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Rituály v dnešní době a možnosti knihoven
Božena Blažková

Rituálem (z latinského ritualis = obřadný) mů-
žeme v podstatě nazvat každé jednání, které vyka-
zuje stereotypní opakování a je založené na pře-
dem daných pravidlech. Každý z nás má mnoho 
vlastních „malých rituálů“, které mohou mít např. 
podobu ranní kávy či odpoledního čaje. V širším 
pojetí můžeme, zjednodušeně řečeno, za rituál po-
važovat pravidelně se opakující akci či aktivitu za-
loženou na určitých tradičních pravidlech a hodno-
tách. Rituál je významem velice podobný pojmům 
tradice, obřad nebo ceremoniál a ve společnosti 
slouží díky své opakovatelnosti k upevnění život-
ních jistot. Posilování významu rituálů je jednou 
z cest, jak kladně ovlivňovat soudržnost, pocit sta-
bility a zázemí pro každého z nás. Současné zrych-
lené životní tempo a zvýšená neosobní multimedi-
ální komunikace na první pohled význam rituálů 
potlačuje. Při bližším zkoumání však zjistíme, že 
se naopak mnoho rituálů a tradic obnovuje. Mů-
žeme např. sledovat rituály, které v průběhu roku 
souvisejí se střídáním ročních období. A zjistíme, 
že se ve stále větší míře a za účasti médií vítá jaro, 
slaví Vzkříšení a Velikonoce, obnovují se tradiční 
pouti, vinobraní a dožínky, připomínají se svát-
ky všech svatých a všech věrných zemřelých (ať 
už v podobě Dušiček či Halloweenu) a s velkým 
předstihem se chystají vánoční svátky. Ano, tyto 
obnovené tradice společně s tradicemi nově vy-
tvářenými jsou velmi často spíše marketingovou 
akcí zaměřenou na konzum. Ale je tomu tak vždy 
a všude? Není právě obnovování skutečných tradic 
a vytváření zázemí, jistoty a stability pro veřejnost 
jedna z mnoha současných rolí knihoven?

I knihovny mají své marketingové akce sou-
visející s ročními obdobími. Měsíc březen vždy 
patřil knize (a jeden čas i internetu). V současné 
době patří březen čtenářům. Dubnová Noc s An-
dersenem se také dostává do povědomí široké 
veřejnosti a spaní v knihovně je pro mnohé děti 
zároveň iniciačním rituálem. Mnoho knihoven vy-
tváří i novou letní tradici - prázdninové příměstské 
tábory, exkurze, expedice a výlety s knihovnou 
dávají dětem možnost prožít s knihovnou úžasná 

dobrodružství a rodičům poskytují zázemí a jisto-
tu, že za minimálních nákladů je o jejich děti dobře 
postaráno. S přicházejícím podzimem se knihovny 
hlásí o slovo znovu. V říjnovém Týdnu knihoven 
upozorňují společně všechny kolem – jsme tady 
i pro tebe/pro vás, blíží se zima a nevlídno, u nás 
je teplo, světlo a příjemně, navštiv/te nás. Vytváří 
se i nová tradice předznamenávající začátek ad-
ventu – Den pro dětskou knihu.

Knihovny mají i své přechodové rituály. Jedná 
se o rituály, které doprovázejí změnu v životě. Se 
ctí můžeme mezi takové rituály zařadit projekty 
Knížka pro prvňáčka, Pasování na čtenáře a Klí-
čování. To, že se stává dítě aktivním čtenářem 
a návštěvníkem knihovny, je zapotřebí za spo-
lupráce knihovny, školy a rodiny skutečně řádně 
oslavit. Z dalších rituálů, na které knihovny ve 
svých programech a plánech nezapomínají, jsou 
rituály úcty a poděkování. K nim patří poděko-
vání za dobrou práci, které již pět let doprovází 
pravidelné Setkání knihovníků našeho kraje, stej-
ně tak jako nejrůznější vzpomínkové akce orga-
nizované zejména v menších místech. Příkladem 
může být připomínka první světové války v Li-
bošovicích. Cílem tohoto článku nebylo sepsat 
všechny rituály a slavnosti, které se v knihovnách 
snažíme pro své čtenáře i pro veřejnost připravit. 
Chtěla jsem jen připomenout důležitost pravidel-
ně opakovaných společných aktivit v celkovém 
kontextu současného zrychleného životního tem-
pa. Význam toho, že akce probíhá pravidelně a na 
mnoha místech najednou, není zatím ve všech 
knihovnách vždy plně doceňován.

Na závěr bych jen ještě ráda připomněla i pravi-
delné akce pro knihovníky, které v tomto čísle také 
zmiňujeme: jičínská Knihovnická dílna, konferen-
ce Knihovny současnosti, Co venkovské knihovny 
umějí a mohou a Bibliografické kolokvium.

Společně s redakční radou přeji všem čtená-
řům pohodové vykročení do pracovního roku 
2014 a zachování pravidelného čtvrtletního 
rituálu, kterým je čtení našeho zpravodaje 

NA SlOVíčKO
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ŠuMNé KNiHOVNy

Nový web Knihovny města Hradce Králové 
se představuje (tisková zpráva)

Vladimíra Svobodová

Do virtuálního internetového světa byl spuštěn 
web Knihovny města Hradce Králové v pondělí 
dne 2. září tak, aby korespondoval se zahájením 
poprázdninového provozu knihovny. Leitmotivem 
webových stránek je otevřená kniha – symbol zá-
bavy i poučení, nositel informací i spolehlivý přítel.

Grafické provedení webových stránek vychází 
z nové vizuální identity Knihovny města Hradce 
Králové, kterou instituce získala spolu s otevřením 
dlouho očekávané nové ústřední budovy v prosto-
rách bývalé továrny Vertex ve Wonkově ulici. Stalo 
se tak zcela nedávno, ve středu 20. března 2013. 
Tehdy představila knihovna veřejnosti také své 
nové logo, které se stalo nedílnou součástí všech 
tiskovin, propagačních předmětů a dalších materi-
álů prezentujících tuto kulturní instituci. 

V logomanuálu se můžeme dočíst, že navržený 
symbol loga následuje vizi chápání knihovny jako 
moderního knihovnicko-informačního pracoviště, 
z něhož se stává centrum pro alternativní trávení 
volného času všech generací. Proto je i samotný 
logotyp pojednán hravě, moderně a s prostorem pro 
množství různých variací. Stejným způsobem bylo 
přistupováno k tvorbě webových stránek. Úvodní 
stránka nového webu na první pohled připomíná 
otevřenou knihu s barevnými záložkami. Čtyři 
záložky - čtyři základní sekce Pro veřejnost, Pro 

Dvůr Králové není jenom ZOO, 
ale i úspěšná knihovna

Vanda Vaníčková

Soutěž Kamarádka knihovna zahýbala po dvou 
letech opět knihovnickým světem. Královéhradec-
ký kraj nevyšel naprázdno, mezi úspěšnými se 
mimo jiné objevila Městská knihovna Slavoj ve 

Dvoře Králové nad Labem. Opět.

Pohledem statistiky soutěže se knihovna Slavoj 
umístila v roce 2007 na 23. místě, v roce 2009 

děti, Pro knihovníky a Pro média - vycházejí svou 
barevností z nového loga. Ctí tím ale také zároveň 
barevnost interiérů nového sídla Knihovny města 
Hradce Králové, které navrhl architekt David Vávra.

Nový web si klade za cíl působit přehledně 
a přátelsky, s lehkostí a jemným humorem v práci 
se slovem a příběhem. Moderně a nadčasově, v sou-
ladu s novým objektem ústřední budovy a úlohou 
knihovny 21. století. Vzdušně a plasticky, jako 
instituce přinášející klid, příjemnou atmosféru, 
informace, vzdělávání a kulturu. 

Základní služby a informace na webu jsou jasně 
rozeznatelné a dostupné přímo z hlavní stránky. Pro 
uživatele důležité aktuality, kalendář akcí, ceník, 
online katalog, čtenářské konto, kontakty. Vše 
potřebné hned na úvodní straně. To je doplněno 
přístupem k informacím o dvou specializovaných 
pracovištích, Zvukové knihovně pro nevidomé 
a slabozraké a hudebním oddělení. A navíc, přímé 
vstupy do jednotlivých poboček knihovny, kterých 
je po celém městě jedenáct. To je nový web králo-
véhradecké městské knihovny.

Adresa nového sídla Knihovny města Hradce 
Králové v reálném světě je Wonkova 1262/1a, 
Hradec Králové 500 02. Adresa ve světě virtuálním 
zní www.knihovnahk.cz.
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poskočila na druhé místo, které se podařilo v roce 
2011 obhájit. V letošním ročníku, s již oddělenými 
kategoriemi, jí patří 3. místo mezi knihovnami ve 
městě s 15–21 tisíci obyvateli. Práce (nejen) s dět-
skými čtenáři není pro knihovnu jenom soutěžní 
úkol, ale zcela běžná věc, kterou dělá tým knihovny 
s chutí. Na vlastní oči jsem se o tom přesvědčila při 
návštěvě staronové ředitelky Mgr. Marty Staníkové. 
Při rozhovoru jsme byly „vyrušeny“ malými čtená-
ři, druháky, kteří zavítali do knihovny na Klíčování, 
aby nezapomněli nejen na knihovnu, ale hlavně na 
své čtenářské průkazky. Nejen z dětských tváří, ale 
i hereckých výkonů Princezny, Prince Komikse 
a Nečteráda byla vidět radost. Radost, s níž jedna 
strana dává a druhá přijímá.

Koncepce rozvoje královédvorské knihovny 
jiným a lepším směrem je spojená s rokem 2002 
a Mgr. Lenkou Antošovou. Má-li současná ředitel-
ka knihovny, paní Staníková, přemýšlet nad úspěchy 

v Kamarádce knihovně, nejde, jak sama říká, začít 
jinde než u jmenované kolegyně. Během jedenácti 
let, která v životě knihovny uplynula, knihovnický 
kolektiv vytrvale navazuje na dobře rozběhnutou 
práci. Soutěž tedy pro knihovnu Slavoj rozhodně 
není milníkem, k němuž se jednou za dva roky 
upínají. Naopak je během na dlouhou trať a zpětnou 
vazbou komise dívající se na knihovnu zase trochu 
jiným kritickým pohledem, než nabízejí čtenáři či 
veřejnost. A i když v závěru soutěže stojí vítězné 
knihovny na stupních vítězů samy za sebe, vědí, 
že k úspěchu pomáhají mimo jiné i nápady a tipy 
ostatních knihovníků. Sdílení rad a knihovnických 
zážitků má v oblibě i paní ředitelka Staníková, pro 
niž jsou zkušenosti druhých zároveň motivační. 

Základem úspěchů knihovny Slavoj nejsou tedy 
pouze šikovné „děckařky“, krásná vysvědčení, po-
četné výpůjčky, ale i otevřené klima, jež knihovna 
bezpochyby, dle slov své nejvyšší, má.

ŠuMNé KNiHOVNy

Také náš dědeček musel před sto lety do války

Alena Pospíšilová a Eva Pantlíková

Na sv. Martina, v pondělí 11. 11. v 11 hodin 2013, 
tomu bude 95 let, kdy byl ve Francii podepsán do-
kument o příměří na všech frontách l. světové války. 

Ve městech a téměř v každé vesnici najdete 
pomník se jmény padlých vojáků. Také u nás na 

Libošovicku máme dva takové pomníky. V předve-
čer státního svátku, u příležitosti 95. výročí vzniku 
Československé republiky, uspořádala v sobotu 26. 
října naše malá venkovská knihovna ve spolupráci 
s Obecním úřadem v Libošovicích pietní slavnost. 
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U pomníku padlých v Nepřívěci, na Rytířově 
Lhotě a u symbolického hrobu vojína Josefa Šim-
ka v Libošovicích u kostela sv. Prokopa přednesl 
slavnostní projev historik Karol Bílek. Mimo jiné 
připomněl, že se do roku 1939 podobné oslavy 
a vzpomínkové akce konávaly každý rok. Po dru-
hé světové válce se pozornost přesunula k jejím 
obětem i jiným tématům. 28. říjen se slavil místo 
vzniku republiky více jako Den znárodnění. 

Jsme rády, že se za příznivého počasí sešli na 
všech třech místech místní občané. Důstojnou 
atmosféru uctění památky zemřelých obětí velké 
války podtrhli dva vojáci v dobových rakouských 
uniformách, členové vojenské historické jednotky 
ze Železnice. Čestná stráž, symbolická salva, po-
ložení květin, krátké projevy a závěrečná minuta 
ticha předcházely dalšímu programu. 

Do zcela zaplněného sálu hotelu Český ráj 

v Libošovicích přijeli vzácní hosté. Pozvání na 
besedu přijal vojenský historik plk. PhDr. Eduard 
Stehlík, historik a archivář Karol Bílek a herec 
a recitátor Josef Kettner. Kde domov můj i Nad 
Tatrou sa blýska - obě hymny, českou i slovenskou, 
jsme si společně zazpívali se Smíšeným pěveckým 
sborem Bendl a Stojmír ze Sobotky a Dolního 
Bousova. Několik dalších písní v jejich podání 
zpestřilo sváteční podvečer. Báseň Fráni Šrámka 
Raport a Rudyarda Kiplinga Když recitoval herec 
Josef Kettner. Jeho přednes byl stejně profesionální 
jako vystoupení obou historiků, Eduarda Stehlíka 
i regionálně zaměřeného Karola Bílka. Tematická 
výstavka knih přítomným připomněla snadnou 
možnost získání informací o strašné válce, jejíž 
100. výročí vypuknutí si budeme v příštím roce 
připomínat. Neboť stále platí: Historia magistra 
vitae = Historie je učitelkou života.

ŠuMNé KNiHOVNy

Iva Zelená

Říjen bývá obvykle měsícem spíše chladným, 
venku hodně prší a my jsme rádi doma u teplých 
kamen. Venku ale po prvních mrazících krásně 
zlátne listí, a když se vydaří den a vysvitne sluníč-

ko, je radost jít ven, třeba na procházku. A takový 
den plný sluníčka a krásných zážitků jsme prožili 
v sobotu 5. října. Z Náchoda byl vypraven mikro-
bus a my s dobrou náladou a plni očekávání jsme 

Exkurze knihovníků obecních 
knihoven okresu Náchod
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jeli na návštěvu Obecní knihovny v Heřmánko-
vicích. Tam nás vlídně přijala nejen knihovnice 
paní Stečínská, ale také místostarostka obce paní 
Gabrielová a její manžel. Od paní knihovnice 
jsme se dozvěděli o velkém množství akcí, které 
v průběhu roku pořádají nejen pro místní děti 
předškolního i školního věku, ale také pro dospělé. 
Výklad provázelo i promítání obrázků z jednotli-
vých akcí. Velmi zajímavá byla přednáška manžela 
paní místostarostky o vzniku obce a o událostech 
z historie obce. Z úst pana Gabriela se dozvídáme, 
že obec byla založena již v polovině 14. století, 
podle některých pramenů dokonce o století dříve. 
Vyprávěl nám o životě v Heřmánkovicích v mi-
nulém století, o odsunu Němců z pohraničí a také 
o snižování počtu obyvatel, kteří odešli za prací 
do měst. Po sladkém občerstvení jsme si ještě 
důkladně prohlédli knihovnu, obdivovali jsme 
barevné regály na knihy po renovaci a dostali jsme 
brožurku a pohledy obce.

Poté jsme krátce zastavili v Hynčicích, aby-
chom přijali pozvání paní knihovnice do jejího krá-
lovství. Knihovnu má malou, zato velmi útulnou.

Další významnou zastávkou byly Teplice nad 
Metují. Tady v místní základní škole je velmi ob-
sáhlá knihovna. Je tu i oddělená místnost, kde si 
mohou prohlížet knížky nejmenší čtenáři. Někteří 
knihovníci se zajímali o půjčování her pro děti, 
které tu před nedávnem zavedli. Velkou výhodou 
pro školní děti, které dojíždějí z okolních vesnic, je 
to, že mohou být v knihovně v době, kdy by jinak 
musely dlouho čekat na svůj autobus. Knihovnu 

využívají také někteří učitelé, kteří např. hodiny 
češtiny vyučují v knihovně. Pro děti je to příjemná 
změna.

Po prohlídce knihovny jsme zamířili, někteří 
pěšky přes park a někteří mikrobusem, na kopec, 
kde se nachází barokní ivanitská poustevna s kos-
telem Panny Marie Pomocné. Kostel s poustevnou 
se otevírá pouze na prohlídky nebo na koncerty. 
Zasvěceně nás provázel pan Mgr. Šikut. Myslím 
si, že nejen já, ale i ostatní byli velmi překvapeni, 
jaký klenot se nachází v našem kraji. Nádherná 
a plastická výmalba stropu v kostele nás naprosto 
uchvátila. A to jsou malby téměř 400 let staré, 
jen s malými opravami. Zato barokní poustevna 
je v žalostném stavu a potřebuje velké opravy. 
Dozvěděli jsme se, že v poustevně velmi asketicky 
žili dva ivanité. Každý měl svou celu, ze které měli 
výhled do malé zahrádky, kde si pěstovali zeleninu 
a bylinky. S lidmi se nestýkali a mši v kostele byli 
přítomni pouze každý ze své oratoře vně kostelní 
lodi. Oba ivanité jsou vyobrazeni v kostele na 
stropních malbách.

Na závěr nás čekal výborný oběd na Bi- 
schofsteinu. Posilněni jsme nasedli do mikrobusu 
a zamířili zpět do Náchoda. V mikrobusu byla 
skvělá nálada. Paní Škraňková nám četla pověsti 
z Broumovska. Snad nejvíc nás pobavila pověst 
O černém jezírku. Všichni včetně pana řidiče tak 
vtipkovali, že paní Škraňková ani nemohla číst. 
Jízda domů uběhla velmi rychle a my jsme se 
v Náchodě jen neradi loučili a rozcházeli do svých 
domovů. Děkujeme za krásný a poučný zájezd.

ŠuMNé KNiHOVNy
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Dagmar Honsnejmanová

Knihovna u Mokřinky s Rychnovským dení-
kem na konci roku 2012 vyhlásily již 3. ročník 
soutěžní přehlídky zpravodajů místního regionu. 
Cílem celého projektu je představit zpravodaje 
obcí a měst co nejširší veřejnosti. Jsou v nich ne-
jen povinné obecní zprávy, ale především spousta 
zajímavých akcí, událostí a vzpomínek z historie. 
Stávají se tak inspirací pro jejich tvůrce a člověk 
se může, když hledá nějaký nápad, podívat třeba 
právě do sousední obce či města. Proč vymýšlet 
něco, co je už vymyšlené a osvědčené?

Život na Rychnovsku prezentovalo 40 zpra-
vodajů z 26 obcí, 9 měst, 2 městysů a 3 jiných 
organizací (sdružení, MAS). Nejpočetnější sku-
pina vydávaných zpravodajů jsou čtvrtletníky – 
20 a měsíčníky – 9, k málo početným skupinám 
patří občasníky, ročníky, dvouměsíčníky a našel 
se také jeden třínedělník. Některé zpravodaje pře-
kročily již šedesátku, ale do důchodu se jistě ještě 
nechystají, a některé jsou téměř ještě v plínkách. 

Knihovna děkuje i touto cestou všem sponzo-
rům a dárcům, kteří do soutěže přispěli zejména na 
ocenění a dárky pro zúčastněné obce. Slovo soutěž 
je zapotřebí brát s rezervou; důležitá je především 
propagace a zviditelnění obce. V podstatě jsou ví-
tězi všichni, protože je určitě těžké vybrat nejhezčí, 
nejlepší zpravodaj: to snad není vůbec ani možné.

Na Rychnovsku je 80 obcí a měst, zpravodaj 
se vydává zhruba v padesáti obcích. Své materiály 
do soutěže poskytly následující obce a města (řa-
zeno abecedně): Albrechtice nad Orlicí, Bohdašín, 
Častolovice, Deštné v Orlických horách, Hřibi-
ny-Ledská, Kostelec nad Orlicí, Lično, Lípa nad 
Orlicí, Mokré, Opočno, Pohoří, Potštejn, Rokyt-
nice v Orlických horách, Rychnov nad Kněžnou, 
Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Vam-
berk, Vrbice a Zdelov.

Nejmenší obcí, kde se vydává zpravodaj, je 

Neratov (součást obce Bartošovice v Orlických 
horách) – vydává jej stejnojmenné sdružení. 
V Neratově žije 50 obyvatel, ale není snad člově-
ka, který by tuto malebnou vísku neznal. Zpravo-
daj vydávají sice krátký, ale zato pravidelně kaž-
dý měsíc. 50 let vydávání zpravodaje letos slaví 
například Vamberecký zpravodaj, ale přesto není 
mezi zpravodaji nejstarší. Některé zpravodaje se 
snaží přilákat čtenáře i neotřelým názvem, jako 
např. Zdelovská drbna, Syslojed, Brodík, Deštník 
nebo Horský kurýr.

