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Konec znamená začátek aneb Změna je život

Božena Blažková

Když jsem na podzim roku 2002 psala svůj 
první „šéfredaktorský“ editorial v rámci rubriky 
Na slovíčko, netušila jsem, na jak dlouhou a kři-
volakou trať se vydávám. Nebyla jsem v redakč-
ní radě úplný nováček, v podstatě jsem už tehdy 
patřila k pamětníkům prvních pokusů o vydávání 
regionálního knihovnického časopisu. Nechci 
se nyní zabývat historií našeho zpravodaje, ta 
je ve stručnosti popsána na webových stránkách 
knihovny i v bilančním článku Ohlédnutí za 
dvaadvaceti ročníky knihovnického zpravodaje 
U nás, který jsem na vyžádání zpracovala pro 
knihovnický časopis Duha (č. 1/2013).

Chtěla bych spíše připomenout vizi, kterou se 
společně se členy redakční rady v uplynulých le-
tech snažíme postupně realizovat. V našem kraji 
je od roku 2002 vydávání knihovnického časo-
pisu zařazeno v tehdy nově vznikajícím systému 
regionálních informačních služeb. V praxi to zna-
mená, že na rozdíl od ostatních knihovnických 
časopisů neplníme jen základní knihovnicko-in-
formační funkci, ale klademe důraz na celokraj-
skou metodickou a koncepční funkci. Chceme, 
aby každý knihovník kraje dostal prostřednictvím 
našeho zpravodaje pravidelně 4x ročně nejen kni-
hovnický časopis, ale zároveň i materiál, který 
mu poskytne základní orientaci v knihovnické 
problematice a nasměruje ho k praktickému pro-
myšlení, jak se současnými trendy vyrovná právě 
jeho knihovna. V praxi to znamená, že se každým 
číslem snažíme zároveň oslovit nejen knihovníka 
z malé obce, ale i profesionální knihovníky, kteří 
pracují na různých odborných pracovištích. A to 
opravdu není jednoduchý úkol. Hodnocení, jak 
moc se nám to v uplynulém období podařilo, nebo 
nepodařilo, je na vás, knihovnících našeho kraje. 
Připravte se na to, že se během roku na vás různý-
mi formami obrátíme s žádostí o zpětnou vazbu.

Pracuji v knihovnictví od roku 1966 a i v rám-

ci posouvání věkové hranice odchodu do důcho-
du jsem si plně vědoma, že je nejvyšší čas předat 

„převoznické veslo“. Mojí nástupkyní ve funkci 
šéfredaktorky zpravodaje je Mgr. Andrea Souč-
ková, nová vedoucí oddělení služeb knihovnám 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 
Stručně se vám představila jako členka redakční 
rady v minulém čísle a do zpravodaje již přispěla 
několika články. V tomto svém posledním edito-
rialu bych ráda poděkovala všem členům redakč-
ní rady, se kterými jsem od roku 2002 měla tu 
čest spolupracovat. Zejména děkuji PhDr. Aleně 
Součkové, která se na vydávání zpravodaje po-
dílela od samého začátku a vzhledem ke svému 
novému pracovnímu zařazení přestává v redakč-
ní radě pracovat. Od letošního roku má redakční 
rada 2 nové členky – metodičku Knihovny města 
Hradce Králové Bc. Kateřinu Hubertovou a jednu 
z Knihovnic Královéhradeckého kraje 2013, paní 
Ester Horákovou z Podbřezí na Rychnovsku. Obě 
se vám postupně představí v rubrice Kdo je. Jsem 
ráda, že se moje nástupkyně může spolehnout 
na funkční a pracovitou redakční radu, ve které 
máme zástupce ze všech bývalých okresů naše-
ho kraje. Kromě 4 pracovníků Studijní a vědecké 
knihovny jsou v radě 2 metodičky, 2 neprofesio-
nální knihovnice, 1 ředitelka pověřené knihovny, 
1 pracovnice dětského oddělení, 1 zástupce spe-
cializovaných knihoven a 1 studentka. Zároveň 
jsou zde i zástupci profesních organizací – Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) 
a Sdružení knihoven ČR (SDRUK).

A nyní ještě ve stručnosti pár informací 
k prvnímu letošnímu číslu, které držíte v ruce. 
V souladu s krajskou knihovnickou kampaní se 
budeme letos ve zpravodaji co nejvíce věnovat 
regionálnímu knihovnickému stříbru – regionál-
ním informacím, literatuře a osobnostem. Články 
s touto tematikou naleznete nejen v rubrice Naše 
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A to i ti, kteří říkali, že k nám už chodit nebudou, 
že je to daleko a že jim velká půjčovna nevyhovuje. 
Je pravda, že někteří nyní navštěvují naše pobočky. 
Stále ještě učíme čtenáře orientovat se ve velkém 
volném výběru knih a také si někteří uživatelé 
stěžují, že jim chybí čítárna novin a časopisů v té 
podobě, na kterou byli zvyklí. Někdy také dochází 
k nepochopení toho, k čemu jsou určeny biblioboxy.

Mgr. Petra landsmannová – vedoucí referenč-
ního centra a střediska Europe Direct

Od 20. 3. do 31. 12. 2013 navštívilo referenč-
ní centrum (dříve informační středisko) 9 244 
uživatelů. Zaznamenali jsme obrovský nárůst 
návštěvnosti, protože v roce 2012 to bylo jen 
3 174 uživatelů. Celkem bylo zodpovězeno 
1 230 registrovaných dotazů (v roce 2012 - 352). 
Nečekaný nárůst návštěvnosti a zájem o naše 
služby zajisté způsobila změna prostředí. Plocha 
referenčního centra se zvýšila čtyřikrát a centrum 
se stalo moderním, multifunkčním prostorem, do 
kterého je bezbariérový přístup. Dříve bylo stře-
disko umístěno až za studovnou ústřední půjčovny, 
v tmavé místnosti, která připomínala kancelář, řada 
návštěvníků knihovny o jeho existenci nevěděla. 
Výrazně vzrostl i počet studijních míst, počítačů 
s veřejným internetem a zpřístupnily se všechny 
fondy, které byly dříve umístěné ve skladištích.

Zpočátku jsme se musely vyrovnat s novým 
prostorem, často jsme bloudily a hledaly správné 
regály. Také jsme si musely zvyknout na velký 
nárůst návštěvníků, služby ve studovně teď oprav-
du utíkají. Jelikož je součástí referenčního centra 
i nově otevřené středisko Europe Direct, musely 
jsme se naučit mnoho nového, oprášit jazyky, ze-
měpis a znalosti o EU, komunikovat s Bruselem…

Představy byly zcela jiné než skutečnost, pře-
kvapilo nás skoro všechno. Dodnes se smějeme 
jedné naší kolegyni, která měla zpočátku problém 
s tím, že jí čtenáři „sahají“ na knížky z fondu 
regionální literatury, které byly dříve ve skladišti. 

Krásný světlý prostor, moderně vybavený, uži-
vatelsky příjemný. Od uživatelů slýcháme hlavně 
chválu, jsme pyšné. Na druhou stranu se ještě řeší 
technické problémy a nedostatky. Nemůžeme si 
zvyknout na klimatizaci ani na to, že v kanceláři 
nemáme okna. Dodnes také bojujeme s velkým 

množstvím problematických uživatelů, kteří chodí 
kvůli veřejnému internetu. 

Mgr. Šimona Šimonová – vedoucí hudebního 
oddělení

Ze statistického pohledu se nám zvýšil počet 
výpůjček u CD a DVD a naopak mírný pokles 
jsme zaznamenali u not. Celkově hudební oddělení 
půjčilo o 4500 dokumentů více a využívá ho i více 
čtenářů (1916 oproti 1020 v roce 2012).

Vyrovnat jsme se museli s proměnou výpůjč-
ních služeb vytvořením volného výběru, s navýše-
ním výpůjčních hodin, se ztrátou klidové zóny ke 
studiu, což podle mého názoru způsobilo i odliv 
některých uživatelů.

Došlo k proměně uživatelů - méně jsou zastoupe-
ni studenti a více neodborná veřejnost, z toho vyplý-
vají i jiné požadavky na fond a zaznamenáváme také 
odlišnosti v chování uživatelů (spotřební orientace). 

Do knihovny přijde více lidí, senioři mají zájem 
o pravidelná setkávání. Části uživatelů se podle 
jejich reakcí nová budova líbí, část postrádá sta-
rou. Nejsme schopni i přes snahu přivést skupinu 
studentů a profesorů z univerzity - zde podle mého 
názoru hraje roli zejména vzdálenost.

Iva Rychtrmocová – vedoucí odboru knihov-
ních fondů

Co se týče přírůstku, nákupu knihovního fondu, 
byl rok 2013 velmi podobný roku 2012.

OKF se nemuselo vyrovnávat s ničím pod-
statným. Práce zůstala stejná, jen prostory máme 
větší. Jsme rádi, že sklad knih je v budově, čtenář 
dostane knihu ihned a veškeré aktualizace a revize 
jsou pro nás jednodušší.

Pro nás nic nového ani jiného snad nebylo, 
práce nám zůstala stejná a jsme spokojené.

Povedlo se hlavně bezproblémové stěhování - 
plynule jsme navázaly na práci v původní budově, 
prostoj nebyl v podstatě žádný. A bezvadné je i to, 
že po letech nemusíme „tahat“ knihy do a ze schodů.

Bc. Kateřina Hubertová – vedoucí metodického 
oddělení

Nejsem „člověk ve službách“. Proto statistiku 
můžu porovnat jen od stolu, což dělám průběžně 

ŠuMNé KNIHOvNy ŠuMNé KNIHOvNy

Knihovna města Hradec Králové 
ve Vertexu – rok první

Barbora Čižinská 
a kolektiv vedoucích KMHK

S příchodem jara se v loňském roce otevřely 
veřejnosti nové prostory hradecké městské knihov-
ny. Zajímalo nás, jak uplynulý rok hodnotí samy 
knihovnice. Položili jsme jim prostřednictvím ředi-
telky Mgr. Barbory Čižinské 4 následující otázky: 

• Jak vidíte rok 2013?
• S čím jste se museli „v novém“ vyrovnávat?
• Co bylo jinak, než jste si představovali (co vás 

překvapilo)?
• Co se povedlo, či naopak s čím stále ještě „zá-

pasíte“?

Zde si můžete přečíst jejich odpovědi:

lenka Holá – vedoucí odboru služeb, vedoucí 
oddělení pro dospělé

Rok 2013 byl v oddělení pro dospělé ve srovná-
ní s rokem 2012 ve všech statistických ukazatelích 
úspěšnější. Za devět měsíců roku 2013 stoupl 
počet registrovaných uživatelů, počet výpůjček 
(o 26 981) i počet návštěv registrovaných uživatelů 
se zvýšil o 6 474.

Vyrovnat jsme se ve výpůjční službě museli 
hlavně s jiným stylem práce: ve staré půjčovně se 
půjčovalo vestoje, pulty byly na stání, zde jsou pul-
ty na sezení. Museli jsme si vytvořit novou pracov-
ní linku a to nás zpočátku trochu zdržovalo. Také 
zde není takový kontakt s uživateli, dříve jsme 
na každého viděli, měli přehled o celé půjčovně 
a mohli pomoci radou, dnes na uživatele nevidíme, 
a tak s ním trochu ztrácíme osobní kontakt. Také 
se poněkud změnilo složení čtenářů, chodí více 
zájemců o beletrii a změnila se i skladba výpůjček 
naučné literatury.

Nemůžu říct, že by mě něco překvapilo, snad 
jedině výška výpůjčních pultů, které měly být 
původně na stání. Dalším, dalo by se říct, překva-
pením je velké množství nových uživatelů, kteří 
se do knihovny přihlašují. Zejména to, že jde o lidi 
střední generace, která byla dosud v knihovně 
nejslabší věkovou kategorií, a hodně z nich je 
mimohradeckých.

Za úspěch považuji, že k nám přešlo hodně uži-
vatelů ze staré budovy a že si zde pomalu zvykají. 

téma, ale i v nové rubrice Knížky z domácí ku-
chyně, ve které chceme přinášet informace nejen 
o publikacích, které vydávají naše knihovny, ale 
i o zajímavých knížkách s regionální tematikou. 
Dalším velkým okruhem, kterému chceme v le-
tošním roce věnovat zvýšenou pozornost, je téma 
informačního vzdělávání uživatelů a oblast vzdě-
lávání v knihovnách obecně. K tomuto tématu 
doporučujeme článek Virtuální univerzita 3. věku 
v Dobrušce a rubriky Jak na to a Nové trendy. 
Jak jsme v minulém čísle slíbili, připravili jsme 
pro vás tištěné vydání Koncepce rozvoje veřej-
ných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 
2014–2018 s výhledem do roku 2020, která byla 

schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého 
kraje na 11. zasedání dne 9. 12. 2013 jako příloha 
dokumentu Program rozvoje příspěvkových orga-
nizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhra-
deckým krajem na léta 2014–2020. Formou volné 
přílohy dostáváte do ruky celé znění Koncepce, 
které je v elektronické podobě k dispozici na 
webových stránkách Studijní a vědecké knihovny. 
Zároveň jsme pro vás připravili i zkrácenou ver-
zi, kterou můžete poskytnout svým zřizovatelům 
a se kterou můžete seznámit i své uživatele.

Na závěr si dovolím použít své osobní motto 
pro rok 2014: Každý začátek směřuje ke konci 
a v každém konci se skrývá nový začátek.
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ŠuMNé KNIHOvNy

Lucie Jirků

Zpožděný krajský projekt Digitalizace 
a ukládání,1) v jehož rámci bude digitalizováno 
(naskenováno a opatřeno metadaty dle standardů 
NDK) cca 500.000 stran regionálních monografií 

Petra Landsmannová

Od 1. ledna 2013 bylo v Knihovně města 
Hradce Králové nově otevřeno Informační 
středisko Europe Direct HK, které se stalo 
součástí Referenčního centra KMHK. Středisko 
EDHK je součástí celoevropské informační sítě 
a zastává funkci prostředníka mezi Evropskou 
unií a jejími občany v regionech s cílem šířit 
povědomí a informace o Evropské unii a aktivně 
podporovat diskuzi na místní a regionální úrovni. 
Zodpovídáme dotazy o EU, o cestování, studiu 
i práci v zahraničí, evropských grantech, ale také 
pořádáme zajímavé kulturní akce. Povedla se řada 
z nich. Ať už se jednalo o besedu s americkým 
spisovatelem Robertem Fulghumem, nebo ne-
tradičně pojatou třídenní akci Dny Francie, jejíž 
součástí byly palačinkové workshopy, přednášky, 
ochutnávka francouzských vín i sýrů, promítání 

a periodik z fondů knihoven kraje, pokročil do 
fáze realizace. Jak stálým čtenářům jistě neuniklo, 
projekt byl pečlivě připravován několik let. Loni 
pak proběhlo výběrové řízení pro část A (Služba 

francouzského filmu, dílny a hry pro děti. Velmi 
žádané jsou i jazykové kurzy pro seniory, kde se 
zdarma učí angličtině či němčině.

Nabitý program máme i na rok 2014. Plánujeme 
představit předsednické země EU na Dnech Řecka 
a Itálie, zapojit se do Noci vědy i oblíbené výměny 
vánočních ozdob, uspořádat několik seminářů 
o čerpání evropských grantů i na téma ochrany 
spotřebitelů. Pokud by Vás naše akce zajímaly, 
můžete je nalézt v tištěném programu knihovny 
i na jejích webových stránkách. V rámci propagace 
střediska EDHK budeme i nadále rozesílat náš 
elektronický informační zpravodaj. Vytváříme 
ho každý měsíc a v současné době obesíláme již 
tisíc aktivních příjemců. Pravidelně aktualizujeme 
i vlastní internetové stránky www.europe-direct.cz/
strediska/hradec-kralove/

ŠuMNé KNIHOvNy

Krajská digitalizace se rozbíhá!

Informační středisko 
Europe Direct v Hradci Králové

a výsledky jsou dobré. Rok 2013 byl rokem zá-
sadních změn. Tak zcela jiný a větší, daleko větší 
prostor musí zanechat stopu skoro ve všem. Ten 
prostor je asi u mne ten pocit nejsilnější. Rok 2013 
měl pro mne ale 2 zásadní vrcholy. Novou budovu a 
Zrcadlovou kapli s oceněním Knihovna roku 2013!

Není nic zásadního, s čím bych se musela 
vyrovnávat. Víc se nachodím, pokud někde něco 
zapomenu. Ráda a rychle jsem se vyrovnala se 
super zázemím pro zaměstnance.

Vím, že některé čtenáře občas zaskočí, že tu 
není klasická čítárna… 

Povedlo se nad mé očekávání - kavárna, par-
kování, servírovací vozíky. Ostraha.

Nepovedlo se – asi dostatečné personální za-
jištění. Velký dům, velký provoz by potřeboval 
více lidských sil. 

Metodika má momentálně plnou hlavu jiného 
zápasu. Zápas o peníze na RF… 

Mgr. Barbora čižinská – ředitelka knihovny
Jako rok nabitý událostmi, kdy se mé kolegyně 

a kolegové vůbec nezastavili a únavou někdy 
neviděli na oči. Chtěli jsme vše perfektní, profe-
sionální, měnila se toho velká spousta, tam kde 
nás zrazovaly technologie či nedostatek kapacity, 
jsme to dorovnávali zvýšeným úsilím a efektivní 
spoluprací. Všichni mysleli na knihovnu. Dostalo 
se nám i zadostiučinění v podobě dvou odměn - ti-
tulu Kamarádka knihovna a Městská knihovna roku 

2013. Knihovna jako celek půjčila téměř shodné 
množství dokumentů jako v minulém roce, přestože 
ústřední provoz zahájil až 20. března. Máme více 
čtenářů, uspořádali jsme ještě více akcí a stoupl 
počet návštěv. Jen exkurzí jsme provedli 118; s tím 
jsme počítali a byli na to dobře připraveni.

