cíle pro rok 2015 
a jak jich dosáhnout vytvořil Marek Hejduk ze 
Sdružení nezávislých kreativců ProBono (Marek 
Hejduk a Ivan Peterka). ProBono se také stali au-
tory informačně-propagačního videospotu, který 
bude produkovat společnost Punk Film. Poslední 
z propagačních činností je informační leták, kte-
rý stejně jako přetextovanou Koncepci graficky 

JAK NA TO?
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upraví studio Imagery ve stylu připravovaného 
Centrálního portálu českých knihoven Knihovny.
cz. Naší snahou je zachovat vazbu mezi oběma 
projekty a na portál Knihovny.cz jednotným vi-
zuálním stylem odkazovat.

Bližší informace o projektu Quo vadis, 
knihovno? a veškeré zmíněné materiály v elek-
tronické podobě naleznete ke stažení na webu 
Koncepce.knihovna.cz.

Jak připravujeme krajskou koncepci

Božena Blažková

Před knihovnami našeho kraje stojí úkol při-
pravit v pořadí již třetí koncepci rozvoje a spolu-
práce knihoven. Pro lepší paměť připomínám, že 
první Koncepce rozvoje a spolupráce knihoven 
Královéhradeckého kraje na období 2003-2005 
s výhledem do roku 2008 vznikala ještě v „pio-
nýrských“ dobách, kdy jsme se všichni učili ne-
jen pracovat v týmu, ale i nové termíny, jako např. 
SWOT analýza či myšlenková mapa. 

Přípravou Koncepce na období 2009–2013 se 
zabývala pracovní skupina složená nejen z pra-
covníků Studijní a vědecké knihovny a ředitelů 
pověřených knihoven, ale zúčastnili se jí i zástup-
ci specializovaných knihoven. Celý materiál byl 
zpracován velmi podrobně. Zejména jeho přílohy 
(Socioekonomická charakteristika kraje, Regi-
onální funkce knihoven, Programy pro podporu 
knihoven, Analýza a struktura sítě knihoven na 
území kraje) jsou platné i pro další období, a tak 
nebude zapotřebí je znovu rozebírat a bude stačit 
reflektovat pouze změny. Hodnocení koncepce 
včetně východisek pro novou koncepci bylo pro-
jednáno na poradách ředitelů pověřených kniho-
ven a metodiků. Hodnocení koncepce je k dis-
pozici ke stažení na webových stránkách SVK 
v oddíle Pro knihovny.

Po zkušenostech z příprav a hodnocení minu-
lých koncepcí jsme se rozhodli k nové koncep-
ci přistoupit záměrně jinak. Od samého začátku 
jsme se snažili do přípravy zapojit co nejvíce 
knihovníků z regionu. Ve spolupráci s řediteli 
pověřených knihoven jmenovala ředitelka SVK 
na jaře dvacetičlennou pracovní skupinu, ve kte-

ré jsou zástupci krajské knihovny, pověřených 
knihoven, městských knihoven a specializova-
ných knihoven. Od samého začátku bylo zřejmé, 
že rozhodnutí zapojit do přípravy i zástupce měst-
ských knihoven bylo správné. Kolegyně z men-
ších knihoven vnášejí do jednání nové úhly pohle-
du a také množství praktických námětů. Pracovní 
tým se sešel zatím dvakrát. Členové se podrobně 
seznámili s hodnocením minulé koncepce a spo-
lečně byly stanoveny úkoly pro nové zpracování. 
Na základě široké diskuze byla připravena osno-
va nové koncepce a stanovena témata krajských 
priorit. Jednotlivé základní oblasti koncepce 
byly po dohodě rozděleny mezi členy pracovní 
komise. Mottem práce všech členů komise byla 
otázka: Přesvědčíme sebe i veřejnost o naší kon-
kurenceschopnosti a nepostradatelnosti? Hnacím 
motorem práce byly následující slogany: Jaké si 
to uděláme, takové to budeme mít. Nikdo nám 
nepomůže a peněz nejspíš také o moc víc nebude. 
Konkurence a úskalí bude spíše více než méně. 
Cestu vidíme ve spolupráci a kooperaci .

V současné době je zpracovávána pracovní 
verze, která bude projednána na společné poradě 
ředitelů pověřených knihoven a členů pracovní 
skupiny v září. 

Celá koncepce bude představena na 1. kraj-
ské knihovnické konferenci v listopadu letošní-
ho roku. S předběžným programem konference 
se můžete seznámit na zadní straně obálky tohoto 
čísla. Všechny knihovníky regionu na konfe-
renci srdečně zveme.
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OKNA 2013

Kateřina Andrlová

První přehlídky OKNA jsem se zúčastnila 
jako divák. Letos jsem jela jako asistentka nevi-
domého kolegy Lukáše Tremla. S touto tenden-
cí bych měla příští rok jet soutěžit, ale to zatím 
nechme stranou.

Letos se přehlídka konala v Brně. Organizo-
vala ji Knihovna Jiřího Mahena ve spolupráci se 
Základní školou a Mateřskou školou Brno v Hu-
sově ulici. Obě budovy jsou od sebe kousek, tak 
jsme neměli žádné velké přebíhání. Ubytovaní 
jsme byli v hostelu U Minoritů v Minoritské ulici, 
což je od knihovny tak pět minut velice loudavé 
chůze. Pokud jedete do Brna a nevíte, kde složit 
hlavu, tohle můžu doporučit.

Soutěžní přehlídky se konaly ve škole. Na jed-
nu stranu bylo fajn, že děti byly prakticky hned 
k ruce, na druhou stranu bylo mrzuté, že se ani 
na dva dny o přestávkách nebyly schopné utišit. 
Když se k tomu přidá hluk z ulice, ze soutěžních 
přehlídek prvního dne jsem toho moc neměla. 
Neprozřetelně jsme si totiž sedli do zadní řady. 
A musím prohlásit, ač jsem jednou z nich, že kni-
hovnice jsou to nejukecanější povolání!

Druhý den jsme byli poučení, takže jsme si 
vše užívali z první lavice. Na řadu jsme přišli 
jako poslední. Všechno jsme si pěkně připravili, 
vyzkoušeli, ale bohužel v pěti minutách od pří-
pravy k použití si technika řekla, že je unavená, 
a zabalila to. Bylo to mrzuté, ale zvládli jsme to. 
Abych byla upřímná, časový limit taky nebyl na 
naší straně. Když mluvíte s někým, o kom víte, 
že je nějakým způsobem jiný než vy, tak vám 

chvilku trvá, než se uvolníte a mluvíte s ním 
normálně. Stejné je to na besedách. Když vede 
besedu někdo „normální“, je to v pohodě po pár 
minutách. Když ale vede besedu někdo odlišný, 
trvá to déle. V knihovně na běžných besedách 
nejsme časově omezeni. Pamatuju besedu s pa-
nem Tremlem, která trvala tři hodiny, a děti ani 
pak nechtěly odejít. Tady jsme měli jen 45 minut. 
Děti se nestihly uvolnit a bylo to celkově tako-
vé nepříjemné. Chvílemi jsem se musela držet, 
abych pár chlapců nevykázala za dveře. Být to 
u mne, už by byli venku, ale takhle jsem se sty-
děla. Ke konci bylo cítit zlepšení, ale na nic víc 
nebyl čas. Myslím, že je to škoda, protože vím, že 
jinak je tahle beseda velice oblíbená. Nevyhráli 
jsme, ale dostali jsme cenu za přínosné uvedení 
do problematiky. Nebo něco v tom smyslu. Pros-
tě letos nikdo neodešel bez ocenění.

Celkově musím říct, že to byla povedená a pří-
jemná akce. Po soutěžních přehlídkách jsme měli 
obědy ve školní jídelně a první den přichystané 
akce. Přednášky o literatuře, exkurzi knihovnou 
a městem a večerní posezení v knihovně. Vždyc-
ky se najde něco, co je nepříjemné a nějakým 
způsobem to ruší, ale tomu se člověk nemůže 
vyhnout. Ať už jde o počasí nebo o nepříjemného 
souseda. Za takové věci ale nemůžou organizáto-
ři, kterým bych touto cestou chtěla poděkovat za 
organizaci a popřát pevné nervy do dalších akcí.

Další informace naleznete na webových strán-
kách Klubu dětských knihoven SKIP v sekci Pro-
jekty: http://www.kdk.munovapaka.cz/ .

STAlO SE
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Setkání ve Vyškově
Workshop pro pracovníky metodických oddělení 

veřejných knihoven

Helena Vejvarová

Už název mě zaujal: workshop, co to vlastně 
je. Internetový překladač mi oznámil „dílna“, aby 
to vylepšil, přidal seminář, kurz a provozovna. 
To mi nestačilo, proto jsem zkusila oblíbeného 
přítele na Wikipedii. Cituji:

„Základnímu významu anglického slova 
workshop odpovídá v češtině prostá dílna. Po-
dobně jako v angličtině, česká dílna se užívá 
v přeneseném významu: od označení místnosti, 
kde se něco dělá, se přechází k tomu, co se tam 
dělá, tj. k činnosti samé. Pod takto přenesený vý-
znam je již možno schovat daleko více oborů čin-
nosti, od tvořivé, vzdělávací až po akademickou.

Slovo workshop pro svoji expresivnost zní 
daleko zajímavěji a honosněji než prostá dílna, 
případně pracovní setkání. Pro zajímavost, v do-
bách budování rozvinutého a blahoslaveného so-
cialismu existovaly na pracovištích tzv. údernické 
a zlepšovatelské koutky, což v podstatě nebylo nic 
jiného než dnešní workshopy, kde se předávaly 
nápady a zkušenosti.“

Ale mě uspokojil už první odstavec: 
„Workshop je forma vzdělávací aktivity, při 

které lektor připraví program tak, aby prostřed-
nictvím různých technik (brainstorming, priori-
zace, mentální mapy, zpětná vazba aj.) účastníci 
pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k vý-
stupu, který je pro ně užitečný a využitelný v je-
jich další práci, praxi. Lektor je při tom většinou 
v roli moderátora, facilitátora. Výstup worksho-
pu se formuluje díky předem danému tématu a cíli 
workshopu.“

Hned v úvodním příspěvku jsem pochopila, že 
název nebyl oříškem jen pro mě. I organizátorky 
přemýšlely, jak nazvat pokus o pravidelné setká-
vání metodiků.

Po únavné cestě z Řáholce do Vyškova jsem 

se ubytovala a prohlídkovou chůzí jsem se vydala 
po městě kolem knihovny na oběd. Při čekání ke 
mně dolétaly útržky rozhovorů od okolních stolů. 
Především jeden stůl mě zaujal, slova knihy, sou-
bory, starostové… mi dodala odvahy zeptat se, 
jestli tři milé dámy náhodou nepřijely na setkání 
do knihovny. Rozesmály se, pozvaly mě ke stolu 
a od té chvíle plynul příjemný hovor.

Po příchodu do knihovny nás hostitelky, kole-
gyně z místní knihovny, přívětivě vítaly, zapiso-
valy si, kdo dorazil. 

Úvodem nás Mgr. gabriela Jarkulišová 
seznámila s programem, především se smutnou 
změnou v programu. Příspěvek Mgr. Ladislava 
Zoubka z MěK Děčín „Dobrá praxe v oblasti 
doplňování knihovních fondů“ nebude, protože 
povodně bohužel postihly děčínskou knihovnu.

