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Obálka:
Knihovna v Pecce – knihovna pro všechny,
Nechte občas výuku na nás (Lekce informačního vzdělávání v SVK)
Foto nad Do čísla přispěli:
Výjezdní zasedání redakční rady v Pecce a v Bělé u Pecky
Příloha pro profesionální knihovny:
Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje v roce 2013.
Statistická ročenka. CD.
Fotografie použité v tomto čísle jsou z archivu jednotlivých knihoven
nebo z jejich webových stránek.

Dlouho jsem zvažovala, jak vlastně začít,
jakým způsobem svůj první editorial pojmout.
V otevřeném textovém editoru na mě „nebezpečně“ blikal kurzor a dával mi jasně najevo, že
už bych se měla pustit do psaní. Čekala jsem,
zda se něco stane, zda mě náhle něco „osvítí“,
ale jak sami víte, zázraky se většinou nedějí na
počkání. Úvahy a pochybnosti nakonec rozpustila paní Blažková radou, že bych se měla prostě
a jednoduše představit.
Na Slezské univerzitě v Opavě jsem vystudovala obor informační studia a knihovnictví.
Hledat zaměstnání jsem začala již při studiu na
vysoké škole, ale nebyla jsem v tomto směru
dlouhou dobu úspěšná. A tak když mi zavolala
paní ředitelka Svobodová a zeptala se, zda bych
měla stále zájem o místo v knihovně, neváhala
jsem a hned druhý den ráno stála před budovou
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
Přestože se jednalo pouze o záskok, byla jsem
vděčná za příležitost získat praxi v oboru, což
v dnešní době pro mnoho absolventů není vůbec
nic jednoduchého. Vstřícné a milé knihovnice
z oddělení bibliografie mě naučily, jak zpracovávat regionální články. Díky každodenní práci
s periodiky jsem se měla možnost seznámit nejen s Královéhradeckým krajem, ale také s mnoha regionálními knihovnami a jejich aktivitami.
V knihovně se mi zalíbilo, a tak jsem se přihlásila na výběrové řízení na vedoucí oddělení služeb knihovnám a šéfredaktorku knihovnického
zpravodaje U nás. Vzhledem k vysokým požadavkům na pracovní pozici jsem ani nedoufala,

že bych mohla zmíněné místo opravdu získat,
ale nechtěla jsem později litovat promarněné
šance. Zadařilo se. Od nového roku jsem změnila působiště a přestěhovala se o dvě patra níž do
kanceláře oddělení služeb knihovnám. Zajímavá
a nestereotypní práce vyžaduje neustálé vzdělávání, sledování novinek a trendů v oboru. Pro
„nováčka“, jako jsem já, to znamená v tuto chvíli
především „dohánění“ věcí, které jsou pro zkušené kolegy či kolegyně samozřejmostí. Jedna
z bývalých metodiček mě upřímným výrokem:
„Nebojte se, za sedm roků se do toho dostanete!“
příliš neuklidnila. Metodika je „běh na dlouhou
trať“. Nezbývá než se snažit, aby se mi nakonec
ten „maraton“ podařilo uběhnout.
Mimochodem, titulek, který zde vidíte, vymyslela právě paní Blažková, když mi přišla do
SVK, stejně jako už poněkolikáté tento rok, poradit, tentokrát s pořádáním výjezdního zasedání
redakční rady. V tu dobu v SVK probíhal také
základní knihovnický kurz, jehož organizaci
mám na starosti, a tak jsem „poletovala“ střídavě mezi kanceláří a učebnou. Jak jste jistě sami
také několikrát poznali nebo teprve poznáváte,
začátky jsou těžké, a tak je „nováčkům“ někdy
„ouvej“. Z této situace, kterou bych definovala jednoduše jako „nevím, kde mi hlava stojí“,
přirozeně vyplynul název vámi právě čteného
článku. Na závěr bych ráda poděkovala paní
Blažkové, že ještě neodešla naplno se věnovat
vnoučatům, ale že si také našla čas na mé zaučování, za cenné rady a především trpělivost.
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Knihovna v Pecce – knihovna pro všechny
Lenka Knapová
Městečko Pecka se nachází v krásné podkrkonošské krajině. Dominuje mu stejnojmenný hrad,
který v sezoně láká mnoho turistů. Místní knihovna
je umístěna v centru města – v historické budově
radnice. V roce 2009 byla provedena celková
rekonstrukce objektu spolu s rozšířením prostor
knihovny, hrazená z dotace EU. Od ledna 2013
vede knihovnu nová knihovnice – autorka článku.
Hned zkraje loňského roku proběhly v knihovně
některé změny – knihovna rozšířila svoji půjčovní
dobu o dvě hodiny týdně a o jeden půjčovní den.
Také čtenářský průkaz získal nový design. Nejenže
zde čtenář najde veškeré údaje o knihovně, ale
průkazky zaujaly uživatele i moderním stylem
a barevností. Hlavním důvodem výměny bylo
zrychlení půjčovních služeb, neboť průkaz je
vybaven čárovým kódem. Dále byl do knihovny
zakoupen nový knihovnický systém, který podporuje veškeré moderní trendy a technologie. Letos
je pro změnu v plánu pořídit také nový online
webový katalog a zkvalitnit tak elektronické
služby pro uživatele. Novou podobu také dostaly
webové stránky knihovny, o čemž se můžete sami
přesvědčit na www.pecka.knihovna.cz .