Rozlehlé prostory, nové provozní technologie, 
jevištní technika, vznik nových oddělení /dětské 
a literární kavárna/, znovunastavení některých 
kompetencí, čtenářské nápory, až fronty, výstavní 
činnost, zcela nový infopult, potřeba ostrahy, péče 
o zahradu, … Přibylo nám toho hodně, ale část je 
samozřejmě z naší iniciativy, protože jsme chtěli 
knihovnu naplnit službami a programem.

Osobně jsem se domnívala, že kolegyně budou 
více řešit změnu prostředí, ale většina je spokojená. 
Na stížnosti ani nebylo kdy , museli jsme se plně 
věnovat potřebám čtenářů. Kolegové naprosto bra-
vurně postavili volné výběry, připravili vše pro spo-
kojenost čtenářstva. Zápasili jsme s technologiemi 
obsluhující provoz, s reklamacemi, ale postupně se 
to lepší. Samozřejmě některé technologie mají své 
kvalitativní limity. Kromě drobných interiérových 
nedostatků se potýkáme s nedostatkem lidských 
zdrojů, které se aktuálně snažíme řešit pomocí 
stážistů, ale není to dlouhodobě udržitelné.

Knihovna je ale plná lidí, kteří ji používají, jak 
jsme doufali, přijde celá rodina, každý si tu něco 
najde, půjčí si, pohraje si, poslechne, zhlédne vý-
stavu, dá si něco dobrého. Co víc si přát?

1) III. Digitalizace a ukládání, Reg. č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/08.07379, spolufinancovaný Evropskou unií z Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 Zavádění ICT 
v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě.

2) http://kramerius.svkhk.cz/

digitalizace) i pro část B (Dodávka vybavení 
krajské digitalizační jednotky) a koncem roku byly 
uzavřeny smlouvy s vítěznými uchazeči.

A co nás čeká letos? V suterénu Studijní a vě-
decké knihovny v Hradci Králové, která působí 
v projektu jako partner Královéhradeckého kraje 
a odborný garant, bude uvedena do provozu kraj-
ská digitalizační jednotka (KDJ). Většinu pláno-
vaného počtu stran získáme z digitalizace službou, 
kterou bude zajišťovat královéhradecká společnost 
A-Scan. V této fázi projektu, která je plánována do 
konce ledna 2015, budeme souběžně digitalizovat 

dodavatelsky i na KDJ. V následujících letech 
pak bude udržitelnost projektu zajištěna pouze 
provozem KDJ (o té se více dočtete v některém 
z dalších čísel zpravodaje). 

Zpřístupnění výsledků digitalizace nebylo do 
projektu zahrnuto a bude je řešit každá instituce, 
která se do projektu zapojila, samostatně. Digita-
lizovaná periodika a monografie z fondu krajské 
knihovny najdete v Digitální knihovně SvK 
HK,2) která již nyní obsahuje přes 500.000 stran 
digitalizovaných dokumentů, a další tam jsou 
přidávány průběžně.
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„Historie a tradice nás spojují“ vyjela s dětmi do 
Polska na akci podobnou Noci s Andersenem. 
Zázemí nalezlo v knihovně také místní Sdru-
žení žen, se kterým knihovna úzce spolupra-
cuje. Paní Horáková je za obec koordinátorkou 
projektu Příležitosti na vesnici financovaného 
z evropského fondu a státního rozpočtu ČR. Cí-
lem projektu jsou rovné příležitosti žen a mužů 
a podpora sladění rodinného a pracovního života 
a usnadnění zahájení podnikání pro ženy z Pod-
březí a blízkého okolí. S ohledem na tento záměr 
se místní knihovna stala poradenským centrem, 
které poskytuje pravidelné konzultace za přítom-
nosti kvalifikovaného poradce či někoho z míst-
ních žen, zajišťuje doplňování odborné literatury 
vztahující se k problematice do fondu knihovny 

a umožňuje přístup na internet. Paní knihovnice 
se také soustřeďuje na maminky s malými dětmi, 

pro které pořádá pravidelné besedy v rámci pro-
jektu Ambasadorky. Přednášky jsou koncipovány 
tak, aby se k mladým ženám dostaly informace 
o aktuálních tématech. Fond obsahuje beletrii, 
odbornou literaturu, literaturu pro děti a vybra-
né časopisy. Knihy jsou pravidelně doplňovány 

v rámci výměnných souborů z Městské knihovny 
v Dobrušce. Již dva roky je knihovna připojena 
k regionálnímu automatizovanému knihovnímu 
systému. Paní knihovnice nespravuje vlastní web, 
ale spoustu zajímavých informací o knihovně lze 
nalézt na oficiálních stránkách obce Podbřezí.1) 
Paní Horáková se nestará pouze o chod knihovny: 
vede také místní kroniku a podílí se na vydávání 
obecního zpravodaje. A jsme rádi, že od nového 
roku paní Horákovou můžeme přivítat také mezi 
členy redakční rady časopisu U nás.

ŠuMNé KNIHOvNy

Edita Horní

První prosincové úterý v podvečerních hodi-
nách byla slavnostně otevřena naše nová, auto-
matizovaná obecní knihovna. Hosty, kteří se aktu 
zúčastnili, přivítal a provoz knihovny zahájil sta-
rosta obce Aleš Maloch a k příjemné atmosféře 
svými vánočními koledami přispěly děti z místní 
základní školy. Pozvání přijal i pan Stanislav Waj-
sar, bývalý kronikář, učitel, ale hlavně milovník 
historie a knih. Tuto slavnostní událost obohatil 
přednáškou o počátcích knihovnictví v naší obci. 

Co otevření nové knihovny předcházelo? Po 
získání dotací z ministerstva kultury se knihovna 
přestěhovala do většího a především světlejšího 
prostoru bývalé obřadní síně v přízemí budovy 
DPS, který disponuje vlastním vstupem. Místnost 
byla vybavena novým nábytkem, dvěma počíta-
či a pro naše nejmenší čtenáře zde byl vytvořen 
i dětský koutek.

Z Městské knihovny Trutnov, která plní a ko-
ordinuje i regionální funkce, bylo pro naše čtenáře 
zapůjčeno 2080 knih. Naše velké díky patří jejím 
pracovnicím, zejména pak paní ředitelce Jarosla-
vě Maršíkové a metodičce paní Blance Maňhalo-

vé, a to nejen za samotnou zápůjčku knih, ale i za 
vstřícný přístup, pomoc s administrací při podání 
žádosti o dotaci, s vytvořením webových stránek 
naší knihovny a se zaškolením nového knihovní-
ka pana Romana Turyny a stávající knihovnice 
paní Jany Levínské, kteří se o naše čtenáře budou 
starat. Bez toho by automatizace knihovny zůsta-
la pouhým naším přáním.

Novinky v knihovně se však neomezily jen na 
nový prostor a samotnou automatizaci jejího provo-
zu. Nová otevírací doba byla oproti dřívější, značně 
omezené, rozšířena na 40 hodin týdně a kromě kni-
hovnických služeb budou návštěvníci moci zdarma 
využívat počítač s internetovým připojením. 

Doufáme, že v dnešní době, která knihám pří-
liš nepřeje a kdy lidé mají tolik jiných možností, 
jak trávit volný čas, naše knihovna čtenáře přesto 
přitáhne a bude hojně navštěvována!

Další informace naleznete na webových strán-
kách knihovny a obce:  
http://www.knihovnarudnik.webk.cz/ ,  
http://www.rudnik.cz/

Slavnostní otevření nové knihovny v Rudníku

Andrea Součková

Nedaleko Dobrušky se nachází Podbřezí, 
malá, ale přesto malebná obec, která se může 
pochlubit hned několika prvenstvími. V roce 
2006 získala ocenění Vesnice roku Královéhra-
deckého kraje. Velkou zásluhu na jejím rozvoji 
lze připsat panu Antonínu Novotnému, který byl 
za svou práci oceněn a pro rok 2013 se stal Sta-
rostou roku. V loňském roce získala (v katego-
rii neprofesionálních knihoven) titul Knihovník/
Knihovnice Královéhradeckého kraje paní Ester 
Horáková za aktivní působení v místní knihovně. 

Obyvatelé vesnice si obou velmi váží, jak doklá-
dají fotografie oceněných umístěné pod cedulí 
s názvem obce. 

Knihovna se nachází v budově obecního úřa-
du. Přestože se musí potýkat s omezenými pro-
story, nabízí příjemné prostředí. Mladší věkové 
kategorie zde naleznou dětský koutek. Pro děti 
paní knihovnice organizuje různé akce - pořá-
dá veřejná čtení, připravuje program pro zdejší 
mateřskou školu. V rámci projektu nazvaného 

Knihovna v Podbřezí se představuje

1) Knihovna - Obec Podbřezí. Obec Podbřezí [online]. © 2009-2014 [cit. 2014-02-06]. Dostupné z: 
http://www.podbrezi.cz/new/page.php?10

Vanda Vaníčková

Nedaleko Jaroměře leží obec Velichovky. 
Věhlas si získalo toto místo lázněmi, v nichž se 
více než 120 let léčilo, což na vlastní kůži okusi-
la mimo jiné i členka naší redakční rady (pozn.: 
článek Velichovské knihovny, 2006, roč. 16, č. 3). 
V posledních letech Velichovky však bodují spíše 
na poli knihovnictví. Obecní knihovna se v roce 
2007 stala Knihovnou roku Královéhradeckého 
kraje a letos přibylo paní knihovnici Evě Amb-
rožové ocenění Knihovnice Královéhradeckého 
kraje (kategorie neprofesionálních knihoven).

V červenci 2013 ukončily velichovské lázně 
provoz. Obec tak přišla o svůj styčný bod, ale 
i o jiné, spíše praktické věci spojené s chodem 
lázní (kino, časté autobusové spoje do Jaroměře, 
trafika, smíšené zboží aj.). Ač by se to na první 
pohled nemuselo zdát, situace ovlivnila i život 
knihovny. Znatelně se zklidnil, neboť lázeňští 
pacienti patřili k častým návštěvníkům právě 
knihovny. S tím spojený pokles výpůjček ze-
jména v letních měsících však neznamená, že se 
v knihovně nic neděje. Naopak. Paní Ambrožová – 

Obecní knihovna Velichovky

ŠuMNé KNIHOvNy
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spravuje knihovnu od roku 1981 – úspěšně pokra-
čuje ve vedení čtenářského kroužku, jehož členo-
vé jsou stále mladší a mladší. Jednou týdně otevírá 
dětem nejen dveře knihovny, ale i dveře poznání 
a zábavy, kterou si při hrách, malování, čtení, vy-
rábění či hraní divadla užijí. Sama jsem se mohla 
pohledem na nástěnku v knihovně přesvědčit, jak 
vypadá takový Velichovský bahňák, na kterého si 
paní knihovnice s dětmi jednou v rámci kroužku 
posvítila. Úspěšně knihovna organizuje i větší 
akce, jako například Noc s Andersenem, dětská 
divadelní vystoupení či stezku odvahy, s nimiž 

knihovnici pomáhají místní maminky čtenář-
ky. Pravidelnými návštěvníky knihovny jsou i ti 
nejmenší: jednou měsíčně připravuje knihovnice 
akci pro děti z mateřské školy. Kromě akcí pří-
mo v knihovně nacvičuje paní Ambrožová s dět-
mi i na besídky v kostele či ve škole (vystoupení 
pro prvňáčky). Velichovská knihovna je zkrátka 
typickou knihovnou, které je ve vsi plno. Paní 
knihovnice však dodává, že kromě dobrovolných 
pomocníků patří velký dík i knihovně v Jaroměři 
za metodickou pomoc a obci, která poskytuje ka-
ždoročně knihovně zhruba sedmdesát tisíc korun.

Byť je paní Ambrožové jakožto bývalé škol-
nici sympatický dětský kolektiv, s akcemi pro 
čtenáře myslí i na dospělé. Do knihovny pozva-
la s nadějí na přilákání místních mužů Michala 
Dlouhého, autora Četnických humoresek, který 
přijel oblečen tak, jak se na četníka třicátých let 
minulého století patří. Návštěva nebyla malá, ale 
jak sama paní knihovnice přiznává, akce pro děti 
mají odezvu ještě lepší.

Závěrem článku o velichovské knihovně knižní 
tip od paní Ambrožové na četbu k odpolední kávě. 
Doporučuje cokoli od Dana Browna nebo Lásky 
českých spisovatelů od Martiny Drijverové. Kníž-
ka není červenou knihovnou, tu paní knihovnice 
nevyhledává, ale poutavým vyprávěním o láskách 
a milostných vztazích spisovatelů 19. století.

ŠuMNé KNIHOvNy

Co najdeme za mlhou

Helena Vejvarová

Podzimní rozvoz souborů byl poznamenán 
mlhou. Při každé cestě jsem si musela vzpo-
menout na Rákosníčka: „Za mlhou hustou tak, 
že by se dala krájet, a dost možná ještě dál, je 
rybníček…“ Co to povídám, žádný rybníček, ale 
knihovna v kopečku nedaleko Řáholce. Prostě se 
mi ty pohádky do všeho pletou, jak jinak, jsem 
z Jičína, města pohádek.

Cestou do další knihovny jsem projela mlhou 

a opět překážka. Na silnici stojí pán v oranžové 
vestě, že musím počkat asi 10 minut, než silnici 
uvolní. Rozhlížím se, co se děje, zjišťuji, že okolí 
se hodně změnilo. Rodina Šliků, vlastnící okolní 
lesy, zahájila těžbu dřeva. Čekám jen 30 minut .

Konečně, i když se zpožděním, jsem přijela 
před nedávno zrekonstruovanou hasičskou zbroj-
nici. Před ní mě uvítalo pěkné dětské hřiště a ko-
vové schody vedoucí na půdu. Na vrcholu scho-

ŠuMNé KNIHOvNy

Exkurze do historie knihařství

Dana Víchová

Tentokrát směřovala podzimní exkurze 
knihovnic Jičínska do Rožďalovic, městečka 
na severovýchodním okraji Středočeského kra-
je mezi Nymburkem a Jičínem.

Byly jsme přijaty v Galerii Melantrich, kde 

jsme se díky poutavému vyprávění zdejší pra-
covnice paní Krumpholcové dozvěděly mnohé 
o minulosti a rozsáhlé rekonstrukci historického 
domu s podloubím, ve kterém se galerie nachází, 
i o řadě významných výstav a vystavovatelů, kte-
ré zde v minulých letech představili.

Ke kávě jsme ochutnaly i skvělou místní spe-
cialitu „rožďalovický rohový koláč“, kterému 
byla Ministerstvem zemědělství udělena značka 
Regionální potravina.

Velmi zajímavá byla také návštěva obnove-
né historické knihařské dílny, kde ve své době 
působil známý umělecký knihař Jenda Rajman 
a která je v současné době muzeem knihařství 
a zároveň se zde toto řemeslo provozuje. K vi-
dění zde byly klasické knihařské nástroje a stroje 
i ručně vázané knihy mistra knihaře. Mohly jsme 

diště už na mě čekala paní knihovnice Věra Černá 
v krásně zařízené knihovně. Rozhlížím se, něco 
je jiné. Už se ptám, copak se tu pořádalo, všech-
ny stoly jsou posunuté. Dozvídám se, že tu „hol-
ky“ z vesnice dvakrát týdně cvičí jógu. Na moji 
zvědavou otázku, jestli paní Černá cvičí taky, mi 
odpoví: „Ještě jsem si nenašla čas.“ Vyložíme 
přivezené knihy na stoly, ty určené na vrácení 
naložíme do přepravek. Přitom mi paní knihovni-
ce vypráví, jak si děti z vesnice užily dětský den. 
Jednou z aktivit bylo malování do soutěže vyhlá-
šené Knihovnou Václava Čtvrtka v Jičíně pro děti 
místních knihoven na téma „Namaluj svoji babič-
ku“. Prošly jsme spolu nový program E-Verbis 
a podívali se na webové stránky knihovny (viz 
http://www.knihovnabrada.webk.cz/), co je tam 
nového. Paní knihovnice se snaží, aby byly ak-

tuální a zajímavé. 

Dala jsem podepsat seznam přivezených knih 
a předala nové číslo časopisu U nás. Paní knihov-
nice si hned začala listovat a zjišťovat, co je nové-
ho v našem knihovnickém světě.

A už se musím rozloučit s útulnou knihovnou 
ve vesničce Brada-Rybníček. 

A jedu dál… 

Redakční rada zpravodaje hodnotí web 
knihovny velmi kladně a doporučuje jej knihov-
nám pro inspiraci. Webové stránky jsou aktuál-
ní a živé. Neinformují pouze o dění v knihovně, 
ale i o dalších aktivitách obce. Velmi vhodné je 
doplnění regionální historie, místních osobností 
a pověstí, včetně provázanosti na další informač-
ní zdroje.
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Jsme bohatí, tak ať všichni vidí 
aneb Jak „uvařit“ reklamu

Vladimíra Buchtová

Reklama a knihovna. Propagace a regionální 
zdroj. Show a studovna. Také vám to připadá, 
jako kdyby někdo dal vedle sebe pojmy „vý-
křik“ a „kontemplace“? Moc se to nehodí, ale 
doba se mění. Dávno už neplatí, že dobré zboží 
se chválí samo. Naopak. Pokud se máš čím po-
chlubit, chlub se ihned, hodně nahlas a neohlížej 
se napravo nalevo. Takže, všechny skromné duše, 
zatněte zuby a do toho. Máme teď skvělou pří-
ležitost pochlubit se svými regionálními poklady, 
protože heslo dne, respektive roku, zní: Bohatství 
regionálních fondů a informací v našich knihov-
nách. A to s cílem seznámit nejširší veřejnost 
právě s jedinečností regionálních fondů vašich 

knihoven a s nezastupitelností informací z nich 
prýštících. 

Určitě máte ve svém fondu něco, o co byste se 
chtěli podělit se svými uživateli, a nejen s nimi. 
Poslat do světa zmínku o osobnosti spojené s va-
ším městem, obcí či krajem, o historické události, 
přírodních zajímavostech, technických objevech 
či kulturních počinech – to je to, oč tu běží.