Ve třináct hodin začal cyklus příspěvků.
Mgr. ladislava Zemánková začala svou 

přednášku slovy: „Budu stručná…“ Všechny 
nás rozesmála. Nejprve nám připomněla, co vše 
obnáší práce metodika. To se vlastně prolínalo 
všemi příspěvky po oba dny. Poté se „vrhla“ na 
svoji oblíbenou statistiku a předvedla nám mno-
ho srovnávacích grafů sestavených na základě 
výroční zprávy. Mgr. gabriela Jarkulišová pro-
mluvila o Koncepci rozvoje knihoven ČR, na kte-
ré se sama podílela. Především zdůraznila nutnost 
používat Koncepci jednotně a jako argument pro 
zřizovatele. Příspěvek Dany Wimmerové se dá 
shrnout do dvou vět: Metodik je zkušený odbor-
ník, musí umět prostě všechno. Jaroslava Star-
cová - „Metodik 2013 aneb Co má dělat správný 
metodik právě teď“ - zdůraznila nutnost stálého 
vzdělávání. Mgr. Monika Ambrožová nám ve 
své lekci „Efektivní komunikace se samosprávou“ 
poradila, jak přesvědčit starosty a zřizovatele 
o tom, aby chtěli to, co my. Nejdůležitější jsou ar-
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gumenty. Nyní tedy víme, jak se na taková jedná-
ní připravit, obléknout a jak při nich mluvit. Stře-
du jsme ukončili prohlídkou knihovny s milým 
průvodcem dr. Vladislavem Raškou, příjemným 
posezením a malou rozcvičkou s kolegyněmi.

Druhý den jsme zahájili filmem o cestě hod-
notící komise, která vybírala vítěze soutěže 

„Dobrá knihovna“. Následovala velmi zajímavá 
panelová diskuse za účasti starostů několika krás-
ných knihoven z okolí Vyškova. Jen škoda, že 
jsme se nemohli setkat zároveň se starosty, kte-
ří knihovnám tolik nepomáhají. PhDr. Zuzana 
Hájková povyprávěla o zkušenostech v jižních 
Čechách v oblasti regionálních funkcí. Tomáš 

Štefek z Městské knihovny Prostějov představil 
svoji vizi dobrovolné spolupráce studentů s ma-
lými knihovnami na zpracování jejich webových 
stránek. Velmi zajímavý nápad, kterému fan-
dím, budu sledovat postup a ráda se i zapojím. 
Workshop uzavřel Mgr. Roman giebisch pří-
spěvkem o nutnosti všestranné spolupráce.

Doufám, že podobná setkání budou pokračovat. 
Poznala jsem osobně kolegyně metodičky, předaly 
jsme si svoje zkušenosti, nadšení i nové nápady.

Děkuji přednášejícím, hostům, organizátor-
kám a účastnicím za dva báječné dny, které byly 
pro nováčka, jako jsem já, nabité inspirací, po-
učením a pro mě i cennou lekcí v oboru.

Inforum 2013? Cloud a big data!

Lucie Jirků

Koncem května proběhl v Praze na Vysoké 
škole ekonomické už devatenáctý ročník konferen-
ce Inforum.1) Zahájení v podání pořádající společ-
nosti Albertina icome Praha nikdy nebývají nud-
ná, takže i tentokrát čekal účastníky (po zahájení 
prorektorkou VŠE) zábavný úvodní příspěvek. Jak 
zlepšit obraz knihovníka v očích veřejnosti? Al-
bertina ví a příspěvek korunuje vtipnou motivační 
písní v podání AiP Ukulele Bandu (viz foto). 

Zahajovací (stejně jako závěrečný) blok byl 
společný v hlavním sále, jinak přednášky probí-
haly souběžně ve dvou místnostech, takže bylo 
nutno vybírat. A bylo z čeho.2) Letošní novinkou 
bylo zkrácení akce ze tří na dva dny přednášek 
(a den workshopů, který konferenci předcházel 
a byl zaměřen na implementaci discovery systé-
mu a budoucnost e-knih); „směstnání“ programu 
bylo určitě ku prospěchu věci. 

V jednotlivých programových blocích byl kla-
den důraz na nové trendy – příspěvky se věno-
valy discovery systémům, e-knihám, digitaliza-
ci, digitálním knihovnám, portálům… Kdybych 

měla vybrat termíny, které se objevovaly v růz-
ných příspěvcích a nemohly uniknout pozornos-
ti účastníků, určitě by to byla big data a cloud… 
Ale nejen nové informace, i kontakty jsou důleži-
té. K diskusím a setkáním s kolegy mohli účast-
níci využít přestávky a společenský večer – Info-
mejdan. Na Infomejdanu byla také předána Cena 
Inforum 2013, kterou získal Kramerius 4, systém 
sloužící k prezentaci obsahu digitálních knihoven.

Ve srovnání s některými minulými ročníky 
byla tato konference kompaktnější a na závě-
rečných přednáškách se sál zdál být plnější než 
v předchozích letech. I podle výsledků ankety3) 
byla většina hlasujících s dvoudenním formátem 
spokojena. Zkrátka Inforum 2013 se vydařilo. 

Jubilejní, dvacátý ročník konference se 
uskuteční (opět v Praze na VŠE) v termínu 
27.–28. května 2014 (předkonferenční worksho-
py už 26. května). Nezapomeňte si tato data po-
znamenat do kalendáře, ať i příští rok platí slova 
letošní motivační písně: „Všichni jsou na Inforu, 
vzdělávaj se v oboru“…

1) http://www.inforum.cz/
2) Jednotlivé přednášky ze sborníku a prezentace naleznete na http://www.inforum.cz/cs/sbornik
3) http://www.inforum.cz/cs/anketa
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Matice česká v Hronově

Jaroslava Vítová

V sobotu 8. června 2013 proběhly v Hronově 
dvě slavnostní akce pořádané městem Hronovem 
a Národním muzeem - Maticí českou, za spolu-
práce KIS, ZUŠ a DDM Domino. 

Matice česká, sekce Společnosti Národního 
muzea, byla založena v roce 1831 iniciativou 
Františka Palackého a skupiny vlastenců usi-
lujících o povznesení českého jazyka a o lepší 
podmínky pro vydávání českých knih. Od roku 
2006 podporuje projekt Čeští spisovatelé v re-
gionech České republiky. Produktem jsou pře-
devším informační tabule v místech narození či 
působení českých literátů. Tolik historie (viz též 
článek P. Muchky: Matice česká včera a dnes 
- http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_ar-
chiv/20120323.pdf ).

Ve 14 hodin byla na budově Jiráskova diva-
dla odhalena pamětní deska hronovského rodáka 
a spisovatele Aloise Jiráska. Přítomné přivítala 
starostka města Bc. Hana Nedvědová a za Ma-
tici českou její jednatel Pavel Muchka. Před 

odhalením desky promluvil prof. PhDr. Miloš 
Zelenka, DrSc. Krátce připomněl Jiráskovu osob-
nost a zmínil se i o faktu, že Jiráskovo rozsáhlé 
historické dílo má i v této době své čtenáře. Ma-
žoretky z DDM Domino předvedly svůj obratný 
půvab a za doprovodu kapely Základní umělecké 
školy se přítomní vydali k budově na Komenské-
ho náměstí. Tady sídlí Městská knihovna Egona 
Hostovského, která nese jméno této hronovské 
literární osobnosti již 20 let (1993). 

O nelehkém životním osudu významného 
autora židovského původu zasvěceně promluvil 
PhDr. Václav Sádlo, donedávna ředitel náchod-
ského Regionálního muzea. Po odhalení pamětní 
desky zazněla v podání pěveckého sboru ZUŠ ži-
dovská píseň a skladba Bedřicha Smetany. Obou 
akcí se zúčastnili kromě hronovské veřejnosti 
také členové Společnosti Aloise Jiráska.
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Knihovna knihovnické literatury slaví 
60. výročí

Renáta Salátová

Knihovna knihovnické literatury, která je sou-
částí Knihovnického institutu Národní knihovny 
ČR, byla založena roku 1953. Z malé odborné 
příručky tehdejšího Ústředního vědecko-meto-
dického kabinetu knihovnictví Národní a univer-
sitní knihovny v Praze se za uplynulých 60 let 
stala ústřední knihovnou knihovnické literatury 
ČR. Knihovníkům, pedagogům i studentům na-
šeho oboru je k dispozici bohatý fond tuzemské 
i zahraniční literatury v tištěné i elektronické po-
době. Katalog knihovny je dostupný online jako 
Databáze knihovnické literatury KKL. Obsahuje 
i analytické záznamy článků z oborového tisku, 
záznamy vybraných internetových zdrojů apod. 

Z mnohých záznamů vede odkaz k plnému textu.
K dispozici online jsou také oborově zaměře-

né databáze KZK (zkratky), TDKiV (termino-
logie) a KSl (česko-anglický glosář). Licenco-
vané zahraniční databáze jsou pro registrované 
uživatele Národní knihovny dostupné vzdáleným 
přístupem.

Zdroje zpřístupňované Knihovnou knihov-
nické literatury lze paralelně prohledávat také 
prostřednictvím oborové brány KIV - oborová 
brána Knihovnictví a informační věda.

Více informací najdete v portálu Knihovnického 
institutu informace pro knihovny a na Facebooku 

„Knihovnický institut NK ČR - informační služby“.

Text jako hra a motivace

Vanda Vaníčková

Teorie a praxe, dvě strany jedné mince, dvě 
nedílné součásti každé činnosti. I v knihovnic-
kém prostředí je důležitá nejen práce se čtenáři, 
ale také její teoretické východisko – pestrá meto-
dická příprava. 

28. května 2013 se v Krajské knihovně v Par-
dubicích uskutečnil seminář „čtení není jenom 
čtení…“, který všechny přítomné knihovníky 
obohatil o tipy, jak pracovat s textem při infor-

mačních lekcích. Lektorka Mgr. Jarmila Sulov-
ská, didaktička na Katedře českého jazyka a li-
teratury Přírodovědně-humanitní a pedagogické 
fakulty Technické univerzity v Liberci, připravila 
seminář, jehož cílem bylo ukázat, že text není 
určen pouze ke čtení. Lze ho zároveň pojmout 
jako hru s jazykem, fantazií, literaturou. Setkání 
bylo ryze pracovní – v roli čtenářů jsme pracovali 
s texty, v týmech plnili úkoly, kreativně přemýš-
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leli a tvořili. 

Jako konkrétní ukázku a přiblížení programu 
uvádím vybrané aktivity a organizačně nenároč-
né metody práce uplatnitelné v každé knihovně, 
které vládne šikovný a hravý knihovník. Předsta-
vené přístupy v sobě kombinují prvek zábavnosti, 
jenž motivuje ke čtení, spolu s činnostmi pod-
porujícími rozvoj čtenářské gramotnosti. Čtenář 
si víceméně hraje, ale stále je nucen nad textem 
přemýšlet. 

Mezerový text – základem práce je úryvek textu, 
v němž jsou vynechaná některá slova. Úkolem 
je prázdná místa správně doplnit, aby slova za-
padla do textu nejen významově, ale odpovídala i 
mluvnické stránce (pád, čas apod.). 

Příklad: „Zámek krále Domanína ………… 
na samotě a jen …………… sem zabloudil. Pro-
to si také princ Domanín mladší marně sháněl 

………….“[1]

Filtr – aktivita je založená na identifikaci klíčo-
vých informací v textu (jako motivační rozhovor 
lze použít, že se jedná o úkol pro novinovou re-
dakci, která potřebuje do krátkého článku o knize 
jenom zásadní informace). Úkolem je z textové 
ukázky vyfiltrovat podstatné informace. Optimál-
ní délka úryvku je normostrana. 

Příklad k vyfiltrování: „Toho dne, 16. září 
roku 921, pršelo. Ludmila vyhlížela ven z palá-
ce úzkým okénkem. Milovala výhled z tetínského 
hradu daleko do kraje. Na řeku, která se v zákru-
tách plazila širokým údolím.“[2]

Předvídání děje podle ilustrace – klasické čtení 
s předvídáním je založeno na četbě jednotlivých 
úseků příběhu a konfrontaci odhadů čtenářů, jak 
se bude příběh vyvíjet, s autorovým popisem. 
Inovace pracující s ilustrací také cílí na předsta-
vivost čtenářů. S vybranou ilustrací nejprve pra-
cujeme mimo kontext knihy (Kdo je asi na obráz-
ku? K čemu se chystá? Jak to asi dopadne?…). 
Ve druhé fázi seznámíme čtenáře s příběhem, prá-
ce a diskuze pak dostává konkrétnější směr.

Rozstříhaná básnička/komiks – práce jednodu-
chá na přípravu, záludná jako úkol. Smyslem je 
nejen posilovat kritickou práci s textem a schop-
nost chronologického řazení, ale v případě poezie 
zároveň procvičit druhy rýmů a rýmová schémata. 