Během prázdnin se potulné výstavy zpravodajů 
uskutečnily na 24 místech našeho regionu. Zpra-
vodaje Rychnovska ve třetím ročníku opět zavítaly 
do jiného kraje, tentokrát Pardubického, a to do 
knihovny Cerekvice nad Loučnou, kde paní kni-
hovnice Pavlína Nejedlá zorganizovala výstavu 
regionálních zpravodajů a požádala nás o zaslání 
naší výstavy. S radostí jsme jí vyhověli a jsme rádi, 
že zpravodaje prezentovaly život v našem regionu.

Při potulných výstavách celkem hlasovalo 
459 občanů. I když hlasování nebylo podmínkou, 
na většině výstav se hlasovalo, někde více, někde 
si jen zpravodaje prohlíželi. Největší počet hlasů 
se sešel v Černíkovicích (71 občanů), dále v Dob-
řanech, Deštném v Orlických horách, Mokrém 
a Kostelci nad Orlicí. Na webových stránkách 
bylo uděleno celkem 3 076 hlasů.

Soutěž zpravodajů doprovázela i fotosoutěž 
Se smutnou tváří na výlety nechoď, kterou pořá-
dal hotel Studánka u Rychnova nad Kněžnou ve 
spolupráci s Českým rozhlasem Hradec Králové 
a Knihovnou u Mokřinky Mokré. Soutěž měla dvě 
části: vědomostní a fotografickou.

Soupis oceněných přesahuje rozsah článku. 
Podrobné informace a mnoho dalších zajímavostí 
naleznete na webových stránkách knihovny: http://
www.obecmokre.cz/knihovna/.

Soutěž zpravodajů Rychnovska v Mokrém
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Vanda Vaníčková

Informační vzdělávání uživatelů, zejména 
těch z dětských řad, je na denním pořádku všech 
knihoven. Ukázky práce s knížkami, katalogem, 
informacemi. Situace je o poznání jednodušší, 
pokud sídlí knihovna nedaleko školy a knihovník 
má blízko mimo jiné i ke školské hantýrce, klíčo-
vé kompetence pro něj nejsou španělskou vesnicí. 
Stav, kdy sídlí knihovna přímo ve škole a kni-
hovnice v ní pracuje jako učitelka, se zdá ideální. 
Pro okolí může být i inspirující. Vítejte v Obecní 
knihovně v Předměřicích nad Labem.

Mgr. Jana Kopřivová, knihovnice, učitelka 
a výchovná poradkyně základní školy v obci, při-
způsobuje lekce informačního vzdělávání zaměře-
né na knihovnickou tematiku věku a zkušenostem 
malých návštěvníků. S prvňáčky se v rámci lekcí 
oťukávají a vymezují základy, jako například, že 
knihovna není knihkupectví. Postupem let zvyšu-
je knihovnice náročnost, přidává orientaci v kata-
logu, na webu, v tiráži, a dokonce i přímo v te-
rénu – v královéhradeckých knihovnách (exkurze 
do KMHK, SVK HK). Samozřejmostí nabídky 
jsou i literárně orientované lekce dle aktuální po-
třeby v jednotlivých ročnících. Jako cenný zdroj 
nápadů a tipů doporučuje paní Kopřivová webové 
stránky Centra pro školní knihovny (csk.npmk.cz), 
které jsou rozhodně prospěšné i jiným druhům 
knihoven. Začátečníci v tvorbě lekcí informační-
ho vzdělávání uvítají ukázky, ostřílení matadoři 
mohou polemizovat, co lze dělat jinak (a lépe).

Výhodou knihovnice-učitelky je bezpochyby 
orientace v pojmech, které přinesla do českých 
luhů a hájů školská reforma, nejvýrazněji pak 
v rámcových vzdělávacích programech. I když 
kvalitní práce probíhá ve většině knihoven, pře-
svědčivý popis rozvíjených kompetencí a zapoje-
ných průřezových témat v papírové verzi najde-
me u slabé poloviny z nich. V této záležitosti je 
administrativa v Předměřicích příkladná a zku-

šenost se nezapře. (Pozn. Více o terminologii 
dnešních škol a povinných součástech školních 
dokumentů najdete ve volné příloze tohoto čísla.)

Strategicky výhodná poloha knihovny, přímo 
„v centru dění“, by jí měla zaručit aktivní a čas-
tou spolupráci s učiteli a družinou. Na druhou 
stranu velice důležitou částí, jež vytváří výsled-
ný obraz, jsou i lidé na obou stranách. Z pohledu 
ochoty zapojit se do akcí knihovny je aktuální 
situace v Předměřicích příznivá, ba dokonce 
ukázková. Jeden příklad za všechny: 1. 11. 2013 
se v knihovně konal druhý ročník počeštěné ha-
lloweenské akce s názvem Strašidelná noc aneb 
Strašidel se nebojíme. Organizace se chopila paní 
knihovnice a učitelky prvních tříd Mgr. Iva Ně-
mečková, také knihovnice, a Mgr. Jitka Samková 
za pomoci žákyň z deváté třídy. Téměř všichni 
prvňáčci prověřili svou odvahu. Vyzkoušeli, jaké 
to je přespat v knihovně, která je plná nejen kní-
žek, ale i strašidel. Paní učitelky se s dětmi celý 
týden připravovaly na velký večer teoreticky v la-
vicích, v knihovně se pak nebojsové pustili do pl-
nění různě orientovaných úkolů, zdolání stezky 
odvahy a v závěru se oddali pohádkovým snům. 
Nač čekat až do jarní Noci s Andersenem, když je 
touha nocovat v knihovně už v listopadu.

Informační vzdělávání v Předměřicích nad Labem
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Setkání knihovníků 2013

Božena Blažková

Dne 30. října se pod záštitou hejtmana Králo-
véhradeckého kraje Bc. Lubomíra France konalo 
již páté celokrajské setkání knihovníků, v rámci 
kterého byli oceněni úspěšní knihovníci/knihov-
nice roku 2013. Vzácnými hosty byli náměstek 
hejtmana Ing. Otakar Ruml, náměstek primátora 
prof. Mgr. Josef Krofta, vedoucí odboru kultury 
a památkové péče Krajského úřadu PhDr. Pavel 
Mertlík a ředitel Knihovnického institutu Národ-
ní knihovny v Praze PhDr. Vít Richter.

Ředitelka Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové Mgr. Eva Svobodová připo-
mněla v úvodním slově i páté výročí otevření no-
vých prostor knihovny. Také celokrajské Setkání 
knihovníků se společně s oceněním knihovníků/
knihovnic našeho kraje konalo již popáté. Slav-
nostním večerem provázela přítomné Bc. Kateři-
na Hubertová, předsedkyně regionálního výboru 
Svazu knihovníků a informačních pracovníků.

Nejprve byly připomenuty celostátní úspěchy 
knihoven našeho kraje. V rámci Týdne kniho-
ven byly v Praze oceněny dokonce 3 knihovny 
z našeho regionu. V soutěži Vesnice roku zís-
kala Cenu hejtmana za vzorné vedení obecní 
knihovny a nominaci do soutěže Knihovna roku 
2013 Obecní knihovna v Kratonohohách. V ce-
lostátním kole získala tato knihovna Ocenění za 
nadstandardní dostupnost knihovnických slu-
žeb, výjimečnou péči o nejmenší čtenáře a kva-
litní propagaci knihovny. Další ocenění získaly 
knihovny v rámci soutěže Městská knihovna 
roku, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků a SKANSKA. Druhé místo 
v kategorii knihoven do 10.000 obyvatel a zvlášt-
ní ocenění v podobě biblioboxu obdržela za svo-
ji systematickou a dlouhodobou práci se čtenáři 

MěK v Novém Městě nad Metují. Absolutní 
vítězkou soutěže a Městskou knihovnou roku 
2013 se stala Knihovna města Hradce Králové. 
Všem oceněným knihovnám pogratuloval ředitel 
Knihovnického institutu PhDr. Vít Richter spo-
lečně s ředitelkou Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové.

Při této příležitosti byla také předána Cena 
českých knihovníků, která byla na valné hromadě 
Svazu českých knihovníků v Brně udělena paní 
Aleně Pospíšilové z libošovické knihovny. Toto 

ocenění je udělováno za dlouholetou vynikající 
činnost v oboru knihovnictví.

O doprovodný program slavnostního veče-
ra se postarali tvořiví knihovníci z celého kra-
je. V rámci autorského čtení přednesli ukázky 
z vlastní poezie Miloš Hromádka z Broumova 
a Lenka Jiránková z Náchoda. Rychnovská kni-
hovnice Iva Vávrová seznámila přítomné s ukáz-
kou z připravované knížky pro děti a mládež. 
Ukázky ze své tvorby přednesly i knihovnice 
z malých neprofesionálních knihoven Dita Zu-
ščicová z Hřibojed a Eva Černošová z Popovic. 
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Medailonky oceněných knihovníků a knihoven

Eva Semrádová

Knihovnice/Knihovník roku 
2013 Královéhradeckého kraje

Kategorie profesionální knihovny:

Mgr. Helena Potůčková  
Knihovna města Hradce Králové, okr. Hradec 
Králové

Paní Helena Potůčková spojila celý svůj pro-
fesní život s knihovnictvím a knihovnami v Hrad-
ci Králové. Po absolvování vysokoškolského stu-

dia nastoupila v roce 1973 do městské knihovny 
v Hradci Králové, kde až do současnosti pracuje 
na úseku služeb čtenářům. 

Paní Potůčková dosáhla v Knihovně města po-
stavení hlavní knihovnice a náměstkyně ředitele 
a v uplynulých 20 letech měla zásadní podíl na 
rozšiřování a modernizaci všech půjčoven a po-
boček na území města. Pod jejím vedením byla 
realizována celková automatizace knihovny. Své 
celoživotní zkušenosti uplatnila při přípravě no-
vých prostor pro knihovnické služby v rekonstru-
ované továrně Vertex. Spolupracovala s archi-

Autorské čtení moderovala Božena Blažková 
a hudební doprovod obstaral violoncellista Ště-
pán Křováček. Všechny zúčastněné autory jsme 
vám již v našem zpravodaji představili. Přehled 
knihovníků s literárním nadáním můžete také 
nalézt ve stati Petry Landsmannové ve sborníku 
Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu 
času 2005 – 2010 (Volná příloha U nás č. 3/2011).

Hlavní událostí celého večera bylo předávání 
čestných uznání Knihovník/Knihovnice Krá-
lovéhradeckého kraje roku 2013. Návrhy na 
ocenění neprofesionálních knihovníků podávají 
pověřené knihovny. V této kategorii ocenění zís-
kali: ing. Václav Pavlíček ze Stěžer, Petr Pavel 
z Bělé u Pecky, Eva Ambrožová z Velichovek, 
Ester Horáková z Podbřezí a Markéta Tučko-
vá z Batňovic. Oceněné profesionální knihovníky 
vybírá na návrh oddělení služeb knihovnám nebo 
pověřené knihovny ředitelka SVK ve spolupráci 
s předsedkyní RV SKIP. V kategorii profesionál-
ních knihovníků byly v letošním roce oceněny 
Mgr. Helena Potůčková, náměstkyně ředitel-
ky Knihovny města Hradce Králové, a ivana 

Nývltová, vedoucí Společenskovědní knihovny 
Muzea východních Čech. Všechny oceněné kni-
hovníky a knihovnice vám podrobně představí 
Eva Semrádová v článku Medailonky oceněných 
knihovníků a knihoven. Pokud čtete náš zpravo-
daj pravidelně, tak vám jména oceněných kni-
hovníků nejsou zcela neznámá. V jejich knihov-
nách se stále něco zajímavého děje a díky tomu 
se objevují v rubrice Šumné knihovny. Redakce 
zpravodaje se připojuje ke gratulantům a děkuje 
vyznamenaným knihovníkům a všem pracovní-
kům oceněných knihoven za jejich příkladnou 
každodenní práci pro knihovnu a její uživatele.

Oficiální program byl zakončen vernisáží vý-
stavy „Tvořiví knihovníci se představují“ a tra-
dičním rautem. O tvořivých knihovnicích se více 
dočtete v samostatném článku.

Další Setkání knihovníků spojené s oceňová-
ním knihovníků se bude konat již na přelomu mě-
síce května a června. Neváhejte a přijďte mezi nás. 
Informaci o termínu setkání naleznete v příštím 
čísle našeho zpravodaje.
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tektem, organizovala přípravu fondů a stěhování 
knihovny. Z dalších aktivit paní Potůčkové mů-
žeme jmenovat například pedagogickou činnost 
nebo působení v regionálním i celorepublikovém 
výboru Svazu knihovníků a informačních pracov-
níků. 

ivana Nývltová
Společenskovědní knihovna Muzea východ-
ních čech v Hradci Králové, okr. Hradec Krá-
lové

Paní Ivana Nývltová nastoupila v r. 1977 do 
Krajského muzea východních Čech v Hradci Krá-
lové a zůstala mu věrná až do dnešní doby. Hned 
od počátku své profesní dráhy se specializova-
la na kronikářství a knihovnictví. Nyní již přes 
dvacet let spravuje společenskovědní knihovnu. 
Shromažďuje doklady literární tvorby z území 
severovýchodních Čech, spolupracuje s historiky, 
archeology, zahraničními knihovnami. Návštěv-
níci knihovny oceňují její pomoc při vyhledává-
ní studijních pramenů, stará se o praktikanty. Je 
nutno také zmínit, že prožila náročné stěhování 
fondu při rekonstrukci muzejní budovy. 

Paní Nývltová vybudovala elektronický kata-
log, aktivně zapojuje svou knihovnu do granto-
vých projektů. Touto cestou získala pro knihovnu 
počítače a dnes je pro ni aktuálním úkolem digi-
talizace badatelsky velmi žádaných regionálních 
periodik v rámci projektu Kramerius. 

Kategorie neprofesionální knihovny:

ing. Václav Pavlíček
Obecní knihovna Stěžery, okr. Hradec Králové

Pan Václav Pavlíček je knihovníkem ve Stě-
žerách dlouhých 38 let, tedy od roku 1975. Pro 
vývoj stěžerské knihovny bylo vždy přínosné, že 
je pan Pavlíček přístupný novým technologiím 
a ochotný se učit nové věci. 

Například už v 90. letech pořídil do knihov-
ny první počítač a zvládl knihovnické programy, 
v současnosti pravidelně zajišťuje redakci webo-
vé stránky knihovny. Jeho knihovna je umístěna 

v nově vybudovaném multifunkčním domě upro-
střed obce. Stěhování knihovny proběhlo před 
dvěma lety a nové knihovní prostory přinesly do 
knihovnické práce pana Pavlíčka nové možnosti. 
Příkladem může být letošní velmi úspěšná Noc 
s Andersenem, kterou se mu podařilo zorganizo-
vat ve spolupráci s místní školou. 

Petr Pavel
Místní knihovna Bělá u Pecky, okr. Jičín 

Pan Petr Pavel je původním povoláním tech-
nolog a knihovně v Bělé u Pecky se ve svém vol-
ném čase věnuje už od roku 1974. Kromě toho 
má za sebou i profesionální působení v knihov-
nictví, a to v knihovně městyse Pecka. 

Knihovna v Bělé má dlouhou tradici, byla 
založena ve 20. letech minulého století a v sou-
časnosti je jediným kulturním zařízením v obci. 
Prostory knihovny prošly celkovou rekonstrukcí, 
knihovna je zásobována literaturou z výměnných 
souborů, čtenáři mají k dispozici elektronický ka-
talog a čtenářské konto přes internet. Zájem pana 
Pavla o historii, kronikářství a region se projevu-
je v kulturních pořadech, které ve své knihovně 
organizuje, jako například předčítání z obecní 
kroniky nebo vzpomínková setkání seniorů. 

Eva Ambrožová
Obecní knihovna Velichovky, okr. Náchod

Paní Eva Ambrožová se o knihovnu v lázeň-
ské obci Velichovky stará od roku 1981. V sou-
časnosti má její knihovna nově vybavené prosto-
ry a zasedací síň pro pořádání kulturních pořadů. 
I tato knihovna využívá výměnné fondy a od mi-
nulého roku má elektronický katalog. 

Bohatá spolupráce se základní školou se rea-
lizuje prostřednictvím čtenářského kroužku. Děti 
společně s paní knihovnicí vymýšlejí soutěže 
s pohádkovou tematikou, program na jarní svátky 
nebo na Vánoce, připravují divadelní představení 
pro mateřskou školku. Nejvíce se všichni těší na 
každoroční Noc s Andersenem. 

Knihovna ve Velichovkách byla v roce 2007 
oceněna titulem Knihovna roku Královéhradec-
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kého kraje, což potvrzuje úspěšnost knihovnické 
práce paní Ambrožové.

Ester Horáková 
Místní knihovna Podbřezí, okr. Rychnov nad 
Kněžnou

Paní Ester Horáková je v Podbřezí zaměstna-
ná na obecním úřadě, a tak je nejen knihovnicí, 
ale aktivně se zapojuje do organizování kulturní-
ho života celé obce. Je koordinátorkou projektu 
Příležitosti na vesnici, vede obecní kroniku, podí-
lí se na vydávání obecního zpravodaje. Knihovna, 
o kterou se stará, je umístěna v budově obecního 
úřadu a nabízí návštěvníkům příjemné prostředí 
i dětský koutek. Využívají se výměnné soubory 
z dobrušské knihovny a od roku 2011 funguje 
připojení na regionální automatizovaný systém. 

Paní knihovnice Horáková láká do knihovny 
zejména děti. Organizuje programy pro školku. 
V rámci projektu „Historie a tradice nás spojují“ 
vyjela s dětmi do Polska na akci Noc s Anderse-
nem. Zázemí v knihovně našlo i místní sdružení 
žen a klub pro maminky s malými dětmi.

Markéta Tučková 
Místní knihovna Batňovice, okr. Trutnov

Paní Markéta Tučková převzala funkci batňo-
vické knihovnice v roce 2008 a od té doby se ze-
jména návštěvníci z řad dětí mají vždy na co těšit. 
Knihovna se pravidelně připojuje k celostátním 
akcím, jako je Týden knihoven, Noc s Anderse-
nem, Kamarádka knihovna, Pasování prvňáčků. 
Do knihovny občas zavítají známé osobnosti, na-
příklad to byla spisovatelka Petra Braunová nebo 
ilustrátor Jiří Fixl. Pravidelností se staly celoroč-
ní hry a soutěže podporující čtenářství u dětí. 

V loňském roce knihovna uspěla v grantovém 
řízení na zakoupení nových počítačů, knižní na-
bídka je posilována z výměnných fondů pověře-
né knihovny v Trutnově. Knihovna v Batňovicích 
získala Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje 
i nominaci na celostátní ocenění Knihovna roku, 
a to i díky dobře fungující spolupráci s obecním 
úřadem.

Paní Tučková je členkou redakční rady kraj-
ského knihovnického zpravodaje U nás.

Knihovna roku 2013 
Královéhradeckého kraje

Cena hejtmana za vzorné vedení obecní 
knihovny v rámci soutěže Vesnice roku

Nominace na Cenu Ministerstva kultury - 
Knihovna roku 2013 

Obecní knihovna Kratonohy, 
okr. Hradec Králové 
pod vedením paní Pavlíny Jílkové
http://kratonohy.webk.cz/

Krajskou knihovnou roku se stala knihovna 
v obci Kratonohy z okresu Hradec Králové. Tato 
knihovna zároveň získala nominaci na udělení 
ceny Knihovna roku 2013, a to za nadprůměrnou 
rozmanitost knihovnických služeb. Knihovna má 
nově zrekonstruované prostory, je otevřena 10 
hodin týdně, v doplňování fondu je plně závislá 
na výměnných fondech. Kratonohy mají 600 oby-
vatel a z toho je 15 % zaregistrováno v knihovně. 
Nejvíce mají o knihovnu zájem děti, zejména 
když se tam koná Noc s Andersenem, výtvarná 
dílna nebo literární soutěž ukončená návštěvou 
známé spisovatelky.

Městská knihovna roku
Knihovna města Hradce Králové
http://www.knihovnahk.cz/

Hradec Králové má více než 90 tisíc obyvatel 
a 17 procent z nich si v minulém roce koupilo 
registraci do knihovny. Prostory jsou volně do-
stupné i neregistrovaným uživatelům, návštěv-
nost přesáhla 200 tisíc. Knihovna města Hradce 
Králové nabízí služby v nové ústřední budově 
a v jedenácti pobočkách. 