Říkáte, že akcí dělá vaše knihovna mnoho, 
ale zájemců je málo? Třeba jenom o vaší aktivitě 
nevědí. Pravidlo číslo jedna zní: dělejte reklamu, 
propagaci, rozšiřujte povědomí o tom, že tady 
jste. Využijte přitom celostátních knihovnických 

NAŠE TéMA
také sledovat ukázku klasických způsobů vazby 
knih. Expozicí nás provázel vnuk zakladatele díl-
ny, pan inženýr Hančar. Inspirativní bylo pozoro-
vat, s jakou láskou a nadšením rozvíjí dědictví po 
svém dědečkovi, jak schraňuje všechny památky 
na jeho život i dobu, ve které žil, a snaží se je 
zpřístupnit veřejnosti.

Samozřejmě jsme navštívily také místní 
knihovnu a ve stejné budově umístěný Památník 
Jiřího Melantricha z Aventina, známého rene-

sančního nakladatele, i pamětní síň připomínající 
další slavné rožďalovické rodáky. Škoda, že nás 
popoháněl čas. Paní Krumpholcová, která nás do-
provázela i sem, je nadšená patriotka Rožďalovic, 
dovede vyprávět zajímavě a s vtipem a navíc má 
obdivuhodné znalosti o svém městě, pro které na 
poli kulturním mnoho vykonala.

Součástí zájezdu byla i návštěva Kulturního 
a vzdělávacího centra v Kopidlně, které se na-
chází v nově rekonstruované budově bývalého 
muzea a které má spoustu prostor, v nichž lze re-
alizovat vše, co slibuje název této instituce. Nás 
samozřejmě nejvíce zaujala moderní bezbariéro-
vá knihovna. V ní i v té rožďalovické jsme jako 
knihovnice srovnávaly místní podmínky a pro-
středí s našimi a získaly i inspiraci pro další práci.

Trochu času zbylo i na pohoštění a malou 
oslavu kulatých narozenin pracovnice Knihov-
ny Václava Čtvrtka v Jičíně a metodičky malých 
knihoven paní Dany Michlové.

Snad jediným negativem naší exkurze bylo 
nevlídné dušičkové počasí, jinak to bylo příjemné 
a přínosné setkání.

aktivit. Že je až příliš mnoho celostátních akcí 
a je těžké si vybrat tu nejdůležitější? Neřešte 
důležitost. Vyberte si tu, která je vám nejbližší, 
na kterou „naroubujete“ svou přednášku, výsta-
vu, sportovní odpoledne pro děti, prezentaci či 
besedu nejlépe. Neztrácejte čas s výběrem, ale 
s přípravou jedné akce, která osloví vaše čtená-
ře. Vždyť kdo jiný než vy je zná lépe? Vyberte 
si celostátní aktivitu, v rámci které svou akci 
představíte. Zabijete tím dvě mouchy jednou ra-
nou. Nebudete na propagaci akce sami, protože 
polovinu práce za vás udělá někdo jiný. Do pově-
domí čtenářů se už dostal Týden knihoven, Noc 
s Andersenem, Měsíc čtenářů, Den pro dětskou 
knihu a další. Využijte médií a skočte do rozjeté-
ho vlaku. Použijte logo akce, slogan, plakát. Ve 
veřejných prostorách, na webu, na Facebooku, na 
pozvánkách, v tisku. Všude.

Dalším dobrým tahem je spolupráce s další-
mi knihovnami. Jednotnost čtenáře potěší. Každý 
rád vidí něco, s čím už se někdy setkal. Cítí se 
jako doma. Navíc náklady na propagaci se tím 
rozloží a výdaje utěšeně klesnou. Vyžaduje to ale 
dobrou komunikaci a trpělivost.

Pro své uživatele však můžete udělat ještě víc. 
Pokud to ještě neumí, naučit je, jak co nejsnáze 
a nejproduktivněji vyhledat regionální informaci, 
kterou potřebují. Pokud máte na svého čtenáře 
dost času, můžete to udělat osobně. Pokud máte 
knihovnu plnou a dotazů mnoho, lze vyrobit 

„návod“, jak hledat v katalogu či přímo ve vol-

ném výběru, aby se čtenář neztratil. A udělejte to 
pěkně názorně. Protože upřímně – přece jenom 
bibliografický odkaz nevypadá zrovna jako něco, 
bez čeho nemůžete žít. Na takový návod potřebu-
jete jenom nástěnku a Word. Když takový panel 
pětkrát až šestkrát do roka obměníte, vystřídá se 
na něm regionálních zdrojů či akcí až dost. A na 
to logo nezapomeňte. Vložte ho všude tam, kde 
se region jen otře. Budete koukat, kolik akcí k re-
gionálním fondům jste během roku uskutečnili, 
a navíc si ho každý všimne. Budete možná pře-
kvapeni, kolik patriotů vaši knihovnu navštěvuje. 
Přece jenom každý chce vědět, kde je doma.

Beseda či exkurze na téma „Kde najdu více 
informací o svém kraji“ také není od věci. Mi-
mochodem, během roku budete jistě pozváni do 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 
na seminář s názvem „Co může naše knihovna 
nabídnout knihovníkům aneb Bohatství regionál-
ních fondů a informací v SVK HK“ a na exkurze 
po regionálních fondech SVK, tak toho využijte.

Rovněž nezapomeňte, že jste knihovníci, to 
jest utajení literáti. Vyberte zajímavé výročí týka-
jící se vašeho kraje a napište článek. Když bude 
i po korektuře, místní tisk pro něj s největší prav-
děpodobností místečko najde. 

A co pro propagaci udělat ještě? Opakovat, 
opakovat, opakovat, i když máte dojem, že už 
to všichni vědí. Je to opravdu jen dojem. Nevědí. 
A i když je to někdy únavné, propagace „rodinné-
ho knihovnického stříbra“ za to určitě stojí.

Regionální fond knihovny 
aneb Vyhledávání v databázích

Část 1. Výročí regionálních osobností

Marcela Procházková

Regionální fond Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové je tvořen množstvím knih, pe-
riodik, ale i dalších druhů dokumentů tematicky 

zaměřených na Královéhradecký kraj. Tyto do-
kumenty lze vyhledávat a získat prostřednictvím 
řady užitečných elektronických databází. Přijďte 
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hledávat pomocí klávesové zkratky Ctrl+F. Opět 
si uvedeme příklad: v seznamu chceme vyhledat 
jméno Navarová Zuzana.

Obr. 3)  
Otevřeme si abecední seznam osobností, který je 
na stránce úplně dole pod kalendářem a textem:

Obr. 4)  
Do vyhledávacího řádku (zobrazí se po zvolení 
klávesové zkratky Ctrl+F) napíšeme příjmení 
Navarová. Seznam se posune na hledané jméno: 

Obr. 5)  
Úplný záznam osobnosti se zobrazí po kliknutí na 
odkaz OPAC:

se proto do knihovny seznámit s vybranými in-
formačními zdroji a vyzkoušet si vyhledávání 
v nich.

Nalákala vás tato slova? Pak čtěte dál a do-
zvíte se, že v úterý 29. dubna 2014 proběhne ve 
Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králo-
vé seminář s názvem: Co může naše knihovna 
nabídnout knihovníkům aneb Bohatství regio-
nálních fondů a informací v SVK HK. Malou 
ochutnávku v podobě jedné z databází přináší-
me už teď.

V dubnu roku 2009 knihovna rozšířila svou 
nabídku regionálních zdrojů o databázi Výročí 
regionálních osobností. Prostřednictvím této 
databáze si připomínáme vybrané osobnosti 
s kulatým nebo půlkulatým výročím narození 
nebo úmrtí, které jsou spjaté s Královéhradec-
kým krajem místem svého narození, úmrtí nebo 
působení.

V databázi jsou zastoupena jména osob, která 
patří jak dávné historii, tak i době nedávno mi-
nulé či současné. Nechybějí osobnosti známé, je-
jichž věhlas přesáhl hranice našeho regionu, ale i 
méně známé či téměř zapomenuté. Při procházení 
databáze je možné objevit osobnosti různých pro-
fesí: jsou zde zastoupeni spisovatelé, malíři, hu-
dební skladatelé, architekti, pedagogové, noviná-
ři, lékaři, advokáti, kněží, herci, sportovci a další. 
Databáze poskytuje základní životopisné údaje. 
Stručnou formou seznamuje s životem a dílem 
dané osobnosti. 

Bohatým zdrojem pro získávání výročí je, od 
samého začátku, autoritní báze online katalogu 
knihovny (www.svkhk.cz → online katalog → 
odkaz Databáze v horním menu obrazovky → au-
toritní báze). Databáze výročí proto v současnosti 
obsahuje 2 183 záznamů a další budou přibývat. 

Databází lze velice snadno listovat. Pro rych-
lejší vyhledání určitého dne slouží nabídka k vý-
běru konkrétního data. Můžeme si uvést příklad: 
zajímají nás výročí z 15. ledna 2013. Postup vy-
hledávání přiblíží následující obrázky.

Obr. 1)  
Pod tabulkou výročí navolíme pomocí nabídky 

určitý den, měsíc a rok:

Obr. 2)  
Požadavek odešleme. Výsledkem jsou výročí 
osobností k datu 15. 1. 2013: 

Minulý rok byl do databáze přidán komplet-
ní abecední seznam regionálních osobností. Jsou 
v něm zastoupeny všechny osobnosti ve výročích 
doposud připomínané. V tomto seznamu lze vy-

NAŠE TéMANAŠE TéMA

Databáze Přehled regionálních periodik 
do roku 1965

Ivana Novotná

Databáze Přehled regionálních periodik do 
roku 1965 vznikala v letech 2001-2005 na zá-
kladě potřeb badatelů a studentů zabývajících 
se regionální problematikou. Databáze obsahuje 

v současnosti 1271 bibliografických záznamů 
pravých periodik (novin a časopisů) s periodici-
tou min. 2x ročně a nepravých periodik (sborní-
ků, výročních zpráv, ročenek a zpravodajů opa-

Databáze Výročí regionálních osobností je dostupná online. Zájemci ji najdou na webových strán-
kách na adrese: http://www.svkhk.cz/Informace/Vyznamna-regionalni-vyroci.aspx .
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1) Literatura:  
SVOBODOVÁ, Eva, ed. Noviny, časopisy, sborníky, ročenky a výroční zprávy vydávané na území Králové-
hradeckého kraje v letech 1800-1965: (souborná bibliografická databáze Královéhradeckého kraje). Hradec 
Králové: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2004, 2 CD-ROMy.

2) Další informace (obrazový návod na vyhledávání – ppt prezentace) naleznete v elektronické verzi.

kujících se akcí) s periodicitou 1x ročně a méně, 
které vycházely na území našeho kraje v letech 
1800-1965. 

Pro ty, kteří se ještě s touto databází nesetkali 
anebo potřebují trochu napovědět, nabízíme jed-
noduchý úvod do vyhledávání. Databázi najdeme 
v online katalogu (OPAC) SVK HK v odkazu 
„Databáze“ na horní liště (na stejném řádku, kde 
je např. „Přihlášení“ nebo „Čtenářské konto“). 
Protože je vzhled databáze po konverzi do systé-
mu Aleph v podstatě stejný jako vzhled knihov-
ního katalogu, je třeba při práci s ním sledovat 
v záhlaví prohlížeče nebo nad vyhledávacími 
poli na vstupní obrazovce označení databáze. Po 
určité době nečinnosti uživatele se totiž databá-
ze přepne zpět na hlavní obrazovku knihovního 
katalogu. 

V databázi je možné vyhledávat obdobně jako 
v katalogu knihovny několika způsoby. Pokud 
si nejsme jisti, co vlastně přesně hledáme, nebo 
si pouze chceme prohlédnout obsah databáze, je 
vhodné využít rejstřík názvů periodik, který se 
otevře pomocí odkazu „Prohlížení“ (opět na horní 
liště databáze, pod odkazem „Čtenářské konto“). 
Implicitně je v rolovacím menu rejstříku nastaven 

„Název“, můžeme si ale vybrat i jiný přístupový 
rejstřík. Pro první seznámení s obsahem databáze 
je však rejstřík „Název“ nejvhodnější. Není nutné 
vyplňovat vyhledávací políčko, stačí potvrdit tla-
čítkem „OK“, nebo klávesou „enter“. Otevře se 
abecedně řazený seznam názvů periodik. 

Vlastní vyhledávání v databázi je podobné 
jako vyhledávání v knihovním katalogu. Pokud 
již máme připravený vyhledávací dotaz – zají-
mají nás např. periodika vydaná v Broumově –, 
stačí kliknout na odkaz „Vyhledávání“, který nás 
přesune na hlavní obrazovku do režimu jedno-
duchého vyhledávání. V „Poli pro vyhledávání“ 
vybereme v rolovacím menu „Místo vydání“ a do 
příslušného políčka zadáme slovo „Broumov“ 

a potvrdíme tlačítkem OK. Dotaz můžeme dále 
konkretizovat – můžeme dodatečně zúžit množi-
nu výsledků dotazu dle časového nebo jazykové-
ho hlediska. K tomu použijeme odkaz „Zpřesnit“, 
který se objeví v menu nad výsledkem dotazu. 
Další možností je požadovaná kritéria zapra-
covat již do základního dotazu v jednoduchém 
vyhledávání. Další možností, kterou databáze 
nabízí (kromě zpřesnění časového a jazykové-
ho), je zpřesnění dle druhu dokumentu. Zde její 
použití ale nemá smysl, protože jediným druhem 
dokumentu v bázi jsou periodika. Pokud je po-
žadovaných kritérií více a nestačí nám kolonky, 
lze použít další možnosti – „Vyhledávání z více 
polí“ a „Pokročilé vyhledávání“, které najdeme 
pod žlutou lištou a díky kterým můžeme výsledek 
dotazu dále zpřesňovat podle našich požadavků 
pomocí dalších polí (klíčová slova, instituce, na-
kladatel, slova v názvu atd.).

Tak jako v hlavním katalogu lze zde též vy-
užívat booleovské operátory a složitější metody 
vyhledávání, které naleznete v „Nápovědě“ (je 
společná pro databázi regionálních periodik i ka-
talog, a ne všechna doporučení jsou v databázi 
použitelná).

Samotný záznam periodika v této databázi vy-
padá podobně jako záznam periodika v katalogu. 
Výjimkou je, že k němu nejsou připojeny výpůjč-
ní jednotky, ale má navíc pole „Umístění“, kde se 
uživatel dozví, ve kterých institucích je titul do-
stupný, pod jakou signaturou, které ročníky (popř. 
čísla), v jakém je stavu a zda je možno z něj po-
řizovat kopie, nebo si jej případně vypůjčit domů. 
To, že jde o soubornou databázi, která slučuje in-
formace o periodikách rozptýlených v institucích 
celého kraje, považujeme za největší přínos této 
databáze.1), 2)

V elektronické verzi je článek doplněn obráz-
kovým návodem k vyhledávání v databázi regio-
nálních periodik (ppt prezentace).

Michaela Hašková

Vydejme se na kratičkou cestu s lekcemi 
informačního vzdělávání ve Studijní a vědecké 
knihovně v Hradci Králové. Od exkurzí s výkla-
dem přes exkurze vedené návštěvníky po lekce 
s prvky kritického myšlení, problémovými úkoly, 
rozebíráním nejrůznějších témat do hloubky, lekce 
přinášející nadstavbu školní výuce.

Kdy to všechno začalo? Po prvním semináři 
k informačnímu vzdělávání v roce 2009 jsme 
chtěli i v naší knihovně zkusit změnit práci se 
školami. Dosud k nám školáci docházeli přede-
vším na exkurze s klasickým výkladem. Zájem 
o prohlídku nové budovy trval, co s tím? Zkusila 
jsem spojit prohlídku budovy a seznámení se 
službami knihovny se zajímavými úkoly. Vše bylo 
třeba zastřešit jedním tématem a především nechat 
práci na dětech. Jako téma jsem zvolila výraznou 
osobnost zasahující do různých oborů, především 
však lidskou bytost se silným morálním kreditem, 
jejíž postoje a činy mohou být vzorem, třeba i pro 
návštěvníky knihovny. Je pravda, že v tom jsme 
nasadili laťku hodně vysoko. A drželi jsme se toho 
i v dalších lekcích. Postupně vznikly tři lekce 
o osobnostech; krátce je přiblížím.

lekce první
Po knihovně letem Čapkovým světem. Jedná se 

o exkurzi spojenou s úkoly o životě a díle Josefa 
Čapka. Je připraveno sedm pracovních listů s úkoly 
v jednotlivých patrech SVK. Studenti ve skupi-
nách zjišťují informace k danému úseku knihovny 
a potom plní úkoly o J. Čapkovi, zamýšlejí se 
nad jeho obrazem, básní, aforismem… Nakonec 
se spolužáci provedou po knihovně a zodpovědí 
otázky, představí ukázku z tvorby… Chtěla bych 
poděkovat kolegyni Marcele Procházkové, která 
tuto mnou vytvořenou lekci od počátku se studenty 
s nadšením realizovala; spolupráce fungovala hned 
bezvadně a stále trvá. Postupně se s lekcí seznámily 

i další kolegyně z oddělení, jimž také moc děkuji.

lekce druhá
…takových žen je velmi málo na světě…“ Lekce 

zaměřená na osobnost Boženy Němcové. Naše 
tvůrčí skupina se rozšířila. Už od počátku jsme 
byly na lekci tři. K Marcele Procházkové přibyla 
Marie Štyndlová. Rozdělily jsme si témata a vy-
tvořily sedm pracovních listů s různorodými úkoly. 
Studenty čekají témata ze života a díla Boženy 
Němcové. Pro mladší ročníky zvolíme téma pohá-
dek a lidové slovesnosti, ty starší si počtou v ko-
respondenci. Jednotlivé skupiny nakonec seznámí 
spolužáky s vyřešenými úkoly, ukážou dokumenty, 
se kterými pracovaly, pochlubí se třeba kresbou 
k tématu. O lekcích diskutujeme, upravujeme. 
Děkuji kolegyním za výbornou spolupráci.

lekce třetí
„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nená-

vistí.“ Opět lekce o významné morální autoritě: 
připomínáme si Václava Havla jako prezidenta, 
občana, disidenta, dramatika, filozofa a samostatně 
se věnujeme sametové revoluci. Náš pracovní tým 
se rozrostl o dalšího člena, přibyla k nám Iva On-
drová. Kooperace je opět výborná, ne nadarmo se 
říká – víc hlav víc ví. Tato lekce, kterou nabízíme 
od října 2013, má stejnou strukturu jako předchozí, 
což je výhoda pro ty skupiny, jež nás již navštívily, 
obsah se liší, náročnost úkolů se prohloubila. Navíc 
třeba používáme tabulku inspirovanou metodami 
kritického myšlení - vím, potřebuji zjistit, dozvěděl 
jsem se. Lekce opět trvá 120 min. a za tu dobu se 
toho stihne opravdu hodně – poslechne se písnička, 
popadnou se košíky asi s deseti úkoly, pak je třeba 
vyhledat dokumenty, v nich a ve svých hlavách 
najít informace, materiály uložit do košíku, za-
znamenat zjištěné na papír, donést na určené místo 
a nakonec vystoupit před publikum a s fakty, názo-
ry, kreativními výtvory seznámit ostatní. Věříme, 

Na lekce informační výchovy 
hurá do knihovny!