Nomen omen – aktivita vycházející ze jmen po-
stav. Úkolem je vymyslet vlastní postavu s mlu-
vícím jménem (vypovídá důležité informace 
o svém nositeli – například král Dobromil, skřítek 
Štístko) a zasadit ji podle odpovídající charakte-
ristiky do smyšleného příběhu.

Rébusy – kratší aktivity pro vyplnění času. Na-
příklad kvízové otázky ke knihám či autorům – 
Mohli se spolu setkat?, přiřazování ilustrací apod.

Příklad - Najděte ukryté literární pojmy: 
„Umýt, ustrojit a rychle ven! Vezmi hadr a marš 
to uklidit! V úterý musím odevzdat práci. Pověs 
to rovně, prosím! Shrabal a dal vše na své místo. 
Petře, postav to znovu.“

Tvůrčí a zároveň pohodovou atmosféru semi-
náře do značné míry vytvořil i otevřený přístup 
lektorky, bývalé dlouholeté knihovnice. Na pří-
tomných bylo vidět, že školení „z vlastních řad“ 
je příjemnější (a troufnu si tvrdit i přínosnější) 
než vzdělávání „jenom“ od didaktika či odborní-
ka na práci s literaturou. 

Použitá literatura:

[1] LHOTOVÁ, Dagmar, SLABÝ, Karel Zdeněk. 
Pohádky, které přinesl vítr aneb Pohádkový rok 
365 příběhů. 2007.

řešení: stál, málokdo, nevěstu 

[2] JEŽKOVÁ, Alena. Staré pověsti české a mo-
ravské. 2005.

řešení: 16. září 921 (kdy), Ludmila (kdo), tetínský 
hrad (kde)

řešení literárních pojmů: mýtus, drama, rým, po-
věst, balada, epos
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Povídání o neodekadenci

Kamil Princ

V posledních letech se v souvislosti s českou 
poezií stále častěji setkáváme s termínem „neo-
dekadence“. Než však budeme moci rozebírat 
označení „nová“ (moderní) dekadence, je ne-
zbytné osvětlit pojem „stará“ (tj. původní) deka-
dence. Na úvod je nutné podotknout, že existují 
nejméně dva interpretační náhledy na dekadenci, 
které je nutno od sebe odlišit. První z nich chápe 
dekadenci coby sociokulturní fenomén ve smys-
lu úpadku společnosti a jejích hodnot v určitém 
historickém období (např. poslední fáze rozkladu 
římské říše). Druhý náhled se zaobírá dekaden-
cí právě v umělecko-literárním kontextu. Pojem 

„la décadence“ byl prvně užit jako diskreditující 
označení v souvislosti s francouzskými básníky 
období fin de siécle. Později se termín dekadence 
ujal jako označení myšlenkového a uměleckého 
proudu konce 19. a začátku 20. století. Umělci té 
doby často cítili odpor k okolnímu světu plnému 
profánní banality, jenž pramenil z pocitů znechu-
cení, zoufalství či nudy. Přirozenost považovali 
za vulgární a místo toho se zaobírali delikátními 
fetiši. Představitelé dekadence holdovali kultu 
chřadnoucí subtility, nemocného krásna či těles-
né zesláblosti a líčili své komplikované, nezříd-
ka výstřední, duševní stavy. Typická je motivi-
ka smrti, morbidity, utrpení, sexuality a dalších 
tabuizovaných atributů. Otto M. Urban definuje 
dekadenci jako spojení „obsahových extrémů 
naturalismu a symbolismu, spojením patologie 
těla a ducha umění“. (Urban, 2006, s. 43) Kromě 
naturalistického opisování krajností lze v deka-
denci naleznout i snovost, tajný alegorický ja-
zyk a senzitivitu chorobné psýché. V dekadenci 
odhalujeme rafinovanou vybíravost a vnitřní 
disciplínu estétů i obhajobu okrajového, subver-
zivního, menšinového, které se vzpírá všeobecné 
unifikaci. 

Zrod pojmu neodekadence můžeme klást na 
konec 80. let 20. století, kdy proběhly polemiky 
kolem textu Malá noční můra slovenské autorky 

Taťjány Lehenové. V tehdejším socialistickém 
Československu vzbudila tato báseň svou kon-
troverzně otevřenou erotičností značný rozruch 
a byla pejorativně označena mj. jako „dekadent-
ní“. Kritika tímto přízviskem následně ocejcho-
vala i tvorbu dalších autorů, jako např. Ivana 
Koleniče (Pôvabné hry aristokracie), Norberta 
Holuba (Suché sochy stínů) a raného Petra Motý-
la (Šílený Fridrich). Konkrétní pojem „neodeka-
dentní poetika“ zřejmě poprvé použil Valér Mi-
kula. Později se termín „neodekadence“ oprostil 
od své negativní konotace ve smyslu „úpadko-
vost“ a jeho význam se posunul k označení tvor-
by nějakým způsobem připomínající dekadenci v 
literárním slova smyslu. V této souvislosti použí-
vá označení „neodekadence“ např. Zdeněk Smol-
ka ve svém článku Neodekadence?, Martin Pilař 
v knize Underground nebo Miroslav Balaštík 
v knize Postgenerace.

Pojem literární neodekadence se spojuje ze-
jména s básníky třetí vlny českého undergroundu: 
J. H. Krchovským a Luďkem Marksem. V sou-
časné době však můžeme narazit i na další auto-
ry inklinující k neodekadentní poetice – uveďme 
kupříkladu Pavla Martince, Jiřího Ferynu, Davida 
Mareše, Jolanu Ševčíkovou a Kamila Prince. Tato 
druhá vlna neodekadence vyústila v uspořádání 
Almanachu neodekadence vydaného v r. 2012. 
A jaké znaky nalezneme v neodekadentní tvorbě? 
Podle Martina Pilaře jsou to hlavně: aristokratic-
ký dandysmus, gellnerovské buřičství, vyhraněný 
individualismus, zjemnělost výrazu, distingova-
nost, pravidelný rytmus a rým, ironická maska, 
smutek a pesimismus. Ještě bychom k nim mohli 
přidat další atributy, jako např. využití tabuizova-
ných témat (smrt a výstřední sexualita), perzifláž 
konzervativních hodnot (láska, krása, křesťan-
ské symboly) a oscilaci lyrického subjektu mezi 
hypersenzitivním estétem a cynickým barbarem 
(motivy nadužívání alkoholu a sexuální promis-
kuity navazující na tradice undergroundu). Vzhle-
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dem ke skutečnosti, že se neodekadence snaží být 
protipólem ke konvenčnímu umění, půvab je na-
lézán v zašlých a rozpadajících se věcech, mor-
bidních obrazech a patologickém citu. Setkáváme 
se zde s pocity zmaru, zániku, marnosti a prázd-
noty. Dále se zde objevuje jistá dávka nihilismu, 
erotické přesycenosti a mysteriózna. Krása není 
poměřována z klasicky estetického hlediska, ný-
brž z úhlu neobvyklosti a originality. Dále zde 
můžeme zaznamenat snahu překvapit, šokovat, 
až pobouřit. „Zapovězené“ motivy¨, jako smrt, 
perverze a antiklerikalismus, sice byly využívány 
již dávno před 19. stoletím, nicméně bezesporu 
tvoří jeden ze základních kamenů dekadence i ne-
odekadence. Lze poukázat i na prudce individuál-
ní, až téměř sebestřednou pózu autorů. Nejedná 
se o narcistickou sebelásku, neboť dekadent se 
sám sebe spíše bojí, ale i tak je lyrický subjekt 
ve své poetice stále alfou i omegou – není nic, co 
by jej přesahovalo. Jistou paralelu s mýtickým 
Narcisem ovšem nalezneme. Narcis se zamiloval 
do neexistujícího přeludu ve vodě, tedy do své-
ho zkresleného odrazu. Rovněž dekadent miluje 
pouze neexistující a nedosažitelné, což v něm ná-
sledně vyvolává zklamání a po odhalení deziluze 
i averzi. Narcis i dekadent jsou v lásce nešťastni. 
Neodekadence ovšem vnáší do původní poetiky 
určité posuny. Nejzávažnější inovací je příklon 
české tvorby k markantnějšímu užívání cynické 
grotesknosti, jež desakralizuje zažité hodnoty, 
jako dobro, krása a především láska. Kde deka-
dent se smrtelnou vážností hořekoval nad zma-
rem a rozkladem, tam se neodekadent nihilisticky 
usmívá. Neodekadent po vzoru dandyů mnohdy 
zveličuje a fabuluje, aniž by to myslel doopravdy 
vážně. S tím je spojená i nezřídka se vyskytující 
perzifláž. Ani to však není závazným pravidlem 
a pochopitelně existují i výjimky.

Neodekadentní autoři se snaží ve své provo-
kativnosti především něčím odlišovat. Zejména 
v dnešní postmoderní době, kdy drtivá většina 
poetů holduje volnému verši, versologická dife-
rencovanost neodekadence vyvolává jistý ana-
chronický dojem. Důvod návratu k rytmu a rýmu 
můžeme tušit ve snahách o překonání současného 
básnického výrazu. Vázaný verš sice není v ne-
odekadenci podmínkou, nicméně můžeme kon-
statovat jeho velmi časté využití. A proč dochází 

k rozkvětu neodekadence právě dnes? Kromě 
skeptické společenské atmosféry, založené na po-
litické a ekonomické krizi, má jistě vliv i již zmí-
něná vyčerpanost hyperlyrického volného verše, 
díky níž básníci hledají alternativu ve starších, 
odlišně založených poetikách. Vzhledem k vy-
sokým nárokům kladeným na neodekadentního 
básníka i čtenáře lze však jen těžko odhadnout, 
jak se bude tento směr vyvíjet do budoucna. 
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OKéNKO

Studijní cesta po slovinských knihovnách

Marie Štyndlová

Zahraniční cesta, kterou pořádalo na začát-
ku června Sdružení knihoven, pro mě byla velmi 
příjemným zážitkem a přinesla mi mnoho nového. 
I přes komplikace při odjezdu, způsobené povod-
němi nejen v Praze, se cesta uskutečnila a vše do-
padlo na jedničku. Tak i díky tomu mohu o našem 
výletě a navštívených knihovnách napsat pár řádek.

Po cestě do Slovinska jsme se zastavili ještě 
u našich sousedů v Univerzitní lékařské knihov-
ně v rakouském Grazu. Celý prostor je jakousi 
velkou studovnou plnou odborných titulů knih, 
časopisů a učebnic. Její součástí je Lernzentrum, 
otevřené do pozdních večerních hodin i o svát-
cích a prázdninách, kde si studenti mohou půjčit 
ke studiu i anatomické modely.

První slovinskou knihovnou byla Univerzitní 
knihovna v Mariboru, která má rovněž vyhrazenu 
místnost pro studenty, kde mohou pracovat až do 
půlnoci – ČUK (čítárna univerzitní knihovny) ne-
boli Sova je prostor bez fondu a zaměstnanců, kde 
se občas pořádají koncerty. Knihovna uchovává 
sbírku generála Rudolfa Maistra, který mimo jiné 
objevil na půdách chalup nejeden knižní skvost. 
V přízemí je možné si za 1 € zakoupit knihu vyřa-
zenou z fondu. 

Městská knihovna v Mariboru se může pyšnit 
jednou z nejlepších mobilních knihoven v Evro-
pě. Speciální službou je bezplatné půjčování knih 
do nemocnice i pro neregistrované čtenáře. Jako 
hodně městských knihoven ve Slovinsku půjčuje 
dětem hry a hračky domů. Už několik let je vy-
pracován zajímavý projekt na obnovení knihovny 
s podzemními prostorami v samém historickém 
centru. Nejen z finančních důvodů si na uskuteč-
nění budou muset počkat.

Nejnovější knihovna, kterou jsme navštívili, 
se nachází v krásném prostředí. Městská knihov-
na v Celje propojuje nábřeží a historické jádro 
města. Zaujímá roli kulturního a společenského 

centra. Upoutal nás hlavně samoobslužný termi-
nál na vracení knih a útulné dětské oddělení.