Rekonstrukce objektu bývalé továrny Ver-
tex umožnila od roku 2013 rozšířit volný výběr 
a poskytla moderní prostředí pro nové dětské od-
dělení. Knihovna vlastní specializované hudební 
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Tvořiví knihovníci se představují

Božena Blažková a Kateřina Andrlová

Koncem roku 2010 vznikla nová sekce Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků s názvem: 
Klub tvořivých knihovníků. Její vznik iniciovala 
Alena Volková Balvínová. V Klubu se sdružují 
knihovníci s tvořivými koníčky, převážně s vý-
tvarným zaměřením. Klub je však otevřen i hu-
debníkům, hercům, ale nezdráháme se do svých 
řad přijmout kolegy s jakýmkoliv zajímavým 
koníčkem. Tvořivé činnosti by mohly přispět jak 

k vyzdobení prostor knihoven, tak k nalákání uži-
vatelů do knihovny na jiné než čtenářské aktivi-
ty. Klub organizuje pravidelné prodejní vánoční 
a velikonoční jarmarky v Klementinu, organi-
zuje přednášky a setkání. Více informací o Klu-
bu tvořivých knihovníků naleznete na adrese: 
http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvo-
rivych-knihovniku .

oddělení s největší sbírkou CD a not v republice 
i zvukovou knihovnu pro nevidomé a slabozraké. 
V ústřední budově je víceúčelový sál s kapaci-
tou 160 míst a dva menší přednáškové prostory. 
K dispozici je literární kavárna, terasa se zahra-
dou a letní čítárnou a výstavní prostory. Knihov-
na buduje svůj vizuální styl a v rámci města se 
prezentuje bohatou škálou kulturních programů 
pro různé cílové skupiny.

Titul Městská knihovna roku získala Knihov-
na města Hradce Králové v konkurenci 32 letos 
soutěžících knihoven.

Městská knihovna Nové Město nad Metují
http://www.knihovnanm.cz/

Zvláštní ocenění, které se v soutěži Městská 
knihovna roku uděluje za mimořádný počin, si 
odnesla Městská knihovna v Novém Městě nad 
Metují. 

Jedná se o knihovnu v městě s 10 tisíci obyva-
teli, z kterých je v knihovně registrováno 26,5 %. 
Oceněn byl objem výpůjček, které v minulém 
roce tato knihovna realizovala, vyjádřený hod-
notou 9 výpůjček na každého obyvatele města. 

Knihovna má velmi dobré finanční krytí nákupu 
nové literatury a dosahuje nadstandardní obnovy 
knihovního fondu v hodnotě 13,7 %. Krajský prů-
měr pro porovnání je 5,4 %. Potvrzuje se zde, že 
lidi chodí do knihovny stále hlavně kvůli knihám 
a nejspolehlivější cestou, jak přilákat a udržet ná-
vštěvníky, je kvalitní nabídka na knižním regále. 
Knihovna samozřejmě nabízí i elektronické služ-
by a celou řadu kulturních a vzdělávacích akcí.
Úspěšné knihovny Královéhradeckého kraje v reportáži 
České televize: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-

-udalosti/213411000101004/obsah/283606-knihovna-
-roku/
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V adresáři členů Klubu jsem našla řadu 

knihovnických jmen z našeho regionu. Vzhledem 
k tomu, že jsme v rámci letošního setkání chtěli 
představit knihovníky jako tvořivé lidi s nejrůz-
nějšími zájmy a koníčky, obrátila jsem se na jed-
nu z členek, paní Katku Andrlovou z Knihovny 
města Hradce Králové, s žádostí o pomoc při 
organizaci výstavy prací knihovnic z našeho re-
gionu.

Svůj podíl na organizaci výstavy popisuje kole-
gyně Andrlová následovně:

Páté patro Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové se stalo místem, kde jsme bě-
hem října instalovali výstavu Tvořiví knihovníci 
se představují. Instalace samotná zabrala čtyři 
hodiny, ale předcházel jí měsíc domlouvání, mai-
lování a rozmýšlení. Původním záměrem bylo 
oslovit tvořivé knihovníky z východočeského kra-
je. Hledala jsem je podle seznamu členů klubu, 
který jsem našla na jeho webu. Bohužel ne každá 
oslovená měla čas vytvářet něco nového, starým 
věcem nevěřily natolik, aby je daly na výstavu, 
nebo se prostě jenom styděly. A já jsem samo-
zřejmě nechtěla nikoho moc přemlouvat. Veřejně 
prezentovat sebe a svou práci přece jen není pro 
každého. Nakonec jsem sehnala osm vystavova-
telek z Knihovny města Hradce Králové, osm ze 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 
(s tím mi velice pomohla místní kolegyně Ivana 
Bergerová) a k tomu jedna jediná statečná výjim-
ka – Ivana Votavová z Městské knihovny Náchod. 
Celkem tedy sedmnáct vystavovatelek, které se 
v hojném počtu zúčastnily slavnostního večera 
Setkání knihovníků a knihovnic Královéhradec-
kého kraje, který se konal ve středu 30. 10. 2013. 
Po předání všech ocenění proběhla vernisáž k vý-
stavě Tvořiví knihovníci se představují. Bylo to ve 
výrazně uvolněnějším duchu, než slavnostní akt 
předávání cen, ale doufám, že byli přítomní spo-
kojení. Pokud jste na Setkání nebyli a výstavu jste 
si nemohli prohlédnout, pokusím se vám ji po-
drobně popsat: po vyšlapání schodů do 5. patra 
nebo cestou od výtahu jste museli nutně narazit 
na stojan s informacemi o výstavě a o Klubu tvo-

řivých knihovníků. Poté, proti směru hodinových 
ručiček, stál barokní kostým a fotky Kateřiny An-
drlové, stojan s enkaustickými obrázky Kateřiny 
Hubertové, hned vedle je dvojvitrína, o kterou se 
dělily tři knihovnice a jejich šperky – Kateřina 
Hubertová, Petra Landsmannová a Petra Lisá. 
Další byly obrázky Ivy Košťálové. Všechny do-
sud jmenované byly z Knihovny města Hradce 
Králové (KMHK). Další dvojvitrínu si rozdělily 
knihovnice z SVK Ludmila Hrnčířová, Markéta 
Špačková, Andrea Pokorná a Alena Bednářová. 
Všechny se prezentovaly ručními pracemi, jako je 
šití, háčkování a drátování. Dále opět pokračova-
la sekce pracovnic KMHK. Nejprve byly k vidění 
tři grafiky Šárky Skalické, vedle nich byl umístěný 
skřet Markéty Dubnové, která tam ještě měla fan-
tasy židli a brože ve dvojvitríně, o kterou se dělila 
se šperky paní Ivany Votavové z Městské knihov-
ny Náchod. Trochu stranou byly obrazy knihovni-
ce Markéty Poživilové z KMHK. Druhá polovina 
dvojvitríny byla zaplněna publikacemi knihovní-
ků literátů z našeho kraje. Když návštěvník dočetl 
informace o jednotlivých autorech a seznámil se 
s názvy jejich knih, čekaly na něho dva panely 
s fotografiemi hned dvou pracovnic SVK - Simo-
ny Macháčkové a Hany Javůrkové. O poslední 
výstavní plochu se dělily pracovnice SVK Hana 
Hurtová a Jára Štěpánová. Jejich ruční práce 
a zejména vyšívání opravdu stály za zhlédnutí.

Podle mého názoru i dle reakcí diváků stála 
za zhlédnutí celá výstava, i když se na ní zdaleka 
nepředstavily všechny tvořivé knihovnické ruce 
z našeho kraje. Budeme rádi, pokud se další kni-
hovnice osmělí a přihlásí se do Klubu, a ještě ra-
ději budeme, když se i v dalších knihovnách kra-
je uskuteční obdobná výstava prezentující tvůrčí 
práci našich knihovníků a knihovnic.

Za realizaci výstavy děkuji zejména Katce 
Andrlové a jejímu týmu tvořivých knihovnic, 
dále Ivetě Bergerové, která zorganizovala kni-
hovníky z SVK, a v neposlední řadě i kolegyním 
z oddělení PR SVK Simoně Macháčkové, která 
vytvořila poutavý plakát, a Vlaďce Buchtové ze-
jména za technickou a odbornou pomoc.
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1) Nezaměstnanost v ČR, vývoj, rok 2013. Kurzy.cz. 2013. Dostupné z:  
http://www.kurzy.cz/makroekonomika/nezamestnanost/?G=4&A=2&page=1

2) Podíl nezaměstnaných osob v krajích ČR. Český statistický úřad. 2013. Dostupné z:  
http://www.czso.cz/xk/redakce.nsf/i/animovana_mapa_podil_nezam_kraje

Jak se mohou knihovny stát místy pro 
podporu zaměstnanosti

Andrea Součková

Nezaměstnanost patří k velmi diskutovaným 
problémům současné doby. Statistické údaje ze 
srpna roku 2013 uvádějí, že je v České republi-
ce nezaměstnaných 7,5 % populace.1) Míra neza-
městnanosti se v jednotlivých krajích liší; přestože 
je na tom Královéhradecký kraj v porovnání s ce-
lorepublikovým stavem obvykle lépe, ani 6,87 %2) 
není nijak uspokojivá hodnota. Státní instituce 
sloužící veřejnosti, mezi které patří i knihovny, 
by měly na tuto alarmující situaci reagovat, ne-
boť jejich primárním cílem je uspokojování potřeb 
jejich uživatelů. Profese, ať už je vykonávána za 
účelem zajištění materiálních, finančních pro-
středků či k osobnímu naplnění, zajisté patří mezi 
jednu ze základních potřeb občanů. 

Ke službám, které knihovny v současnosti 
běžně nabízejí, patří i zajištění volného přístupu 
na internet. V tomto případě se pro nezaměstna-
né uživatele jeví jako užitečné připravit seznam 
webových stránek zabývajících se trhem práce 
nebo přímo portály s nabídkou pracovních pozic. 
Knihovna své uživatele může v rámci snah o zís-
kání práce podpořit také strukturou fondu, ve kte-
rém se budou nacházet dokumenty týkající se té-
matu, může pravidelně odebírat tisk, ve kterém je 
zpracována inzerce pracovních nabídek atd. Sa-
mozřejmostí je, že by knihovníci měli informovat 
o možnostech vypůjčení těchto titulů a vhodně 
čtenářům poradit s jejich výběrem.

Další z možností, kterou by mohli uživate-
lé využít, jsou kurzy počítačové gramotnosti. 
Schopnost práce na počítači dnes totiž patří mezi 
základní požadavky, které jsou na uchazeče o za-
městnání kladeny. Kurzy by měly být orientová-
ny zejména na využitelnost získaných informací 
v praxi, proto by pozornost měla být soustředěna 

na textové editory, tabulkové procesory a další 
často požadované dovednosti. Pro „mladší“ vě-
kové kategorie, které zmíněné většinou ovládají, 
neboť jsou součástí učiva na základních i střed-
ních školách, by bylo vhodné připravit semináře 
orientované např. na práci s digitální fotografií, 
videem apod. Zkrátka cokoli, co by mohli v rámci 
přijímacího řízení využít ve svůj prospěch. Zna-
lost cizího jazyka (nejčastěji angličtiny) se obje-
vuje také velmi často v požadavcích uvedených 
v pracovních nabídkách. V obou těchto případech 
by mělo být úspěšné absolvování kurzů doplněno 
certifikátem nebo nějakým jiným písemným do-
kladem, aby bylo jasné, že uchazeč v rámci škole-
ní požadované dovednosti opravdu získal.

Knihovna by také mohla na základě spoluprá-
ce s institucemi, jako jsou úřady práce, personál-
ní agentury, konzultanti nebo odborníci z oblasti 
pracovního trhu, nabídnout různé přednášky, kur-
zy, školení. (Na úřadech práce či v dalších insti-
tucích by měly být vystaveny letáky, které by in-
formovaly o tom, že knihovna nabízí služby pro 
podporu nezaměstnaných.) Knihovna tak může 
pomocí pořádání přednášek týkajících se přijíma-
cího řízení výrazně zvýšit uživatelovy šance na 
získání práce. Může se jednat o kurzy zaměřené 
na vhodnou prezentaci uchazeče o zaměstnání, na 
sestavení životopisu, přednášky o komunikačních 
schopnostech, nonverbální komunikaci atd. Čas-
to jsou dnes při přijímacích řízeních používány 
psychologické testy. Možnost vyzkoušet si někte-
rý z nich, vyplnit a poté vyhodnotit, by byla jistě 
přínosná. Knihovna by také měla informovat o re-
kvalifikačních kurzech, popř. dalších možnostech 
vzdělávání, které jsou k dispozici v příslušném 
kraji anebo v celé republice. Knihovna by také 
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Jak propagovat bohatství regionálních fondů 
a informací našich knihoven

Božena Blažková

Pokud jste minulé číslo dočetli až do konce, víte, 
že na zadní straně obálky byla pozvánka na 1. roč-
ník královéhradecké knihovnické konference Kam 
kráčíš, knihovnictví. Ve chvíli, kdy píši tento člá-
nek, je krajská konference teprve před námi (koná 
se 19. listopadu) a ve chvíli, kdy vy čtete tento člá-
nek, je konference již za námi. Psát o kampani roku 
2014 až v březnu 2014 se nám zdá poněkud pozdě. 
Dostala jsem tedy za úkol seznámit vás v předsti-
hu alespoň orientačně s tím, co nás v příštím roce 
společně čeká, abyste s tím mohli v plánech akcí 
a aktivit vaší knihovny na příští rok počítat.

V úvodníku mj. píši o důležitosti společných 
knihovnických akcí. Jsou mnohem více vidět 
a veřejnost lépe reaguje na aktivity, které mají 
celostátní platnost a v pravidelném čase se opa-
kují. Solitérní, byť sebelepší akce jedné knihovny 
v množství ostatních aktivit většinou zanikne a to 
je škoda. Zajímavých celostátních akcí přibývá 
a v návaznosti na to občas slyšíme stesky ak-
tivních knihovníků, že prostě nestíhají a nevědí, 
kterou akci mají považovat za prioritní. Cílem 
každoroční tematické knihovnické kampaně 
(o jednotlivých kampaních a koncepci knihovnic-

mohla poskytovat stáže pro absolventy škol. Pří-
kladem je Knihovna města Hradce Králové, která 
na základě spolupráce s úřadem práce nabízí pro 
vysokoškolské absolventy tříměsíční až půlroční 
placenou stáž. Vhodným příkladem ze zahraničí 
je např. Vancouver Public Library, jejíž centrální 
budova, která se nachází na Library Square, nabí-
zí poradnu pro nezaměstnané. Člověk, který ztratí 
práci, může využít služeb tohoto oddělení, jež mu 
nabídne odpovídající rekvalifikační kurzy. (K na-
bízeným službám patří ale i pomoc při sepsání 
životopisu apod.)3) V ČR lze využít celorepub-
likových vzdělávacích programů; jeden z těchto 
příkladů představuje nezisková organizace AISIS, 
která v ČR pořádá semináře věnující se zdravé-
mu životnímu stylu nebo správnému hospodaření 
s penězi.4) Bližší informace získáte vy i vaši uži-
vatelé na webových stránkách: www.gramotnost.
cz . Bylo by také vhodné zmínit projekt nazvaný 

Mimo školu, jenž realizuje KISK FF Masarykovy 
univerzity. Jedná se o webový rozcestník určený 
k sebevzdělávání, který obsahuje přehled vzdělá-
vacích zdrojů a akcí.5) 

To všechno jsou však jen potenciální návrhy 
a jejich realizace závisí na samotných knihov-
nách. Nabídka volných pracovních míst není ni-
jak závratná, ale faktem je, že často neodpovídá 
kvalifikaci nezaměstnaných. Za nejohroženější 
skupinu jsou považováni absolventi škol. Chybí 
jim praxe v oboru, která je často nezbytnou pod-
mínkou pro přijetí. Neméně ohroženi jsou také 
lidé staršího věku, zejména senioři, kteří přišli 
o práci. Pracovní trh dává přednost mladým li-
dem, kteří jsou flexibilnější, přizpůsobivější, 
a společnost, která je zaměstná, si tak může více 
diktovat podmínky vzájemné spolupráce. Zejmé-
na na tyto skupiny by se měly knihovny zaměřit 
a orientovat na ně své služby.

3) ŠÍR, Filip. Dojmy z veřejné knihovny ve Vancouveru. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 10 [cit. 31.10.2013]. 
Dostupné z: http://ikaros.cz/node/8050. ISSN 1212-5075.

4) Do projektu finanční a zdravotní gramotnosti se zapojilo už více než dva tisíce lidí. Novinky.cz. 2013. Dostupné 
z: http://www.novinky.cz/kariera/315501-do-projektu-financni-a-zdravotni-gramotnosti-se-zapojilo-uz-vice-nez-
-dva-tisice-lidi.html

5) MimoŠkolu: Rozcestník pro sebevzdělávání [online]. [cit. 2013-11-04]. Dostupné z: http://www.mimoskolu.cz/
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Věra Trybenekrová

Sedmnáctý ročník Knihovnické dílny v Jičíně 
se opět konal v rámci festivalu Jičín – město 
pohádky ve dnech 10. – 12. září 2013 v duchu 
festivalového motta Kolo, kolo mlýnský aneb 
Chce to fortel, tentokrát na téma Nebojme se 
promluvit a psát.

Dílna byla třídenní, konala se ve spolupráci se 
SKIP 08 východní Čechy a za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR, kdy knihovna dosáhla na 
grant Knihovna 21. století. Byla určena knihovní-
kům a knihovnicím z celé ČR a jejím cílem bylo 
podílet se na vzdělávání pracovníků dětských od-

Do Jičína přijely nejslavnější české knihovnice

tví se více dozvíte v příštím čísle) není přidělávat 
knihovnám práci a aktivity navíc. Kampaní je 
míněna celoroční cílená a systematická pozornost 
věnovaná jednomu tématu.

Téma roku 2014: Bohatství regionálních fon-
dů a informací v našich knihovnách

Cíl: Seznámení nejširší veřejnosti s jedineč-
ností regionálních fondů knihoven a s nezastu-
pitelností regionálních informací. Propagace 

„rodinného knihovnického stříbra“

Slogan roku: Víme, kde jsme doma?

Královehradecký kraj, Hradecko, Jičínsko, Ná-
chodsko…, město, obec…

Kampaň bude mít své logo a motto (viz zadní 
strana zpravodaje), který bude jednotný pro všech-
ny knihovny v kraji. Jednotná společná „značka“ 
je pro veřejnost čitelná a snáze zapamatovatelná.

Kampaň je primárně zaměřená na obyvate-
le našeho kraje (regionu). Doporučujeme, aby 
se dle místních možností a zvyklostí co nejvíce 
knihovnických akcí pro veřejnost (Měsíc čtenářů, 
Čtenář roku, Noc s Andersenem, Týden knihoven, 
Den pro dětskou knihu…) programově zaměřilo 
na seznámení s regionem a na propagaci regio-
nálních fondů a informací. Region jako téma pro 
čtení, besedy, přednášky, výstavy. Prezentace 
historických událostí, zajímavých osobností, in-
spirativního světa kultury a umění, sportovních 

úspěchů, přírodních krás i technických zajíma-
vostí. Popularizace osobností, dějin, kultury, 
sportu, přírodních a technických zajímavostí. 

Nejvíce regionálních informací naleznete 
v místních tiskovinách – zpravodajích, propagač-
ních materiálech a regionálních novinách. Vhod-
né jsou také kroniky, využít můžete i loňské téma 

„Retroknihovny“. Inspirovat se můžete i výsta-
vami regionálních zpravodajů, které již několik 
let organizuje Knihovna u Mokřinky v Mokrém 
(viz článek v tomto čísle). Téma by se mělo ob-
jevovat na webových stránkách všech knihoven.

V našem zpravodaji se budeme inspiracím 
z regionu věnovat průběžně po celý rok. Aby-
chom skutečně dokázali veřejnosti zpřístupnit 
bohatství regionálních fondů a informací v našich 
knihovnách, musíme ho sami dobře znát. 

Zveme vás na seminář: Co může naše knihov-
na nabídnout knihovníkům aneb Bohatství re-
gionálních fondů a informací v SVK HK, který 
se uskuteční v úterý 29. dubna 2014 (pozvánky 
budou rozesílány, ale poznamenejte si včas termín 
do svých diářů). Předběžný program: praktické 
seznámení s databázemi, akvizice regionálních 
tiskovin, exkurze po knihovně (seznámení s rozsa-
hem regionálních fondů krajské knihovny).

Do společných celostátních akcí přidejme 
i své „rodinné knihovnické stříbro“. Každý regi-
on je jiný, poznejme dobře ten náš. Pochlubme se, 
co všechno víme o místě, kde jsme doma.
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dělení. Letos jsme se zaměřili na takový program, 
ve kterém účastníci dílny nalezli jednak témata ke 
svému profesnímu rozvoji, ale také pohledy na 
další možnosti práce s mládeží.