JAK NA TO
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Antonín Dvořák a jeho Novosvětská 
symfonie jako lekce IVU

Růžena Matěnová

S přestěhováním do nové budovy knihovny 
v březnu 2013 se ukázalo, že i možnosti lekcí in-
formačního vzdělávání žáků a studentů se rozši-
řují. Jednalo se hlavně o větší prostory, možnost 
rozdělit při lekci uživatele do skupin a pracovat 
s nimi diferencovaně a interaktivně. Ten rok jsme 
si připomínali 120. výročí od premiéry Novosvět-
ské symfonie A. Dvořáka (16. 12. 1893, New 
York), a protože tato Dvořákova symfonie svou 
krásou a nápaditými melodiemi zaujme i ty po-
sluchače, kteří běžně klasickou hudbu neposlou-
chají, zvolila jsem právě ji za hlavní téma lekce.

Lekci jsem vytvořila pro žáky a studenty 2. stup-
ně ZŠ, středoškoláky a studenty ZUŠ. Je v ní počí-
táno s různou úrovní studentů: některé těžší úkoly 
lze vypustit a více prostoru věnovat např. poslechu.

Cílem lekce je seznámení s osobností a s dílem 
A. Dvořáka se zaměřením na zmíněnou symfonii. 
Při poslechu hudby pak dát prostor nápaditosti, 
promyšlenosti a kráse díla (pracujeme s uměním!).

Rozvíjení kritického myšlení se s postavením 
rozsáhlého fondu do volného výběru (jsme jed-
nou z největších hudebních knihoven v republice) 
přímo nabízelo. Hledání v knihách: porovnávání 
tří knih při vyhledání Dvořákova výučního lis-
tu. Která kniha působí nejdůvěryhodněji a proč? 
Hledání na webu: informace o Novosvětské sym-
fonii. Podle čeho poznáme důvěryhodný web? 
Hledání v encyklopedické hudební databázi Gro-
ve: co jsou databáze, proč informacím v nich lze 
věřit? Studijní poslech skladby se zaměřením na 
práci dirigenta, hudební nástroje apod.

JAK NA TO
Jakým způsobem jsem postupovala při přípravě.

Především bylo třeba si zjistit faktické infor-
mace o skladateli a díle (výsledkem pak byla 
prezentace, konkrétní vyhledané knihy, témata, 
hesla v databázích, CD, web…). Následně jsem 
si musela promyslet práci ve skupinách: časové 
rozvržení, otázky, místa, kde budou skupiny hle-
dat, a vytvořit pracovní listy. Pro studijní poslech 
v poslechových místech jsem se musela roz-
hodnout, jakou část skladby zvolit a jak má být 
ukázka dlouhá. Závěr lekce jsem věnovala krát-
ké diskusi nad otázkami z PL a poslechu vybra-
ných částí symfonie z databáze Classical Music 
in Video, tentokrát již zaměřenému na umělecký 
a emoční zážitek z krásné hudby. 

Pro lekci jsem si vytvořila podrobné schéma 
včetně časového rozvržení (celková délka: 2 hodiny).

Zkušenosti a závěr: lekce byla realizována se 
žáky ZUŠ. Schéma, volný výběr a velký prostor 
knihovny se osvědčily, učitelům i studentům se 
lekce líbila a zaujala je. Zároveň ale odhalila ma-
lou schopnost studentů vyhledávat dané informa-

ce z textu a interpretovat je, tedy poučeně číst.

S odstupem času se ukázal ještě jeden nedo-
statek, který vypadá jako těžko řešitelný. Učitelé 
ZŠ a SŠ vinou špatně nastavených pracovních 
podmínek nemohou přijít do knihovny na více 
než 1 hodinu (1 hodina HV týdně), tedy pouze 
na tu, kterou sami učí. Dvouhodinová lekce se 
tak obtížně realizuje, přestože je z hlediska pro-
gramu ideální. Poněkud schůdnější je možnost 
exkurzí; těch však mají školy povolen jen určitý 
počet do roka a ne vždy preferují právě knihovnu. 
Více času hudebnímu oddělení zpravidla věnují 
mimohradecké školy, které mají kvůli dojíždějí-
cím žákům jinak uspořádaný rozvrh. Takto jsem 
realizovala některé svoje pořady přímo u nich ve 
škole a mám přislíbeno, že učitelé se žáky přije-
dou v průběhu roku i k nám do knihovny.

Redakční poznámka:  
Podrobné schéma lekce je k dispozici v elektronické 
podobě zpravodaje, stejně jako vybraná literatura 
z fondu Knihovny města Hradec Králové. O lekci 
vyšel článek v časopise ZUŠ Střezina 2013/6.

Jak na to aneb Mnoho dobrých pomocníků 
na jednom místě

Marta Lelková

Žijeme v době, kdy chtě nechtě musíme při-
jmout technologie, které ji provázejí. Je to doba 
tzv. „informační“. Informace nabývají na význa-
mu a na ceně. Jejich množství roste nebývalou 
rychlostí. Jejich podoba a formát také podléhají 
neustálým změnám. Internet se denně rozrůstá 
o kvanta nových informací. Podle průzkumů např. 
denně prolétne internetem přes 140 miliard e-mai-
lových zpráv, každou minutu přibude na YouTube 
přes 35 hod. nových videí. Nedá se říci, že bychom 
se bez většiny z nich neobešli. Ale jejich bezbřehý 
nárůst je podnícen tím, že šíření jakýchkoli infor-
mací je dnes tak jednoduché, rychlé a levné. 

Jak se v té džungli neztratit? Jak si poradit 
s novými formáty? Jak používat nové nástroje?

Problémy, které dřív či později doběhnou 
každého, kdo si nemůže dovolit říci: ”Já už na to 
kašlu, nebudu se už nic nového učit.“ V takové 
situaci je vždy dobré vědět, kam sáhnout pro po-
moc. Dnes vám všem chci jedno takové místo do-
poručit. Je jím portál nastroje.knihovna.cz. Hned 
na začátku chci podotknout, že to jsou nástroje 
užitečné nejen pro knihovníky, jak by se z názvu 
mohlo zdát. Portál je vhodný pro každého. Pro 
studenty, lidi pracující s informacemi, laiky a za-
ručeně i pro knihovníky. Vytvořili a neustále jej 

že i tato nová lekce bude mít zájemce, vždyť téma 
je velmi aktuální. 

Ještě zmíním lekci, která se již netýká osob-
ností, ale vyhledávání dokumentů v katalozích 
a databázích. 

lekce čtvrtá
Hledám knihu článek, kdo mi pomůže? Lekce 

má jinou strukturu, společné je to, že hlavní práce 
je na studentech, kteří pracují ve skupinách a řeší 
problémové úkoly. Bližší informace najdete ve 
volné příloze minulého čísla Jak zařadit naši 
knihovnu mezi vzdělávací instituce aneb Informač-
ní vzdělávání uživatelů v teorii a praxi v článku 
Sekundární elektronické zdroje se zaměřením 
na online katalogy knihoven, souborné katalogy, 
oborové brány (s. 32-34).

Těší nás, že zájem o lekce nemají jen hradecké 

školy, ale přijíždějí k nám i studenti z jiných měst 
Královéhradeckého kraje. Některou z našich lekcí 
navštívili např. studenti ze Střední školy ochrany 
majetku a osob v Malých Svatoňovicích, dokonce 
tu byli středoškoláci z Teplic nad Metují, ještě delší 
cestu urazili gymnazisté z Broumova. Opakovaně 
na různé lekce se k nám vracejí studenti z Gymná-
zia Jaroměř, ze Střední školy řemeslné v Jaroměři 
a z Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické 
v Nové Pace. To, že se k nám učitelé vracejí a pod-
nikají výpravu se svými dalšími svěřenci, je nám 
velkou odměnou. Věříme, že takováto návštěva 
knihovny studentům přinese nejen nové vědomosti, 
ale i zkušenosti, zážitky a inspiraci. A budou se 
k nám rádi vracet.

Na závěr bych ještě jednou poděkovala všem 
kolegyním z oddělení informačních a rešeršních 
služeb za vynikající spolupráci při tvorbě i reali-
zacích lekcí.
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doplňují odborníci na práci s informacemi. Por-
tál je tvořen sbírkou online nástrojů, což pro vás 
znamená, že si aplikaci nemusíte stáhnout do své-
ho počítače, ale máte ji hned k dispozici. Jen si 
vyberete podle své potřeby. U některých nástrojů 
se při první návštěvě zaregistrujete, u některých 
není potřebná ani registrace. Hlavní výhodou on-
line nástrojů je, že vám neubírají z kapacity disku 
vašeho počítače, a druhou velkou výhodou je, že 
k svému oblíbenému nástroji se dostanete neje-
nom ze svého osobního počítače, ale odkudkoli. 
Téměř všechny nástroje jsou v základní verzi 
zdarma. Což určitě potěší a také ve většině pří-
padů i postačí. A kdyby ne, je možnost si na širší 
nabídku připlatit. 

Co všechno na portálu najdete? 
Najdete tam rozsáhlou sbírku nástrojů, roz-

dělených do 14 základních kategorií seřazených 
abecedně na levé straně plochy, jako je napří-
klad: grafika, práce se soubory, správa osobních 
informací, prezentace informací atd. Hned pod 
seznamem kategorií je „mrak nejčastěji používa-
ných tagů“. Tento způsob vyhledávání nástrojů 
doporučuji. Je o mnoho konkrétnější a dřív vás 
dostane k vámi hledanému pomocníkovi. Když si 
kliknete na některý tag (slovo), který nejvíc vysti-
huje váš problém, zavede vás zkratkou ke sbírce 
nástrojů týkajících se vašeho problému. Tam si 
už můžete prohlížet jednotlivé nástroje i s doce-
la podrobným popisem jejich využití. Podrobný 
popis a podmínky použití jsou vždy v českém 
jazyce, i když se někdy jedná o nástroje, které 
jsou v angličtině. Ale v každé kategorii si určitě 
najdete i nástroj, který je v češtině. Určitě bych 
se nebála ani nástrojů v angličtině. Práce s nimi 
je velmi intuitivní a po případném dohledání pár 
anglických termínů je určitě zvládnete. 

Portál nastroje.knihovna.cz je místo, kam 
chodím pravidelně pro pomoc a poučení. Co 
jsem už vyzkoušela a mohu doporučit? Tak na-
příklad, když mám problém otevřít nějaký sou-
bor ve svém počítači, protože je ve formátu, který 
můj software nezvládá, kliknu si na tag – slovo 
z mraku slov – „konverze souborů“ a dostanu se 
k nástrojům, které mi pomohou soubor převést do 
formátu, s kterým si můj počítač poradí. Zamzar 
je nástroj, který vám jednoduše obrazové, texto-

vé nebo i audio soubory konvertuje do formátu, 
který si z nabídky vyberete. Nebo potřebujete 
upravit fotografie a nechcete platit za program 
na úpravu fotografií nebo stahovat si nějaký do 
počítače: kliknete na tag „fotografie“ a z nabídky 
si vyberete nástroj. Já používám Fotor; dokáže 
toho s fotografií udělat opravdu hodně. Chcete si 
vylepšit slovní zásobu angličtiny nebo se naučit 
a zapamatovat si seznam nějakých jiných slov? 
Kliknete na tag „jazyk“ a máte před sebou nástro-
je, které vám s tím pomohou. Stačí si je prohléd-
nout a vybrat, co by se vám nejvíc líbilo. Já mám 
dobrou zkušenost s nástrojem Memrise. Chcete 
z dat například z celoroční statistiky udělat za-
jímavý grafický přehled? Tak zkuste kliknout 
na tag „infografika“ a tam třeba na nástroj In-
fogr.am. Pomocí něho uděláte lehce přehlednou 
infografiku, kterou můžete umístit na webové 
stránky své knihovny, aby uživatelé viděli, jak 
si knihovna za poslední rok vedla. Potřebujete 
udělat online dotazník na zjištění spokojenosti se 
službami v knihovně? Klikem na tag „dotazník“ 
se dostanete k nástrojům na jejich tvorbu. Zkuste 
třeba Survio. Je jednoduchý, v češtině a zdarma. 
Má dokonce v nabídce i hotové šablony dotazní-
ků, které můžete použít nebo si je upravit podle 
svých potřeb. Nabídka nástrojů je opravdu široká. 
Je potřebné si portál a jeho nástroje prohlédnout 
a vyzkoušet. Věřím, že se k němu budete rádi 
vracet. Bude pomocníkem a inspirací pro vás, 
ale může to být také studnice nápadů pro lekce 
informačního vzdělávání ve vašich knihovnách. 
Myslím, že by vaši uživatelé uvítali, kdyby se 
mohli v knihovně učit používat nejenom např. 
e-mailovou poštu nebo vyhledávat autobusové 
spojení, ale také používat sofistikovanější nástro-
je. Hlavně žákům vyšších ročníků a studentům 
středních a vysokých škol by tyto nástroje mohly 
být výtečným pomocníkem.

A poslední rada. Když se posunete na strán-
ce úplně dolů, v pravém dolním rohu je odkaz 

– Stahujte. Klikem na něj se dostanete k nabíd-
ce plakátů, které si můžete stáhnout, vytisknout 
a v knihovně vyvěsit. Jsou na nich vybrané 
a krátce popsané nejzajímavější nástroje. Plakáty 
jsou ve třech provedeních, obsahují nástroje roz-
dělené podle kategorií – pro studenty, pro knihov-
níky, pro širokou veřejnost.

Jak zařadit naši knihovnu mezi vzdělávací 
instituce aneb Informační vzdělávání 

uživatelů v teorii i praxi

Jana Benešová

Sborník s výše uvedeným názvem vydala Stu-
dijní a vědecká knihovna v Hradci Králové jako 
volnou přílohu knihovnicko-informačního zpra-
vodaje „U nás“ v roce 2013, číslo 4. Pod vedením 
editorek Boženy Blažkové a Vandy Vaníčkové 
a za přispění knihovnic převážně z Královéhra-
deckého kraje se podařilo nabídnout čtenářům, 
jimiž budou jistě knihovníci a knihovnice, teo-
retický základ i praktický návod, jak postupovat 
v oblasti, kterou definuje druhá část názvu sbor-
níku - v informačním vzdělávání uživatelů.

První část sborníku je věnovaná teoretickým 
příspěvkům. Zásadní příspěvek je uveřejněn hned 
v úvodu. Z. Houšková apeluje na to, že knihovny 
musí být dobrou a respektovanou součástí sys-
tému celoživotního vzdělávání. Podporou této 
teze je i další text, který má celoživotní vzdělá-
vání i v názvu a jehož autorkou je B. Blažková. 
Dále H. Selucká Hubatková píše o kompetencích 
k informačnímu vzdělávání. Jistě velmi potřebný 
je příspěvek autorek V. Vaníčkové a K. Šrůtové, 
který vymezuje terminologii z popisované oblas-
ti. V. Vaníčková dále pokračuje o kompetencích 
knihovny jako partnera školy v oblasti získává-
ní informací. B. Blažková pak popisuje metody 
kritického myšlení a jejich propojení s přípravou 
a obsahem lekcí. Domnívám se, že zejména nové 
kolegyně a noví kolegové a ti, kteří zatím nemají 
velkou praxi, velice přivítají jakýsi manuál, kte-
rý autorka V. Vaníčková nazvala „Univerzální 
šablona informační lekce a pracovní list“. O za-
končení teoretické části sborníku se postarala 
B. Blažková připomenutím témat informačního 
vzdělávání, která je třeba mít vždy na paměti při 

přípravě jakýchkoliv aktivit v informačním vzdě-
lávání. 

Druhá část je praktická: obsahuje popis kon-
krétních lekcí, které autorky mají prakticky 
ověřené. Tato část sborníku je rozdělená do tří 
okruhů. První, nazvaný „Čtenářská gramotnost“, 
zahajuje S. Najmanová osobními poznatky a sdě-
lením o praxi v hořické knihovně, pak pokračuje 
podrobným návodem na literární besedu pro žáky 
1.–2. tříd „Kocourek Modroočko“. B. Blažková 
navazuje lekcí „Říše Agord“. Okruh „Knihovna 

– zdroj informací“ uvádí K. Šrůtková, následuje 
lekce V. Vaníčkové „Média jako člen rodiny?“ 
a příspěvek V. Trybenekrové „Putování po sto-
pách K. J. Erbena“. Poslední okruh „Informační 
zdroje“ zahajuje A. Záveská a přehledně rozdě-
luje obsah informačních lekcí dle jednotlivých 
ročníků. M. Hašková představuje lekci „Sekun-
dární elektronické zdroje se zaměřením na online 
katalogy knihoven, souborné katalogy, oborové 
brány“. Okruh uzavírají tři lekce „Kurzu práce 
s informacemi“ J. Káchové.

Třetí část sborníku patří „kuchařkám“ na téma 
„Jak začít“ B. Blažkové, „Jak připravit besedu“ 
M. Poživilové a „Jak prezentovat IVU na webo-
vých stránkách knihovny“ V. Vaníčkové.