V hlavním městě jsme mohli nejdříve obdi-
vovat zajímavou stavbu Národní a univerzitní 
knihovny, kterou navrhl architekt Jože Plečnik. 
Nakoukli jsme do původní velké čítárny, která je 
skoro vždy plná, a proto funguje na principu re-
zervace. Chvilku jsme si odpočinuli od angličtiny, 
neboť pan Mišković, který nás nejdříve provázel, 
má české kořeny.

Ústřední technická knihovna v Lublani fungu-
je také jako standardizační instituce v zemi. Ote-
vírací doba až do půlnoci je plně využívána nejen 
registrovanými čtenáři, a to hlavně kvůli bezplat-
nému internetu. Studenti mají možnost konzulta-
cí v oddělení informačních specialistů, které je 
tvořeno odborníky různých technických oborů.

Poslední zastávkou byla Městská knihovna 
v Lublani, která zcela plní funkci komunitního 
centra. Nevím, zda mě více zaujalo krásně vyba-
vené dětské oddělení s pány knihovníky, anebo 
multimediální oddělení, kde se pořádají i menší 
koncerty. Knihovna mimo jiné pomáhá neza-
městnaným v oddělení Burza práce. Také zde 
funguje prodej vyřazených knih. 

I přes nabitý program jsme si mohli prohléd-
nout krásy zejména dvou největších slovinských 
měst Lublaně a Mariboru, kde jsme byli ubyto-
váni, a ochutnat třeba i místní speciality. Napří-
klad večerní procházka po Trojmostí a kolonádě 
v centru Lublaně, dýchající atmosférou italských 
Benátek, neměla chybu.

Po knihovnické stránce (nebo spíše „straně“ – 
neboť o tom cesta byla především) asi nejen mě 
zaujal vlastní knihovní systém COBISS, který po-
užívají všechny slovinské knihovny, dále pak bez-
platná registrace pro nezaměstnané, poskytovaná 
mnohými knihovnami v zemi, a v neposlední řadě 
velké množství mužských pracovníků ve službách.
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Sdružení knihoven České republiky, ohlédnutí zpět 
(1. část)

Eva Svobodová

Není to poprvé, co se na stránkách zpravoda-
je U nás zmiňujeme o Sdružení knihoven České 
republiky.1) Nicméně připomenout si znovu tuto 
knihovnickou organizaci nezaškodí, zvláště nyní, 
když letos v říjnu uběhne 15 let od její transfor-
mace z nadace na sdružení právnických osob 
a loni v listopadu prošlo celkem bez povšimnutí 
20. výročí jejího založení. 

Sdružení knihoven České republiky vzniklo 
4. listopadu 1992 jako nadace ve smyslu Občan-
ského zákoníku, § 20 b, v tehdejším platném zně-
ní. Sídlem Sdružení se stalo Brno. Zakládajícími 
členy bylo 9 vědeckých knihoven (Moravská 
zemská knihovna v Brně, SVK v Hradci Králové, 
SVK v Českých Budějovicích, SVK v Olomouci, 
SVK v Kladně, SVK v Ostravě, SVK v Ústí nad 
Labem, SVK v Plzni a SVK v Liberci). Pozdě-
ji se členská základna rozrostla o další vědecké 
a odborné knihovny. V roce 1994 mělo Sdružení 
22 členů (zajímavé je, že mezi nimi až do roku 
2004 chyběla Národní knihovna ČR), v součas-
nosti sdružuje 45 knihoven a informačních pra-
covišť (http://www.sdruk.cz/sdruk/o-organizaci/
clanek/seznam-clenu/). Cílem, který si Sdružení 
na začátku své existence vytklo, bylo koordino-
vat spolupráci a napomáhat rozvoji odborných 
veřejných knihoven. Tento úkol chtěl SDRUK 

naplnit zejména vytvářením souborných katalo-
gů, prostřednictvím kooperativní katalogizace, 
retrospektivní konverzí fondů, vytvářením a pro-
sazováním potřebných normotvorných zásad 
a pravidel, zabezpečováním informačních zdrojů 
odborné vědecké literatury, organizováním semi-
nářů, stáží atd.2) „Od počátků jsme ve Sdružení 
viděli především organizaci, která umožní jed-
notlivým knihovnám spolupodílet se při akcích, 
které svou podstatou vzájemného spojení přine-
sou pro každou zúčastněnou knihovnu výhody,“3) 
konstatuje v zprávě za rok 1993-1994 doc. PhDr. 
Jaromír Kubíček, CSc. Na začátku svého půso-
bení SDRUK řešil také své vymezení vůči SKIP. 

„U nás zatím neplatí, že jedna organizace by byla 
spolková zaměstnanců (SKIP - pozn. aut.), zatím-
co druhá spolková institucí (SDRUK - pozn. aut.), 
jak by se mohlo usuzovat z názvů. SKIP si totiž 
vybudoval širokou základnu kolektivních členů“.4) 
Řešení se našlo jednak tím, že členskou základnu 
SDRUK tvořily odborné a vědecké knihovny a že 

„zastupování ve Sdružení je na úrovni statutárních 
zástupců členských knihoven“.5) V roce 1998 pro-
běhla transformace SDRUK z nadace na zájmové 
sdružení právnických osob ve smyslu Občan-
ského zákoníku, § 20 f-j, v tehdy platném znění. 
Formálně došlo k novému ustavení SDRUK po 

1) Kubíček, Jaromír. Sdružení knihoven před 15. výročím: z knihovnických organizací. U nás: [knihovnický 
zpravodaj SVK HK]. Hradec Králové, 2005, roč. 15, č. 4, s. 30. Též http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpra-
vodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=612

2) Sdružení Knihoven české republiky: statut a zpráva za rok 1993. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1993.13. s.
3) Kubíček, Jaromír. Sdružení knihoven ČR v roce 1993-1994. In. Sdružení Knihoven české republiky. Brno: 

Sdružení knihoven ČR, 1995. S. 7.
4) Tamtéž, s. 8
5) Tamtéž, s. 8

Z KNiHOVNiCKýCH ORgANiZACí
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projednání stanov na valné hromadě 21. 10. 1998 
v Seči a 7. 12. 1998 vznikla samostatná Nadace 
knihoven.6) Nejvyšším orgánem SDRUK je valná 
hromada, která volí radu a revizní komisi. Rada 
volí předsedu, místopředsedu a tajemníka. Veške-
ré personální změny v Radě SDRUK jsou zdo-
kumentovány v ročenkách, v zápisech z valných 
hromad a z jednání rady (http://www.sdruk.cz/
sdruk/o-organizaci/zapisy-z-jednani-rady/). Od 
založení až do roku 2010 byl předsedou Rady 
SDRUK doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., ře-
ditel MZK v Brně. Pomyslné žezlo po něm 1. 4. 
2010 přebrala Ing. Lea Prchalová, ředitelka 
MSVK v Ostravě. Místopředsedkyní je Mgr. Eva 
Svobodová, ředitelka SVK v Hradci Králové, 
a tajemníkem Ing. Aleš Brožek, ředitel SVK Ústí 
nad Labem. Současný předmět činnosti SDRUK 
je specifikován ve stanovách (http://www.sdruk.
cz/sdruk/o-organizaci/clanek/stanovy-sdruzeni-

-knihoven-cr/).

Na začátku své existence měl SDRUK zájem 
o členství v mezinárodních organizacích, jako je 
IFLA, LIBER nebo ROTNAC. Bohužel tyto ak-
tivity nebyly nikdy dotaženy do zdárného konce.

Od roku 1996 se Sdružení knihoven ČR pre-
zentuje i ve virtuálním světě. Jeho první webovou 
stránku vytvořila SVK v Českých Budějovicích, 
potom sídlil web SDRUK v MZK v Brně a nyní 
je spravován MSVK v Ostravě (http://www.
sdruk.cz/sdruk/clanek/kontakt/).

Sdružení se na začátku svého působení výraz-
ně angažovalo v oblasti akvizice fondů. 9. 3. 1993 
byl v Brně uskutečněn první akviziční seminář 
pod hlavičkou SDRUK.7) Ve spolupráci se Slo-

venskou asociací knihoven, o níž ještě bude zmín-
ka v následujícím textu, byl zorganizován nákup 
slovenské literatury pro české knihovny a naopak 
české literatury pro knihovny na Slovensku.

My dříve narození si ještě pamatujeme šok, 
který nám způsobil nový zákon o neperiodic-
kých publikacích (37/95 Sb.). Prakticky z roku 
na rok bylo 7 vědeckých knihoven postaveno 
před fakt, že přestanou dostávat tisíce knih zdar-
ma. V jednáních s nakladateli a ministerstvem 
kultury se těchto knihoven SDRUK významně 
zastával, přesto jim bylo od roku 1996 právo po-
vinného výtisku odňato a nadále mají nárok jen 
na regionální povinný výtisk. Jako následek vy-
jednávání vznikla tzv. nabídková povinnost, kdy 
jsou nakladatelé dodneška povinni vyjmenované 
knihovny informovat o jimi vydávané literatuře. 
Každé vědecké knihovně, jež přišla o právo na 
úplný povinný výtisk, byla rozpočtovým opatře-
ním účelově přidělena pro rok 1996 částka 1 mil. 
Kč, která, jak vím z vlastní zkušenosti, na nákup 
knih v rozsahu povinného výtisku nestačila. Je 
zajímavé, že názory SDRUK a SKIP se v této 
problematice velmi rozcházely. SKIP hájil zájem 
povinného výtisku pouze pro Národní knihov-
nu ČR.8) SDRUK byl tedy u toho, když končila 
jedna významná kapitola podpory doplňování 
fondů vědeckých knihoven.9) Co se nepodařilo 
prosadit v oblasti neperiodických publikací, to 
se členským organizacím, resp. jejich ředitelům, 
podařilo v roce 2000 v tiskovém zákoně,10) tedy 
u periodických publikací. Všech 14 krajských 
knihoven má až dosud právo povinného výtisku 
novin, časopisů a dalších periodik.

6) Kádnerová, Jiřina. Nadace knihoven. U nás: [knihovnický zpravodaj SVK HK]. 10. 9. 2012, roč. 22, č. 3, s. 19-23. 
7) Akviziční semináře probíhaly střídavě v Kladně a Ústí nad Labem už od roku 1991, viz: Bínová, Jiřina, viz: Seminá-

ře k akvizici v letech 1991-1995. In: Sdružení knihoven České republiky. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1996. S. 7-12.
8) Viz: Kubíček, Jaromír. Deset let Sdružení knihoven ČR. In: Sdružení knihoven České republiky. Brno: Sdruže-

ní knihoven ČR, 2003. S. 24-26.
9) Podrobněji viz: Vyčichlo, Jaroslav. Povinný výtisk a jeho uplatnění v zákonech české republiky po roce 1990 

se zvláštním zřetelem na legalizaci tzv. „regionálního povinného výtisku. In: Sdružení knihoven České repub-
liky. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1996. S. 18-35.

10) Nádvorníková, Marie. Dopady tiskového zákona na fondy periodik SVK. In: Sdružení knihoven České repub-
liky. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2001. S. 41-45.
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Valné hromady Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků

Kateřina Hubertová

Valná hromada SKIP 08 východní Čechy se 
uskutečnila 26. 3. 2013 v sále Studijní a vědec-
ké knihovny v Hradci Králové. Součástí progra-
mu byla i exkurze v právě otevřené nové budově 
Knihovny města Hradce Králové v Centru celoži-
votního vzdělávání Vertex ve Wonkově ulici. Zprá-
vu a usnesení z valné hromady najdete na webu 
SKIP 08 na http://skip.knihovnahk.cz/2013/1/10/
valn%C3%A1-hromada-skip-08. Staronovou 
předsedkyní SKIP 08 zůstává Bc. Kateřina Huber-
tová z Knihovny města Hradce Králové.