Slavnostní zahájení dílny se konalo v dětském 
oddělení, které bylo při této příležitosti slavnostně 
otevřeno poté, kdy bylo zrekonstruováno a nově 
vybaveno. Po úvodním slovu ředitelky knihovny 
Jany Benešové a místostarosty města Jičína Petra 
Hamáčka byly přítomným představeny v současné 
době nejslavnější české knihovnice Mirka Čápová 
a Hana Hanáčková z Uherského Hradiště, které 
letos v Dánsku převzaly Cenu Hanse Christiana 
Andersena a které se srdečností sobě vlastní o slav-
né události povyprávěly. K slavnostní atmosféře 
přispěla také třída druháků paní učitelky Renaty 
Floriánové, která svým srdečným vystoupením 
přítomné potěšila. 

První den vystoupila Monika Holoubková z Fi-
lozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 
a promluvila o projektu BiblioHelp. Na téma 
Manipulace médií předvedla ukázkovou hodinu 
pro II. stupeň ZŠ Lenka Dědečková z Knihovny 
Václava Čtvrtka v Jičíně. Jak pracovat s dětským 
časopisem nás naučil šéfredaktor časopisu ABC 
Zdeněk Ležák a o komiksu promluvil programový 
ředitel Albatrosu Ondřej Müller. Jeho vystoupení 
doplnila výstava „Komiksy v časopise ABC“, 
kterou nám poskytl Svět knihy, s. r. o., v rámci 

projektu Rosteme s knihou. První den dílny ukon-
čila beseda s novou tváří Albatrosu, spisovatelkou 
Petrou Neomillnerovou.

Druhý den dílny byl věnován formám prezen-
tace, se kterými se každodenně v knihovnické 
praxi setkáváme. 

Seminář Alfréda Strejčka Nebojte se promluvit 
byl zaměřen na osvojení hlasové, dechové a vý-
slovnostní techniky, na správné posazení hlasu, na 
mimoslovní vyjadřování, na důstojnou prezentaci 
sebe sama, na umění vést dialog, naslouchat, argu-
mentovat, umění přesvědčovat a umění zaujmout 
posluchače.

V semináři Petra Rybáře Nebojte se psát - Jak 
úspěšně psát pro noviny a časopisy jsme se uči-
li, jak má vypadat struktura správně sestavené 
mediální zprávy, jak se nezpronevěřit autorským 
pravidlům a upoutat redaktora i čtenáře atd. Večer 
vystoupil Alfréd Strejček a meteoroložka České 
televize Dr. Taťána Míková, kteří v pořadu Kdo je 
silnější přednesli úvahy a zamyšlení známého filo-
zofa, ekologa, skauta a křesťana Erazima Koháka. 

Třetí den kolega a kolegyně ve volném čase 
navštívili vybrané pořady v rámci festivalu JMP 
a také kolokvium Hany Polákové a Martiny Ha-
náčkové v jičínském zámku na téma Jdeme spo-
lečně s láskou, což bylo představení jedinečného, 
akreditovaného programu, který reflektuje potřebu 
změny pojetí výchovy a vzdělávání. 

Co venkovské knihovny umějí 
a mohou podeváté

Daniela Wimmerová

O tom, co všechno venkovské knihovny umějí 
a mohou, se mohli již podeváté přesvědčit účast-
níci setkání knihovníků obecních knihoven – ten-
tokráte v Moravském krasu, přesněji obci Vavři-
nec-Veselice. Tato obec má několik částí a právě 
ve Veselici najdeme Knihovnu roku 2011.

Co bylo podnětem k organizování těchto se-

tkání? Na počátku byla soutěž Knihovna roku. 
Všichni knihovníci z knihoven nominovaných 
do celostátního kola soutěže se potkávali na 
slavnostním vyhlášení v Zrcadlové kapli v Kle-
mentinu v Praze. Ucelený program ceremoniálu 
však neumožňoval vzájemné poznání a výměnu 
zkušeností.
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Pravidelná setkávání knihovníků v Seči (dnes 

už i v jiných městech) či občasná Knihovnická 
dílna v Praze se zabývají především problema-
tikou profesionálních knihoven. Ukázalo se, že 
také menší knihovny hledají příležitost k vzá-
jemným schůzkám a možnosti hledání společ-
ného řešení vzniklých problémů, týkajících se 

„venkovských knihoven“. Tuto možnost skýtá 
projekt Co venkovské knihovny umějí a mohou. 
Na organizaci setkání spolupracují vždy „vítězná 
knihovna“ (toto právo získává spolu s oceněním) 
a sekce veřejných knihoven SKIP. Nezanedbatel-
ná je také účast profesionálních knihoven regionu 

– především „pověřené knihovny“. Vše se reali-
zuje za vydatné finanční podpory MK ČR. Je to 
příležitost nejen k bližšímu poznání činnosti oce-
něné knihovny, ale zároveň zdroj inspirace pro 
účastníky. Jakýmsi bonusem je i poznávání krás 
naší vlasti a navázání celoživotních přátelství.

Třídenní seminář na téma „Práce s regionál-
ní literaturou“ připravila hostitelská knihovna 
ve spolupráci s pověřenou Městskou knihovnou 
v Blansku a sekcí veřejných knihoven SKIP. Stej-
ně jako v předešlých letech akci finančně podpo-
řilo Ministerstvo kultury. Výrazně také přispěla 
obec Vavřinec. 

Jako obvykle byl program bohatý, zajímavý 
a inspirativní. Čeho se již tradičně nedostávalo, 
byl čas. 

Na začátku se účastníci sjeli v Blansku. První 
zážitky ze setkání byly v režii pověřené knihovny 
(MěK Blansko). Zasvěcenými průvodci byli ředi-
tel blanské knihovny Mgr. Pavel Přikryl a meto-
dička Helena Jalová (ta pak pečovala o knihovní-
ky po celou dobu trvání akce). Krátká procházka 
městem a několik zajímavých zastavení – rekon-
struovaný zámek (je zde umístěno Muzeum Blan-
ska), dřevěný kostelík sv. Paraskivy (dovezený 
za Zakarpatské Ukrajiny) a samozřejmě městská 
knihovna.

Následoval urychlený přesun, protože další 
část programu byla přichystána ve Vavřinci. Ces-
tou jsme se zastavili u Novodvorské lipové aleje. 

Zde už čekal starosta obce Vavřinec pan Miloslav 
Novotný a knihovnice paní Olga Hájková. Večer-
ní program – prezentace obce Vavřince, vzájem-
né seznámení a zhlédnutí DVD ze setkání 2012 
v Petrůvkách – proběhl v zasedací místnosti OÚ. 
Samozřejmě vše doplněno ochutnávkou regionál-
ních specialit.

Druhý den pokračoval v sále Kulturního domu 
ve Sloupu. Tohoto bloku, již tradičně věnovaného 
odbornému programu, se zúčastnili také knihov-
níci z blízkého okolí. Ústředním tématem byla 
práce s regionální literaturou. Jednotlivé pre-
zentace najdete na webových stránkách Městské 
knihovny Blansko ( www.knihovnablansko.cz ).

Příjemným zpestřením programu bylo pěvec-
ké vystoupení dětského souboru Krápníček - žáků 
ZŠ Blansko. 

Odpoledne měli knihovníci možnost poznat 
nejen obec Vavřinec, ale také i Místní knihovnu 
ve Veselici. Průvodcem byl opět pan starosta M. 
Novotný. Při krátkém zastavení před kapličkou 
sv. Antonína bylo možno nejen ochutnat místní 
speciality (bramborové záhybáky a medoperní-
ková kolečka), ale pro „mlsouny“ byly také při-
praveny natištěné recepty.

U hasičské zbrojnice čekala paní knihovnice 
Olga Hájková se svými pomocníky. Pro ty odváž-
nější byly připraveny koloběžky, na kterých se 
měli přesunout k nedaleké rozhledně. Protože ve 
stejné budově je také umístěna knihovna, sešli se 
zde nakonec všichni. Měli možnost prohlédnout 
si velmi příjemný interiér a seznámit se s bohatou 
a rozmanitou činností této knihovny.

Cestou došlo také ke společnému zvážení 
všech účastníků (ve sběrném dvoře). Bylo zjiš-
těno, že celková váha všech zúčastněných činí 
3.630 kg. Jedná se tedy zcela určitě o „vážené 
osoby“.

Nečekaným překvapením byl exkurz do histo-
rie vavřineckých hasičů. Sehraná scénka s „čer-
veným kohoutem“ pobavila všechny přítomné. 
Současně se všem dostalo poučení, jak vznikl 
sbor dobrovolných hasičů v obci.
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Na večer bylo dále připraveno „výtvarné tvo-

ření“, kdy si zájemci mohli vyzkoušet výtvarnou 
praktiku – enkaustiku.

Každý musel nakonec prokázat získané zna-
losti prostřednictvím vědomostního testu. For-
mou losování pak byli za své snažení odměněni 
propagačními materiály o regionu. Došlo i na 
zpěv lidových a jiných oblíbených písní, tanec, 
ochutnávku krajových specialit a neformální vý-
měnu zkušeností.

Třetí den byla naplánována prohlídka městy-
se Sloup a návštěva Sloupsko–šošůvské jeskyně. 
Poznávání regionu pokračovalo návštěvou dvou 
knihoven. Nejdříve to byla Obecní knihovna 
v Petrovicích, která byla letos vybrána jako nej-

lepší knihovna Jihomoravského kraje a postou-
pila do celostátního kola soutěže Knihovna roku 
2013. 

Úplně poslední zastávkou byla prohlídka 
Knihovny Rájec-Jestřebí. Tato knihovna je pro-
slulá hlavně svou bohatou kulturně–výchovnou 
činností. Je také zapojena do projektu Putování 
nad zemí a pod zemí.

Tři dny setkání s bezvadnými a příjemnými 
lidmi uplynuly jako voda. Definitivní tečkou bylo 
zaslání pozdravů těm, kteří se letos nemohli se-
tkání zúčastnit. 

Pokud by někdo měl zájem: na shledanou 18.–
20. 9. 2014 v Ratíškovicích!!!

Konference knihovny současnosti 2013 
Olomouc

Hana Hornychová

Konference Knihovny současnosti se letos 
konala v Olomouci na Univerzitě Palackého. Je 
třeba pochválit organizátory. Skvěle se starali 
o pohodlí účastníků a bezvadný průběh celé akce.

Před zahájením odborného programu jsou 
tradičně předávány medaile Zdeňka Václava 
Tobolky. Letošními nositeli vyznamenání za ce-
loživotní přínos v oboru knihovnictví jsou Sylva 
Šimsová, Děvana Pavlíková, Michaela Řeháková, 
Ladislava Zemánková a Miroslav Bartošek.

Sekci Trendy v knihovnictví zahájila Ju-
dith Gregor z knihovny ve Stuttgartu. Jedná se 
o nejmodernější knihovnu v Evropě, získala titul 
Knihovna roku 2013 v Německu. V knihovně 
nenaleznete předem určená místa pro práci s po-
čítačem, nenajdete vlastně ani ty počítače. Místo 
toho si můžete samoobslužně vypůjčit notebook, 

netbook nebo tablet a pracovat s ním na místě, 
které vám nejvíce vyhovuje, případně se s ním 
volně pohybovat po knihovně. Pokud chtějí vy-
užívat internet děti mladší 14 let, musí nejprve 
absolvovat kurz práce s internetem a získat tzv. 
internetovou licenci.

Velký ohlas měl příspěvek Maiji Berndtson, 
bývalé ředitelky knihovny v Helsinkách. Tato 
knihovna disponuje opravdu netradičními služ-
bami. Uživatelé si například mohou přinést vlast-
ní vinylové desky a VHS kazety a v knihovně si 
vyrobit digitální kopii. Pro uživatele je k dispo-
zici 3D tiskárna, která nabízí možnost tisku 3D 
modelů. Knihovna klade důraz na otevřenost 
směrem k veřejnosti, nabízí prostory k setkávání 
a pořádání akcí.

Druhý den konference jsem se zúčastnila blo-
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ku Knihovna je služba. První příspěvky obsaho-
valy náměty na získávání zpětné vazby od čte-
nářů. Univerzitní knihovna v Jinonicích objevila 
nápaditou formu knihy přání a stížností – velkou 
tabuli a barevné samolepicí bločky. Studenti jsou 
evidentně nakloněni netradičním řešením, nápa-
du se ihned ujali a začali psát své nápady, stíž-
nosti i pochvaly. Podle ohlasu, který prezentace 
zaslouženě vzbudila, bude tato forma komunika-
ce zavedena i v dalších knihovnách.

Kvalitní příspěvek se týkal zkušeností z cest 
po nizozemských knihovnách. V Nizozemí vy-
užívají centrální služby – akvizici a zpracování 
– od 70. let. Knihovny mají jednotné logo a jed-
notnou národní knihovní kartu, kdy se čtenář za-
registruje pouze jednou, zaplatí jeden registrační 
poplatek a může využívat služby dalších kniho-
ven. Nejnovějším trendem prezentace knih je 
v Nizozemí tzv. retail koncept – neboli obchodní 
koncept. Knihy jsou vystaveny na pultech obál-
kou nahoru, tituly se sdružují podle témat. V Ni-
zozemí chystají síť nádražních knihoven, zatím 
první je nádražní knihovna v Haarlemu. Nabídka 
titulů je rozdělena podle časových dispozic čtená-
ře – od jedné minuty do půl hodiny.

Další příspěvek sekce Knihovna je služba se 
týkal projektu Centrální portál knihoven. Shrnul 
dosavadní průběh prací a nastínil budoucí vývoj 
v oblasti sdílení identit a online plateb. Uživatel 
se bude moci registrovat v knihovnách Cent-
rálního portálu bez nutnosti fyzické návštěvy 
knihovny. Ta si při registraci převezme identi-
tu z centrální evidence. Sdílené identity budou 
uloženy v systému MojeID. Uživatel také bude 
mít možnost zaplatit registrační poplatek online 
a využívat služeb knihovny bez toho, aby do ní 
fyzicky přišel. 

Příspěvek věnovaný projektu Obálky knih 
vzbudil velký zájem publika. V současné době 
je již zapojeno 140 knihoven, je naskenováno 
asi 800 tisíc obálek. Garanci projektu převzala 
Jihočeská vědecká knihovna. Kromě obálek se 
plánuje zapojení obsahu, anotací, komentářů 
a hodnocení čtenářů. Další rozvoj projektu slibu-

je vylepšení v podobě jednodušší implementace, 
zrychlení odezvy při načítání obálek a zvýšení 
odolnosti vůči výpadkům systému. 

Pro pracovníky veřejných knihoven, kteří se 
při své práci setkávají i s lidmi sociálně vylou-
čenými, byla užitečná sekce Nepřizpůsobiví uži-
vatelé knihoven. Pracovnice brněnské charity se 
snažila popsat fenomén bezdomovectví z pohle-
du bezdomovců samotných. Zdůraznila jejich ex-
trémní vyloučení ze společnosti, jejich pocity ne-
jistoty a strachu, permanentní život ve střehu, bez 
pozitivních prožitků. Zmínila, že knihovna jako 
veřejný prostor je pro ně vlastně jedním z mála 
kontaktů se společností.

Třetí den byl věnován sekci Koncepce rozvo-
je knihoven; zahájil ji stejnojmenný příspěvek. 
Zamyšlení, ale i pobavení přinesla prezentace 
Čtenáři a čtení v ČR 2013. V řeči čísel a grafů 
ukázala, jak mnoho čteme, jak často, jaké služby 
vyhledáváme v knihovnách, kolik času věnujeme 
jednotlivým médiím, která je nejoblíbenější kni-
ha atd.

Studenti KISK FF MU představili projekt My-
stery shopping. Jde o testování služeb přihlášené 
knihovny nezávislým pozorovatelem. Ne každá 
knihovna ale toto chápe jako příležitost zlepšit 
kvalitu svých služeb.

Nelze zmínit všechny zajímavé příspěvky. 
Bylo jich opravdu hodně, letošní ročník konfe-
rence patřil mezi ty vydařené. Pokud jste se ješ-
tě nezúčastnili, rozhodně doporučuji příští „Seč“ 
vyzkoušet.

Všechny příspěvky naleznete v tradičním 
sborníku z konference:

Konference Knihovny současnosti 2013. Sbor-
ník z 21. konference konané ve dnech 10. až 12. 
září 2013 v areálu Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Ostrava, SDRUK a ÚKR 2013. 244 s.

V elektronické podobě je sborník k dispozici 
na webových stránkách Sdružení knihoven ČR:  
http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2013/
Sbornik2013.pdf .
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Malé postřehy z velké konference

Jana Sehnalová

Začátek září si pravidelně ponechávám volno 
na Knihovnickou dílnu, která se koná v pohádko-
vém městě Jičíně. Letos jsem se poprvé v tomto 
termínu přihlásila na konferenci Knihovny sou-
časnosti. Jsem ředitelkou malé knihovny a roz-
hodla jsem se, že by bylo vhodné poznat součas-
né trendy našeho oboru.

Na úvod konference vystoupili se svými pří-
spěvky zahraniční odborníci - zástupci z Finska, 
Německa a Velké Británie. Paní Maija Berndtson, 
konzultantka z Helsinek, pohovořila o inspira-
tivních vzorech např. z Londýna nebo z Dánska. 
Rozvíjela i nápady z Helsinek, kde intenzivně 
hledají nové strategie pro knihovny. Ve vystou-
pení paní Judith Gregor mne zaujalo, že v nové 
Městské knihovně ve Stuttgartu je prostor pro 
nespáče, který je otevřen celých 24 hodin. Pan 
Simon May, manažer služeb knihoven ze Sou-
thend-on-Sea, pohovořil o vizích knihovny 
a důležitosti profesních kvalifikací knihovníků. 
Zmínil se o studii, ve které se lidé zamýšleli nad 
smyslem veřejné knihovny. Z této studie vyplývá, 
že knihovny mají poskytovat neutrální a bezpeč-
né místo, nabízet sdílený prostor pro usnadnění 
interakce a vytváření pocitu sounáležitosti, být 
prostředím pro objevování, být místem důvěry-
hodných informací a poskytovat vědění v celé 
šíři a hloubce, přivádět děti ke knihám a k čte-
ní, rozvíjet jejich fantazii a zároveň podporovat 
rozvoj dětí a mládeže, poskytovat prostředí pro 
vzdělání a klidné prostory pro studium, být ote-
vřené všem. Zahraniční odborníci mne svými 
zkušenostmi upozornili, že i naše knihovny se 
v blízké budoucnosti budou muset orientovat více 
na lidi a komunikaci s nimi. Na rutinní knihov-
nické práce bude zapotřebí maximálně využívat 
samoobslužné technologie.

Druhý den konference jsem se zajímala o te-

matický blok „Knihovna je služba“. V tomto 
bloku vystoupila Alena Matuszková z Knihovny 
společenských věd TGM v Jinonicích s příspěv-
kem „Vysokoškolská knihovna a kniha přání 
a stížností“. Velmi se mi líbil jejich nápad využít 
flipchart a barevné lepicí bločky post-it na anke-
tu. Lidé mohli na lepicí bloček napsat, „co jim 
vadí“, a knihovnice na konkrétní dotazy odpoví-
daly. Brzy se na tabuli začaly objevovat stížnosti, 
požadavky, dotazy i upozornění na poruchy. Kni-
hovnice psaly odpovědi vždy na žluté lístečky, 
které přikládaly k dotazu. Na tabuli je nechávaly 
1 měsíc. Reagovaly na všechny vzkazy, a to nej-
později druhý den.

Další vystoupení měla Pavlína Lonská z Měst-
ské knihovny v Praze. Její příspěvek představil 
zkušenosti a zajímavosti ze studijní cesty do Ni-
zozemska. Podala nám informace o současném 
stavu nizozemského veřejného knihovnictví, 
včetně příkladů z praxe. Velmi se mi líbil nápad, 
jak na volný výběr atraktivněji. Veřejné knihovny 
v Nizozemsku stále více uplatňují prodejní kon-
cept prezentace a rozmístění knih ve volném vý-
běru. Princip spočívá v tom, že knihy jsou obdob-
ně jako v knihkupectvích vystavovány obálkami 
nahoru. Tituly se sdružují podle tématu a bývají 
vystavovány na nižších stolcích ve volném pro-
storu. Prezentace fondu může být zaměřena na 
konkrétní témata (např. detektivky, romány pro 
ženy). Pro uživatele je to přívětivější prezentace 
knih, která upoutá jejich pozornost a zatraktivní 
volný výběr knihovny.

V příspěvku (Ne)spolupráce knihoven pana 
R. Giebische a H. Hemoly zazněl postesk na ma-
lou spolupráci mezi knihovnami. Vyzývali k větší-
mu zapojení do souborného katalogu a do kampaně 

„Ptejte se knihovny“. Po tomto vystoupení jsem se 
začala zajímat, jak se i naše malá knihovna může 
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připojit a stát se tak spolupracující knihovnou. 