V závěru mě potěšilo, že se autorka zmínila 
o vznikající elektronické databance vzdělávacích 
knihovnických pořadů (viz: http://www.knihov-
nici.kjm.cz/ ). V této souvislosti si myslím, že za 
připomenutí by stály i texty besed předvedených 
na přehlídce OKNA, uveřejněné na webu KDK 
SKIP (http://www.kdk.munovapaka.cz). Velmi 
dobrou pomůckou pro knihovníky (s využitím 

NOvé TRENDy
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IVU v teorii a praxi aneb Jak hodnotíme přílohu 
zpravodaje U nás 4/2013

Kateřina Hubertová

V červnu 2013 jsme nabídli malým neprofe-
sionalizovaným knihovnám okresu Hradec Krá-
lové vzdělávací pořad Jak na besedu. Požádali 
jsme kolegyni zběhlou v pořádání aktivit pro děti, 
aby knihovníkům názorně předvedla, jak taková 
beseda má vypadat. Během cca 90 minut s kni-
hovníky prošla své 3 osvědčené besedy pro děti 
od nejmenších po středoškoláky. K dispozici byly 
scénáře besed. Knihovníci byli nadšeni. Z jejich 
reakcí bylo zřejmé, že někteří z nich vlastně vů-
bec nevěděli, jak by taková beseda či lekce KIV 
měl a vypadat… A žádali pokračování takového 
vzdělávání. 

Příloha Jak zařadit naši knihovnu mezi vzdělá-
vací instituce… tedy přišla v nejvyšší čas. Tak to 
vidím jako metodik, který má tuto vlastní zkuše-
nost s neprofesionalizovanými knihovníky.

Jak to ale vidí profesionální knihovníci v okre-
se? Přílohu jsme si vzali na program porady prof. 
knihoven okresu a 8 knihovnic mělo vyplnit krát-
ký dotazník, abychom ji mohli společně nějak 

zhodnotit. Otázky nebyly z časových důvodů úpl-
ně dotažené a měly trochu i zmapovat informač-
ní vzdělávání samotných knihovníků (viz otázky 
9–11). Knihovnice odpovídaly na tyto dotazy:

1. Jste konkrétně Vy ve své knihovně člověk, 
který pořádá/uskutečňuje informační vzdělá-
vání uživatelů?

2. Jak jste přílohu četli? 

3. Je v textu nějaká zásadní chyba? Něco, s čím 
nemůžete souhlasit?

4. S uživateli v rámci informačního vzdělávání 
v knihovnách pracují všechny knihovny. S ja-
kou věkovou skupinou se Vám /Vaší knihovně 
pracuje nejlépe? 

5. Zpětné hodnocení vlastních besed/lekcí - uvě-
domili jste si po prostudování přílohy něco, co 
Vašim lekcím chybí? 

6. Probíhají lekce ve Vaší knihovně alespoň při-
bližně tak, jak je popsáno v příloze?
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7. Použijete některou z konkrétních lekcí z přílo-

hy ve Vaší knihovně? Pokud ne, proč? 

8. Poznáte na uživatelích, zda někdy prošli něja-
kým informačním vzděláváním v knihovně?

9. Znáte OKNA? 

10. Jste v konferenci Andersen?

11. V nějaké jiné knihovnické konferenci? Které? 

12. Oznámkujte přílohu IVU jako ve škole (tzn. 
nejlepší 1, nejhorší 5).

A jak to dopadlo?
Na otázku č. 1 odpovědělo 7 knihovnic kladně. 

Znamená to, že jsme se ptali opravdu těch správ-
ných. 

50 % respondentů přílohu pročítalo chaoticky, 
pouze 25 % popořádku. Zbytek vyhledal nejprve 
ukázkové lekce.

Nikdo v textu neobjevil žádný omyl.

Odpovědi na otázku č. 4 se daly odhadnout. 
Nejvíc a nejraději knihovny spolupracují s men-
šími dětmi, tzn. MŠ a I. st. ZŠ. S ostatními skupi-
nami pracují spíše výjimečně nebo vůbec. Lehce 
jsou zastoupeny vzdělávací akce pro seniory.

Sedm z osmi oslovených knihovnic si po pro-
studování sborníku uvědomilo, že jejich lekcím 
něco chybí. 

V 75 % probíhají lekce v knihovnách tak, jak 
je nastíněno ve sborníku. Ve zbývajících přípa-
dech se knihovnice musejí více přizpůsobit času 
a složení dětí, proto akce zkracují.

Sedm knihovnic odpovědělo, že použijí někte-
rou z konkrétních lekcí ve sborníku.

Na každém uživateli bez rozdílu věku je po-
znat, že někdy prošel informačním vzděláváním 
v knihovně. Na tom se shodly všechny odpovědi. 

Další otázky směřovaly, jak už bylo řečeno, na 
tělo samotných knihovnic. Dotazování proběhlo 
v rámci porady, na které se hovořilo i o „Oknech“ 
(OKNA 2014, kdy a kde proběhnou, jaké je le-
tošní téma…). O to překvapivější je, že na otázku 
č. 9 byly dvě! záporné odpovědi. To je šokující 
a raději se přikloňme k tomu, že se jedná o omyl… 

Zajímavé byly i odpovědi na otázky ko-
lem knihovnických elektronických konferencí. 
V konferenci Andersen je 50 % respondentů. 
Jen 25 % je v nějaké další konferenci, a to kon-
krétně v konferenci Knihovna. Dvě knihovny 
nejsou v žádné knihovnické konferenci! Tento 
výsledek není dobrý. Knihovny to omlouvají 
dvěma způsoby – veškeré potřebné informace 
se k nim dostávají díky dobré práci metodické-
ho oddělení pověřené knihovny (to je chvála na 
konkrétní práci pověřené knihovny ;)). Knihov-
ny si též stěžují na malou kapacitu e-pošty, což 
jim ztěžuje přijímat větší množství e-mailů 
z konferencí. 

Knihovnice oznámkovaly sborníček průměr-
nou známkou 1,6, což znamená dvojkou. Zají-
mavé je, že nejpřísnější byla knihovnice, která na 
začátku uvedla, že není člověk, který konkrétně 
pořádá informační vzdělávání uživatelů.

Tolik k dotazníkům. Když ty už byly stranou, 
rozhovořily se knihovnice o svých konkrétních 
besedách a akcích v knihovnách. Všechny spo-
lupracují se školskými zařízeními v místě svého 
působení. Z diskuse vyplynulo, že především se 
musejí podřídit požadavkům učitelů a akce při-
pravovat na témata zadaná ze školy. Pokusy o na-
bídku vlastních témat ve většině případů selháva-
jí. Rovněž časová dispozice pořadů je limitovaná 
možnostmi školy, takže na rozsáhlejší akce není 
čas. Většina akcí je zaměřena na čtenářskou 
gramotnost. Jen v některých knihovnách probí-
há vzdělávání směřující k pochopení fungování 
knihovny jako zdroje informací.

Je vidět, že příloha by mohla mít smysl jak 
pro začínající knihovníky, tak pro zkušené ma-
tadory. Besedy je nutné stále vylepšovat, posu-
novat a propracovávat. Inspirace není nikdy dost. 
Nechme se inspirovat. Já přílohu vidím jako prv-
ní učebnici pro začínajícího knihovníka a šikov-
nou pomůcku pro knihovníka zkušeného.

Zpracováno za pomoci profesionálních kniho-
ven okresu Hradec Králové.

pro rodiče a pedagogy) jsou i připravené sezna-
my vybrané čtivé dětské literatury pro jednotlivé 
věkové kategorie, na kterých pracovaly členky 
klubka KDK SKIP souběžně s přípravou sborní-
ku. Základní jmenovité seznamy jsou doplněny 
anotovanými podrobnými soupisy. Vzhledem 
k tomu, že seznamy pro některé ročníky jsou 
dosti obsáhlé, je v každém z nich zvýrazněno 10 
nejčtenějších a nejzajímavějších titulů. Pro vě-
kovou skupinu 12–15 let jsou anotace knih obo-
haceny medailonkem autora. Tyto seznamy jsou 
k dispozici pouze v elektronické podobě a budou 

každoročně doplňovány o nově vycházející li-
teraturu. Podrobné informace a Přehled dětské 
literatury naleznou zájemci na webových strán-
kách Knihovny města Hradce Králové v oddíle 
Pro knihovníky, v části Projekty (viz: http://www.
knihovnahk.cz/pro-knihovniky/projekty ).

Celý sborník je jistě dobrým a zejména pro 
začínající kolegyně a kolegy velice potřebným 
krokem. Je přehledně rozčleněn, obsahuje srozu-
mitelné teoretické zásady i konkrétní, praktické 
návody. Jsem přesvědčena, že cíle, které si uložil 
a jsou zmíněny v jeho závěru, dobře naplňuje.
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Naší základní povinností je, ať je licence jakákoli, 
dodržet vždy to, co autor pro konkrétní dílo pomo-
cí příslušných ikon požaduje. Obrázkové značky 
jsou nejčastěji umístěny v dolní části webových 
stránek, případně na konci textů či pod obrázky. 
S nadsázkou je systém Creative Commons ozna-
čován jako podpis licenční smlouvy každým z nás.

Vzhledem k tomu, že licence Creative Com-
mons je americkou myšlenkou, fungují jednotlivé 
piktogramy ve formě anglických zkratek. K dis-
pozici jsou však už dnes české weby přibližující 
svět Creative Commons. Nabízejí výčet všech 
licenčních kombinací s podrobným vysvětlením, 
uvádějí konkrétní příklady použití licence i ná-
vod, jak své vlastní dílo licencí opatřit. 

Příklady licencí:

více o licencích Creative Commons:
• Oficiální webové stránky CC: http://creative-

commons.org/  
Stránky obsahují i generátor licence, pomocí 
kterého krok za krokem vytvoříte licenci ke 
svému dílu podle konkrétních požadavků (ne-
využívat komerčně, neupravovat…). Důležitá 
místa a kolonky jsou přeloženy do češtiny.

• České webové stránky CC: http://www.creati-
vecommons.cz/

• Příručka Veřejné licence v České republice: 
http://www.creativecommons.cz/2013/02/05/
stahnete-si-prirucku-k-verejnym-licencim-a-

-creative-commons/
• Časopis Ikaros: Gruber, Lukáš. Licence Crea-

tive Commons a perspektiva jejich zavede-
ní do českého prostředí. 2008, roč. 12, č. 3. 
http://www.ikaros.cz/node/4612

• Časopis U nás: Hubatková Selucká, Helena. 
Kompetence k informačnímu vzdělávání. 2013, 
č. 4 – volná příloha, s. 6-7.
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Zhodnocení roadshow Quo vadis, 
knihovno? 2013

Pavlína Lonská a Božena Blažková

Hlavními cíli projektu bylo vytvořit novou 
čitelnější verzi Koncepce, podpořit ji vznikem 
informačního letáku a videospotu, a zejména na-
plnit nejdůležitější stanovený úkol - zorganizovat 
sérii vzdělávacích přednášek a workshopů, kte-
ré se uskuteční ve všech krajských knihovnách 
v České republice. Tato série vznikla pod názvem 
roadshow Quo vadis, knihovno? 2013.

Přednášky a workshopy se měly konat ve 
všech krajských knihovnách, proto pracovní 
skupina Priority 19 navázala kontakt s metodiky 
krajských knihoven a během léta roku 2013 pro-
bíhalo plánování jednotlivých přednášek. Krajští 
metodici měli možnost vybrat si jednoho z před-
nášejících, mezi něž patřili Mgr. Zlata Houško-
vá, PhDr. Bohdana Stoklasová, Mgr. Jaroslava 
Štěrbová, Ing. Martin Lhoták, PhDr. Vít Richter 
a RNDr. Tomáš Řehák.

Přednášky se obsahově lišily, a to v závislosti 
na odborném zaměření lektora. Každá přednáška 

obsahovala všeobecnou úvodní část o Koncepci 
rozvoje knihoven (k tomuto účelu vznikla jedna 
společná úvodní prezentace), poté následova-
la část zaměřená vždy na jedno (a někdy i více) 
z významných témat Koncepce:
• Standard pro dobrou knihovnu, průzkumy čte-

ní a čtenářství v ČR (PhDr. Vít Richter),
• Průzkum měření hodnoty služeb knihoven 

(RNDr. Tomáš Řehák),
• Komunitní role knihoven, služby knihoven 

(Mgr. Jaroslava Štěrbová), 
• Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz 

(PhDr. Bohdana Stoklasová, Ing. Martin Lhoták),
• Pracovníci knihoven, lidské zdroje (Mgr. Zla-

ta Houšková).

Celkem bylo uspořádáno dvacet přednášek, 
z toho se uskutečnilo šestnáct přednášek pro 
krajské knihovny a čtyři přednášky pro odborné 
a specializované knihovny. Největší zájem byl 
o témata Standard pro dobrou knihovnu, Prů-
zkum měření hodnoty služeb knihoven a Komu-
nitní role knihoven. Po uskutečnění přednášek 
jsme zaznamenali pokračující zájem o připravo-
vaný Centrální portál českých knihoven Knihov-
ny.cz, kterému bychom chtěli věnovat pozornost 
v letošním roce. Přednášek se zúčastnilo celkem 
657 účastníků, z nichž 294 odpovědělo na hod-
noticí dotazník (návratnost 45 %). Dotazník si 
kladl za cíl zmapovat spokojenost návštěvníků 
s obsahem akce Quo vadis, knihovno?, osobou 
lektora a organizačním zabezpečením. Dotazník 
byl zveřejněn na webových stránkách http://kon-

Licence Creative Commons
Vanda Vaníčková

Představte si nedělní odpoledne. Návštěva 
usazená v obývacím pokoji, servírujete bábovku. 
Všem chutná, jsou nadšení, ptají se na recept. „To 
je můj recept, vymyslela jsem ho sama a vůbec jsem 
se ničím neinspirovala.“ Řekli byste něco podob-
ného? Možná ano, ale pouze pokud by to byla zcela 
pravda. Zkusme „autorské“ zásady při vaření či ja-
kýchkoli jiných činnostech přenést i do práce s in-
formacemi. Neuvést u vypůjčeného (či jen pouze 
něčím inspirovaného) textu, obrázku či pracovního 
listu citaci je totéž jako říkat: „To je moje dílo…“

Autorská práva vznikají s každým autorským 
dílem. Jejich porušování je v dnešní době častý 
problém laické i odborné veřejnosti. Knihov-
ník, profesionál v práci s informacemi, by měl 
mít v základních otázkách jasno. Pokud chceme 
jednat nejen v souladu se zákonem, ale i v rámci 
slušného chování, neměli bychom nikdy zapomí-
nat na citační etiku.

Internet. Dalo by se polemizovat, zda jeho 
rozmach nám život ulehčil, či jej naopak ztížil. 
V každém případě nám internet zprostředkovává 
obrovské množství informací. Opět se ale jedná 
o informace, které někdo vytvořil a s nimiž by-
chom podle toho měli zacházet. V roce 2001 byla 
ve Spojených státech profesorem práv Lawren-
cem Lessingem založena nezisková organizace 
Creative Commons, která spravuje stejnojmenné 
licence – licence Creative Commons. Autoři textů 
či obrázků umisťovaných na internet mohou díky 
této licenci ukázat nám, potenciálním zájemcům 
o tato díla, co s nimi můžeme bezplatně dělat ne-
boli jak s nimi můžeme nakládat v souladu s au-
torským zákonem a autorskými právy. Pomocí 
speciálních ikon (viz obrázky pod článkem) autor 
přesně definuje, za jakých podmínek nám bez-
platně dílo poskytuje. Je zcela na jeho rozhodnu-
tí, jaké licence využije. Může se rozhodnout pro 
nejjednodušší a pro nás nejméně omezující licenci 
(BY - uveďte autora) nebo být náročnější a licence 
kombinovat (například BY - uveďte autora, NC - 
nevyužívejte komerčně, ND - nezasahujte do díla). 
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cepce.knihovna.cz/ a vždy po skončení akce bylo 
na jeho vyplnění upozorněno buď lektorem, nebo 
metodikem krajské knihovny.

Pokud se ptáme, jak splnily přednášky oče-
kávání účastníků, pak většina respondentů od-
povídá kladně (46 % bylo zcela spokojeno, 40 % 
spokojeno, 12 % spíše spokojeno a 2 % spíše 
nespokojeno). Podobný názor měli respondenti 
na obsahovou náplň přednášek (44 % bylo zcela 
spokojeno, 41 % spokojeno, 13 % spíše spokoje-
no a 2 % spíše nespokojeno). S odbornou úrovní 
přednášek bylo zcela spokojeno dokonce 71 % 
respondentů (dále 24 % spokojeno, 4 % spíše 
spokojeno a 1 % spíše nespokojeno).

Výsledky hodnocení roadshow budou pracov-
ní skupině Priority 19 nadále sloužit jako pod-
klady při plánování navazující série přednášek 
a workshopů, kterou by chtěla pracovní skupina 
realizovat v roce 2014. Další série by se měla 
obsahově zaměřit na spolupráci knihoven a při-
pravovaný Centrální portál českých knihoven 
Knihovny.cz. 

Grafické znázornění hodnocení roadshow 
a více informací o realizaci projektu Quo vadis, 
knihovno? naleznete v podrobné hodnoticí zprá-
vě nebo na webu: http://koncepce.knihovna.cz/ . 
Priorita 19 je otevřená pracovní skupina odbor-
níků z různých knihoven v ČR. Zabýváme se ko-
munikací a marketingovou podporou centrálních 
i lokálních služeb systému knihoven. Chcete tuto 
problematiku řešit s námi? Kontaktujte nás – ak-

tuální informace získáte u koordinátorky skupiny 
(pavlina.lonska@mlp.cz).

Všem knihovnám, které hostily zastávky road-
show, a všem metodikům těchto knihoven, kteří 
pomáhali s organizací přednášek, děkujeme za 
ochotnou a milou spolupráci!