8. valná hromada ČR se uskutečnila ve čtvrtek 
20. 6. 2013 v posluchárně Mendelovy univerzity 
v Brně. Programové prohlášení valné hromady 
je k dispozici na http://www.skipcr.cz/co-je-
-skip/programove-prohlaseni-8.-valne-hromady-
-skip-2013. Jedním z nejprobíranějších bodů pro-
gramu byla bezesporu volba nového předsedy. 
Předsedou SKIP byl zvolen Mgr. Roman Giebisch, 

Ph.D. Dokumenty z valné hromady byly uveřej-
něny i v Bulletinu SKIP a jejich elektronickou 
podobu najdete na http://bulletin.skipcr.cz/bulle-
tin/Bull13_2OBS.htm.

Brněnská valná hromada byla součástí od-
borné knihovnické konference Knihovny pro 
budoucnost – budoucnost pro knihovny, která se 
konala ve dnech 19. a 21. 6. 2013. Konference 
potvrdila, že knihovny budoucnost mají. Nebude 
to ale zadarmo. Je třeba nebát se, na problémy 
nahlížet i ze zcela netradičních úhlů řešení, udr-
žet tempo dnešního rychlého světa, poskytovat 
služby, které jsou žádané a šité uživatelům na 
míru. Prezentace z této konference jsou k dis-
pozici na webu SKIP ČR http://www.skipcr.cz/
akce-a-projekty/akce-skip/8.-valna-hromada-

-skip-spojena-s-odbornym-programem/program/
konference-knihovny-pro-budoucnost-2013-bu-
doucnost-pro-knihovny/.

Z KNiHOVNiCKýCH ORgANiZACí

Přátelské setkání spřízněných 
knihovnických duší

Božena Blažková

Ve dnech 1.–3. července si v Českém ráji, 
konkrétně v obci Libošovice, dalo sraz celkem 
30 knihovnic a 1 knihovník z celé republiky. Jed-
nalo se převážně o bývalé účastníky soboteckých 
Knihovnických týdnů, kteří přijali pozvání libo-
šovických knihovnic (Aleny Pospíšilové – jedné 
z organizátorek Knihovnických týdnů – a Evy 
Pantlíkové), regionálního výboru SKIP 08, 
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně a Knihovny 

Fráni Šrámka v Sobotce na přátelské vzpomínko-
vé setkání po 20 letech.

Pestrý program zahájil na sobotecké radnici 
starosta pan Stanislav Tlášek. Zcela v duchu le-
tošního programu poetického festivalu Šrámkova 
Sobotka, který byl celý cíleně „xmíchu“, násle-
dovala beseda „Se Sobotkou v Sobotce“. Prv-
ním hostem byl totiž spisovatel (známé pohádky 
o jičínském čertu Pepiášovi) a autor aforismů 
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PhDr. Jan Sobotka, který za účastníky setkání 
přijel z Olomouce. Zároveň všichni přítomní po-
zdravili kolegyni Svatku Hendrychovou (bývalou 
ředitelku Městské knihovny v Semilech), která 
v těchto dnech končí po 50 letech svoji aktivní 
knihovnickou práci.

Poté se účastníci přesunuli do nedaleké Ne-
přívěce. Zde je čekal slavnostně vyzdobený 
venkovský kostelík a sobotecké baráčnice se 
staročeským uvítáním chlebem a solí. Následu-
jící „Letní koncert duchovní hudby“ v podání 
sobotecké varhanice a kampanoložky Zdeňky 
Nečesané a zpěvačky Veroniky Vildmanové 
byl pro všechny přítomné nejen krásným kul-
turním zážitkem, ale i milým pohlazením po 
duši.

Večerní program v hotelu Český ráj v Libošo-
vicích se nesl v duchu vzpomínek a vyznání jed-
notlivých účastníků setkání. S nadšením a úctou 
si přítomní vyslechli zážitky Mirky a Hanky 
z Uherského Hradiště, které letos 2. dubna obdr-
žely v Dánsku vzácnou Cenu H. CH. Andersena 
za organizaci Noci s Andersenem. Setkání se zú-
častnila i početná delegace z Knihovny Václava 
Čtvrtka v Jičíně. 

Druhý den začal přátelským setkáním a bese-
dou se známým televizním a rozhlasovým publi-
cistou a moderátorem, chalupářem z nedalekých 
Hubojed – panem Václavem Žmolíkem. Besedo-
valo se nejen o knížkách, ale i o neradostné ob-
sahové náplni médií a obtížích, které provázejí 
prosazení kvalitních pořadů do vysílání v přimě-
řeném vysílacím čase.

Další program byl opět v Sobotce. Kromě 
účasti na programu festivalu navštívili účastníci 
výstavu krojů soboteckých baráčníků a program 
ve známém Šolcově statku, kde se konalo slav-
nostní uvedení sborníku Panu profesorovi s úctou, 
který vydalo nakladatelství Bor k životnímu 
jubileu náchodského profesora a dlouholetého 
účastníka Šrámkových Sobotek a pravidelného 
přispěvatele našeho zpravodaje - pana profesora 
Aleše Fetterse.

V podvečer se všichni vrátili opět do Libošo-
vic a zúčastnili se slavnostního odhalení pamětní 
desky v Libošovicích. Půvabnou keramickou 
desku, připomínající výročí 180 let od Máchova 
putování Českým rájem a konkrétně i Libošo-
vicemi, zhotovila výtvarnice Vlaďka Svobodo-
vá. Při odhalování nechyběla slavnostní fanfára 
a recitace Máchova Máje. I když deska byla od-
halena v místech, odkud s největší pravděpodob-
ností K. H. Mácha poprvé zahlédl Trosky, bude 
z bezpečnostních důvodů trvale instalována 
v knihovně.

Večerní program se nesl v máchovském du-
chu. Znalec a neúnavný popularizátor Máchova 
nesmrtelného díla, amatérský badatel Miroslav 
Koloc přiblížil posluchačům méně známé okol-
nosti vzniku samotného Máje. Podrobně popsal 
domácí i zahraniční poutní cesty, které se staly 
Máchovou nepostradatelnou inspirací. Kouzlo 
večera podtrhl příjemný jazz v podání skvělých 
muzikantů.

Poslední den přišel mezi účastníky setká-
ní „soused z Dobšic“, bývalý ministr zahrani-
čí, ale i umývač oken, držitel řady domácích 
i zahraničních ocenění, diplomat a historik dr. 
Jaroslav Šedivý. Beseda nazvaná podle jeho 
poslední knížky „Mé putování zmateným sto-
letím“ evokovala hlubší zamyšlení nejen nad 
nedávnou historií, ale i nad naší současností. 
I tato beseda byla stejně jako všechny ostatní 
zakončena autogramiádou a fondy osobních i 
veřejných knihoven byly rozmnoženy o nové 
zajímavé publikace.

Čas setkání se pomalu blížil na konečnou. Ná-
sledovala poslední procházka krásným okolím 
Libošovic a pak už jen poslední mávání u autobu-
sů. Každý z účastníků si stejně jako před dvaceti 
lety odvážel do všedních dní krásné vzpomínky 
na společně prožité chvíle.

Závěrem nezbývá než poděkovat všem orga-
nizátorům za krásné setkání, které zdaleka nebylo 
jen vzpomínkové a zcela jistě přineslo i mnoho 
nových nápadů a inspirací všem účastníkům.
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Jak se loví perly v knihovnách 
– projekt Lovci perel

Markéta Poživilová

Nápad celoroční hry „Lovci perel“ vznikl 
v dětských odděleních Knihovny města Hradce 
Králové (KMHK), kde byl také poprvé velice 
úspěšně vyzkoušen. Protože děti hra opravdu 
zaujala, objevil se nápad nabídnout hru i jiným 
dětským oddělením v knihovnách regionu SKIP 
08. Zároveň ve stejné době se KMHK zapojila do 
projektu Univerzity HK „Zvyšování kvality jazy-
kového vzdělávání v systému počátečního škol-
ství“, CZ.1.07/1.1.00/14.0250 s názvem Littera. 
Ve zkratce se jedná o zvyšování jazykové úrovně 
a testování čtenářské gramotnosti žáků základ-
ních škol. V rámci tohoto projektu došlo k úpravě 
pravidel, k vytvoření nových a úpravě stávajících 
Hracích karet dle pravidel testování čtenářské 
gramotnosti, k sjednocení vizuální stránky všech 
částí projektu, atd. V září 2012 byly osloveny 
knihovny Královéhradeckého a Pardubického 
kraje s nabídkou zapojení se do celoroční akti-
vity „Lovci perel“ s mottem „Ponořme se do hlu-
bin příběhů… co kniha, to perla“. Do testování 
se zapojilo celkem 50 knihoven (velkých i ma-
lých), které pro své čtenáře zrealizovaly projekt 
podle obdržených podkladů a materiálů ve svých 
knihovnách. Děti z cílové skupiny si v každé 
knihovně vybraly knihu označenou jako „perlo-
rodka“ s připravenou Hrací kartou (testovacím 
materiálem). Po přečtení knihy odpovídaly na 
dotazy konkrétně připravené pro jednotlivé knihy. 
Za správně vyplněnou Hrací kartu obdržely „sku-
tečnou“ perlu. Každý účastník projektu měl svou 
odpovědní listinu, do které si zapisoval všechny 
knihy, které přečetl a u kterých vyplnil Hrací kar-
tu, a samozřejmě svou vlastní šňůru skutečných 
perel. 

Forma soutěže měla podpořit větší zájem 
o čtení, o porozumění textu a tím také o samotné 
testování čtenářské gramotnosti.

Lovilo celkem 1480 dětí a společnými silami 
ulovily 14.678 perel. Toto číslo je ale ve skuteč-
nosti vyšší, neboť 9 knihoven se nepodělilo o své 
výsledky. Nejpilnější knihovnou se stala Městská 
knihovna Žamberk, kde se do projektu zapojilo 
79 dětských čtenářů, kteří nasbírali 1033 perel. 
Největší sběratelka perel byla z Městské knihov-
ny v Žamberku a získala 165 perel. Na druhém 
místě pak byla čtenářka z Obecní knihovny v Ne-
polisech se 118 perlami. Velikým úspěchem byly 
ale i 2 perličky, které získala lovkyně ze Speciál-
ní základní školy v HK. 

Tato aktivita byla slavnostně ukončena 
18. června 2013 přímo v nové budově Knihovny 
města Hradce Králové – v Centru celoživotního 
vzdělávání. Na slavnostním odpoledni byli vy-
hlášeni nejlepší sběrači perel - z každé knihovny 
dva nejpilnější (v mladší kategorii do 9 let, ve 
starší 9–15 let). Celkem se této slavnosti zúčast-
nilo z 36 knihoven na 130 lovců. Na závěr byli 
slavnostně vyhlášeni tři nejlepší sběrači a jedna 
speciální cena za pečlivé a originální zpracování 
Hracích karet. Finančně celý projekt podpořila 
Univerzita Hradec Králové jako součást projektu 
Littera, region SKIP 08 a Knihovna města Hrad-
ce Králové.

Protože registrujeme velký zájem knihoven 
o pokračování aktivity Lovci perel a hlásí se stále 
nové knihovny, které se chtějí do projektu zapojit, 
rozhodli jsme se i nadále tuto celoroční hru nabí-
zet. Pokud i vás zaujal tento projekt a chcete se 



38 U NÁS • PODZIM 2013

Z KNiHOVNiCKýCH ORgANiZACí

Kamarádka knihovna aneb Soutěž o nejlepší 
dětskou knihovnu má vítěze

Božena Blažková

Soutěž Kamarádka knihovna pořádá Svaz kni-
hovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) 
s firmou 3M pod záštitou MK ČR již od roku 
2007. Cílem je motivovat knihovny k lepším 
službám a co největší vstřícnosti k dětským uži-
vatelům. Soutěže se tentokrát zúčastnilo více než 
100 knihoven a do posledního kola postoupilo 
15 nejlepších. Knihovny nebyly hodnoceny jen 
za dobrá vysvědčení, která jim vystavili jejich 
dětští čtenáři, ale především za výborné služby, 
které dětem poskytují. Jedním z hlavních kritérií 
je procento dětských čtenářů z dětské populace 
v obci. V porotě, která rozhodla o vítězi, byli zá-
stupci SKIP a jeho Klubu dětských knihoven, Ná-
rodní knihovny ČR, generálního partnera soutěže, 
firmy 3M Česko a také ředitelka Městské knihov-
ny Chrudim, která v soutěži zvítězila v roce 2010. 