V odpoledních hodinách jsem se přesunula na 
tematický blok „O práci s dětmi a mládeží“. Duší 
jsem dětská knihovnice a zajímají mě nové postu-
py práce s dětským uživatelem knihoven. První 
příspěvek Ivany Vaňkové z MěK ve Velkém Me-
ziříčí byl na téma „Ono se řekne… knihovník“. 
Přednášející hovořila o kompetencích knihovní-
ka, který pracuje s dětmi a mládeží. Kladla důraz 
na větší profesionalitu zejména při realizaci akti-
vit k podpoře dětského čtenářství.

Další přednášku v tomto bloku měla Bože-
na Blažková ze SVK Hradec Králové s tématem 

„Knihovny a uživatelé aneb Vyplatí se program 
šitý na zakázku?“ Přednášející se věnovala systé-
mu informačního vzdělávání uživatelů. Zmapova-
la současný stav možností a trendy. Poukázala na 
zapojení knihoven do systému zájmového a celo-
životního vzdělávání. Připomněla možnosti kniho-
ven v oblasti trénování vyšších úrovní myšlení. In-
formační vzdělávání knihovníků i uživatelů bylo 
zařazeno do celostátní koncepce rozvoje knihoven.

Příspěvek „Co s volným časem?“ Míly Lince 
z MěK v Praze se zamýšlí nad zájmy a potřeba-

mi „odrůstajících dětí“ a „mladých dospělých“ 
v knihovnách. Hledal odpovědi na otázky, jak 
tyto skupiny v knihovnách udržet a co jim na-
bídnout. Velmi se mi líbily jeho nápady na řešení 
interiéru pro teenagery. 

Ve čtvrtek mezi jinými pohovořili PhDr. Vít 
Richter o „Koncepci rozvoje knihoven“, Mgr. Zla-
ta Houšková na téma Priorita „Lidské zdroje“ 
v poločase, PhDr. Šárka Kašpárková o prioritě 
č. 12 – podporovat vytváření nových knihovních 
fondů. Zajímavé vystoupení měly PhDr. Ladisla-
va Suchá a Bc. Magdalena Jirásková z KISK FF 
MU na téma „Služba pohledem uživatele aneb 
Proč se nebát mystery shoppingu v knihovnách“.

Konference pro mě osobně byla velmi přínosná, 
a proto mne poněkud zarazilo, že z našeho regi-
onu bylo na konferenci, kromě zástupců Studijní 
a vědecké knihovny velmi málo kolegů. I kni-
hovníkům z menších knihoven nabízí konference 
mnoho zajímavých informací a podnětů pro prá-
ci. Já sama jsem si díky konferenci uvědomila, že 
knihovnictví je zajímavý moderní obor, který se 
neustále vyvíjí a hledá nové a nové cesty ke svým 
uživatelům. Jsem ráda, že v takovém oboru pracuji.

Celostátní seminář Regionální funkce 
knihoven 2013

Kateřina Hubertová

Seminář proběhl ve dnech 21. a 22. října 2013 
v Sukově síni v Pardubicích. Účastníky z celé re-
publiky uvítal vedle ředitelky Krajské knihovny 
v Pardubicích Bc. Radomíry Kodetové i vedoucí 
oddělení kultury a památkové péče Krajského 
úřadu Pardubického kraje Mgr. Tomáš Libánek, 
který pozdravil přítomné a ocenil význam kniho-
ven v oblasti výchovy a vzdělávání a také ve sféře 
komunitních činností.

O moderování se podělili Mgr. Blanka Konva-
linková z Krajské knihovny v Liberci, předsedky-
ně sekce SDRUK pro regionální funkce, (1. den) 
a PhDr. Vít Richter z Národní knihovny v Praze 
(2. den). Hovořilo se o prioritách knihovnické 
práce, o celostátní Koncepci rozvoje knihoven na 
léta 2011-2015, o vzdělávání, spolupráci, statis-
tice, dobrovolnictví, průzkumech a v neposlední 
řadě velmi důležitém financování celého systému. 
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Studenti Kabinetu informačních studií a knihov-
nictví FF Masarykovy univerzity se snažili pře-
svědčit knihovníky, jak je důležitý mystery sho-
pping v knihovnách. 

Jedním z nejzajímavějších bodů programu 
byla prezentace ředitele Městské knihovny v Pra-
ze RNDr. Tomáše Řeháka Hodnocení návrat-
nosti investic. Projekt, na kterém kromě pražské 
Městské knihovny spolupracuje i Univerzita Par-
dubice, trvá již třetí rok a v nejbližších měsících 
bychom se měli dočkat konkrétních výsledků. Cí-
lem výzkumu je získat přesnou metodiku na mě-
ření služeb knihoven. Knihovny existují v tržním 
světě a nedokážou spočítat svou tržní hodnotu. 
Jedním z důvodů projektu je získání přesvědči-
vých argumentů ve vztahu k veřejné moci a zís-
kání dat pro posuzování efektivity jednotlivých 
činností knihoven. 

Na semináři nás provázelo nádherné počasí, 
zajímavý program, milí kolegové organizátoři 
i přívětivé místo. Sešlo se nás z celé republiky 
157, z toho 18 účastníků bylo z Královéhradecké-
ho kraje. S potěšením lze konstatovat, že zde byli 

zástupci všech pověřených knihoven v kraji. Je to 
dobře. Vždyť prvním probíraným tématem byly 
právě finance. S nedostatkem financí na výkon 
regionálních funkcí, se sníženou dotací z kraje se 
v průběhu uplynulých let musely nějakým způso-
bem vypořádat skoro všechny kraje. (Pozor, vý-
jimky existují!) V roce 2013 (a bohužel i v letech 
následujících) se s touto skutečností vypořádáva-
jí i knihovny v kraji Královéhradeckém. Naopak, 
zdá se, ode dna se zřejmě odrazili ve Středočes-
kém kraji. Pro nás, knihovníky, je velmi důležité 
vědět, jak jsou na tom u sousedů. Jak situaci řešili, 
kde lze najít dobré příklady pro zefektivnění sys-
tému… V neposlední řadě je k nezaplacení vědo-
mí, že v tom nejsme sami. Z takovýchto setkání, 
ať je téma sebevážnější a situace pesimistická, 
vzniká minimálně ten pocit sounáležitosti ke kni-
hovnické komunitě. A ten nabíjí pozitivně.

Prezentace a fotografie ze semináře naleznete na 
adrese:  
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_
Odb/SemRegFce2013.htm& .

Kolokvium slovenských, moravských 
a českých bibliografů ve Zlíně

Ivana Novotná

Kolokvium slovenských, moravských a čes-
kých bibliografů se konalo v Krajské knihovně 
Františka Bartoše ve Zlíně ve dnech 6.–8. 10. 
2013. Toto již 16. setkání bibliografů bylo zor-
ganizováno ve spolupráci Sdružení knihoven ČR, 
Sekce SDRUK pro bibliografii a nově též Slo-
venskou asociací knižníc (SAK), která nahradila 
předchozího dlouholetého organizátora, Sloven-

skou národní knihovnu v Martině. 

Nabitý program začal nedělní odpolední ex-
kurzí Baťova institutu. Na programu byla pro-
hlídka nově otevřené budovy Krajské knihovny 
Františka Bartoše ve Zlíně a expozic Krajské 
galerie (výtvarné umění a architektura 19. a 20. 
stol., představení kulturního odkazu baťovského 
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Zlína) a Muzea Jihovýchodní Moravy - stálá ex-
pozice „Princip Baťa: dnes fantazie, zítra skuteč-
nost“ se skládá ze tří tematických celků: 1. Obuv 
a produkce firmy Baťa (ukázka ševcovské dílny, 
výrobků, prodejen, dopravy, představení osob-
ností firmy; součástí výstavy je úvodní film); 
2. Film (ukázky pomůcek k animovaným filmům 
zlínských filmových ateliérů) a 3. Cestovatelství 
(součástí expozice je např. automobil cestovatelů 
Hanzelky a Zikmunda Tatra T87).

V pondělí ráno kolokvium oficiálně zaháji-
la ředitelka hostitelské knihovny Z. Friedlová. 
Úvodního slova se ujala předsedkyně SDRUK 
ČR L. Prchalová, která představila jednotlivé 
sekce SDRUK a shrnula vývoj především analy-
tické bibliografie v minulých letech. Dále vystou-
pili s krátkým projevem členka správní rady SAK 
B. Snopková a vedoucí oddělení kultury Zlínské-
ho kraje M. Fekar. Následoval odborný program, 
který moderovala E. Svobodová, předsedkyně 
Sekce SDRUK pro bibliografii.

Prvním tématem odborného programu byly 
odborné fondy v knihovnách (pozůstalosti 
a speciální sbírky), které svými prezentacemi 
zahájily K. Cempírková (Sbírka exlibris v Jiho-
české vědecké knihovně) a J. Kádnerová (Feno-
mén dálkových pochodů. Osobní fond Jana Za-
jíčka). Následoval příspěvek slovenské kolegyně 
A. Kucianové ze Slovenské národné knižnice 
v Martině (Manželia Horákovci a ich pôsobenie 
v Čechách a na Slovensku), který se týkal speciál-
ní expozice Múzea kultúry Čechov na Slovensku. 
Příspěvek A. Koškové představil speciální fond 
Národního pedagogického muzea a knihovny 
Komenského v Praze (Sukova studijní knihovna 
literatury pro mládež jako jeden ze speciálních 
fondů Pedagogické knihovny J. A. Komenského). 
Velmi živě představila M. Domenová Fragmenty 
šľachtických rodinných knižníc v historickom fon-
de ŠVK Prešov a se stejným nadšením pokračo-
vala i její kolegyně L. Němcová v mapování děl 
zlínského krajana Františka Bartoše (František 
Bartoš (1837-1906) a jeho diela v prešovských 

knižniciach). P. Derfiňák z Institutu historie Filo-
zofické fakulty Prešovské univerzity se bohužel 
nemohl dostavit a představit Drobné príležitost-
né publikácie v zlomkoch šľachtických knižníc 
v priestore Šariša, proto došlo k malým změnám 
v původním programu: I. Bydžovská prezentova-
la svůj Výzkum proveniencí v Knihovně Národ-
ního muzea a Z. Džupinková ze Štátné vedecké 
knižnice v Prešove podrobně představila Diva-
delné hry českých dramatikov na javisku Ukra-
jinského národného divadla v Prešove v letech 
1945-1990, včetně ohlasů a recenzí na jednotlivá 
představení v československém a ukrajinském 
tisku. První den kolokvia uzavřel J. Kubíček pří-
spěvkem Místa česko-slovenských setkání na mo-
ravsko-slovenském pomezí. Jeho příspěvek jako 
jediný zastupoval dané téma kolokvia věnované 
místům česko-slovenských setkání a zároveň 
uvedl následující exkurzi na jedno z takových 
míst – do Luhačovic.

V Luhačovicích čekala účastníky komen-
tovaná prohlídka se zaměřením na významné 
osobnosti, které v lázních pobývaly. Erudovaně 
provázela PhDr. Blanka Petráková, vedoucí Mu-
zea luhačovického Zálesí. Po návratu do Zlína 
následoval společenský večer; probíhal v Krajské 
knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Domácí 
knihovníci při něm s chutí zahráli scénky ze své-
ho profesního života.

Odborný program dalšího dne opět moderova-
la E. Svobodová. Téma bibliografie a digitaliza-
ce bylo zahájeno dvěma příspěvky – M. Oravová 
popsala cestu Od bibliografie k digitalizaci aneb 
Budování Digitální knihovny Moravskoslezského 
kraje a B. Snopková představila Projekt digitali-
zácie fondu starých a vzácnych tlačí v ŠVK v Ban-
skej Bystrici. Svým příspěvkem Bibliografie 
dějin Českých zemí (BDČZ) V. Horčáková z His-
torického ústavu AV ČR jako jediná přednáše-
jící zastupovala téma kolokvia prezentace obo-
rových bibliografií. Krátkým intermezzem se 
rozloučila s bibliografy a bibliografií V. Břeňová 
z Ústavu soudobých dějin AV: ÚSD by měl po-
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„Bystrica je slovenská Paříž“

Václav Franc

Nevím, jestli je pravda věta vypůjčená z písně 
Kataríny Málikové, která se společně se čtveřicí 
dalších protagonistů představila 17. října 2013 
v rámci hudebně-poetického programu „Hudba 
– šansony – poezie“, že „Banská Bystrica je slo-
venská Paríž“? Ale vím, že týdenní pobyt delega-

ce Studijní a vědecké knihovny z Hradce Králové 
ve dnech 14. až 18. října 2013 v Banské Bystrici 
byl pohádkový jako ve městě nad Seinou, i když 
Bystricí protéká pouze Hron.

Měl jsem tu možnost společně s pracovníky 
SVK Hradec Králové Bc. Ivanou Novotnou, Mgr. 
Hanou Hornychovou a řidičem René Hladíkem 
zúčastnit se akce Mesiac českej a slovenskej kul-
túrnej vzajomnosti, který organizovala Štátna 
a vedecká knižnica v Banské Bystrici. 

Společně jsme si v bývalém župním domě 
prohlédli banskobystrickou knihovnu, která pro-
šla v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí, takže 
slouží nejen jako místo, kde si lze půjčit knihu, 
ale je to především kulturní stánek, kde můžete 
navštívit různé výstavy, stálé expozice, vzdělá-
vací akce a další kulturně-společenské aktivity. 
Zaujalo mě, že knihovna má několik jazykových 

kračovat v analytické bibliografii (od ledna 2014) 
a do konce r. 2013 by do databáze Aleph měly být 
konvertovány články ze systému ISIS (kde jsou 
zpracovány kompletně do r. 2011, r. 2012 a 2013 
jen výběrově). Na téma regionálních průmys-
lových podniků a průmyslníků v literatuře se 
soustředily tři příspěvky: Baťovy závody – ge-
niální myšlenka československého průmyslníka 
(E. Filípková z KKFB Zlín), Průmysl v databá-
zi regionálních osobností, památek a místopisu 
Středočeské vědecké knihovny v Kladně, kterou 
E. Wróblewská demonstrovala na příkladu zám-
ku a cukrovaru Dobrovice, a Podnikání v kar-
lovarském regionu (G. Lorenzová, KK Karlovy 
Vary). Poslední příspěvek Rudolf Geschwind – 

šľachtiteľ ruží a lesmajster mesta Krupina, který 
měla přednést E. Matisková z Krajské knižnice Ľ. 
Štúra vo Zvolene, bohužel nebyl z důvodu nemo-
ci prezentován.

Odborný program byl splněn a nezbylo než 
celé kolokvium ukončit. Závěrečného slova se 
ujal J. Kubíček, který zhodnotil celé kolokvium 
i jednotlivé příspěvky a poděkoval hostitelské 
knihovně a všem organizátorům za perfektně při-
pravený program.

Zápis z jednání a další informace naleznete 
na známé adrese: http://www.sdruk.cz/sdruk/od-
borne-sekce/sekce-pro-bibliografii/clanek/sekce-

-pro-bibliografii/
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studií, mimochodem i čínské, při kterém spolu-
pracuje s městem Šanghaj (Window of Shanghai), 
ale i Centrum slovanských studií, Britské cent-
rum, Info USA a Německou studovnu. Najdete 
zde hudební atrium, literární a hudební muzeum, 
Galerii v podkroví a řadu dalších zajímavostí, 
jako například Divadlo D44. Přiznám se, že bych 
v knihovně sám trochu bloudil, ale nelze se divit, 
protože na dokonalé poznání všech oddělení by 
byl potřeba pobyt podstatně delší. 

Zaujal mě mimo jiné stroj na digitalizaci his-
torických knižních fondů. Při prohlídce knihov-
ny jsem si uvědomil, co všechno vlastně tato 
instituce pro nás čtenáře dělá. Takže to není jen 
půjčování knih, ale všechny ty katalogizace, di-
gitalizace, evidence, rešerše a spousta dalších 
nezbytností, aby byl pro nás čtenáře a lidi hle-
dající cenné informace pro práci či studium celý 
systém přehledný a lehce přístupný. Jsem rád, že 
jsem mohl nahlédnout pod pokličku knihovnic-
kého řemesla, takže si práce knihovnic budu více 
vážit.

Během pobytu jsme byli přijati paní ředitel-
kou ŠVK PhDr. Oľgou Laukovou, navštívili jsme 
hrad Slovenská Ľupča, zúčastnili se prezentace 
publikace „Slováci v Srbsku z aspektu kultúry“, 
vydali jsme se po stopách Boženy Němcové do 
vesnice Horná Lehota, kde působil slovenský 

básník Samo Chalupka, „bloudili“ jsme v Bys-
trianské jaskyni a zúčastnili jsme se konference 
Mosty priateľstva, kde jsme vyslechli mnoho 
zajímavých příspěvků o působení Slováků v za-
hraničí. 

Možná se ptáte, proč jsem se akce jako člen 
delegace zúčastnil já, literát? Mým hlavním úko-
lem byl kontakt s literárním klubem LITERA 2, 
kde jsem měl možnost navštívit schůzku klubu. 
Ve svém vystoupení jsem členy seznámil s lite-
rárními spolky v Královéhradeckém kraji a nej-
bližším okolí, pochopitelně i s naším klubem LiS 
při Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně a přede-
vším pak se svou tvorbou, kde jsem na malém 
autorském čtení představil povídky ze svých knih 
Svědek neposkvrněného početí, Dobrý zločin 
a Dvakrát vrtej, jednou trhej.

Zároveň jsem jako host vystoupil na již v úvo-
du vzpomínaném hudebně-poetickém podvečeru 
s básněmi ze sbírky Autogramy dětství. A byl 
jsem potěšen, že slovenští partneři se zajímali 
o moji tvorbu, dokonce jedna autorka uvažuje 
o zhudebnění mých veršů.

Důležité bylo navázání nových kontaktů se 
slovenskými autory, které bych chtěl postupně 
představit v našich časopisech. Takže se naše kul-
turní spolupráce bude i nadále úspěšně rozvíjet. 

Když jsme v pátek 18. října opouštěli hotel 
Kúria, který nám byl dočasným domovem, lito-
vali jsme, že náš pobyt v městě nad Hronem kon-
čí. Dík patří všem pracovníkům a pracovnicím 
ŠVK v Banské Bystrici za pohostinnost, ochotu 
a maximální péči o nás, za zajímavě sestavený 
program a bohaté zážitky, umocněné přátelskou 
atmosférou, na kterou se nedá zapomenout.

Přiznám se, že ze školních let jsem měl spoje-
né město Banská Bystrica pouze se Slovenským 
národním povstáním, ale nyní už vím, že Bystrica 
je moderní město, ozdobené nákupním centrem 

„Európa“, ale také řadou pamětihodností a zají-
mavostí. A především město plné dobrých přátel, 
a k těm se každý člověk rád vrací!
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Týden knihoven v našem kraji

Božena Blažková

Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
vyhlásil na první říjnový týden již 17. ročník pro-
pagační kampaně Týden knihoven. Letos s mo-
ttem – S námi jen all inclusive! V rámci kampaně 
se konala celá řada tradičních akcí. Happening 
byl svolán do Kolína, termín však nepředcházel 
přímo Týdnu knihoven a dle názoru našich členů 
to akci neprospělo. Kolínské setkání se konalo 
pod společným heslem „Čte a tančí celý Kolín“ 
a bylo vyvrcholením oslav 140. výročí založení 
knihovny. Za náš region se happeningu zúčast-
nila delegace z jičínské knihovny, která předala 
organizátorům sladkou perníkovou knihu.

Cílem třetího ročníku akce Maraton čtení bylo 
nabídnout čtenářům a dalším návštěvníkům co 
největší kontakt s autory a překladateli literárních 
děl i odborné literatury. Jednalo se o různé formy 
setkání, diskusí, besed s autory a autorských čte-
ní. Tradičně byli podporováni autoři nominovaní 
na prestižní ceny Magnesia Litera. Na jejich pre-
zentaci v knihovnách bylo možné, díky podpoře 
SKIP a projektu Čtení pomáhá, požádat o finanč-
ní podporu na organizaci akce.

Na celostátní úrovni proběhl i druhý ročník 
soutěže Rozkvetlá knihovna, která má za cíl pod-
nítit zájem o vytváření kultivovaného prostředí 
v knihovnách. Vybrané soutěžní příspěvky byly 
vystaveny v rámci celostátní akce Týden kniho-
ven na podzimní Floře Olomouc.

V rámci Týdne knihoven se již tradičně udělu-
je cena Knihovna roku (více v rubrice Naše téma). 
K dalším osvědčeným akcím patří Velké společ-
né říjnové čtení, čtenářské besedy, přednášky, vě-
domostní soutěže, výtvarné dílny, knižní bazary, 
amnestie dlužníků apod. V letošním roce se do 
celostátní registrace akcí k Týdnu knihoven při-
hlásilo celkem 450 knihoven. O jejich aktivitách 
se více dozvíte na adrese: http://goo.gl/KLEX6I. 