V našem kraji jsme celostátní roadshow Quo 
vadis, knihovno? 2013 spojili s představením 
krajské koncepce. Za poměrně velkého zájmu kni-
hovníků se dne 19. listopadu loňského roku usku-
tečnil první ročník Královéhradecké knihovnické 
konference - Kam kráčíš knihovnictví? Program 
byl rozdělen do dvou částí. Dopoledne se účastní-
ci věnovali celostátním tématům. Lektorkou byla 
Mgr. Zlata Houšková, která nejprve seznámila 
přítomné s výše uvedenou úvodní společnou pre-
zentací a následně se podrobně věnovala tématu 
Rozvoj lidských zdrojů. V druhé části konference 
byla poprvé široké knihovnické veřejnosti před-
stavena nová krajská koncepce knihovnictví. Ga-
ranti jednotlivých odborných oddílů se při infor-
macích o činnosti své pracovní skupiny zaměřili 
zejména na představení hlavních cílů jednotli-
vých oblastí. Závěr konference patřil vyhlášení 
krajské knihovnické kampaně pro rok 2014. 

Logo knihovnické kampaně pro rok 2014 je 
pro knihovny kraje k dispozici v elektronické 
podobě a v tištěné podobě bylo zveřejněno na 
zadní straně zimního čísla našeho zpravodaje. 
Prostřednictvím volné přílohy tohoto čísla dosta-
nou všechny knihovny kraje celý text koncepce. 
Zároveň mají formou letáku k dispozici i zkrá-
cenou verzi, kterou mohou využít při jednáních 
se zřizovateli a spolupracujícími organizacemi. 
Jejím prostřednictvím mohou informovat veřej-
nost o současném stavu knihoven našeho kraje 
a jejich cílech pro příští období. 

Druhá královéhradecká knihovnická konfe-
rence se bude konat 25. listopadu letošního roku. 
Na programu bude mj. hodnocení naplňování 
jednotlivých cílů Koncepce a vyhlášení krajské 
knihovnické kampaně pro rok 2015.

O švédském knihovnictví a knihovnách 
ve Stockholmu

Eva Svobodová

Ve dnech 22.–26. 9. 2013 se uskutečnila stu-
dijní cesta ředitelů krajských knihoven do kniho-
ven ve Stockholmu a okolí. 

Švédsko je konstituční monarchií v čele s krá-
lem. Království vzniklo již v 17. století. Od roku 
1918 uplatňuje zahraniční politiku nezúčastněnosti 
v době míru a status neutrality v době války. V roce 
1960 bylo jednou ze zakládajících zemí Organiza-
ce pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
a od 1. ledna 1995 je členskou zemí Evropské unie.

Velkou část země pokrývají lesy, v západ-
ní části se rozkládá masiv Skandinávských hor. 
Mezi nejdůležitější přírodní zdroje patří voda, 
dřevo a železná ruda, jež jsou jedním z pilířů pro-
sperující švédské ekonomiky.

Celkový počet obyvatel je asi 9,6 milionu, při-
čemž hustota osídlení je velmi nízká (21 obyvatel 
na km2). Obyvatelstvo je koncentrováno přede-
vším v jižní polovině země. Velká část populace 
(85 %) žije v městských oblastech. Švédsko má 
poměrně vysokou úroveň sociální politiky a je 
považováno za ekologicky šetrnou, moderní a li-
berální zemi.

Hlavním a zároveň největším městem je 
Stockholm. Leží na východním pobřeží mezi 
jezerem Mälaren a Baltským mořem, počet jeho 
obyvatel se pohybuje okolo 1 372 500 (městská 
oblast) a 2 019 200 (metropolitní oblast). Je důle-
žitým obchodním a průmyslovým centrem Švéd-
ska, sídlí zde vláda, parlament a král. Ve Stock-
holmu v sále radnice Stadshuset jsou každoročně 
vyhlašovány některé z Nobelových cen. Zajíma-
vé je zásobování aglomerace teplem: z 80 % se 
jedná o obnovitelné zdroje (větrná energie, vodní 
energie, energie přílivu, geotermální energie), 

přičemž do roku 2050 chce být město na fosilních 
palivech zcela nezávislé. 

Státní uspořádání zahrnuje tři stupně správy: 
obce, regiony a kraje. Švédsko je rozděleno na 
290 obcí, které vznikly slučováním v rámci refor-
my veřejné správy. Původních obcí bylo 10x více. 
Obec je zde širší pojem než u nás, spíš bychom 
řekli středisková obec (ve Švédsku „komuna“), 
ke které patří další menší obce. Knihovnické 
služby v každé komuně zajišťuje jedna hlavní ve-
řejná knihovna, která má své pobočky v menších 
okolních obcích. 

Mimo 290 veřejných knihoven a jejich 9701)

poboček je v systému zapojeno 93 bibliobusů 
s 9 000 zastávkami v 1 112 lokalitách, které s na-
bídkou knih přijíždějí na určité místo ve stano-
venou dobu. 20 regionálních knihoven neslouží 
veřejnosti, ale veřejným knihovnám na podporu 
jejich činnosti (vzdělávání, zavádění nových 
technologií, poradenství). Dále v systému působí 
73 akademických (univerzitních), 115 nemoc-
ničních, 1 800 školních a několik set speciálních 
knihoven. Funkci národní knihovny plní Králov-
ská knihovna (Kugliga biblioteket). 

Švédské veřejné knihovny vznikaly v 19. sto-
letí a navázaly na činnost klášterních a univer-
zitních knihoven. Dobou velkého rozkvětu byla 
pro švédské knihovnictví 60. - 80. léta 20. století. 
Naopak ekonomická krize druhé poloviny 80. let 
zapříčinila omezení regionálních rozpočtů pro 
kulturu v devadesátých letech. Následovalo sní-
žení počtu knihoven, především zrušení jejich po-
boček, omezení rozsahu jejich služeb a redukce 
nákupu nových titulů. Tato omezení probíhají až 
do současné doby. Další změnu činností a funkcí 
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1) Údaj zveřejnila Švédská rada kultury v roce 2010, ostatní údaje jsou převzaty z: HELINSKY, Zuzana. Švédské 
knihovnictví. Bulletin SKIP, 2009, 18 (zvláštní číslo), s. 1-15. ISSN 1210-0927.
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veřejných knihoven způsobil obrovský nárůst in-
formačních technologií.

Podle statistických údajů švédské veřejné 
knihovny každoročně navštíví 88 milionů ná-
vštěvníků a uskuteční se 70,4 milionů výpůjček 
knih a dalších knihovních jednotek. Knihovnické 
služby jsou financovány z veřejných rozpočtů 
(stejně jako školy) a jsou poskytovány zdarma, 
nevybírá se ani registrační poplatek. Existují 
pouze sankční poplatky a poplatky za rezervaci 
dokumentů. 

Knihovní zákon začal ve Švédsku platit až 
1. ledna 1997, v roce 2004 byl novelizován. Do 
této doby zde neexistovala žádná zákonná norma 
zaměřená na knihovny. Tento zákon ovšem nede-
finuje ani minimální rozsah služeb knihoven ani 
jejich vybavení či financování. Studenti mohou 
získat knihovnické vzdělání na 5 školách v post-
graduálních dvouletých studijních programech 
zakončených titulem magistr, pak je možno po-
kračovat a dosáhnout doktorské hodnosti. Střední 
knihovnické školy neexistují. Prestiž knihovnické-
ho povolání je stejná jako u nás. Výzkum na toto 
téma se zaměřil na 100 profesí. Povolání knihov-
ník se umístilo až na 64 místě. Negativní společen-
ská pozice má vliv i na finanční ohodnocení. Ve 
srovnání s ostatními povoláními mají švédští kni-
hovníci také podstatně menší důchody. Ve Švéd-
sku pracují 3 knihovnické spolky a pro všechny 
skandinávské země je vydáván společný knihov-
nický čtvrtletník Scandinavian Library Quarterly.

Studijní pobyt ve Stockholmu jsme zahájili 
na českém velvyslanectví, kde jsme se seznámili 
se současným životem ve Švédsku. České cent-
rum se snaží rozšiřovat povědomí o české kultuře 
a literatuře. V současnosti je nejznámější českou 
spisovatelkou Petra Hůlová. O knihovnách v ko-
muně Sigtuna jsme se dozvěděli od švédských 
kolegyň a od paní Zuzany Helinsky (Češka trvale 
žijící ve Švédsku) na společném obědě. Sigtuna 
je nejstarší město Švédska, u jezera Mälaren; 
bylo založeno v roce 980 Erikem Vítězným, prv-
ním švédským králem. Navštívili jsme veřejnou 
knihovnu a zdejší Nadační knihovnu. Nadace 
v Sigtuně podporuje kromě knihovny i švédské 

spisovatele, kterým hradí stipendia a umožňuje 
jim pobyt na seminářích. 

Městská knihovna je nejnavštěvovanější ve-
řejnou knihovnou ve Stockholmu. Budova byla 
postavena v roce 1928. Centrem knihovny je 
kruhový sál s beletrií a cizojazyčnou literaturou. 
Knihovna je plně automatizována. Uživatelé 
mohou používat automaty na půjčování a vrace-
ní knih. Má 36 poboček. Mezinárodní knihovna 
ve vedlejší budově shromažďuje literaturu v cca 
80 jazycích, kterou zapůjčuje přímo uživatelům 
nebo jiným knihovnám ve Švédsku. Budovu platí 
město, na nákup literatury přispívá stát. 

Soukromá knihovna v městské části Nac-
ka (Dieselverkstadens bibliotek) byla otevřena 
v roce 2002 v bývalé továrně. Má unikátní systém 
řízení - řídí ji kolektiv pracovníků. Od obce do-
stává finance na provoz na základě plánovaného 
počtu výpůjček a otevírací doby. Plán lze překro-
čit maximálně o 5 % (při větším překročení se 
musí vyjednávat o změně podmínek). Pokud se 
plánovaných hodnot nedosáhne, knihovna musí 
peníze obci vrátit. 

Zřizovatelem Královské knihovny (Kungli-
ga biblioteket) je stát, knihovní fond obsahuje 
20 mil. tištěných dokumentů a cca 8. mil. hodin 
audio a audiovizuálních záznamů. Pracuje zde 
360 zaměstnanců s rozpočtem 300 mil. SEK 
(1 SEK = cca 3 Kč v září 2013). Počínaje rokem 
2012 musí vydavatelé a veřejné instituce dodávat 
do knihovny kopie elektronických dokumentů. 
Mikrofilmování bylo zahájeno v roce 1979, digi-
talizace je v současné době zaměřena především 
na periodika a audio a audiovizuální dokumenty, 
denně zdigitalizují až 2 000 hodin audio záznamů.

Kungliga biblioteket je jedinou knihovnou 
ve Švédsku, která zajišťuje digitalizaci národní 
produkce. Navštívili jsme také výstavní prosto-
ry, kde jsme zhlédli Ďáblovu bibli (Codex gigas). 
Rozsáhlé podzemní depozitáře jsou i pro návště-
vy z řad knihovníků uzavřeny. 

Policejní knihovna (Swedish National Police 
Academy) byla založena před 14 lety, nyní má 
7 pracovníků, z toho 5 knihovníků. Patří k univer-
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Virtuální Univerzita třetího věku 
v Dobrušce

Jana Lukešová

Možnost vysokoškolského zájmového studia 
mají od loňského podzimu senioři z Dobrušky 
a okolí, kteří se rozhodnou studovat Virtuální 
Univerzitu třetího věku (U3V) v nově zřízeném 
konzultačním středisku Dobruška. Toto konzul-
tační středisko bylo zřízeno na podnět starosty 
města Petra Tojnara, spolupracující vysokoškol-
skou institucí je Provozně ekonomická fakulta 
České zemědělské univerzity v Praze. Kontaktní 
osobou a organizátorkou výuky se stala pracovni-
ce Městské knihovny v Dobrušce Jana Lukešová.

Virtuální U3V představuje novou, moderní 
alternativu ke klasické prezenční přednáškové 
výuce U3V. Je založena na využití nových ko-
munikačních technologií a internetu, výuka má 
prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je 
didakticky přizpůsobena charakteristickým spe-
cifikům seniorského vzdělávání. Výuka Virtuální 
U3V zahrnuje skupinové přednášky, samostat-
nou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, 

které jsou přístupné všude tam, kde je dostupný 
internet.

Zájem o toto studium je v konzultačním stře-
disku v Dobrušce k potěšení organizátorů velký 

– do pilotního semestru se přihlásilo hned přes 
dvacet zájemců a spousta dalších projevila zájem 
o studium od nadcházejícího semestru. Je zkrátka 

zitním knihovnám, její rozpočet je 5,5 mil. SEK 
a denně ji navštíví průměrně 245 uživatelů z řad 
studentů, učitelů, zaměstnanců policie i dalších 
uživatelů. Poskytuje služby i vědcům a pracov-
níkům Národního úřadu pro prevenci kriminality. 

Ve všech knihovnách se nám dostalo milého 
přijetí. Seznámili jsme se s dalšími evropskými 
knihovnami a s jejich pojetím služeb. Švédští kni-
hovníci kladou velký důraz na celoživotní vzdělá-
vání. Navázali jsme také pracovní kontakty, plá-
nujeme jednu z knihovnic ze Sigtuny pozvat na 
konferenci Knihovny současnosti.
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Čtenářské kluby 
v Chlumci nad Cidlinou

Helena Holanová

Již dva roky se knihovnice Městské knihovny 
v Chlumci nad Cidlinou zapojují do práce čtenář-
ských klubů. Jedná se o projekt Nové školy, o. p. s., 
Křižíkova ul., Praha Karlín. Úkolem projektu je 
vytvořit rovné příležitosti ke vzdělání dětem se 
speciálními vzdělávacími potřebami tím, že je 
přivedeme ke knížkám a četbě a ukázat, že i vol-
ný čas strávený s knihou může být příjemný.

Do 21 čtenářských klubů ve 13 školách po 
celé ČR chodí dobrovolně asi 270 dětí. Klub vede 
pedagog a knihovník veřejné knihovny. Práce to 
vůbec není jednoduchá. Dětem představujeme 
knížky a pomalu je učíme dívat se na knížku jako 
na svého dobrého kamaráda. S knihou mohou trá-
vit příjemné chvilky, pobavit se i poučit.

Pracuji ve čtenářském klubu při ZŠ v Hlaveč-
níku. A jak takový čtenářský klub probíhá? Schá-
zíme se jednou týdně odpoledne v jednu hodinu 
ve třídě ZŠ. Naším prvním úkolem je připravit si 
příjemný prostor. Vzadu za lavicemi si rozložíme 
koberečky, polštářky a sedneme si pěkně doko-
lečka. Na úvod si zazpíváme písničku, následně 

děti „pod dohledem plyšového tygra“ vypravují 
o knížce, kterou si odnesly domů. Nikde není ře-
čeno, že ji musí přečíst. Stačí si prohlédnout ob-
rázky, číst společně se sourozenci nebo s rodiči. 
Děti se o překot hlásí, jen aby mohly povídat. Je 
to velmi důležité. Učí se vyjadřovat, spojovat si to, 
co vidí, se slovy. A pro ně to není nic jednoduché-
ho. A aby se uvolnily a protáhly nohy, následuje 
krátká pohybová aktivita, přestávka a rozdělení 
do dvou skupin na předškoláky a prvňáčky. Není 
to vždy, ale vzhledem k rozdílným dovednos-
tem dětí je to vhodné. Další část klubu většinou 
pracuji s předškoláky. Pokouším se s nimi o tzv. 
čtenářskou dílnu, v níž si každý samostatně čte 
svou knihu podle svého výběru. Proč pokouším? 
Pro takto malé děti je to náročné. Vybrat si knihu 
a říci, proč právě tuto a co je v knize zaujalo, je 
složité a je to třeba stále znovu a znovu opakovat 
společně s učitelem. Před vánočními svátky jsem 
měla jednu hodinu s prvňáčky a nestačila se di-
vit. Oni už na čtenářskou dílnu čekali, dokonce 
se dohadovali, kdo začne dřív číst. Byla jsem tím 
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Povídání o haiku

Zuzana Hloušková

Haiku je o nejznámější formou japonské poe-
zie. Jedná se o lyrický útvar s přírodní tematikou, 
který je tvořen zvukomalebným trojverším s po-
čty slabik 5–7–5, dělicí pauzou a zařazovacím 
slovem (jap. kigo). Nejvýznamnějším básníkem 
této formy poezie byl Macuo Bašó (1644–1694). 
Byl to však Masaoka Šiki (1867–1902), kdo po-
jmenoval tento útvar právě termínem haiku. Hai-
ku údajně vzniklo na jaře někdy v letech 1684–88, 
když Bašó pobýval ve své chatce u řeky poblíž 
Tokia a poslouchal, jak do šumění deště zaznívá 
vrkání holubů. Květy se chvěly v jarním vánku 
a bylo také slyšet zvuk, který vydávají žáby při 
dopadu na vodu. Naplněn hlubokým pohnutím 
vytvořil Bašó první verše budoucího a často ci-
tovaného příkladu haiku. Jeho typická stavba se 
opírá o tzv. zařazovací slovo, které vsazuje báseň 
do kontextu konkrétní roční doby. Proto se mu 
říká také „sezónní slovo“. Repertoár těchto slov 
je dán tradicí typických motivů v japonské poe-
zii. Patří k nim zejména výrazy označující počasí 
(sníh, mráz, bouře, mlha), rostliny (květy, keře) 
a živočichy (motýl, vlaštovka). Samotné slabičné 
schéma vychází z přirozeného rytmu japonské-
ho jazyka, kde se obvykle střídají pěti- a sed-
mislabičné úseky. Pro češtinu je však přirozený 
daktylotrochejský rytmus, založený na střídání 
tří- a dvouslabičných skupin s přízvukem zpravi-
dla na první slabice, což samozřejmě činí nejen 
překladatelům, ale i samotným českým tvůrcům 

haiku nemalé potíže. Důležitou roli hraje pauza, 
která rozděluje haiku do stejně velkých nebo roz-
dílně velkých významových celků. Pauza vzniká 
přirozeně přizpůsobením slovosledu, protože 
v japonské větě je sloveso obvykle umístěno na 
konci. Tyto celky se často odlišují eufonickými 
skupinami hlásek. Pro haiku je typický důraz 
na zvukomalebnost, která vzniká opakováním 
počátečních hlásek a převládáním stejných sa-
mohlásek či stejných nebo zvukově příbuzných 
souhlásek. 