Členka poroty a dlouholetá organizátorka této 
soutěže Mgr. Zlata Houšková k letošnímu roční-

ku napsala:

Rozhodování bylo letos mimořádně těžké a vý-
sledky těsné. Komise vedla dlouhé diskuse a ob-
čas se muselo hlasovat, takže některá vítězství 
jsou velmi těsná. Podrobnější tabulky jsou vysta-
veny na webu Kamarádky knihovny.

Podívejme se na finalisty jednotlivých katego-
rií (kategorie určuje velikost místa, kde se knihov-
na nachází):

V první kategorii (nejmenší knihovny) zvítězi-
la Městská knihovna Nová Včelnice, na druhém 
místě se umístila Knihovna u Mokřinky Mokré 
a na třetím místě Městská knihovna v Rychnově 
u Jablonce nad Nisou.

V druhé kategorii získala vítězství Městská 
knihovna Planá nad Lužnicí a o druhé místo se 
dělí tři knihovny(!): Městská knihovna Kameni-
ce nad Lipou, Městská knihovna Rtyně v Podkr-

o něm dozvědět více či se ještě přidat mezi sběra-
če perel, ozvěte se na adresu pozivilova@knihov-
nahk.cz nebo na tel: 601 576 800 – Bc. Markéta 
Poživilová (koordinátorka projektu).

A jak aktivitu „lovci perel“ hodnotily za-
pojené knihovny v evaluačních dotaznících?

Většina knihoven tento projekt hodnotila vel-
mi kladně, protože vedl k většímu půjčování knih 
a k většímu zájmu o čtení. Někde dokonce uvádě-
jí, že se jiné knížky než perlorodky nepůjčovaly, 
že děti čekaly před knihovnou ještě před otvírací 
dobou. Kladně také hodnotí velký počet zapoje-

ných dětí, že se dětem projekt líbil a že je soutě-
žení motivovalo ke čtení. Zajímavé jsou i kladné 
odezvy ze strany rodičů s tím, že jejich děti ko-
nečně začaly číst.

Knihovnice také ocenily dobře kladené otázky 
a snadné vyplňování Hracích karet. Do organiza-
ce hry se zapojily velice aktivně, a přestože jim 
projekt přinesl i více práce, nevadilo jim to. Děti 
díky soutěži objevovaly nové tituly knih, které by 
si jinak asi nepřečetly. Jedna perlička na závěr: 

„Jeden chlapec dokonce díky projektu přečetl svo-
ji první knihu v životě.“
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konoší a Městská knihovna Klimkovice.

Třetí kategorii vévodí Městská knihovna Dob-
říš (gratulujeme k novému dětskému oddělení) 
před druhou Městskou knihovnou Litomyšl a třetí 
Městskou knihovnou Rokycany.

První místo v kategorii čtvrté připadlo Měst-
ské knihovně v Pelhřimově. Zvítězila těsně před 
Městskou knihovnou Louny a třetí Knihovnou 
Slavoj ve Dvoře Králové.

Pátou kategorii vede Knihovna Bedřicha Be-
neše Buchlovana, na druhém místě se umístila 
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod (gra-
tulujeme k novému dětskému oddělení) a na tře-
tím Knihovna Kroměřížska.

V kategorii největších knihoven zvítězila 
Knihovna města Hradce Králové (gratulujeme 

k novému dětskému oddělení i celé knihovně) 
před Knihovnou města Plzně a Městskou knihov-
nou Havířov.

Vítězkou soutěže o nejlepší knihovnu pro děti 
a nositelkou titulu Kamarádka knihovna za rok 
2012 se stala Knihovna Bedřicha Beneše Buch-
lovana v Uherském Hradišti. Knihovna převzala 
titul i hlavní cenu od generálního partnera – fir-
my 3M Česko – a od 1. náměstka ministryně kul-
tury Františka Mikeše. Dětské oddělení Knihovny 
B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti má letos 
opravdu dobrý rok: jeho pracovnice Mirosla-
va Čápová a Hana Hanáčková se v dubnu staly 
v dánském Odensee prvními českými nositelkami 
Ceny H. CH. Andersena, a to za své mimořádné 
zásluhy o projekt Klubu dětských knihoven SKIP 

„Noc s Andersenem“.

Moje kamarádka je knihovna

Eva Komínová

I když si již druhým rokem užívám starobního 
důchodu a věnuji se zálibám, na něž mi v prů-
běhu let strávených za pultem dětského oddělení 
knihovny nikdy nezbýval čas, byla jsem přizvána 
na slavnostní setkání zástupců vítězných kniho-
ven soutěže Kamarádka knihovna. Prý proto, že 
jsem tak trochu zodpovědná za průběh tří minu-
lých ročníků a uspokojivé výsledky Knihovny 
města Hradce Králové v této soutěži (v prvním, 
tak trochu zkušebním ročníku 17. místo z 50 
soutěžících knihoven, ve 2. ročníku 4. místo, ve 
3. ročníku 3. místo). Jak knihovna stoupala po 
stupíncích výš a výše, tak se jí v letošním roce 
(4. ročník) podařilo v kategorii největších kniho-
ven získat 1. místo. Od roku 2006, kdy se poprvé 
„rozjel“ projekt Kamarádka knihovna, jsem sku-

tečně byla při tom, ale nemohu sama sobě přičítat 
veškeré zásluhy. Nebýt báječného týmu hradec-
kých „děckařek“ a jejich výborné spolupráce při 
poctivém plnění soutěžních kritérií, úspěchů by 
nebylo dosaženo. A tak jsem na toto setkání jela 
s myšlenkou a vzpomínkami na ně na všechny, 
protože i když jsem už někde jinde (a nechtěla 
bych se vracet), stále jsem tak trochu s nimi. 

Vyhodnocení výsledků a ocenění vítězných 
knihoven soutěžících ve 4. ročníku soutěže Ka-
marádka knihovna se uskutečnilo 31. 5. 2013 
v supermoderním sídle společnosti 3M v office 
komplexu The Park na pražském Chodově. Se-
tkání probíhalo opravdu ve slavnostním duchu 
za účasti zástupců firmy 3M, generálního part-
nera soutěže, dále vedoucích funkcionářů SKIPu 
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Jubilejní 30. ročník literární soutěže pro žáky 
základních škol pořádané Městskou knihovnou 

Jaroměř

Adéla Záveská 

V letošním roce uspořádala Městská knihovna 
Jaroměř již neuvěřitelný a jubilejní 30. ročník li-
terární soutěže pro žáky místních základních škol. 
Tradici má tedy tato soutěž již hluboce zakoře-
něnou a je jako taková chápána školami, knihov-
nou i městem Jaroměř. Za sebe samotnou mohu 
hodnotit uplynulé tři ročníky, kterých jsem byla 
organizátorkou. Je to rozjetý vlak, do kterého mi 
nezbylo než naskočit a učit se za pochodu.

Prvním a nejdůležitějším krokem při vyhlašo-
vání literární soutěže je volba tématu. Ono vybrat 
vhodné téma, o kterém bude mít co napsat dru-
háček i deváťák, je docela těžký úkol. Nemluvě 
o tom, že by autory zadané téma mělo vyburcovat 
také k tomu, že budou chtít literárně tvořit a o svá 

díla se podělit. Prvním krokem tak bývá sesednutí 
se celého týmu knihovny a volba toho správného 
tématu pro ten který rok. Pro ten letošní, jubilejní 
třicátý ročník jsme zvolili téma, které se nám jevi-
lo jako blízké všem dětem bez rozdílu věku: „Po-
čítač - dobrý sluha, špatný pán“. Ano, všechny 
děti bez rozdílu využívají a vyžadují počítač, ale 
psát o něm? Bohužel výsledkem volby letošního 
tématu tak byl nižší počet literárních prací žáků 
první kategorie. (Soutěž rozdělujeme do dvou 
kategorií, do I. kategorie pro žáky 1.-5. tříd a do 
II. kategorie pro žáky 6.-9. tříd.) I přesto se nám 
sešlo úctyhodných 220 soutěžních prací, což je za 
poslední tři roky počet nejvyšší. 

Po té nejtěžší části, výběru správného tématu, 

(pro zasvěcené je jistě nemusím jmenovat) i za 
přítomnosti 1. náměstka ministryně kultury pana 
Františka Mikeše a nedostižné moderátorky Zlaty 
Houškové, která svůj proslov kořenila vtipem, tak 
jak ji ostatně známe, i vybranými úryvky z níže 
zmíněné knížky.

Vyhlášení výsledků a předání cen vítězným 
knihovnám předcházel slavnostní křest letoš-
ní „knížky pro prvňáčka“ Všelijaké řečičky pro 
kluky a holčičky básníka Radka Malého a ilust-
rátorky Alžběty Skálové. Knížku pokřtila oprav-
dovým šampaňským spisovatelka Alena Ježko-
vá společně se sedmiletou Eliškou Bočkovou. 
V rámci projektu Kamarádka knihovna věnuje 
totiž firma 3M Česko vždy také cenu jednomu 

dítěti, obvykle vítězi související soutěže. Letos to 
byla výtvarná soutěž o nejhezčí obal na oblíbe-
nou knížku, kterou tato holčička vyhrála.

Po krátké přestávce s pohoštěním následova-
lo vyhlášení vítězů letošní Kamarádky knihovny. 
Porota poprvé v tomto ročníku dělila a hodnoti-
la knihovny podle velikostních kategorií do pěti 
skupin a krom toho určila absolutního vítěze. Vý-
sledky jsou známy. 

I když nejsem přívržencem okázalých gest, 
jsem vděčná současnému vedení Knihovny města 
Hradce Králové, že jsem byla přizvána, a nastou-
pená v řadě s ostatními mohla na chvilku zažít 
pocit štěstí a radosti, že se dobrá věc podařila a že 
jsem k tomu mohla přispět i svými silami.
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probíhá takzvané „ticho před bouří“. Téma a ter-
míny jsou stanovené a my čekáme do konce květ-
na, co žáci vytvoří, jak svá dílka pojmou a jaký 
bude výsledek. Literární formu necháváme na 
nich. Je jedno, zda nám napíší smyšlenou pohád-
ku, příběh ze současnosti, sci-fi horor, básničku 
nebo to pojmou zcela jinak. V jejich tvorbě je jim 
zcela ponechána volná ruka. 

A pak to přijde. První obálka s prvními prace-
mi z první školy. Nesměle všichni nahlížíme, jak 
to vypadá. Okukujeme, pročítáme, i když ještě 
nehodnotíme. A pak přijdou všechny ostatní prá-
ce a nás to „druhé nejhorší“ teprve čeká. Uděláme 
seznam soutěžních prací dle škol a kategorií a jde 
se číst. U prvních prací jásáme a říkáme: „No to 
je ale hezký nápad!“ a čteme s radostí. U padesá-
té práce už hledáme „něco jiného“ a u té sté už 
se jen suše prokousáváme s hrnkem kávy v ruce. 
Na tématu nezáleží, můžeme mít sebelepší, stejně 
takhle dopadneme. Já sama patřím mezi ty pocti-
vé, kteří nedokáží přeskočit ani řádek, a o to to 
mám horší. A průběžně hodnotíme a značíme si ta 
literární dílka, která nás nejvíce zaujala. Na závěr 
se sečtou soutěžní body a určí vítězové a ocenění 
v každé kategorii a škole (máme v Jaroměři tři 
ZŠ). 