Z našeho regionu jsem našla informace 
o 33 přihlášených knihovnách. Z regionálního 

tisku je však vidět, že se zúčastnilo více knihoven, 
a je škoda, že jejich akce nemohou být zahrnuty 
do celostátního souhrnu akcí k Týdnu knihoven. 
Kdo pracuje s veřejností a kdo se snaží o pravi-
delnou propagaci aktivit knihovny v tisku, dobře 
ví, že se mnohem snáze propaguje akce, která má 
celostátní dosah, než solitérní akce jedné knihov-
ny. Měli bychom si uvědomit, že zaregistrovat 
akci na celostátním webu není zbytečná práce, 
naopak je to možnost, jak dát o knihovně vědět 
v širších souvislostech. Informace o jednotlivých 
akcích také mohou sloužit jako inspirace pro 
příští rok. Své akce zaregistrovaly následující 
knihovny: Černilov, Chlumec nad Cidlinou, Ne-
chanice, Nový Bydžov, Smidary, Smiřice, Třebe-
chovice pod Orebem (Hradecko), Jičín, Hořice, 
Lázně Bělohrad, Nová Paka, Pecka a Stará Paka 
(Jičínsko), Náchod, Hronov, Nové Město nad 
Metují, Police nad Metují (Náchodsko), Často-
lovice, Dobruška (Rychnovsko), Rtyně v Podkr-
konoší, Svoboda nad Úpou, Úpice (Trutnovsko). 
Z neprofesionálních knihoven se k Týdnu kniho-
ven přihlásily knihovny v Batňovicích (Trutnov-
sko), Hořiněvsi, Roudnici, Žiželevsi (Hradecko) 
a v Libošovicích (Jičínsko).

Za jednu z nejzajímavějších akcí považuji 
společné čtení českých a polských dětí z knihy 

OKéNKO
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Rákosníček a hvězdy v rámci projektu „Setkání 
nejen s literaturou“, které organizovala Knihov-
na Egona Hostovského v Hronově. V Černilově 
zorganizovali soutěž Cestou do knihovny (co 
jsme zažili – viděli – cestou do knihovny). Zá-
jemci mohli soutěžit v oblasti fotografie, vý-
tvarného zpracování, poezie, prózy a dokonce 
i v libovolné kategorii, která nabízela možnost 
tanečního, dramatického nebo pěveckého ztvár-
nění zážitku z cesty do knihovny. Ve Smiřicích se 
tradičně vařilo – děti opět sestavovaly kuchařku 
podle vlastních receptů s originálními ilustrace-
mi. Jičínská knihovna připravila zajímavou akci 
nazvanou Třináctá komnata aneb Co vás čeká 
v podzemí. Otevřela zájemcům své skladové 
prostory a kromě prohlídky si zde mohli čtenáři 
knížky rovnou i vypůjčit. Společná veřejná čtení 
se konala pod nejrůznějšími názvy: S tebou mi 
nic nechybí (Čaj o páté s oblíbenou knihovnou) 
v Dobrušce, Pohádkové hrady nás baví (Poví-
dání o hradech a zámcích, na kterých se toči-
ly známé české pohádky) v Hořicích. „Dooost 
hustej pokec v knihovně“ se konal v Dobrušce. 
Recept na spojení příjemného s užitečným mají 
v Nové Pace (degustace s literárními ukázkami) 
a v Lázních Bělohrad (sklenka dobrého vína pro 
každého návštěvníka nad 18 let). I když podzimní 
termín Týdne knihoven moc neláká k venkovním 
aktivitám, archeologická vycházka do zaniklých 
rudných dolů v Pecce a výlet po stopách pověstí 
Lázní Bělohradu se povedly. 

Pokud vám v přehledu knihoven chybí největ-
ší knihovny kraje, tak je to jen proto, že jejich ak-
tivita si zaslouží samostatnou informaci. Studijní 
a vědecká knihovna spojila své síly s Knihovnou 

města Hradce Králové a pozvaly ke spolupráci 
všechny knihovny, které v Hradci Králové půso-
bí. Zástupci knihoven se sešli v rámci Dobrého 
rána hradeckých knihoven nejprve ve vědecké 
a pak v městské knihovně. Během těchto dvou 
setkání se zrodil společný program Týden hra-
deckých knihoven. Kromě společného programu 
a vzájemné propagace jednotlivých aktivit vydaly 
knihovny pod záštitou primátora města pro hra-
decké občany barevný leták: Královéhradecké 
knihovny se představují. Kromě SVK a KMHK 
se akce zúčastnily i vysokoškolské knihov-
ny (pro ty je termín Týdne knihoven vzhledem 
k souběhu se zahajováním akademického roku 
hodně náročný), Společenskovědní knihov-
na Muzea východních Čech, Přírodovědecká 
knihovna Muzea východních Čech, Knihovna 
Galerie moderního umění, Biskupská knihovna 
Biskupství královéhradeckého a Farní knihovna. 
Týden knihoven byl v Hradci Králové odstarto-
ván pondělním happeningem, který se konal ve 
Vertexu. Od 17 do 19 hodin patřila knihovna 
čtení a povídání o městě, divadlu, hudbě, zpěvu, 
šermu i tanci. Mezi významné hosty patřil např. 
režisér Vladimír Morávek a herci divadla DRAK. 
Občerstvení připravily knihovnice a nechyběl 
ani opravdový hradecký dort. Zájemci si mohli 
prohlédnout výstavu Královéhradecké knihov-
ny se představují. Během celého týdne se veřej-
nosti postupně představily jednotlivé knihovny, 
které kromě dalších vlastních akcí pořádaly den 
otevřených dveří a dávaly návštěvníkům šanci 
nahlédnout i do míst, která nejsou běžně přístup-
né. V biskupské rezidenci byla šance zastavit se 
v Trautmannsdorfské knihovně, v muzeu byla 
k vidění první česky psaná kniha o historii města. 
První Týden hradeckých knihoven byl náročný 
na organizaci, ale čas a energie do něho vlože-
né se mnohonásobně zúročí ve zvýšení celkové 
povědomosti veřejnosti o tom, jak zajímavé a ak-
tivní knihovny ve městě jsou. V Hradci Králové 
se Týden knihoven stal skutečně kampaní, jejímž 
cílem bylo seznámit hradeckou veřejnost s mož-
nostmi současných knihoven. Projekt takto široké 
vzájemné spolupráce knihoven jednoho velkého 
města je zatím zcela ojedinělý. Všichni, kteří se 
tohoto projektu jakýmkoliv způsobem zúčastnili, 
si zaslouží velké poděkování.
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Povídání o anti/utopiích

Zuzana Hloušková

Název „utopie“ pochází z řečtiny, kdy „ou“ 
znamená „ne“ a „topos“ znamená „místo“, tedy 
jakási „neexistující země“. Utopie jako žánr fan-
tastické literatury pak líčí alternativní model uspo-
řádání lidské společnosti, přičemž země, kde se děj 
odehrává, bývá málokdy upřesněna. Jedná se často 
o zemi fiktivní, avšak řada užitých reálií odkazuje 
k našemu známému světu. Nově stvořený prostor 
má spíše charakter modelu, je obvykle nějak izo-
lovaný, uzavřený. Ideálně se pro tento účel hodí 
ostrov či velkoměsto. Kořeny žánru lze spatřovat 
už u Platonovy Ústavy, ale opravdový rozvoj uto-
pie nastal až v novověku. Za zakladatele žánru je 
tradičně považován T. More, jehož dílo s názvem 
Utopie se pokouší kritizovat mravy v tehdejší An-
glii. Za klasické utopie jsou také považovány Cam-
panellův Sluneční stát a Nová Atlantida F. Bacona. 
Tyto utopie většinou popisují fungování smyš-
leného dokonalého státu, kde panují spravedlivé 
a rovnostářské poměry a lidé netrpí nedostatkem. 
Svými motivy tato díla sahají až ke středověkým 
představám pozemského ráje či mýtického „zla-
tého“ věku. Uspořádání utopických společností 
je založeno na určité pravidelnosti, projevující se 
i v urbanistickém pojetí sídel, a život lidí probíhá 
podle předem stanoveného řádu.

Vedle této řekněme „idealistické“ větve žánru 
se objevují také komicky pojatá díla, parodující 
zejména tehdy velmi oblíbené cestopisy. Uveďme 
třeba typické zástupce tohoto směru – J. Swifta 
a jeho Gulliverovy cesty nebo Rabelaisův Gan-
gantua a Pantagruel. Jejich účelem byla přede-
vším satirická karikatura soudobých poměrů a po-
krytecké morálky. Z českých děl můžeme zmínit 
třeba Komenského Labyrint světa a ráj srdce, kte-
rý je však více alegorií ve stylu theatra mundi než 
utopií, ale třeba v sedmé části Školy hrou se obje-
vuje ideální ostrovní stát, jehož zákonodárcem je 
filozof Solón. Na komickou větev žánru navazuje 
pak např. S. Čech Pravým výletem pana Broučka 
do Měsíce. Většinou však autoři nějak detailně 

neřešili, zda je utopické uspořádání vůbec mož-
né a reálně uskutečnitelné. Tyto snahy se objevují 
až v polovině 19. století, kdy se popisy vyznačují 
větším zaměřením na technická řešení a stále více 
naznačují spíš možnou budoucnost lidstva.

Vlastně tu dochází k položení základů žánru 
science fiction, který se pak vydává svou vlastní 
cestou a akcentuje hlavně dějovou složku vyprá-
vění, zatímco utopie si ponechávají své filozofic-
ké poslání. V tomto duchu píše třeba H. G. Wells 
svou Moderní utopii, na kterou pak navazují dal-
ší velikáni žánru. Obvykle je zmiňována trojice 

„otců“ moderní utopie, která si však díky líčení 
chmurných vizí odlidštěného a zmechanizované-
ho světa, v němž je člověk, zbavený svobody či 
vědění, předmětem manipulace či zneužívání, vy-
sloužila označení dystopie. Právě u Wellse našel 
prvotní inspiraci A. Huxley, jehož román Krásný 
nový svět (česky pod názvem Konec civilizace) 
stále nic nepozbyl na své aktuálnosti, ač vyšel už 
v roce 1932 jako reakce na světovou hospodář-
skou krizi. Stále tu vyvstává otázka, zda je doko-
nalá společnost, založená na kastovním systému 
a řídící veškerý lidský život od kolébky do hrobu, 
lepší než ta současná, iracionální a plná utrpení 
a nespravedlnosti, ale umožňující jedinci rozho-
dovat o sobě dle vlastní vůle.

K tématu dokonalé totalitní společnosti se 
vyjadřuje i J. Zamjatin ve svém pozoruhodném 
románu My a podobnou otázkou se zabývá také 
G. Orwell v knize 1984. Příchod těchto děl však 
znamená také zánik tradiční utopie, která do jis-
té míry už vyčerpala své možnosti. Jednak mapa 
světa, postupně zaplňující „bílá místa“, už ne-
umožňovala onen pomyslný útěk do „nezemí“ 
(a stejně tak se lze bavit i o původně záhadném 
kosmu), jednak pokusy o skutečné nastolení uto-
pií v praxi úplně ztroskotaly. Utopie se tedy ob-
jevují vzácně, spíše ve spojení se socialistickou 
ideologií, jako např. v Čevenguru A. Platonova.

Připustíme-li, že líčení utopií není jen zále-
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žitostí čistě beletristickou, ale svou schopností 
sociologické či sociálně-antropologické reflexe 
jsou vlastně výpovědí o nás samých a našem uva-
žování, a tudíž také určitým odrazem doby, pak je 
vyústění v převahu dystopií zcela logické. Zejmé-
na 20. století se vyznačuje řadou zločinů proti ci-
vilizaci, jakými jsou válečné konflikty, genocidy, 
novodobá chudoba, totalitní režimy, ale i modla 
nekonečné spotřeby a ekologické havárie. Dys-
topie (či antiutopie) pak jako zrcadlo zachycují 
a odrážejí klíčové problémy této doby: techno-
logický a průmyslový boom, zneužitelnost vědy 
(zejm. genetiky), uniformizaci a stírání individu-
ality, hrozbu nejrůznějších katastrof a důsledky 
mediální zábavní kultury (vč. vymývání mozků 
a závislosti na narkotikách). 

Ztrátě schopnosti myslet a udržet si věky naby-
té vědění se věnuje proslulý román 451 stupňů Fa-
hrenheita R. Bradburyho. Technologický pokrok, 
který přeroste lidem přes hlavu, takže budou po-
stupně nahrazeni vlastními výtvory, tedy stroji, je 
námětem knihy Mechanické piano K. Vonneguta. 
Nukleární katastrofa a zánik civilizace zase tvoří 
osnovu Malevilu R. Merleho. Celosvětová vláda 
musí čelit celkové apatii založením Ministerstva 
psychologie, které nabízí uspokojení všech zájmů 
hlavně prostřednictvím sexu a násilí, v Důvtipných 
hrátkách P. Boulla, který je také autorem kultovní 
dystopie Planeta opic. Apatické je i lidstvo ve Fu-
turologickém kongresu S. Lema.

Se svou troškou do mlýna přicházejí i čeští au-
toři; nepřehlédnutelný je zejména Karel Čapek, kte-
rý dal světu i slovo „robot“. Zejména drama RUR 
a romány Továrna na Absolutno, Krakatit a Válka 
s mloky představují pomyslný vrchol dystopické 
tvorby u nás. Děsivou antiutopií je i Dům o tisí-
ci patrech J. Weisse a lze sem zařadit i poněkud 
osobitý Fuksův román Myši Natálie Mooshabrové. 
K žánrovým rekvizitám sáhli občas i tvůrci z řad di-
sidentů, např. E. Bondy v Invalidních sourozencích.

Typickým hrdinou dystopií je zbloudilý cesto-
vatel, případně vynálezce či podnikatel. Většinou 
působí jako narušitel, který způsobí buď zánik 
nějaké (obvykle dystopické) společnosti, nebo 
umožní její vpád do reálného světa. V případě, že 
se jedná o jedince, který se touží z nevyhovují-
cího řádu vymanit, obrací se obvykle tato snaha 

proti němu. Stejný osud potkává i celé komunity, 
které se chtějí od společnosti distancovat a za-
vést vlastní pořádky. Vyústění takového střetu 
je pro svobodomyslného člověka převážně ne-
příznivé. O tom, jak neblahé účinky může lidem 
způsobit závislost na informačních technologiích, 
pojednává i humoristicky laděná knížka Odpor 
je zbytečný z pera pětice královéhradeckých au-
torů. Zajímavým počinem je i dystopický román 
S. Nopové Pro práci zabíjet.

Dystopické vize prostě stále zaměstnávají 
mysl současných autorů a vracejí se v nejrůzněj-
ších variacích. Již zmíněné motivy – tedy ztráta 
gramotnosti, nahrazení lidí roboty a legalizace 
drog – se znovu objevují třeba u W. Tevise ve 
Zpěvu drozda, který byl letos vydán znovu česky 
a opět vyvolal pozornost čtenářů. O náčrt dys-
topického světa se pokouší třeba i Gemma Ma-
lley v novele Deklarace smrti (známá také pod 
názvem Přebyteční – příběh z roku 2140), která 
taktéž u nás vyšla znovu.

Vděčnost obdobných témat zaznamenali i fil-
moví tvůrci, stačí si všimnout produkce z posled-
ní doby (Vodní svět, Vyměřený čas, Paralelní 
světy, Elyseum, Hladové hry aj.). Může za tím 
být pouhá honba za výdělky, avšak hlad po těch-
to tématech u čtenářů i diváků může být zároveň 
i jistým varovným signálem. Na druhou stranu se 
můžeme stále častěji setkat s tím, že vyznění pří-
běhů je méně chmurné, často optimistické a plné 
nadějí. Není vyloučeno, že se tak stáváme svědky 
nového směru, kterým se žánr utopie vydává.

Zdroje:

KAGARLICKIJ, Julij Iosifovič. Fantastika, 
utopie, antiutopie. 1. vyd. Praha: Panorama, 
1982, 438 s. 

MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyk-
lopedie literárních žánrů. 1. vyd. Praha: Paseka, 
2004, 699 s. ISBN 80-7185-669-X. 

OUŘEDNÍK, Patrik. Utopus to byl, kdo učinil 
mě ostrovem: pokus o vymezení jednoho žánru. 
Vyd. 1. Praha: Torst, 2010, 239 s., [32] s. obr. 
příl. ISBN 978-80-7215-395-4. 

PECHAR, Jiří. Dvacáté století v zrcadle lite-
ratury. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1999, 582 s. 
ISBN 80-7007-124-9.
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Sdružení knihoven České republiky, ohlédnutí zpět 
(2., závěrečná část)

Eva Svobodová

V roce 1996 SDRUK dořešil problematiku 
dovozu zahraniční literatury, neboť nejednotnost 
výkladů celních předpisů komplikovala knihov-
nám mezinárodní výměnu publikací a akvizici 
zahraniční literatury. 

Členské knihovny se společně zúčastňovaly 
knižního veletrhu Svět knihy v Praze. V začátcích 
svého působení měly společný stánek, kde nabíze-
ly výsledky své publikační činnosti, tehdy ještě po-
měrně bohaté, zejména v oblasti vydávání biblio-
grafií a metodických příruček. Prezentovaly se také 
publikace vydávané samotným Sdružením v edici 
Informační zdroje (http://www.sdruk.cz/sdruk/pu-
blikacni-cinnost/clanek/publikacni-cinnost/ ). 

V roce 2007 se SDRUK angažoval v pomoci 
zatopeným knihovnám, vyzval nakladatele k za-
sílání knižních darů z nové produkce. Knihy byly 
soustředěny v depozitáři MZK a prostřednictvím 
SVK v Ostravě a v Hradci Králové rozdělovány 
potřebným knihovnám. 

Sdružení se také zabývalo vyřizováním poža-
davků knihoven na zakoupení softwaru od firmy 
Microsoft a ve spolupráci při nákupu zahraniční 
literatury prostřednictvím firmy Minerva. 

SDRUK realizoval několik významných 
projektů, jako byla tvorba softwaru Statistika 
knihovních činností (1997), Bibliografie k ději-
nám měst ČR (1995–1997) a Adresář knihoven 
(1997–1999).

3.–5. 10. 2000 uspořádalo Sdružení v Mi-
kulově mezinárodní seminář o sbírkách novin 
a časopisů. První den odezněly referáty k této 
problematice, druhý den byl věnován exkurzi do 
rakouských knihoven. Poslední den se probírala 
problematika digitalizace a ochrany novin. Ten-
to seminář, který se konal za účasti slovenských 

a rakouských kolegů, byl v podstatě předzvěstí 
pozdějších bibliografických kolokvií, stejně jako 
mezinárodní česko–slovenský seminář „Perso-
nália v knihovnách“ v roce 2001. Připravily jej 
bibliografická sekce SDRUK a Bibliografický 
ústav Slovenské národní knihovny. Od roku 2002 
nese tato aktivita název Kolokvium českých, mo-
ravských a slovenských bibliografů, od letošního 
roku je na slovenské straně partnerem již výše 
zmíněná Slovenská asociace knihoven. 

Další významnou aktivitou, kterou Sdruže-
ní každoročně realizuje, jsou studijní cesty do 
knihoven v zahraničí a návštěvy knižních veletr-
hů, zejména ve Frankfurtu nad Mohanem a v Lip-
sku. Na studijních cestách se již vystřídalo velké 
množství pracovníků členských knihoven. Cílem 
bylo seznámit se s knihovnictvím a knihovnami 
v zemích Evropské unie a načerpat zkušenosti pro 
vlastní práci. Obdobný cíl, doplněný propagací 
českého knihovnictví v zahraničí a vytvářením 
kontaktů pro možnou budoucí spolupráci, mají 
i studijní pobyty ředitelů krajských knihoven.

Bezesporu nejvýznamnější a neznáměj-
ší aktivitou Sdružení knihoven ČR je kon-
ference Knihovny současnosti (KKS). První 
(23.–24. 11. 1993) a druhý ročník proběhly 
v Hradci Králové. Spolupořadateli byly Minister-
stvo kultury ČR, Ústřední knihovnická rada a Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků.1) V letech 
1995–2010 přesídlila konference do Seče, v roce 
2011 se konala v Českých Budějovicích, v roce 
2012 v Pardubicích a v roce 2013 se uskutečni-
la v Olomouci. Z konference je vydáván sborník 
(http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihov-
ny-soucasnosti/clanek/konference-knihovny-sou-
casnosti/) a přednášejí na ní významné české a za-
hraniční knihovnické osobnosti. 