Český čtenář se měl možnost s haiku sezná-
mit především díky antologii japonských básníků 
17. a 18 století, která vyšla v roce 1937 pod ná-
zvem Mléčná dráha v překladu Alfonse Bresky. 
Dílo hlavního představitele haiku Bašó s názvem 
Měsíce, květy vyšlo u nás poprvé v roce 1962 
a znovu v roce 1996. Představuje výsledek spo-
lečné práce překladatele Miroslava Nováka, který 
na téma Japonská přírodní lyrika obhájil dokon-
ce dizertaci, a Jana Vladislava, který se pokusil 
původní haiku přebásnit. Díky překladatelskému 
umu Antonína Límana se k nám v roce 2006 do-
stal i Bašóův stylizovaný cestovní deník, prolo-
žený haiku a dřevořezbami, pojmenovaný „Úzká 
stezka do vnitrozemí“ a představující opravdu 
příjemné a pohodové čtení. Snahu o zprostřed-
kování haiku české čtenářské obci vyvíjela také 
Zdenka Švarcová, díky níž spatřila světlo světa 

vidět, že se dnešní senioři chtějí udržet v dobré 
duševní kondici a i v pozdějším věku mají zá-
jem získávat nové poznatky z různých oborů, 
které studium Virtuální U3V nabízí. V pilotním 
semestru studovali zdejší účastníci Virtuální 
U3V obor astronomie – podrobněji se zabývali 
konstrukcí a vývojem slunečních hodin a sezná-
mili se s největšími astronomy rudolfínské doby 
a jejich objevy. Do dalšího semestru si dobrušští 
studenti Virtuální U3V vybrali téma Evropské 
kulturní hodnoty. 

Je zřejmé, že nabídka zájmového univerzitní-
ho studia v místě bydliště je pro seniory lákavá 
a ti aktivní ji rádi využijí. Nezbývá než si přát, 
aby tato forma studia dál rozdávala nové znalosti 
a mimo jiné také podporovala rozvíjení sociál-
ních kontaktů mezi seniory. Přáním organizáto-
rů z Dobrušky zůstává, aby kontaktní středisko 
mělo i nadále mnoho spokojených a zvídavých 
studentů. 

Více informací o projektu Virtuální U3V se 
dozvíte na webových stránkách: www.e-senior.cz .

překvapená a nadšená. Byla to pro mě odměna 
za práci, kterou jsem v klubu dělala. Věřím, že 
pro děti se čas strávený s knihou stane příjemný. 
Vždyť čtení a porozumění textu je nejlepší cesta 
k dosažení vzdělání. A o to tu přece jde. A nejen 

o něj – plnohodnotný čas trávený s knihou je cí-
lem neméně hodnotným.

Projekt čtenářských klubů je hrazen z pro-
středků Evropského sociálního fondu v rámci 
OPVK a státního rozpočtu ČR.
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Sdružení knihoven - Sekce pro akvizici

Aleš Brožek

Od ustavení této sekce uplyne sice 10 let 
až příští rok (došlo k němu na zasedání Rady 
SDRUK v Tišnově 19. dubna 2005), ale její čle-
nové se pravidelně scházejí již od roku 1991. 

Příležitostmi k setkávání akvizitérů byly 
porady knihoven s povinným výtiskem či na-
bídkovou povinností a akviziční semináře. Prv-
ní porada byla svolána do Národního muzea, 
29. června 1995, tedy před nabytím účinnosti 

zákona č. 37/1995 o neperiodických publikacích. 
Účastníci se na ní dohodli, že sjednají přesná pra-
vidla nabídkové povinnosti se Svazem knihkupců 
a nakladatelů. Zpočátku využívali týdeník Nové 
knihy. Když přestal vycházet, zvolili periodikum 
Knižní novinky a svazovou databázi České knihy. 
Proto na tyto porady, které se konají od r. 2001 
v Národní knihovně ČR každoročně, zvou šéf-
redaktory periodik Olgu Vaškovou, Janu Křeh-

knížka Issa: Můj nový rok, obsahující prozaické 
texty kombinované s verši. O tom, že haiku si na-
šlo své místo i mezi českými básníky, svědčí ně-
kolik literárních serverů, které se snaží milovníky 
tohoto japonského útvaru sdružovat a propagovat. 
Např. na webu Šedá volavka se můžeme dočíst: 

„Čekáme na další objevné možnosti k vyjádření 
naší sounáležitosti s celou Existencí, podstatou 
Všehomíru. Dle našeho názoru by mělo hajku 
vyzařovat, upozorňovat na samotné Teď v pří-
tomném Okamžiku. Je už podružné, jestli je vy-
jádřeno jedním slovem, dvěma řádkami, svatým 
mlčením nebo fotografií.“ K haiku má velmi blíz-
ko i známý výtvarník Nash, který tvrdí, že haiku 
je více obrazem než pouhou nápovědou a klíčem 
k odkrývání něčeho mnohem hlubšího. Stejně 
jako fotografie je haiku podle něj jakousi umělec-
kou zkratkou. „To, co fotograf zachytí stisknutím 
spouště, to básník haiku zachytí v sedmnácti sla-
bikách. Letní náladu, vůni podzimu, smutek nad 
ztrátou přítele, radost z krásného úsvitu, humor, 
ironii i moudrost. A to vše plné emocí, přestože 
pečlivě ukrytých za zdánlivě všedními a nezú-
častněnými slovy,“ sděluje výtvarník na svém 
blogu. Haiku evidentně učarovalo i básníkovi 
a předsedovi českého PEN klubu Jiřímu Dědeč-

kovi, jak lze soudit z názvu i obsahu jeho nedáv-
no vydané sbírky Haiku, haiečku. Hned na první 
stránce vás možná stejně jako mě osloví tyto ver-
še: „Déšť na sklo buší/vodě je venku zima/otví-
rám okna.“ Anebo tato: „Mlhou se tyčí/jen temný 
obrys kopce/Vedla tam cesta.“ Je třeba říkat něco 
víc? O stoupající oblibě haiku svědčí také iniciati-
va Pavla Martince, díky které vyšel na konci dub-
na 2013 sborník Míjím se s měsícem, představují-
cí reprezentativní vzorek českého a slovenského 
haiku z tvorby 30 autorů.

Zdroje:

DĚDEČEK, Jiří. Haiku haiečku. 1. vyd. Praha: 
Galén, 2008. 95 s. P.S.; sv. 4. ISBN 978-80-
7262-575-8.

KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. 
2., přeprac. vyd. Praha: Albatros, 1997, 573 s. 
ISBN 80-00-00527-1.

KRÁTOŠKA, Martin, MARTINEC, Pavel (eds.). 
Míjím se s měsícem. Praha: DharmaGaia, 2013, 
181 s. ISBN 978-80-7436-033-6. 

MATSUO, Bashō. Měsíce, květy: výbor z bás-
ní haiku. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 1996, 169 s. 
ISBN 80-204-0615-8.
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lovou a od roku 2008 Milana Šilhana. Členové 
sekce bázi všemožně propagují mezi nakladateli, 
takže 900 nakladatelů pomocí ní nabídlo ke koupi 
už přes 63 tisíc knižních titulů.

Akviziční semináře se vyvinuly z pracovních 
setkání pracovníků doplňování ze státních vědec-
kých knihoven. Na základě jednání ředitelů SVK 
18. června 1991 pozvala akvizitéry ředitelka SVK 
PhDr. Jiřina Kádnerová (tehdy ještě Bínová) do 
Kladna. Dne 4. září 1991 přijelo 9 pracovníků od-
dělení doplňování a autor těchto řádků, aby spo-
lečně s kladenskými kolegy diskutovali o profilaci 
fondů, povinných výtiscích a krajské katalogizaci 
(v té době ještě fungoval systém, kdy většina SVK 
zhotovovala a rozmnožovala papírové katalogizač-
ní lístky a poskytovala je okresním a jiným knihov-
nám v kraji). Výsledkem bylo rozhodnutí, že se 
akvizitéři budou střetávat každoročně na setkáních, 
která budou společně připravovat ředitelé ústecké 
a kladenské knihovny a kam budou zvát i další 
knihovny. Proto 1. dubna 1992 přijelo už 24 akvi-
zitérů, aby se zúčastnili předvádění databází ISBN 
a NAKL a prezentace dvou distribučních firem. 

Setkání 12. května 1993 mělo již charakter 
semináře. Zaznělo na něm pět přednášek, a to 
o akvizici tuzemské i slovenské literatury, návrhu 
novely zákona o povinných výtiscích, agentuře 
ISBN a o automatizaci akvizice. Další seminář si 
už dal do názvu pořadovou číslovku čtyři. Mimo-
řádně se nekonal v Kladně, ale v Liberci. Téměř 
70 zúčastněných si vyslechlo 1. června 1994 re-
ferát o agentuře ISBN a o automatizaci akvizice 
v SVK Plzeň, diskutovalo s distributory, zástupci 
nakladatelských svazů a nakladatelů (AIP, OPA, 
Exact Service, redakce Nové knihy). Na progra-
mu 5. akvizičního semináře v Kladně 14. června 
1995 byla akvizice domácí neperiodické produk-
ce v olomoucké a karlovarské knihovně. O rok 
později, 12. června, akvizice v táborské a brou-
movské knihovně, akvizice audiálních doku-
mentů a nákup na knižních aukcích. 7. akviziční 
seminář se zabýval periodickým tiskem, 8. semi-
nář elektronickými nosiči, skripty, učebnicemi 
a internetem jako akvizičním zdrojem, 9. seminář 
finančními úsporami knihoven, analýzou webů 

českých nakladatelství a regionální literaturou. 

10., jubilejní akviziční seminář proběhl 
11. května 2000 v Ústřední zemědělské knihov-
ně v Praze s přednáškami: Akviziční semináře 
pohledem distribuční firmy, Činnost muzejních 
knihoven v oblasti akvizice, Problematika ná-
kupu knih pro pobočky ve veřejné knihovně. 
11. akviziční seminář měl na programu elektro-
nické dokumenty, skripta a vysokoškolské učeb-
nice, webové stránky a internetová knihkupectví, 
12. akviziční seminář seriály, prezentace firem 
dodávajících plné texty seriálů a distributory tis-
ku, 13. akviziční seminář regionální dokumenty. 
Počínaje 14. akvizičním seminářem se přestali 
akvizitéři sjíždět do Kladna, ale byli zváni do 
větších měst. V liberecké knihovně si vyslechli 
přednášky o akvizici literatury pro děti a mlá-
dež, v olomouckém muzeu o databázi produkce 
vysokoškolských vydavatelství, doplňování vy-
sokoškolských učebnic a doporučené literatury, 
akvizici na knižních veletrzích ČR, SR, zahraničí 
a šedé literatuře, na královéhradecké univerzitě 
o hudebních dokumentech, globálním trhu, mu-
zikologické literatuře, internetovém obchodu ad. 
V červnu 2007 zavítali akvizitéři do Ústí nad La-
bem, aby se dozvěděli o aktualizaci a vyřazová-
ní knihovního fondu, rok nato do Prahy, aby se 
podělili o zkušenosti s akvizicí deziderát a jejich 
získáváním v antikvariátech či s dary a právně-

-ekonomickou stránkou darovaných knih. Další 
rok cestovali do nové knihovny v Hradci Králové, 
kde se hovořilo o akvizici dokumentů prostřed-
nictvím distributorů, knihkupců a nakladatelů. 

20. seminář hostila nová budova Národní 
technické knihovny a účastníkům nabídla před-
nášky zvlášť vhodné pro toto jubileum (Dvacet 
akvizičních seminářů - dvacet inspirujících setká-
ní, Od státu k privátu aneb Cesty vydávání knih 
v ČR za uplynulých 20 let, České noviny a časo-
pisy včera, dnes a zítra… Elektronické dokumen-
ty v knihovnách z pohledu akvizitéra, Jak blízká 
je rekonstrukce akviziční práce ve velkých ve-
řejných knihovnách České republiky? Možnosti 
automatizované akvizice elektronických časopisů 
pomocí nástrojů pro online archivaci webu, Malé 
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Regionální výbor SKIP 08 informuje

Božena Blažková

V současné době má region 08 celkem 80 in-
dividuálních členů (z toho je 21 členů z Hradec-
ka, 15 z Jičínska, 5 z Rychnovska a 4 z Trutnov-
ska, ostatní členové jsou z Pardubického kraje 
a z části kraje Vysočina, které jsou také součástí 
skipového regionu 08), 79 institucionálních členů 
(z toho je 9 knihoven z Hradecka, 7 z Jičínska, 
7 z Náchodska, 7 z Rychnovska a 10 z Trutnov-
ska, ostatní knihovny jsou opět z Pardubicka 
a z Vysočiny).

O významnějších akcích organizovaných 
regionálním výborem ve zpravodaji pravidelně 
informujeme. Začátkem března proběhne val-
ná hromada, která bude doplněna přednáškou 

Mgr. Jany Polákové, PhD., Specifikace komuni-
kace s Romy s ohledem na prostředí knihoven. 
Výroční zpráva za loňský rok a plán akcí na rok 
2014 jsou všem členům k dispozici na webo-
vých stránkách: http://www.skip.knihovnahk.cz/ 
. Stránky jsou pravidelně aktualizovány a dávají 
všem zájemcům možnost seznámit se s bohatou 
činností naší regionální organizace. Pokud vás 
cokoliv z plánovaných akcí zaujme, máte mož-
nost požádat o bližší informace a případně se i na 
některou akci přihlásit. Rádi mezi sebou uvítáme 
další kolegy a kolegyně.

Informace o celostátních akcích naleznete na 
adrese: http://www.skipcr.cz/ .

DOPORučuJEME DO vAŠICH FONDů

Recenze knihy Jičínské zdravotnictví, lázně 
a sociální péče napříč staletími

Andrea Součková

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně vydala ke 
konci loňského roku v edici Jičínsko již osmou 
publikaci, nazvanou Jičínské zdravotnictví, lázně 
a sociální péče napříč staletími.1) Křest knihy se 
uskutečnil 20. listopadu od 18.00 ve zmiňované 
knihovně. Slavnostního aktu se zúčastnil i sám 
autor - Miroslav Bartoň - ekonom s dlouhodo-
bým zapálením pro regionální historii. Tento 
zájem podnítil již v minulosti vznik několika ti-
tulů: Pohledy do minulosti Markvartic, Pohledy 
do minulosti Ostružna, Příspěvek k dějinám hos-
podářského vývoje Jičína od konce 19. století do 
současnosti (taktéž v edici Jičínsko).

Kniha je formálně strukturována do dvaceti 
dvou kapitol, přesto jak sám název napovídá, po 
obsahové stránce lze knihu rozčlenit do tří hlav-
ních tematických celků. Autor klade důraz přede-
vším na historii a vývoj jičínského zdravotnictví 
od 15. století do současnosti. Velmi podrobně 
se zabývá 20. stoletím v souvislosti s výstavbou 
a vývojem jičínské nemocnice - její přestavbou 
a modernizací, jednotlivými odděleními a jejich 
personálním obsazením. Nechybí ani informace 
o současném stavu zmíněného zdravotního zaří-
zení. Značnou pozornost si zaslouží také text, ve 
kterém se dovídáme o vývoji různých lékařských 
profesí, ať už se jednalo o všeobecně více či méně 
uznávané a přijímané obory. Kromě primářů jsou 
tu zastoupeni praktičtí a odborní lékaři, zubaři, 
zdravotní sestry, porodní asistentky a báby, li-
doví léčitelé a další související obory zabezpe-
čující zdravotní péči. V druhé tematické části 
se M. Bartoň zaměřil na lázně a dětské léčebny. 
Kapitola se jmenovitě věnuje lázním v Bělohradě, 
Železnici, Mlázovicích, Ostružně a Sedmihor-

kách. Prostřednictvím třetího a zároveň posled-
ního tematického okruhu autor přibližuje proble-
matiku sociální péče. Čtenáři zjistí, jaké instituce 
pro podporu sociálně znevýhodněných fungovaly 
v Jičíně a okolí v 19. a 20. století a jaké naleznou 
v okrese v současnosti.

V doslovu Miroslav Bartoň věnuje knihu „ob-
čanům a přátelům Jičína a nejbližšího regionu…, 
aby je poučila a potěšila“. Jak sám autor uvádí, 
publikace může sloužit všem, kteří mají zájem 

1) BARTOŇ, Jaroslav. Jičínské zdravotnictví, lázně a sociální péče napříč staletími. Jičín: Knihovna Václava 
Čtvrtka, 2013. 248 s. ISBN 978-80-905342-1-6. 

zamyšlení nad akvizicí e-knih a jejich zpřístup-
nění pro čtenáře prostřednictvím čteček, E-čtečky 
a projekt Gutenberg). 

Poslední tři semináře byly dvoudenní, protože 
druhý den počítaly s návštěvou knižního veletrhu. 
V r. 2011 v Havlíčkově Brodě zazněly přednášky: 
Současné trendy a problémy v nákupu zahraniční 
literatury, Akviziční zdroje pro česká periodika, 
Nové modely práce s elektronickými knihami 
v knihovnách, Spolupráce oddělení služeb a od-
dělení akvizice s přihlédnutím k novým službám 
a technologiím - praxe v SVK HK, Vyhláška 
o veřejných zakázkách a akvizice, Zkušenosti 
s internetovými knižními obchody v Severočeské 
vědecké knihovně v Ústí nad Labem, Dezideráta 
aneb zkušenosti s on-line formulářem v systému 
ALEPH, Několik poznámek k akvizici DVD s fil-
my. O rok později v Ostravě se hovořilo o akvi-
zici dokumentů v době krize, využití institutu ve-
řejná zakázka při nákupu dokumentů v Knihovně 
J. Mahena a v Knihovně města Ostravy, akvizici 

polské knižní produkce v ČR, akvizici v Krajské 
knihovně v Pardubicích, akvizice komiksů, ISBN, 
mezinárodní výměně publikací, PDA jako novém 
způsobu akvizice zahraniční literatury, praktic-
kém využití metody konspektu, nástupci Tech-
nického ústředí knihoven a o firmě Pemic Books. 