Poté pozveme oceněné autory soutěžních pra-
cí a zástupce města Jaroměř na slavnostní vyhlá-
šení. Za poslední tři roky nám ceny do soutěže 
zajistila firma OPA, čímž bychom jí opět rádi 
poděkovali. A jak by tomu mohlo být jinak v pří-
padě literární soutěže pořádané knihovnou - jed-
ná se o knihy. Protože se jedná o velikou slávu, 
které se kromě oceněných účastní také starosta 
či místostarosta a zástupce odboru kultury, koná 
se předávání na nějakém honosném místě. V mi-
nulosti to bývala obřadní síň na městském úřadu, 
v posledních dvou letech jsme zvolili spolupráci 
s Městským muzeem Jaroměř, kde probíhá i do-
provodný program v podobě možnosti si prohléd-
nout právě probíhající výstavu. Město Jaroměř 
pro změnu obstará květinové dary a na nás tak 
zbývá poslední věc, a to jsou pamětní listy. Ke 
slavnostní chvíli a slavnostnímu prostředí se hodí 

i slavnostní ceremonie. Na začátku tedy shrneme, 
co nám přinesl právě ten letošní ročník a téma, 
zástupci města poděkují oceněným za jejich práci 
a přečteme si některé z oceněných prací. Pak už 
přichází sama ta slavnostní chvíle předávání, kdy 
žáci předstupují před „gratulační“ výbor, potře-
sou si rukou se všemi a dostanou své ceny (knihy, 
květiny a pamětní listy). A pak už se rozcházíme 
do škol a svých pracovišť a máme zase na zhruba 
půl roku klid. Než někdo přijde s tou podlou otáz-
kou: „A jaké bude letos téma literární soutěže?“ 
A koloběh může nastat znovu…

Jen krátké shrnutí pro představu. Mezi nejú-
spěšnější témata za poslední roky patřilo téma 

„Kdybych byl prezidentem…“ a mezi nejkontro-
verznější, které muselo být na žádost jedné ze 
škol změněno, patřilo „Jak jsem naštval učitele“. 
Za poslední tři roky jsme měli následující téma-
ta: V roce 2011 jím bylo pohádkové Pozor, braši, 
v knihovně nám straší. Sešlo se 161 prací včet-
ně několika soutěžních ze Základní školy v Pís-
ku a okousaná noha knihovnice Betyny některé 
z nás straší ve snech dodnes. Moje Babička bylo 
tématem roku 2012 a mladé a nadějné autory to 
mělo navést právě na jedno z nejznámějších děl 
české literatury Babička Boženy Němcové. Sou-
těžních prací se nám sešlo lehce přes 200 a opět 
se zúčastnila i Základní škola z Písku. Mezi ty 
zapamatované příběhy za tento ročník patří ten 
o seznámení babičky a dědečka na zájezdu v Ho-
doníně s kategorickým vyjádřením babičky, že 

„kdyby to věděla, tak by tam nejezdila“. V  le-
tošním roce bylo tématem již zmiňované Počí-
tač - dobrý sluha, špatný pán a soutěžních prací 
se sešlo 220. Pro mě osobně byly nejvýraznější 
2 z nich. První byla neuvěřitelně vizuálně avant-
gardně zpracovaná, že s kýmkoliv jsem o ní mlu-
vila, všichni věděli, kterou mám na mysli. Druhá 
z nich pak přesně vystihla téma letošního ročníku 
a bohužel z důvodu plagiátorství musela být dis-
kvalifikována. Vítězná a oceněná díla můžete na-
lézt na našich webových stránkách (http://www.
knihovnajaromer.wbs.cz/) ve fotogalerii, kde 
jsou k přečtení.
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Pavel Šefčík

Lukáš Vaníček

Pavel Šefčík začal psát a publikovat ještě 
před dosažením plnoletosti. Začínal coby pro-
zaik a svá díla psal v žánru fantasy a akčního 
thrilleru. Sudičky mu do vínku nedaly geniálního 
češtinářského ducha, a tak byly jeho texty plné 
řemeslných chyb, před kterými varuje každá pří-
ručka tvůrčího psaní. Mladý autor záhy přesedlal 
do žánru satirických povídek, avšak ani zde pří-
liš neuspěl. Jeho dílka sice vzbuzovala úsměv ve 
čtenáři, leč nebylo to v místech, kde autor zamýš-
lel, ale textem samotným. 

Po prozaických neúspěších se Pavel Šefčík na-
plno zaměřil na poezii a zde také konečně našel 
to, co hledal. Do básní mohl vložit to, co sám cítil 
a oč se chtěl podělit. Coby mladý a bouřlivý autor 
měl hlavu v oblacích. Ideály kolem něj kroužily 
jako družice okolo planety. Pavel se chtěl rvát, 
bouřil se, ušklíbal nad světem, ale činil tak skoro 
zádumčivě, přemýšlivě a s rozvahou. Věděl, že 
svět jeho revoltu ani nepostřehne, a přesto své 
rýpnutí a pomyslný štulec moderní společnos-
ti vkládal do svých básní. Jeho raná díla nebyla 
kvalitou na vysoké úrovni a opět byl nucen po-
slouchat výtky čtenářů, ovšem poezie jej lákala 

natolik, že se nenechal odradit. Bral si ponaučení 
a s každým dalším veršem zlepšoval své básnic-
ké umění. Záhy to bylo znát i na kvalitě. Pavlovi 
nebyl cizí žádný z básnických žánrů. Rád expe-
rimentoval, vždy se snažil o po formální stránce 
bezchybný text a krok za krokem mladý básník 
překonával technické překážky. Verše nabíraly 
na ostrosti, temnosti i zádumčivosti. Nebylo divu, 
když největším Pavlovým vzorem byli François 
Villon, Charles Baudelaire, Radek Malý a mnoho 
dalších básníků, poetů i písničkářů. 

Pavel se také rád pouštěl do různých projektů. 
Zkoušel vydávat časopis, stal se spoluautorem 
satirické hry Jeden potká druhého, kterou napsal 
s Lukášem Vaníčkem. Jak jinak, hra vznikala po 
kavárnách a hospodách, protože v té době mladí 
autoři považovali tato místa za inspirativní. Jed-
nalo se o jednoaktovku, ve které autoři v rolích 
Básníka a Prozaika rozebírali rozdíly mezi lite-
rárními žánry. Dílko zesměšňovalo nešvary mo-
derní komunikace mezi lidmi a dočkalo se dvou 
repríz. Při obou inscenacích však celkový dojem 
utrpěl zejména výpadky paměti obou herců, kteří 
ač sami autoři, nedokázali se vlastní texty naučit 

Těšíme se i na další ročníky této soutěže a ne-
přestaneme s tím, i když, jak říkám, u stopadesáté 
práce se už držíme toho hrnečku se silnou kávou. 
Je to náročné, ale nemyslíme si, že je to k zaho-
zení. Děti mají být podporovány jak ve čtení, tak 

i ve vlastní tvorbě a přece jen během hodnocení 
vléváme do svých žil přesvědčení, že ti mladí na 
tom nejsou zase tak špatně, jak se vždy o mla-
dých generacích říkává.
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zpaměti. Autorská dvojice Šefčík & Vaníček se 
posléze podepsala ještě pod několik kratších ske-
čů, které předváděli během přestávek tanečních 
večerů pořádaných v Kulturním domě v Necha-
nicích. Pavel zároveň veršoval a jeho díla se za-
čínala umisťovat na předních příčkách literárních 
soutěží. Dočkal se i několika samostatných vy-
stoupení, během kterých předčítal svou poezii. 
Ukázku z jeho tvorby si můžete přečíst třeba ve 
sbírce Hradecká kapka poezie, kterou vydal Spo-
lek přátel krásného slova v roce 2008. Následně 
se stal Pavel Šefčík členem tohoto spolku a je jím 
dodnes.

Časem však básník dospěl. Poměrně brzy za-
čal pracovat, v současné době se živí jako technik 
a operátor měřicí laboratoře. Našel si dívku, která 
se posléze stala jeho ženou, a Pavel se z mladého, 
rozervaného básníka proměnil v zodpovědného 

manžela a nyní i otce. Prázdnotu duše vyplňova-
nou poezií nahradilo teplo domova, a tak proud 
ostrých básní pomalu vysychá. Ačkoliv poezie 
z Pavla již nesrší v takové míře jako před lety, 
u kultury zůstal. Vrátil se k dramatické činnosti 
a stal se ochotnickým hercem divadelního spolku 
v Nechanicích. Spolu se svými kolegy nastudova-
li a dvakrát sehráli vlastní adaptaci divadelní hry 
Uděláte mi to znovu? podle předlohy současné-
ho francouzského autora Laurenta Ruquiera, a to 
s velmi bouřlivým přijetím u diváků. Pavel ve hře 
ztvárnil hlavní roli záletného plastického chirur-
ga. Kvůli jeho přirozené plachosti jej však vlastní 
žena musela učit, jak svádět cizí dívky, aby ve hře 
působil přirozeně. S příchodem syna Maxmiliá-
na nabral Pavlův život další směr a nové aspekty. 
Slasti i strasti otcovství mohou nadobro odsunout 
poezii i divadlo, anebo v něm probudit nový směr, 
kam své umělecké kroky dál zaměřit. Kdo ví?

KDO JE

Vladimíra Buchtová se představuje

Vladimíra Buchtová

Požádali jsme novou členku redakční rady, 
aby se představila čtenářům. Položili jsme jí tra-
diční otázky. Zde jsou její odpovědi:

Knihovnická praxe (pár vět o tom, čím jsi pro-
šla)

Co se týká knihovnické praxe, trošku vás zkla-
mu. Knihovnice nejsem. Prošla jsem v práci pou-
ze e-learningovým kurzem s názvem „Knihovnic-

ké minimum“ a tím moje knihovnické vzdělání 
také končí. Na svou obhajobu bych uvedla, že 
ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové 
pracuji v oddělení vnějších vztahů a marketin-
gu služeb, na což vzdělání mám. Nicméně jsem 
v této knihovně službami prošla, takže například 
vím jak na Aleph, jak čtenáři knížku půjčit či jak 
ji vrátit do skladu, a ve volném výběru se orien-
tuji rovněž. Takže abych po pravdě odpověděla 
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– moje knihovnická praxe čítá asi deset měsíců. 
Zato moje několikaletá knihkupecká praxe je 
podstatně širší a delší.

Jakou knížku máš na nočním stolku?
Jako každý správný knihomol mám samozřej-

mě na nočním stolku knih více. Momentálně je to 
kniha polského novináře Mariuse Szygiela „Udě-
lej si ráj“ – skvělé postřehy k české povaze, pak 

„Pomalost“ Milana Kundery, „Tahle země není 
pro starý“ Cormaca McCarthyho nebo „S ele-
gancí ježka“ Muriel Burberry, i když tuto knihu 
mám ale na stolku permanentně a znám ji téměř 
nazpaměť. A samozřejmě, jako každé léto jsem 
o dovolené přečetla několik detektivek.

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka
Těžká otázka, je toho víc. Asi nejoblíbenější 

knihou je román Johna Steinbecka „Na východ 
od ráje“, kterou mohu otevřít kdykoli. Jedná se 
o knihu, která v sobě zahrnuje mnohovrstevnatý 
příběh a vše, co mám ráda - symboly, filozofické 
úvahy, reálný život i naději. Z dalších oblíbených 
spisovatelů jsou to například bratři Čapkové, Jo-
sef Škvorecký, Isabelle Allende, Luis Sepúlveda, 
Marguerite Duras… Jak jsem již podotkla, těžká 
otázka, těžký výběr…

Oblíbených knižních postav je rovněž více – 
od Samuela Hamiltona (Na východ od ráje) přes 
Ondřeje z Vlkova (Údolí včel) až po paní Par-
kingtonovou ze stejnojmenného románu Louise 
Bromfielda.

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

Ta už je napsaná – „Jak voní tymián“ od Mar-
cela Pagnola. Tam je všechno. Milující rodina, 
dobří přátelé, léto, Provence, dětství a všudypří-
tomná laskavost.

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé 
setkání s knihovnou)

Pamatuji se, když jsem coby studentka střední 

školy poprvé navštívila SVK v Hradci Králové, 
tenkrát sídlící v budově bývalé synagogy na Po-
spíšilově třídě. Rozhlédla jsem se a řekla si: „Pro-
boha, kde jsou knihy???“ Tehdy tam totiž nebyl 
vůbec volný výběr, vše se objednávalo přes líst-
kový katalog. Troufám si říct, že v nové budově 
SVK, kde teď pracuji, nikoho podobná otázka ani 
nenapadne. Volný výběr je zde početný, úžasný 
a ráda se do něj nořím.