1) Nádvorníková, Marie. Sdružení knihoven ČR v roce 1993. In. Sdružení Knihoven české republiky: statut 
a zpráva za rok 1993. Brno: Sdružení knihoven ČR, 1993. S. 10-13.
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Pamětní medaile Z. V. Tobolky2) (http://

www.sdruk.cz/sdruk/medaile-z-v-tobolky/cla-
nek/nositele-medaile-z-v-tobolky/) je společným 
oceněním SDRUK a Nadace knihoven. Je udě-
lována každoročně od roku 2000 na konferenci 
Knihovny současnosti za významný přínos pro 
rozvoj českého knihovnictví a za celoživotní prá-
ci v knihovnictví.3) Byla zhotovena v roce 2000 
uznávaným medailérem, akademickým sochařem 
Michalem Vitanovským:4) „Bohužel si už nevy-
bavím, kdo mě roku 2000 v souvislosti s připra-
vovanou medailí Z. V. Tobolky oslovil. V každém 
případě to však pro mě bylo téma vítané. Mým 
celoživotním koníčkem od studentských let je to-
tiž archivní bádání, konkrétně rodopis a místopis 
16. a 17. stol. Svět knihoven a archivů mi tedy 
byl a je blízký. V tvorbě ražených medailí hodně 
záleží na tom, zda má autor při zpracování zada-
ných prvků nezbytný prostor pro jejich domýšlení 
a kombinování. Zadání zmíněné medaile bylo for-
mulováno v příznivém poměru daných a volných 
prvků, což mi umožňovalo přiměřeně svobodnou 
práci s motivy. Avers logicky nesl portrét Z. V. T., 
pro který jsem jako východisko zvolil jeho podo-
bu z mladších let. Tohle období jsem považoval 
za rozhodující pro formování Tobolkovy zakla-
datelské osobnosti. Revers byl z velké části mo-
tivicky daný a šlo o to vytvořit z určených prvků 
vyváženou kompozici. Jistě není náhodou, že ta-
hle medaile má v mém soupisu ražeb tematické 
pokračování. Roku 2004 jsem ještě realizoval me-
daili Za zásluhy o české archivnictví a roku 2011 
medaili Zemský archiv v Opavě.“5) Medaile byla 
vyražena v počtu 300 kusů. V prvních letech byla 
udělována nejen českým, ale i zahraničním osob-
nostem, v roce 2000 byly oceněny i dvě knihovny 
(Parlamentní knihovna a Regionální knihovna 

Karviná). U příležitosti 60. výročí založení SVK 
HK obdržela tuto cenu v roce 2009 také Studijní 
a vědecká knihovna v Hradci Králové za rozvoj 
systému knihoven. Od roku 2006 se počet uděle-
ných medailí ustálil na počtu 5. Z nominovaných 
osobností nové nositele vybírá tříčlenná porota. 

Platformou pro řešení odborné knihovnické 
problematiky se staly sekce. V roce 1994 byly 
přijaty zásady činnosti sekcí, které jsou až do-
posud dodržovány: ustanovení sekcí schvaluje 
Rada Sdružení a za jejich činnost odpovídají 
předsedové. Předsedy sekcí jsou zpravidla ředi-
telé členských knihoven (pracovat v sekci mo-
hou však i zaměstnanci nečlenských knihoven). 
Toto ustanovení bylo porušeno v roce 1995, kdy 
sekci specialistů pro historické a vzácné fondy 
vedl PhDr. Václav Pumprla z Vědecké knihovny 
v Olomouci, v současnosti vede sekci RNDr. Jit-
ka Holásková, ředitelka téže knihovny.

Služebně nejstarší je sekce pro bibliografii, 
která byla založena v roce 1994 a vznikla trans-
formací z někdejší komise pro otázky národní 
a regionální bibliografie při NK ČR. Její předsed-
kyní byla až do roku 2011 PhDr. Jiřina Kádnero-
vá, ředitelka6) SVK v Kladně, taktéž dlouhodobá 
předsedkyně Nadace knihoven. V roce 2012 ji 
vystřídala Mgr. Eva Svobodová.

Dne 28. 6. 2002 vznikla sekce SDRUK pro 
regionální funkce v návaznosti na Program pod-
pory zajištění regionální funkcí. Vedením sekce 
byl pověřen PhDr. Jaroslav Vyčichlo, ředitel 
Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, 
po jeho smrti vedla sekci Ing. Lea Prchalová, od 
1. 1. 2011 ji má na starosti Mgr. Blanka Kon-
valinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny 
v Liberci. 

2) O Z. V. Tobolkovi viz: http://www.ikaros.cz/zdenek-vaclav-tobolka
3) O medaili, přehledy oceněných a výsledky analýzy ceny v období 2000-2010 podrobně v bakalářské práci: 

Magda Malenová. Zdeněk Václav Tobolka a jeho knihovnická cena : bakalářská diplomová práce. Brno: Ma-
sarykova univerzita v Brně. 2010. 50 s.; další informace na základě osobního sdělení Ing. Aleše Brožka, který 
každoročně nominace shromažďuje a předávání ocenění na KKS moderuje.

4) O akademickém sochaři a medailérovi Michaelu Vitanovském blíže viz: http://www.michal-vitanovsky.cz/
index.html

5) Osobní sdělení autora medaile z 26. 8. 2013
6) Blíže viz: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=10_RegFceRozc.htm
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7) Přehled veškeré publikační činnosti: http://www.sdruk.cz/sdruk/publikacni-cinnost/clanek/publikacni-cinnost/
8) Blíže viz: Kratochvílová, Monika. Projekt Slovník českých knihovníků. Čtenář, 2008, 60 (12), s. 401-403. 
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19. 4. 2005 byla na popud Mgr. Vlastimila Jež-
ka, ředitele Národní knihovny ČR, zřízena sekce 
pro informační technologie. Jejím vedením byl 
pověřen RNDr. Tomáš Řehák, ředitel Městské 
knihovny v Praze. Nyní ji vede Mgr. Tomáš Gec, 
ředitel MZK v Brně. 

O sekci pro akvizici je v ročence první zmínka 
až v roce 2006, i když akviziční semináře pořádal 
SDRUK pod vedením Ing. Aleše Brožka a PhDr. 
Jiřiny Kádnerové už od roku 1993 a předtím byly 
realizovány společnou iniciativou SVK Ústí nad 
Labem a v Kladně už od roku 1991.

Sekce pro informační vzdělávání uživate-
lů vznikla v roce 2009 pod vedením Mgr. Evy 
Svobodové. Scházela se na pravidelných jedná-
ních 2x ročně a pořádala semináře informačního 
vzdělávání. Od roku 2011 ji vede Mgr. Veronika 
Peslerová, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny. 

Zatím nejmladší je sekce pro služby. Vytkla 
si skutečně rozsáhlé úkoly (http://www.sdruk.cz/
sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-sluzby/clanek/
sekce-pro-sluzby/). Knihovníci ve službách a ně-
kteří ředitelé včetně mě na tuto sekci netrpělivě 
čekali a slibují si od ní řešení palčivých otázek, 
s nimiž se pracovníci knihoven dnes a denně ve 
službách potýkají. Ustanovením sekce a jejím ve-
dením byl pověřen Mgr. Ivo Kareš, ředitel Jiho-
české vědecké knihovny v Českých Budějovicích. 

Předsedové sekcí budou v příštím roce požá-
dáni, aby je v našem zpravodaji podrobněji před-
stavili. 

Ediční činnost SDRUK byla bohatá zejména 
v 90. letech 20. století.7) V současnosti je pravi-
delně vydáván sborník z konference Knihovny 
současnosti, ve spolupráci s Vědeckou knihovnou 
v Olomouci sborník Bibliotheca Antiqua a ročen-
ka SDRUK, která mimo jiné obsahuje příspěvky 
z Kolokvia českých, moravských a slovenských 
bibliografů. V edici Informační zdroje byl první 
svazek vydán v roce 1993, poslední vyšel o deset 
let později.

Je nezpochybnitelnou samozřejmostí, že pro 
budoucnost jakéhokoliv oboru, knihovnictví ne-
vyjímaje, potřebujeme znát, stále si připomínat 
a analyzovat jeho minulost. A k té patří i osob-
nosti, které se o rozvoj knihovnictví zasloužily. 
Proto na základě podnětů ze setkání bibliografů 
v Trenčíně v roce 2006 byly zpracovány zásady 
sestavení Slovníku českých knihovníků.8) Zá-
kladnou pro pozdější vydání tištěné verze se stala 
databáze umístěná na webové stránce SDRUK 
(http://sck.sdruk.cz/index). V roce 2007 do ní 
bylo uloženo prvních 150 hesel. V následujícím 
období byly především bibliografy krajských 
knihoven doplněny údaje knihovníků působících 
v jednotlivých regionech naší republiky. Ke kon-
ci července 2013 bylo v bázi 589 záznamů. Na 
zpracování ale stále čekají hesla knihovníků, kteří 
působili v Praze. V současnosti se struktura hesel 
a hlavně vyhledávací možnosti v databázi jeví 
jako nedostatečné a sekce pro bibliografii hledá 
způsoby, jak bázi zmodernizovat.

Současnost SDRUK je nedělitelně spojena 
s konferencí Knihovny současnosti, s konferencí 
Bibliotheca Antiqua a s česko-moravsko-sloven-
skými bibliografickými kolokvii. V budoucnu jej 
čeká nelehká úloha ve spojení s provozem Cen-
trálního portálu knihoven (http://www.knihovny.
cz/) a také s dalším rozvojem článkové bibliogra-
fie v české kotlině, neboť analytickou bibliografii 
v blíže neurčené době (ještě dříve než došlo k li-
kvidaci jejího bibliografického oddělení) přestala 
Národní knihovna, aniž by to odborné veřejnosti 
sdělila, považovat za součást národní bibliogra-
fie. Sdružení knihoven zůstane i nadále prostřed-
nictvím svých sekcí odbornou platformou pro 
jednotlivé druhy knihovnických činností a tím 
se bude i nadále podílet na rozvoji knihovnictví 
v České republice. V souvislosti s novými úkoly 
se SDRUK rozhodl změnit vizuální podobu své-
ho loga a loga konference Knihovny současnosti, 
a proto v létě 2013 proběhla obchodní veřejná 
soutěž o návrh jednotného vizuálního stylu včet-
ně příslušných log.
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Storytelling IV… aneb Tahle knížka stojí za to!

Markéta Dubnová

Na konci pracovního týdne, koncem Týd-
ne knihoven obzvlášť, je nejlákavější předsta-
va upadnout do křesla s příběhem schovaným 
v knížce a hrnkem čaje pěkně poblíž. V Kukle-
nách se už počtvrté (během čtyř let) v pátek sešla 
skupina těch, které se překonaly, ukrojily kousek 
z víkendu a příběhem se pokusily provést nejdřív 
samy sebe a posléze i své posluchače. 

Naším mistrem vypravěčským byl Martin 
Hak, možná jediný profesionální vypravěč v té-
hle uspěchané zemi.

Každá z přihlášených vypravěček si s sebou 
přivezla knihu, o jejíchž kvalitách hodlala pře-
svědčit ostatní účastnice; vybrány měly být jen 
tři příběhy. Boj byl poměrně těsný, již zde bylo 
možné vyzkoušet si svůj přesvědčovací um. Pří-
běhy, které byly nakonec pitvány a rozebírány, 
byly naprosto odlišné. Příběh negramotné, leč 
užitečné mouchy z Trnkovy Zahrady, bajku při-
pomínající příběh o vačici, která byla nucena být 
veselá, a pohádka bratří Grimmů O jalovci, ve 
které voněla jablka a tekla krev.

Příběh jsme rozmontovaly na součástky, na 
noc uložily do hlav a šly si poslechnout vyprá-
vění skutečného profesionála. Martin v nové bu-

dově hradecké knihovny seznámil dítky i dospělé 
s příběhem Červené Karkulky. Pro ty z vás, které 
se právě ušklíbly, že Karkulku znají už dvacet 
nebo i padesát let jako svou obuv, mám několik 
otázek: Tušíte, proč maminka s Karkulkou nešla 
přes les? Jak se dá spolknout celý člověk bez kou-
sání? Cítily jste někdy vlčí pach? Máte představu, 
jak dlouho je pitná voda ve studni znečištěná po 
kontaminaci vlkem? Jak vidíte, máte co dohánět! 

Do noci jsme probírali příběh i chování po-
sluchačů; Martin narazil při vystoupení na sku-
pinu nevycválaných předškolních dětí, takže 
měl vyprávění v zostřeném režimu, ale pro praxi 
knihovnic byly jeho postřehy pravé požehnání. 
V půjčovně na koberci jsme se zavrtali do spacá-
ků a ráno jsme pokračovali v pitvání příběhů, kte-
ré nám přes noc zrály v hlavě. V poledne nastala 
ta chvíle, kdy na improvizovaném jevišti každá 
z nás předestřela svou třetinu příběhu, vyslechla 
si Martinův laskavý verdikt a s hlavou v oblacích 
hodila batoh na záda a odjela převyprávět příběhy 
své rodině.
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Nové projekty Klubka RV SKIP 08

Markéta Poživilová, Jitka Kyclová 
a Božena Blažková

Výskyt perlorodek v čechách  
aneb Pokračování projektu lovci perel

O úspěšném projektu Lovci perel jsme vás 
informovali v minulém čísle (Jak se loví perly 
v  knihovnách – projekt Lovci perel, U nás 2013, 
č. 3, s. 37-38). Nový ročník je v době vyjití tohoto 
čísla již vyhlášen. Jeho celorepublikové vyhláše-
ní proběhlo v rámci letošního Dne pro dětskou 
knihu.

Další stovky dětí mohou být motivovány 
k četbě plněním otázek a úkolů, za něž budou 
moci získávat skutečné perly. Tak jak budou při-
bývat přečtené knížky a splněné úkoly, bude se 
zároveň každému „lovci“ zvětšovat jeho vlastní 
šňůra perel. Celý projekt kromě toho, že je zá-
bavou pro děti, motivuje je ke čtení a zvyšuje je-
jich čtenářskou gramotnost, podporuje i primární 
funkci knihoven – půjčování knižního fondu. Do 
projektu se můžete zapojit během měsíce prosin-
ce 2013 (případně i později). Postup je velmi jed-
noduchý. Na stránce www.knihovnahk.cz v od-
díle „Knihovnám“ naleznete veškeré informace 

– podrobný popis projektu, přihlášku, soubory 
s hracími kartami, plakáty a další. Po vyplnění 
přihlášky si budete moci vše stáhnout a začít dle 
instrukcí s přípravou projektu ve vaší knihovně. 
Následně obdržíte svůj balíček perel, který vám 
v počátku pomůže celou hru rozběhnout. „Lov 
perel“ propukne 1. ledna 2014 v zapojených 
knihovnách po celé České republice. Projekt 
bude ukončen 31. října 2014. Slavnostní vyhláše-
ní nejlepších čtenářů proběhne 28. listopadu 2014 
na Den pro dětskou knihu. Od listopadu 2013 
mají zapojené knihovny novou koordinátorku - 
paní Alici Hrbkovou z Knihovny města Hradce 
Králové, která je autorkou námětu hry a na kte-
rou se můžete nadále obracet se svými dotazy 
(kontakt: perly@knihovnahk.cz). Letošní ročník 

„Lovců perel 2013/2014“ podporují: Knihovna 
města Hradce Králové, SKIP 08, Ministerstvo 
kultury ČR, České korálky a další. 

Organizátoři minulého, nultého ročníku děku-
jí všem zúčastněným knihovnám, knihovníkům 
a čtoucím dětem za vstřícnost, ochotu, pomoc, 
zábavu a toleranci. Ať se i nadále celý projekt vy-
daří k vaší spokojenosti a ať máte samé nadšené, 
úspěšné lovce.

Jak se lépe orientovat v dětské literatuře
Pokud chceme rozvíjet dětské čtenářství, mu-

síme se umět alespoň orientačně vyznat v dětské 
literatuře, což není tak jednoduché, jak se na prv-
ní pohled může zdát. V současné době nestačí 
sledovat nabídku „svého“ knihkupce, ale je nutné 
sledovat přímo nabídky jednotlivých nakladatel-
ství, kontrolovat reedice, u cizojazyčné literatury 
je zapotřebí sledovat i kvalitu překladu a v nepo-
slední řadě je také zapotřebí vědět, o jaké knížky 
mají děti zájem.

Členky Klubka KDK SKIP 08 se rozhodly 
společně vypracovat seznamy doporučené dětské 
literatury pro jednotlivé věkové skupiny. Autor-
ky seznamů pro jednotlivé ročníky vycházely 
převážně z vlastních zkušeností se čtenáři svého 
dětského oddělení. Je pochopitelné, že vždy zále-
ží na čtenářské vyspělosti každého žáka a řazení 
knížek podle jednotlivých tříd je pouze orientační.

Seznamy byly vypracovány s cílem usnadnit 
práci knihovníkům, pedagogům a rodičům. Kni-
hovníci v nich získají kvalitní pomoc v oblasti 
doplňování knihovního fondu a odborný materiál 
(výběrovou anotovanou bibliografii), který mohou 
nabídnout pedagogům a rodičům k dalšímu využití. 
Základní jmenovité seznamy jsou doplněny anoto-
vanými podrobnými soupisy. Vzhledem k tomu, 
že seznamy pro některé ročníky jsou dosti obsáhlé, 
je v každém seznamu zvýrazněno 10 nejčtenějších 
a nejzajímavějších titulů. Pro lepší orientaci připra-
vujeme i medailonky jednotlivých autorů.

Stejně jako projekt Lovci perel jsou seznamy 
doporučené dětské literatury příspěvkem kni-
hovnic z východních Čech ke Dni dětské knihy 

Z KNiHOVNiCKýCH ORgANiZACí
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Knihovna v posledním desetiletí přepisovala svoje 
dějiny – 1. část

Věra Sílová

Střípky vzpomínek

Prolog
Nikdy nekončící čas odtikává vteřinu po vteři-

ně, lidem ukrajuje a dějinám přidává, a i když jsou 
spoutány, přece nikdy nesrovnají krok. Myšlenka 
o relativitě času a paměti platí stále. V dějinách 
knihovny čas přidává na událostech, v životě kni-
hovníků naopak nemilosrdně ukrajuje. I u mne 
čas ukrajoval z mého profesního působení rok 
po roce, až nastal čas odchodu do důchodu. Byla 
jsem však, hlavně v posledních letech, svědkem 
doslova revoluce v knihovnách. Protože nové 
události v paměti překrývají ty staré, ráda bych se 
zde s vámi podělila o vzpomínky na dobu, kdy se 
v naší knihovně přepisovaly dějiny, zejména na 
léta 2001–2011, než mi vymizí z paměti. 

Vzpomínka první - knihovna
V roce 2001 jsme se po mnoha peripetiích na-

stěhovali do nově zrekonstruovaných prostor bu-
dovy knihovny. Zabydleli jsme se v nových kan-
celářích na bývalé půdě a po čase nám připadalo, 
že to ani nemohlo být jinak, a představa stísněného 
pracovního prostoru se stala vzdálenou vzpomín-
kou. Rovněž výpůjční prostory doznaly mnoha 

změn a rozšířená půjčovna se čtenářům líbila. Je-
jich počet stoupl a stoupala návštěvnost knihovny 
i počet výpůjček. Stěhování a přemísťování knih 
je častou pracovní náplní knihovníků, nevyhnula 
se jí ani pobočka knihovny v Josefově. Narůstají-
cí počet dětských čtenářů si vyžádal i tam změny. 
Dětské oddělení na pobočce v Josefově dávno ne-
stačilo počtu malých návštěvníků. Zdejší knihov-
nice Martina Sílová přišla s nápadem, který jsme 
vbrzku uskutečnili. V roce 2004 jsme vyklidili 
a upravili část skladových prostor pobočky. Nové 
dětské oddělení očekávalo mladé návštěvníky po-
prvé v „Týdnu knihoven“ začátkem října. Uvíta-
lo je barevně veselé prostředí s množstvím knih 
a také se skákacím panákem na podlaze, barevný-
mi sedátky a spoustou dalších líbivých doplňků. 
Přestěhováním dětského oddělení se uvolnil pro-
stor a mohlo tak vzniknout samostatné oddělení 
naučné literatury se studijními místy, po kterých 
josefovská pobočka dlouho volala. 

Ve vzpomínání se ale vrátím do hlavní budovy. 
Rekonstrukce Městské knihovny v roce 2000–
2001 umožnila i vytvoření internetové studovny 
pro uživatele z řad čtenářů i ostatní veřejnosti. Tak 
vstoupil do knihovny nový fenomén - internet. Při-
pojení ISDN linkou bylo zpočátku velmi pomalé. 

2013. Seznamy budou pro zájemce vystaveny ke 
stažení na stránce www.knihovnahk.cz v oddíle 

„Knihovnám“, v části „Projekty“ naleznete pod 
názvem Seznamy doporučené dětské literatury 
veškeré informace – podrobný popis projektu, se-
znamy doporučené literatury pro jednotlivé roč-
níky včetně anotací a kontaktů na zpracovatelky. 
Nejdéle začátkem příštího roku budou k dispozici 
i medailonky uváděných autorů dětské literatury. 
Ke Dni dětské knihy budou seznamy pravidelně 
doplňovány o zajímavé knížky, které během roku 
vyšly. Koordinátorkou projektu je Mgr. Jitka 
Kyclová z Krajské knihovny v Pardubicích (kon-
takt: kyclova@gmail.cz).