Kvůli zatím poslednímu semináři se akvizité-
ři vrátili do Havlíčkova Brodu. Čekali tam na ně 
kolegové s vystoupeními nazvanými Akvizice za 
časů krize - rozhodující je obsah, Knihovna/Kniž-
nica - pokračování tradice…, Získávání povinného 
výtisku ve VKOL, Co nového ve výměně publi-
kací, (Ne)tradiční formy akvizice ve vysokoškol-
ském prostředí, Akvizice českých e-knih, EBSCO 
eBooks: Akviziční modely a flexibilita rozvoje 
fondu, Překladatelská cena Skřipec - smysl a kri-
téria, Ohlédnutí za 40 lety práce v akvizici, Obec-
ní zpravodaje Moravskoslezského kraje a jejich 
elektronické zpřístupňování, Regionální literatura 
v knihovně SVK Plzeňského kraje, Už konečně 
nakupujete DVD s českými i zahraničními filmy?



36 U NÁS • JARO 2014 U NÁS • JARO 2014 37

KNIHOvNICKé vZPOMíNKy
dozvědět se něco o historii na Jičínsku. Zejména 
však shledávám dílo přínosné pro lékaře a další 
profese působící v oblasti zdravotnictví a pro 
historiky zabývající se Jičínskem, kteří zde mo-
hou nalézt mnoho zajímavých informací. Velmi 
užitečný by pro tyto odborníky mohl být rozsáhlý 
soupis informačních zdrojů uvedený na konci ti-
tulu, ze kterého lze vysledovat, odkud autor čer-
pal. Z pohledu laika, kterým v obou zmíněných 
oblastech (zdravotnictví, historie Jičínska) oprav-
du jsem, hodnotím knihu velmi kladně. Uceleně 
pojednává o problematice - historii zdravotnictví 
na Jičínsku, dává ji do kontextu s politickým, spo-
lečenským vývojem v celé zemi tak, aby čtenář 
skutečně pochopil celou šíři popisované situace. 
Text se nezaměřuje pouze na zdravotnictví, ale 
popisuje i související oblasti, díky čemuž také 
přispívá k jejich porozumění. Publikace zahrnuje 
velké množství jmen, která se v textu často opa-
kují, v tomto ohledu mi byla podporou Galerie 

významných autorů spjatých s Jičínem. Kapitola 
obsahuje abecedně seřazené významné lékaře na-
rozené, studující, žijící nebo pracující v Jičíně. Ke 
každé osobě je uveden stručný životopis, ze které-
ho vyplývají jeho/její hlavní zásluhy, jež přispěly 
ke zkvalitnění lékařské péče. I přes tuto pomůcku 
v podobě seznamu význačných lékařů mě záplava 
jmen občas přemohla. Stejně jako já i čtenáři jis-
tě ocení obrazový materiál, který doprovází text 
a vhodně tak dokresluje popisovanou skutečnost. 

V souvislosti s popisovanou knihou se jeví 
vhodné připomenout minulé číslo zpravodaje, 
kde jste mohli nalézt článek pojednávající o kraj-
ské tematické knihovnické kampani, jež pro rok 
2014 nese název Bohatství regionálních fondů 
a informací v našich knihovnách. Vyhlášené 
roční téma chce podpořit propagaci těchto infor-
mací, protože tvoří součást bohatého kulturního 
dědictví regionu. Doporučujeme tak knihovnám 
obdobné publikace více propagovat a využívat.

Knihovna v posledním desetiletí přepisovala 
svoje dějiny – 2. část

Věra Sílová

vzpomínka druhá - akce knihovny
Jako korálky na náhrdelníku se mi vedle sebe 

řadí vzpomínky na akce pořádané naší knihov-
nou. Mezi všemi mi však do popředí vystupuje 
velmi úspěšný večer s netradičním vychovatelem 
a psychologem psů R. Desenským. Před besedou 
se do knihovny dostavil takový přírodní člověk, 
celý zablácený a umáchaný, z kterého se vyklubal 
právě pan Desenský. Mne polilo horko a říkala 
jsem si, jak toto dopadne! Přivezl si s sebou totiž 
psa, a protože bylo velké horko, pes se byl před 
besedou ochladit v řece Labi. Protože pejsek veli-
kosti malého telete byl velmi přátelský, brzy jsem 
vypadala jako pan Desenský. Nakonec mi to ani 
nevadilo. Beseda byla úžasná, pan Desenský nás 

provedl zákruty psí duše, o kterých napsal nejed-
nu knihu. Kdyby se tehdy dala knihovna nafouk-
nout, byli bychom tak učinili. Tolik lidí se nikdy 
předtím a nikdy potom v knihovně jeden večer 
nesešlo. Přišli pejskaři a i ti, co ho znali z televiz-
ních pořadů jako neortodoxního, zajímavého psí-
ho vychovatele a vypravěče. A pak mi v paměti 
vyvstává dopoledne se spisovatelkou Marcellou 
Marboe. Z původní besedy se nakonec vyklubala 
akce s mezinárodní účastí. Tehdy totiž do Studij-
ní a vědecké knihovny v Hradci Králové přijela 
vysoce postavená delegace ze Slovenska, která se 
zajímala o činnost a akce knihoven. Hradecké me-
todické oddělení je přivezlo právě k nám na bese-
du pořádanou pro školy. Protože tam byl i zástup-
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ce slovenského ministerstva kultury, pozvali jsme 
i našeho starostu Ing. Klepsu a tehdejší místosta-
rostku Ilonu Kupkovou. Tedy akce na nejvyšší 
úrovni, ale bavili se všichni. Naše děti, Slováci 
i vedení našeho města. Zapomnělo se na oficia-
lity a všichni se nechali okouzlit bezprostředností 
této spisovatelky. Krásná byla i beseda se spiso-
vatelkou Marií Kubátovou, která udělala výjimku 
z pravidla jen a jen pro naši knihovnu. Na besedy 
pro vysoký věk již nejezdila, měla však velmi přá-
telský vztah s naším uměleckým fotografem Vác-
lavem Novákem, který v minulosti doplňoval její 
knihy svými nádhernými fotografiemi. Paní Ku-
bátová posluchače okouzlila vytříbenou češtinou, 
kultivovanou mluvou, laskavostí a poslouchat její 
vyprávění byla lahůdka. Vzpomínat na všechny 
besedy jde, psát o nich ale ne, to by nestačila jed-
na kniha. Vždyť v knihovně byly besedy každý 
týden, staraly se o ně kolegyně Eva Kašparová, 
Martina Sílová a zejména Jana Malá, pracovnice 
dětského oddělení, která dvakrát v týdnu připra-
vovala besedy pro školní družiny. 

O besedách dost, nedostalo by se na dal-
ší vzpomínku. Tou je literární soutěž, která má 
v knihovně dlouholetou tradici. Když se zamys-
lím nad jednotlivými ročníky, snad nejúspěšnější 
byl 21. ročník v roce 2004. Na téma „Kdybych 
byl prezidentem“ psalo téměř 300 mladých po-
tenciálních prezidentů. Téma vypsané naší kni-
hovnou zaujalo i média. Chopil se ho Klub Do-
mino, Dětská tisková agentura, nad jejíž činností 
přijal záštitu český výbor UNICEF a jež je nosite-
lem mimořádné novinářské ceny Ferdinanda Pe-
routky. Dětská tisková agentura vystavila práce 
vítězů jaroměřské literární soutěže v „Malých /ale 
našich/ novinách“ pod záhlavím „300 jaroměř-
ských prezidentů“. Zveřejněním prací se všichni 
z celé republiky seznámili nejen s pracemi oce-
něných vítězů, ale i s činností Městské knihovny. 
Byla i témata, která vzbudila nelibost pedagogů. 
Vzpomínám si na jedno, které se nelíbilo - „Jak 
jsem naštval svého učitele“. Myslím, že to byla 
josefovská škola, která se nechtěla zúčastnit, pro 
ně jsme tedy změnili název a děti psaly „Jak jsem 
potěšil svého učitele“. Mladých spisovatelů bylo 
každoročně dost, číst práce bylo potěšením i bi-
čem na nás. Pokud děti psaly rukou, dalo nám 

mnohdy velkou práci rozluštit, co napsaly. Práce 
napsané na počítači jsme vítali. Jsem ráda, že tra-
dice literárních soutěží pokračuje. Vždyť v roce 
2013 již soutěž vstoupila do 30. ročníku a je mož-
né, že píší děti již v druhé generaci.

vzpomínka třetí – pracovníci knihovny
Třetí vzpomínku věnuji svým milým kolegy-

ním a kolegům. Pracovníci knihovny se téměř 
po celé mé působení ve funkci ředitelky nemě-
nili. Velká změna nastala ale rokem 2001. Nej-
prve se k nám nastěhovala naše zodpovědná 
hlídačka účtů a financí Marta Andrejsová. Díky 
rekonstrukci se zvětšilo zázemí pro pracovníky 
a ona konečně měla volné pracovní místo. Pan 
Opic, důchodce a jediný muž v našich knihovnic-
kých řadách, všeuměl a psycholog rozháraných 
knihovnických duší, se rozhodl, že bude nadále 
užívat zaslouženého odpočinku a skončil kon-
cem roku. Zároveň s ním skončila i paní Naďa 
Doležalová, pracovnice pobočky Na Zavadilce, 
důchodkyně a také výborná režisérka ochotnic-
kého souboru Vrchlický v Jaroměři. Skončila 
i Jaroslava Tomanová, knihovnice, která do 
knihovny v Jaroměři nastoupila již v roce 1954 
a strávila zde bez dvou let celé půlstoletí, neu-
věřitelných 48 let. V posledních letech chodila 
do knihovny jen na pár hodin, nechtěla však bez 
ní být a teprve naléhání rodiny ji přimělo zůstat 
doma. O to smutnější pro nás byl rok 2004, kdy 
nás opustila navždy. V roce 2002 nastoupila po 
paní Doležalové do pobočky Na Zavadilce He-
lena Šolcová, knihovnice původně na Hořičkách, 
která se vyznala v knihovnické práci a kolektiv 
znala z různých knihovnických akcí. Další změnu 
v tomto roce ohlásila Martina Nováková. Z Nová-
kové byla najednou Priharová a v očekávání ra-
dostné události v rodinném životě se s knihovnou 
rozloučila na tři roky, později to však bylo jinak. 
Protože radostné události pokračovaly, zůstala 
doma další roky a do knihovny se po letech vráti-
la bohatší o dva výhonky. V létě toho roku po ní 
nastoupila do josefovské pobočky Martina Sílová 
a na podzim doplnila naše řady Jana Chotěborská, 
která dostala na starost střediskový fond a ves-
nické knihovny. Kolektiv pracovníků knihovny 
pak ještě doplňovaly dlouholeté stálice, tedy Eva 
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KDO JE

Bc. Kateřina Hubertová se představuje

Kateřina Hubertová

Představujeme novou členku redakční rady, 
vedoucí metodického oddělení Knihovny města 
Hradce Králové a předsedkyni RV SKIP 08 Vý-
chodní Čechy.

Jaká knížka je na nočním stolku?  
 Obvykle smršť různého. Dobrodružný román 
vedle naučné publikace, humoristické povídky 
vedle kuchařky, domácí autor v družném sou-
sedství se zahraničním. Beru horory, fantastiku… 
z naučného vždy podle momentálního zájmu. 
A mě zajímá skoro vše. Ale nestíhám…

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka  
 Bakalářskou práci jsem psala na téma Satur-
nin. Byla to má nejoblíbenější kniha. Je pravda, 
že skoro roční práce nad ní mi dojem trochu 
zkazila, ale mám dojem, že se situace vylepšuje 
a zase brzy bude to období, kdy Saturnina budu 
moci. ;)

O čem by měla být knížka, jejíž děj bys chtěla 
prožít?  
 Nemám vlastní příběh. Osobně prožívám 
všechny příběhy, které ze stránek knih vykouk-
nou. Můžu být kýmkoliv. 

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé 
setkání s knihovnou)  
 Jako malá holčička jsem nejprve chtěla být he-
rečkou a pak hned přišla fáze, kdy jsem chtěla být 
knihovnicí. Vášnivý čtenář byl ze mne ve chvíli, 
kdy jsem se naučila číst. A knihovnicí jsem chtěla 
být proto, abych si mohla v práci číst. ;) 

Co tě (vás) v knihovně nejvíce baví?  
 Práce metodika je v současné době velmi ko-
šatá. Je nutné řešit stále nové a nové problémy, 
hledat řešení pro nové situace. Rozhodně si ne-
můžu stěžovat na nudu a stereotyp. A tak práce 
utíká a vlastně i baví. S přestěhováním do nové 
budovy máme najednou i jiné pracovní úkony, 
které dříve nebyly nutné. Třeba exkurze. A ty 
jsou zatím pro mne skutečně zábavou. Nervozita 
s člověkem cloumá, když má mluvit před cizími 
lidmi, ale když se to překoná, je to radost.

Jak si poradíš (poradíte) s tzv. „otravným“ 
čtenářem, případně kolegou?  
 Pozice metodika mne částečně chrání před 
těmi klasickými nepříjemnými čtenáři. Ale i tak 
prostě každý z nás čas od času narazí na nepří-
jemného spoluobčana. Tak asertivně a nenechat 
se znechutit.

Co tě (vás) zaručeně naštve?  
 Nespolehlivost, neplnění slibů, lži a pomluva.

čím děláš (děláte) nejčastěji radost svým blíz-
kým?  
 Knihou. ;) Ne, vážně. Většinou to tak opravdu 
je, ale z prostorových důvodů brzdím, a to i ostat-
ní rodinné příslušníky. Jsme praštěná rodina. Kni-
hy se u nás kupují opravdu dost. Dokonce jsem 
vysledovala, že u některých knih chce každý člen 
rodiny mít vlastní výtisk! To je pak výhra pro 
knihkupce.

Oblíbený citát na závěr  
 Co Tě nezabije… ;)

Do čísla přispěli:
Mgr. Jana Benešová – Knihovna Václava Čtvrtka Jičín, Božena Blažková – Studijní 
a vědecká knihovna v Hradci Králové, Ing. Aleš Brožek – Severočeská vědecká knihovna 
Ústí nad Labem, Bc. vladimíra Buchtová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci 
Králové, Mgr. Barbora čižinská – Knihovna města Hradce Králové, Edita Horní – 
Obecní úřad Rudník, Mgr. Michaela Hašková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci 
Králové, Mgr. Zuzana Hloušková – Spolek přátel krásného slova Hradec Králové, 
Bc. Helena Holanová – Městská knihovna Chlumec nad Cidlinou, Bc. Kateřina Hubertová 

– Knihovna města Hradce Králové, Mgr. lucie Jirků – Studijní a vědecká knihovna v Hradci 
Králové, Mgr. Petra landsmannová – Knihovna města Hradce Králové, Mgr. Pavlína 
lonská – Městská knihovna v Praze, Bc. Jana lukešová – Městská knihovna Dobruška, 
Marta lelková – Městská knihovna Náchod, Mgr. Růžena Matěnová – Knihovna města 
Hradce Králové, Bc. Ivana Novotná – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 
Bc. Marcela Procházková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, věra Sílová – 
Městská knihovna Jaroměř, Mgr. Andrea Součková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci 
Králové, Mgr. vanda vaníčková – Palackého univerzita Olomouc, Helena vejvarová – 
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Dana víchová – Místní knihovna v Lukavci.

Krajská knihovnická 
konference 2013Kašparová v oddělení pro dospělé, Jana Malá 

v dětském oddělení, Marta Valešová v oddělení 
zpracování fondu. Paní Jaklovou, která se starala 
o úklid, nahradil její manžel, pan Jakl, který se 
doposud staral o čistotu v josefovské knihovně, 
a toho posléze nahradila v jaroměřské i josefov-

ské knihovně paní Mária Petráková. Kolektiv 
pracovníků jsem doplňovala já, Věra Sílová, kte-
rá v roce 2009 oslavila výročí čtyřiceti let práce 
v knihovnictví. Když jsem v únoru 2011 končila, 
byl to v oboru můj 42. rok.



Akce knihoven pro veřejnost:

Dny, které stojí za to připomenout:

Knihovnické akce pro Královéhradecký kraj:

Celostátní akce:

4. 4. Noc s Andersenem
6.-12. 9. Týden knihoven

16. 11. Den poezie (Máchovské dny)
29. 11. Den pro dětskou knihu

2. 4. Mezinárodní den dětské knihy
7. 4. Den vzdělanosti

23. 4. Světový den knihy a autorských práv
15. 5. Den rodin
17. 5. Světový den informa ní spole nosti
1. 10. Mezinárodní den seniorů

15. 4. Grafický design – workshop
29. 4. Regionální fondy SVK a jejich vyu ití v praxi
16. 5. Redak ní rada zpravodaje U nás
31. 5. Exkurze knihovníků do Pardubického kraje
19. 6. Porada metodi ek

Vychází letní íslo zpravodaje U nás
15. 8. Redak ní rada zpravodaje U nás

9.-11. 9. Knihovnická dílna v Ji íně
18. 9. Porada ředitelek pověřených knihoven

Vychází podzimní íslo zpravodaje U nás
15. 10. Vyhlá ení krajského Knihovníka roku 2014
31. 10. Redak ní rada zpravodaje U nás
25. 11. Krajská knihovnická konference
4. 12. Porada metodi ek

Vychází zimní íslo zpravodaje U nás

15.-16. 4. OKNA (O KNihovnických Aktivitách) – KMHK
15.-18. 5. Svět knihy – Praha
17.-18. 5. Knihovnický happening v rámci akce Hrabalovo Kersko
27.-28. 5. INFORUM – Praha
28.-30. 6. Setkání s loutkou Chrudim

9.-11. 9. Konference Knihovny sou asnosti – Olomouc
18.- 20. 9. Co venkovské knihovny umějí a mohou – Ratí kovice
26.-27. 11. konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě – Praha

Dal í informace: http://old.stk.cz/Akce/Prehled.html
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Dal í informace: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/E--metodika/Odborne-akce.aspxš

Hrabalovský rok
knihovnách!