Co Tě v knihovně nejvíce baví?
Setkávání. V mé profesi se setkávám s mnoha 

zajímavými lidmi – umělci, profesionály a odbor-
níky z různých odvětví, nejen literatury. Někte-
ří z nich jsou opravdovými mistry svého oboru 
a taková setkání jsou vždy přínosná. Měla jsem 
možnost setkat se s opravdu vzácnými lidmi, což 
je jedna z věcí, které mě v dnešní době dokážou 
povzbudit. Je to skutečná „léčba kvalitou a ne-
zištností“ uprostřed komerce a povrchnosti.

Jak si poradíš s tzv. „otravným“ čtenářem 
(případně kolegou)?

Kombinuji agresivně-asertivní postoj propoje-
ný s profesionálním úsměvem.

Co Tě vždycky potěší?
Originální kousek. A může se týkat čehoko-

liv – knihy, básně, divadelního představení, šatů, 
šperků, jídla…

Co Tě zaručeně naštve?
Neochota udělat cokoliv nad rámec povinnos-

tí.

čím děláš nejčastěji radost svým blízkým?
Když odejdu.

Oblíbený citát
„Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, 

co skutečně vědí.“
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Putování St. K. Neumanna naším 
regionem na podzim 1933

Aleš Fetters

Před osmdesáti lety, od 28. dubna do 28. října 
1933, dělal básník Stanislav K. Neumann „cestu 
kolem republiky“. Při ní uskutečnil v řadě měst 
přednášky, u nás třeba v Ústí nad Orlicí, Jaroměři 
nebo v Trutnově. Z jednotlivých míst, jimiž puto-
val, posílal do Lidových novin fejetony. Ty pak 
shrnul do dvou knih s názvem československá 
cesta. Zážitky z Čech jsou ve druhém svazku, 
v jeho třetí části nazvané český podzim. „Jsou 
to jen dojmy dvou lidí, kteří si vyšli poznávat svou 
užší a širší vlast a nechali doma všechny vlaste-
necké reminiscence i předsudky,“ je poslední 
věta epilogu v knize. Neumann cestoval se svou 
tehdejší přítelkyní, o třicet let mladší Lídou Špač-
kovou. V textu najdeme místy i značně proble-
matické politické názory, ale nám tu jde o jeho 
tehdejší pohled na náš region a v něm i např. na 
jiráskovskou tradici. 

Na český severovýchod přijel 7. září z Ost-
ravy, kde trávil několik dní u své provdané dce-
ry Soni, aby si odpočal po náročném putování 
podkarpatoruském a kratším tatranském. „Dosti 
náhodně, jen tak podle mapy, jsme si vybrali Ky-
šperk za východisko, ale nepochodili jsme špat-
ně. Je to městečko opravdu půvabné, čisté, plné 
zeleně a květin. Půvabné, zelené, čisté jako celé 
orlické podhoří, které hladí mírně nervy a vlévá 
do srdce čistý optimismus.“ (173-174) Z Kyšper-
ka (dnešní Letohrad) se 8. září přesunuli do Jab-
lonného nad Orlicí. Odtud pak 10. září „pěkným 
údolím Orličky … a českoněmeckou obcí Orličky, 
nejen velmi dlouhou, ale i velmi zdobnou a čis-
tou, jsme vystoupili na Suchý vrch (1001 m). Je 
dnes neděle poněkud oblačná a větrná, ale dosti 
průzračná.“ Vadí mu „civilizace“ – silnička sem 
vedoucí, „výstavná Kramářova chata je procov-

ský hotel s parkovištěm pro auta, ale Je tu dosud 
vysoké borůvčí a malení s hojnou úrodou a u ces-
ty zas tvrdý hřib.“ (177-178) 12. září jeli z Leto-
hradu odpoledne vlakem do Ústí nad Orlicí, kde 
měl večer přednášku, a 13. září pokračovali přes 
Častolovice do Rychnova nad Kněžnou. Tam 
byli od 13. do 15. září. „Prší už dva dny“, po-
znamenává si 15. září v Rychnově, „těším se už 
na Maxe Lederera, starého svého čtenáře a kul-
turního fanouška, který nás chce provésti krajem 
nejpopulárnějších spisovatelů českých.“ Byl to 
podle Neumanna „jeden kulturní sloup kraje, 
poněkud konzervativní, ale upřímný.“ Setkali se 
v sobotu 16. září odpoledne v Jaroměři, kde se 
ubytovali. V neděli 17. září si vyjeli sami vlakem 
do Náchoda a došli na Dobrošov. Citátem „Milá 
chato dobrošovská,“ začíná denní záznam a po-
kračuje: „těšíme se teplu uvnitř, neboť na pěkné 
silnici z Náchoda … přes Lipí a Jizbice bylo stu-
dené větrno, a nahoře (622) jsme šli mlhou, jejíž 
cáry zřetelně běhaly po lukách a zoraných polích. 
Těšíme se také pohodlí, neboť máme dnes nazbyt 
času. … O rozhled se ani nesnažíme; jsme spoko-
jeni, že neprší. … V dobrošovské chatě … zasta-
vili jsme se dnes jen mimochodem na malé túře 
z Náchoda do Nového Města nad Metují. Ovál 
nás tu poprvé duch Jiráskova kultu… A bylo mi 
v té chvíli Jiráska jaksi líto. Nikoli ovšem Jirás-
ka-boháče a oficielního člověka, nýbrž Jiráska-

-básníka, který vyšel z chudoby a vydělával si 
na živobytí jako c. k. profesor.“ A vzpomíná, že 

„byl nějakou dobu můj profesor dějepisu na gym-
náziu, … byl hodně suchý. Býval dokonce i pe-
dantský někdy. … Byl po jistou dobu miláčkem 
mých chlapeckých let po – Julesu Vernovi. Velmi 
mně učinil tehdy sympatickou osobnost Václava 

ECCE HOMO
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IV. … Brzy jsem ho opustil pro jiné soudobější 
a většinou nedomácí lásky.“ Své úvahy o Jirás-
kovi končí pro nás velmi zajímavě: „mám jistý 
respekt k básnickému dílu /Jiráskovu/, pro mě 
sice už nestravitelnému, ale poctivému a pilnému. 
Oficielní pozice, do které ho pozdvihla osvoboze-
ná buržoazie česká, nemůže na tom nic změniti…“ 
Neumann už nezaregistroval, že Jiráska v pod-
statě do stejné „oficiální pozice“, byť s opačným 
znaménkem, pozdvihla Nejedlého marxistická 
interpretace. Obě oficiálnosti Jiráskovi zřejmě 
uškodily, z obou pohledů vidíme, jak spisovateli 
neprospívá politické zaškatulkování.

Z Dobrošova šli pak „příjemným lesem do 
Pekla. … Divili jsme se, že tak dlouho sestupuje-
me. Zatím mimo hospodu dole, Jurkovičem pře-
dělaný starý mlýn, jsme přišli k soutoku Metuje 
s Olešenkou a velmi půvabným, ale zcela pohodl-
ným údolím Metuje … jsme mašírovali klidně do 
Nového Města nad Metují. … Překvapením bylo 
pro nás městečko, totiž jeho stará část se staro-
dávným náměstím a zámkem.“ K šesté hodině se 
vrátili vlakem do Jaroměře. 

V pondělí pak jeli s Maxem Ledererem autem 
do České Skalice a Hronova. V České Skalici 
navštívili starou školu a muzeum, tehdy ve sta-
ré radnici na náměstí, „prošli jsme ratibořické 
údolí Úpy, jeli jsme mimo zámek…, viděli jsme 
dvůr, Staré bělidlo…, také Gutfreundův pomník 
Babičky, který tu není valně oblíben… K prosté 
a čisté slávě Boženy Němcové nelze na tomto mís-
tě nic dodati.“ Kdežto v Hronově pak píše: „Zde 
je Jiráskův kult už poněkud vtíravý, jeho jména 
je tu příliš mnoho.“ Ale konstatuje a chválí: „Je 
zajímavé, jak ve městech, jimiž se právě touláme, 
je populární dosud divadlo a divadelní ochotnic-
tví. … Příjemně vkusné a střízlivé je hronovské 
Jiráskovo divadlo, jímž nás důkladně provedl … 
čilý a veselý dr. K. /tj. MUDr. Kudrnáč, pozn. AF/ 
Ten je pak vezl svou „trpělivou Tatrou“: „Objeli 
jsme Hronov, nejprve dolů do Vysoké Srbské … 
a pak lesy až k Náchodu, kde nám ukázal pohled 
do města i do Pruska a z opačné strany na Krko-
noše, na nichž byly ovšem mraky.“ A Neumann 
chválí vyhlídky z kopců kolem Hronova. Večer 
měl přednášku v Jaroměři. Tu si pak v Ledere-

rově doprovodu prohlédl 19. září. Navštívili mj. 
i kostel sv. Mikuláše a „půvabné kouty na souto-
ku Labe s Úpou.“ Odpoledne pak s Maxem Lede-
rerem jeli do Malých Svatoňovic, „abychom se 
v tomto rodišti Karla Čapka zastavili u starosty 
a důlního ředitele J. M. Vlčka, který mě znával 
v dobách Nového kultu. … Jsme na cestě do Trut-
nova, kde bude přednáška, a do Krkonoš, kde 
bychom chtěli míti jen přírodu. … Bydlíme v bu-
dově, kde Karel Čapek vyklouzl z maminky…“ Ve 
Vlčkově zahradě poznává araukarity, „jichž se tu 
mnoho vyskytuje u Tmavého dolu a u nedalekých 
Radvanic.“ A my dnes jen nostalgicky vzpomí-
náme na to, jak jsme se tam v mládí s araukari-
ty setkávali. Dnes tam už na ně člověk nenarazí. 
Lidská nenechavost je roznesla do zahrádek, na 
skalky. Ve čtvrtek 21. září si udělali procház-
ku na Žaltman a po obědě 22. září „dovezl nás 
starosta autem do Trutnova. Po přednášce jsme 
seděli až do půlnoci v kavárně. Vzdali jsme se 
úplně a bez lítosti myšlenky, že bychom si mohli 
zajeti do Adršpašských a Teplických skal. Tahle 
pískovcová romantika nás jaksi neláká.“ Sobo-
tu 23. září strávili patrně v Trutnově, v zápise 
z toho dne poznamenal: „Zítra konečně budeme 
míti zase trampský oddech na horách.“ V neděli 
24. září odjeli vlakem do Svobody a autobusem 
do Pece, Obřím dolem vystoupali na Sněžku, vrá-
tili se dolů a hřebenovkou došli ke Špindlerovce, 
kde ve vedlejší Adolfově boudě zvolili nocleh. 
Odtud pak další den sešli k Bílému Labi, před 
Dívčí lávkou odbočili údolím Bílého Labe naho-
ru k dnes už neexistující Rennerově boudě: „Vítr 
fičel, oblaka letěla, zřídka ponechávajíce trochu 
vůle dalekému slunci.“ Šli pak k Výrovce a od-
tud „rovnou dolů do Pece. … Autobusem jsme 
se vrátili do Svobody a odtud jsme odjeli vlakem 
do Trutnova; máme tu v hotelu zavazadla.“ Tím 
hotelem byl trutnovský Národní dům. Další den 
odjeli do Liberce.

 
Pozn.: Citáty jsou z knihy St. K. Neumanna 

československá cesta. Deník cesty kolem repub-
liky od 28. dubna do 28. října 1933. Sv. 2. Praha: 
Fr. Borový 1935, ze stran 173-206.
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Na konferenci vás srdečně zve Studijní a vědecká knihovna v 

Hradci Králové. 

Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové 

  

 

Předběžný odborný program: 

 medializace Koncepce rozvoje knihoven 

 rozvoj lidských zdrojů 

 představení Koncepce rozvoje a spolupráce knihoven 

Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem 

do roku 2020 

 vyhlášení krajské knihovnické kampaně pro rok 2014 
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