Doporučujeme, aby dětská oddělení na svých 
stránkách uvedla odkaz na tyto seznamy společně 
s dalšími projekty podporujícími čtenářství. Na 
jejich webových stránkách lze také nalézt kvalitní 
anotované seznamy doporučené četby:
Celé Česko čte dětem  

– http://www.celeceskoctedetem.cz/
Čtení pomáhá  

– http://www.ctenipomaha.cz/
Rosteme s knihou  

– http://www.rostemesknihou.cz/
BiblioHelp (léčba knihou)  

- http://www.bibliohelp.cz/
Čítárny - http://www.citarny.cz/
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Musím přiznat, že jsme se potýkali se záludnostmi 
a hlubinami internetu statečně a učili se za pocho-
du. Mladí uživatelé tohoto fenoménu současnosti 
nás uváděli v úžas rychlostí a schopnostmi, jak jej 
využívat. Dnes to zvládáme také tak. V raných 
dobách internetu v naší knihovně byl k dispozici 
pro veřejnost pouze jeden počítač, postupem doby 
jejich počet vzrostl na čtyři. I v dětském oddělení 
byl dětem k dispozici jeden počítač s přístupem na 
internet. V roce 2004 jsme požádali Ministerstvo 
kultury o grant VISK 3 na napojení internetu pro-
střednictvím intranetu veřejné správy pro hlavní 
knihovnu i pobočky. Grant jsme získali, příprava 
trvala několik měsíců, až jsme se v roce 2005 do-
čkali. Přístup na internet se zrychlil a umožnilo 
nám to zpřístupnit tento fenomén veřejnosti i na 
pobočkách. Na Zavadilce pro nedostatek prostoru 
sloužil uživatelům pouze jeden počítač, v Josefo-
vě v průběhu let byl pořízen nejprve jeden, pak 
dva a v konečné fázi i tři počítače. Internet nám 
umožnil i další novinku významnou pro knihovnu 
– webové stránky knihovny. Nejprve jsme jejich 
výrobu zadali odborníkovi, knihovna však na ně 
měla přístup pouze jeho prostřednictvím, a to bylo 
nepružné. Po několika letech knihovnice Marti-
na Sílová sáhla do svých rezerv, objevila v sobě 
schopnosti a stránky knihovny vytvořila sama. 
A výborně! V roce 2005 si to vyzkoušela a vy-
tvořila stránky pro josefovskou pobočku, která 
byla jejím pracovištěm, poté pro hlavní knihovnu 
v Jaroměři a nakonec pro Zavadilku. Stránky do 
současnosti spravuje a neustále inovuje a zlepšu-
je. Automatizace výpůjčního procesu v knihovně 
rychle postupovala, po hlavní budově, kde již 
nějaký ten rok sloužila, byla v roce 2002 spuště-
na i na pobočkách. Nejprve na Zavadilce a poté 
i v Josefově, kde zpracování fondu trvalo déle pro 
velký počet knižních svazků. Od této chvíle byly 
veškeré práce v knihovně plně automatizovány, 
knihovna využívala systém LANius. Počítačová 
technika se však rychle vyvíjí, počítače zastará-
vají a jako každá technika, čím starší, tím více 
poruch. Každoročně bylo třeba některé vyměňo-
vat. Zároveň s vývojem techniky mílovými kroky 
postupoval i vývoj softwaru. Náš užívaný systém 
LANius dospěl ke konečnému bodu, firma jej již 
dále nevyvíjela. Byl založen na aplikaci DOS, 
která si s novým hardwarem příliš nerozuměla. 
Dodavatelská táborská firma LANius vyvinula 
novější program nazvaný Clavius, postavený na 
Windows. Požádali jsme tedy o grant Ministerstvo 

kultury na projekt „Přechod od LANia ke Claviu“. 
Grant jsme získali a od roku 2006 jsme začali 
s novým programem. Zpočátku se nám zdál slo-
žitější, ale po proniknutí do jeho tajů nám umožnil 
postupy a výkony, které starý program nedovolo-
val. Pobočky zatím pracovaly se starou verzí LA-
Nia, k výpůjčnímu procesu dostačoval a hlavně 
nám finanční prostředky nedovolily rozšířit nový 
program i na ně. Přechod ke Claviu nastal na po-
bočkách díky grantu až v roce 2009. 

V roce 2008 potkala knihovnu nemilá událost. 
Opakovala se situace z devadesátých let. Tehdy 
byla zrušena pobočka knihovny v místní části Se-
monice. Budova, kde knihovna sídlila, byla pro-
dána a v této části obce se nenašly žádné veřejné 
prostory k přestěhování. Mysleli jsme si, že již 
nic takového nezažijeme. Ale stalo se. Na Starém 
Plese byla prodána budova kampeličky, ve které 
knihovna sídlila. A situace se opakovala. Žádné 
další veřejné ani soukromé vyhovující prostory 
se v této místní části nenašly. Knihovnice paní 
Schejbalová se nevzdávala. Vyčlenila malý pro-
stor ve svém bytě pro přivezené soubory knih 
a půjčovala doslova z obýváku. Snaha byla, ale 
pozitivní výsledek se nedostavil. Buď čtenářům 
chyběly knihovní prostory s vůní knih, nebo jim 
nestačil dovezený soubor. Možná jim i vadilo do-
cházet do soukromí. Knihovna pomalu skomírala. 
Knihovnice to nechtěla vzdát, ale sama uznala, že 
takto udržovat zdání knihovny nemá cenu, a kon-
cem roku 2009 byla činnost knihovny ukončena. 

V roce 2010 jsme začali s elektronickým sdí-
lením dat s Národní knihovnou. Naše knihovna 
jako jedna z mála v našem okrese začala totiž při-
spívat do souborného katalogu Národní knihov-
ny Caslin. Co to znamenalo? Záznamy o všech 
knihách našeho fondu i nově zpracovávaných 
byly odesílány elektronicky kolegyní Martou 
Valešovou do Národní knihovny, která má data-
bázi všech zúčastněných knihoven. Čtenář z kte-
réhokoliv koutu republiky v této databázi najde 
publikaci, kterou potřebuje, a může si ji prostřed-
nictvím MVS objednat. Když to píši, vypadá to 
jednoduše, ale skrývá se za tím spousta mravenčí 
práce právě kolegyně Valešové, která musela vy-
chytat sebemenší chybičky v záznamech, opravit 
spoustu překlepů, špatných záznamů, špatných 
údajů, protože v databázi Národní knihovny tyto 
chyby dělaly problémy. 

Na závěr vzpomínání nesmím zapomenout 
ještě jednu důležitou informaci týkající se naší 
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Andrea Součková se představuje

Andrea Součková

Požádali jsme další novou členku redakční 
rady Mgr. Andreu Součkovou o krátké představe-
ní a položili jsme jí tradiční otázky.

Pocházím z malého městečka v Orlických horách 
– z Jablonného nad Orlicí. Dlouho jsem hledala, 
co bych vlastně chtěla v životě dělat. Nejprve 
jsem chodila na Střední pedagogickou školu do 
Litomyšle, ale po několika povinných praxích 
jsem zjistila, že by bylo rozumnější změnit úplně 
obor. Rozhodla jsem se tedy studovat informační 
studia a knihovnictví, které jsem absolvovala na 
Slezské univerzitě v Opavě. V únoru tohoto roku 
jsem ukončila magisterské studium a dlouho mar-
ně hledala práci. Nakonec se na mě usmálo štěstí, 
a tak jsem od srpna zaměstnankyní ve Studijní 
a vědecké knihovně v Hradci Králové (konkrétně 
v oddělení bibliografie).

Jaká knížka je na nočním stolku  
 Na nočním stolku mám několik knížek tak, 
abych si mohla zvolit tu, na kterou mám zrov-
na náladu. Když budu jmenovat některé z nich, 
jedná se o Generaci X od Douglase Couplanda, 
Slepotu od José Saramanga a na „odlehčení“ Fo-
rresta Gumpa od Winstona Grooma.

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka  
 Vyloženě oblíbeného knižního hrdinu ani ob-
líbenou knihu nemám. Čtu v podstatě cokoli, co 
mě nějakým způsobem osloví nebo zaujme. Ráda 
se vracím např. ke knihám: Byly jsme tam taky 
od D. Šimkové, 1984 od G. Orwella, Atlas mraků 
od A. Mitchella, Cesta od C. McCartneyho, Pra-
vidla moštárny od J. Irvinga, Mechanické piano 
od K. Vonneguta, Stepfordské paničky od I. Le-
vina…

O čem by měla být knížka, jejíž děj bys chtěla 
prožít?  
 První, co mě napadne v této souvislosti, je 
Harry Potter. Patřím ke generaci, která na tomto 
příběhu vyrůstala. Spousta z nás si představova-
la, že nechodí do běžné školy, ale učí se čárům 
a kouzlům v Bradavicích. 

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé 
setkání s knihovnou)  
 Nevím už, jestli se jedná o mé úplně první 
setkání s knihovnou, ale doteď mám vrytou do 
paměti situaci, kdy jsem dostala svoji první čte-
nářskou kartičku. Vzpomínám si, že mi připadalo 
neuvěřitelné, že si díky jednomu malému „papír-
ku“ budu moci vypůjčit tolik knížek.

Co tě v knihovně nejvíce baví?  
 V současnosti pracuji v oddělení bibliografie, 
kde zpracovávám regionální články. Každý den 
procházím regionální tisk a díky této pozici mám 
přehled, co se děje v Královéhradeckém kraji.

Jak si poradíš s tzv. „otravným“ čtenářem, 
případně kolegou?  
 Pokusím se zachovat „chladnou hlavu“.

Co tě zaručeně naštve?  
 Člověk, který si stojí tvrdohlavě za svým ná-
zorem a neexistuje žádná jiná pravda než jeho/
její.

čím děláš nejčastěji radost svým blízkým?  
 Svým blízkým udělám radost tím, že jim 
něco „dobrého“ uvařím. Nestává se to moc často 
a o tom, jestli je to skutečně „dobré“, by se mohlo 
v mnoha případech polemizovat. I přes tyto ne-
vydařené pokusy dokážou lidé v mém okolí mou 
snahu ocenit.

knihovny. Studijní a vědecká knihovna hodnotila 
v roce 2005 profesionální knihovny v Králové-
hradeckém kraji. Nesmírnou radost nám udělalo 
poznání, že naše knihovna byla zařazena mezi 
deset nejlepších knihoven kraje. Hodnocení bylo 

provedeno v mnoha kategoriích, které tu nebudu 
vypočítávat, ale v každé kategorii se naše knihov-
na octla v první desítce, někde na druhém místě, 
někde na pátém atd. To bylo velké zadostiučinění 
a velký impuls pro naši další práci.
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Kamil Princ
Ivana Kalenská

Koho si dnes představíme? Kamil Princ je pří-
rodní úkaz, renesanční osobnost, neřízená střela, 
galantní barbar. Princ zrozený v královském městě 
Žatec se nyní vyskytuje zejména v křivolakých zá-
koutích Prahy. Talenty a potřeby tvořit jsou pod-
pořeny jeho obrovskou pílí a disciplínou. Rodinné 
kořeny mateřské linie sahají do ruské moskevské 
oblasti, k dědovi, který přinesl velkou hudebnost 
i pěvecké nadání (matka hudbu nejen vyučovala, 
ale byla úspěšnou houslistkou a zpěvačkou v kape-
le). Děd z tatínkovy strany, fotograf a písmomalíř, 
linii zase obohatil o estetické vnímání světa.

Cestujeme-li v čase a po sherlockovsku hle-
dáme faktory, které Kamila přivedly k umělecké 
tvorbě, nelze nezmínit pre-pubertální chlapeckou 
kapelu „Maťo sex machen nicht“, pro kterou již 
jako třináctiletý skládal muziku i texty a značnou 
část skladeb i nazpíval (v současné době se Kamil 
Princ věnuje studiu zpěvu na soukromých hodi-
nách). I během studia na Střední průmyslové škole 
v Chomutově (obor silnoproudá elektrotechnika) se 
věnoval nadále komponování hudby a psaní poezie. 
Po maturitě začal pracovat v pražské laboratoři pro 
akreditované zkoušky vysokonapěťových zařízení.

V roce 2010 se stal držitelem zvláštní ceny na-
kladatelství Host (Hořovice Václava Hraběte) a ješ-
tě tentýž rok v létě zazněly jeho básně v rozhlaso-
vém vysílání Českého rozhlasu v komponovaném 
pořadu Mirka Kovaříka „Zelené peří“. Kamilova 
poezie byla předvedena Alfrédem Strejčkem za do-
provodu Štěpána Raka v Zrcadlové síni Klemen-
tina. V následujícím období se stal mj. držitelem 
zvláštní ceny nakladatelství Mezera za hudební su-
pertext, ocenění za „Naplnění odkazu K. H. Máchy“ 
(Máchovou stopou Litoměřice) a mnoha dalších. 
V roce 2011, za podpory nadace rodu Kolowra-
tů a několika dalších mecenášů, vydal svou první 
samostatnou knihu: za večera zimního slunovratu 
vyplula na hvězdné nebe jeho sbírka „Sonáta pro 

rezavou harfu“.
Dalším důležitým bodem v putování Princovým 

časoprostorem je v roce 2012 bakalariát v oboru 
jazyková a literární kultura, získaný na Pedagogic-
ké fakultě Univerzity Hradec Králové. Bádání ve 
spiscích poetů na téma „Neodekadence v české 
poezii“ Kamila přivedlo na nápad představit tento 
literární proud v samostatné antologii. V letošním 
roce uspořádal a zredigoval unikátní počin, knihu 

„Almanach neodekadence“, uceleně prezentující 
šest básníků a jednu básnířku. Kamilův projekt 
podpořil příspěvkem svých veršů i J. H. Krchovský.

Kamil Princ je členem Spolku přátel krásné-
ho slova Hradec Králové, kde již druhým rokem 
lektoruje poetickou dílnu v každoročně pořáda-
ných „Škrabodílnách“. Jeho jméno však najdeme 
i v řadách členů dalších spolků, naposledy přiby-
lo u Obce spisovatelů. Pravidelně vystupuje na 
večerech „Opilé koráby“ pořádaných Milanem 
Deutschem v pražském klubu Mandragora, na 
nymburských večerech „Zrcadlení duší“, na akcích 
a autorských čteních pořádaných Ivanou Kalen-
skou – např. v Muzeu Praha Uhříněves, na verni-
sáži „Zaklínání obrazů“ spojené s výstavou básní 
ve Studijní a vědecké knihovně Hradec Králové (ří-
jen 2012), „Almanach v podpalubí“ (Praha 2013). 
Básně zhudebňuje a nazpívává, doprovází hrou na 
akordeon, vytváří též videa s melodramy a připra-
vuje další knižní i performerské projekty.

S tvorbou i teoretickými statěmi Kamila Prince 
se lze seznámit v prestižním časopise „Partony-
ma“ (kde působí též jako redaktor), v Kulturních 
novinách, Divokém víně aj. Jeho báseň „Navzdory 
básník zpívá“ zařadilo nakladatelství Host do anto-
logie „100 nejlepších českých básní 2012“. V sou-
časné době Kamil Princ připravuje k vydání vlastní 
sbírku neodekadentní poezie, která by měla rozšířit 
počet titulů vydaných ve Škrabákově expedici.

Oblíbený citát na závěr  
 Líbí se mi velice citát od Jana Wericha: „Když 
už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když 

kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá 
být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“
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ECCE HOMO

Vladimír Komárek
(10. 8. 1928 – 24. 8. 2002)

Aleš Fetters

V srpnu jsme si připomněli nedožitou pěta-
osmdesátku akademického malíře a vynikajícího 
vypravěče Vladimíra Komárka. Zemřel dva týd-
ny po svých 74. narozeninách. Naposledy jsme 
ho mohli vidět jen několik týdnů před úmrtím na 
vernisáži jeho výstavy v Kuksu 6. července 2002. 
Nedlouho předtím viděl v kostele v Konecchlumí 
instalované své největší dílo, Křížovou cestu. Při-
znával, že stejně jako Poslední večeře byla Křížo-
vá cesta jeho životním tématem, námětem, který 
dlouho promýšlel a k němuž se vracel. A podařilo 
se mu ji dovršit. Viděl v ní symbolickou cestu ka-
ždého člověka, protože každý neseme svůj kříž. 

Široký okruh Komárkových přátel se může tě-
šit desítkami grafických listů, které pro své přáte-
le vytvářel a jimiž je často obdarovával, vzácněji 
i jeho obrazy. Jsou to díla, která přinášejí uklidně-
ní, která chtějí léčit duši, naznačit i cosi za zobra-
zeným námětem. „Vy jste Komárek?! říkají čas-
to lidé, kteří mne vidí poprvé. Čekali subtilního 
blonďáka s modrýma očima. … Do svých obrazů 
se snažím dostat klid a smíření. Potřebuju k tomu 
málo barev,“ napsal malíř o své tvorbě. Vladi-
mír Komárek byl úžasně pracovitý člověk, jemný, 
citlivý a plachý, i když se to svými vystoupení-
mi a svým vyprávěním snažil zastírat. Mnozí ho 
máme v paměti jako vtipného vypravěče, který 
okouzloval svým vyprávěním a postřehy na ver-
nisážích i při setkáních.

Kolem Vladimíra Komárka se seskupovalo 
mnoho lidí, opravdoví přátelé, ale občas i lidé 
s úmysly konjunkturálními. Těch upřímných 
bylo více. Nápis na brance u jeho vily v Nedvězí 
u Semil „Jen krátká návštěva potěší“ mnozí ná-
vštěvníci jen neradi respektovali. Mezi nejvěrněj-
ší přátele patřili ti, kteří kdysi vydávali „pro přá-
tele Komárkovy grafiky“ občasník Okno, v době, 
kdy se Komárek ještě „nenosil“. Mezi prosincem 
1973 a prosincem 1981 vyšlo třináct čísel, kaž-
dé s grafickou přílohou. Tam se poprvé projevil 
Komárek spisovatel, či spíše vypravěč. Trojice 
vydavatelů – dr. Karel Samšiňák, dr. Jaroslav Vi-

táček a Vladimír Mikule – ho tehdy přesvědči-
la, aby to, co jim občas vyprávěl, „dal na papír“, 
a otiskovali to pak na pokračování v Okně. Tak 
vzniklo jeho populární Pojednání o mé radostné 
cestě od kolébky ke krematoriu aneb Od puberty 
ke klimakteriu, několikrát vydané i knižně. Dvě 
velké monografie (Obrazy a Grafika) z roku 1995 
shrnuly jeho výtvarné dílo, v Řečech s Pavlí-
nou (2000) ukázal svou znalost historie i teorie 
výtvarného umění. Další podobná práce zůstala 
nedokončena. Významnými dokumenty zůstává 
řada katalogů k jeho výstavám. Mnozí bibliofi-
lové vydávali a vydávají soukromé tisky s Ko-
márkovými grafikami, někdy s jeho texty, jindy 
s jednotlivými básněmi, nejčastěji Seifertovými. 
Vyšlo jich nepočítaně. (Připomeňme např. U ma-
líře Vladimíra Komárka o vzniku Seifertovy 
básně ze sbírky Deštník z Piccadilly, Když jsme 
studovali na umělce aj.) Různí vydavatelé pak 
vydali řádku dalších komárkovských publikací 
(např. Moje křížová cesta).

Vladimír Komárek ilustroval i mnoho knih. 
Mezi nejzávažnější patří jistě Máchův Máj, Sei-
fertův Deštník z Piccadilly nebo výbor Čas plný 
písní, výbor z Holanovy lyriky Strom kůru sha-
zuje, Ve znamení múz z díla Puškinova, Slaměný 
měsíc Sergeje Jesenina, Hrubínova Romance pro 
křídlovku. Ilustroval knihy Jaromíra Johna vy-
dávané krajským nakladatelstvím Kruh, pověsti 
Leontiny Mašínové Z dávných dob, Masopust 
Jaroslava Durycha, verše Petra Kovaříka a mno-
ho dalších. Knihy, které potěší krásným slovem 
i obrazem, který navozuje atmosféru, spíše než 

„ilustruje“.
Díky televizním a rozhlasovým nahrávkám 

zůstává Vladimír Komárek stále mezi námi, 
nejintenzivněji ovšem svým výtvarným dílem, 
zejména můžeme-li se do něho nořit a vmýšlet 
v klidu a intimitě, nerušeni okolím. Kdo Vladimí-
ra Komárka blíž poznal jako umělce i jako člově-
ka, ten na něj nemůže nikdy zapomenout.
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Tvořiví knihovníci se představují



Motto:

Víme, kde jsme doma?
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