Do knihovny byly zapůjčeny zajímavé a čtenářsky atraktivní knihy z výměnného fondu Knihovny
Václava Čtvrtka v Jičíně, se kterou je ve všech
směrech výborná spolupráce. Díky tomu a díky
službě MVS může peckovská knihovna uspokojit
i ty nejnáročnější požadavky čtenářů. A nutno
podotknout, že je toho hojně využíváno a čtenáři
si prakticky neustále chválí pestrou nabídku zajímavých titulů. Další knihy byly získány nákupem
a také prostřednictvím grantu Ministerstva kultury
z projektu „Česká knihovna“. Tím je zajištěn dostatek kvalitní české literatury, která nyní vychází.
Velká nabídka knih a rychlé dodání chybějících
titulů se projevilo nejen na nárůstu výpůjček, ale
i na navýšení počtu čtenářů.
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V březnu loňského roku začal při knihovně
fungovat „Klub maminek s dětmi“. Při slavnostním
zahájení činnosti tohoto klubu získala knihovna
darem malé loutkové divadélko, které využila na
představení pro děti z MŠ a pro činnost klubu. Maminky s dětmi se scházejí jednou měsíčně a vždy
je připraveno nové téma (například Hrajeme si
s Krtečkem, Malované čtení, Svět kolem nás, Říkankový kolotoč, Písničky Z. Svěráka apod.). Děti
si v knihovně hrají, zpívají, tancují, učí se nové
říkanky, poslouchají pohádky, písničky, kreslí
a seznamují se s novými stejně starými kamarády.
Maminky si vzájemně předávají zkušenosti s péčí
o malé děti. A to vše v krásném prostředí knihovny.
Knihovna navázala i na spolupráci se ZŠ a MŠ
v Pecce a pravidelně připravuje programy na
různá témata pro žáky. Nejvýznamnější akcí je
vždy „Pasování na čtenáře“, při kterém získávají
prvňáčci průkaz do knihovny, předplacený na
jeden rok. Pro druhou třídu byl vytvořen projekt
„První čtení“, kdy žáci pravidelně každý měsíc
navštěvují se školou knihovnu, vypravují o knize,
kterou si předtím zapůjčili, a údaje o ní vypisují
do čtenářského deníčku speciálně vytvořeného pro
tyto účely. Ten všichni obdrželi hned při prvním
setkání - zdarma. Odměna za jejich snahu je pak
čeká na konci školního roku v podobě něčeho
sladkého k zakousnutí.
Velice potěšující zprávou je, že si děti zvykly
v knihovně trávit odpolední volno a scházejí se,
hrají deskové hry (které jsou zde prezenčně k zapůjčení), píšou si zde úkoly, připravují se na kroužky a samozřejmě využívají internet. V knihovně je
tak každý půjčovní den živo a někdy tu zní kytara
(od malých slečen, které se rády pochlubí svým
uměním), někdy se tu nahlas předčítá, někdy zní
zpěv, dokonce se tu konala schůzka dívčího klubu
nebo si tu děvčata hrála na školu. To vše samo-
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zřejmě pod dohledem knihovnice – což také obnáší
občasné krocení a tišení, to když se někteří nechají
příliš unést. Co je ale hlavní, že děti netráví svůj
čas na ulici, ale v knihovně při různých činnostech.
Zvláštní pozornost si jistě zaslouží i dílničky.
Ty se konají pravidelně jednou za měsíc a během nich se knihovna promění v půjčovní době
v pracovní místnost plnou výtvarných pomůcek
a dalších nástrojů, kde se tvoří a pilně pracuje.
Vlastnoručně vyrobené předměty, které si účastníci
odnášejí, jsou nejen krásné, ale i užitečné. Již se
konaly například tyto dílničky: výroba ozdobných
květináčů, 3D obrázky, šperky a předměty z ovčího rouna, crazy trička, obrázky do oken, zdobení
perníčků atd. Nutno dodat, že dílničky mají velký
úspěch a jsou oblíbené nejen mezi dětmi, ale stávají
se atraktivní stále více i pro dospělé.
Každou první středu v měsíci se také koná
pořad „Čtení v knihovně“ – ten byl zaveden již
za předchozích knihovníků a pro stálý zájem se
v něm pokračuje. Na programu bývá vždy něco
zajímavého – například přednášky o významných
osobnostech, spisovatelích, pořady literárního
spolku DIV, besedy a debaty o knihách a podobně.
Obrovskou účast mají vždy archeologické
vycházky, které jsou spojené s odborným výkladem PhDr. Evy Ulrychové. Účastníci se při nich
dozvídají vše o zaniklých vesničkách, kterých
je tu v okolí mnoho, ale i o zajímavé a leckdy
i mravenčí práci archeologů - ti z malých střípků
skládají dohromady celé příběhy, které se odehrály
dávno v minulosti.
Knihovna slouží také jako turistické informační
centrum, což obnáší zodpovídání dotazů na cestu,
na ubytování, na stravování apod., prodej suvenýrů,
map, pohledů a upomínkových předmětů pro turisty, přípravu propagačních materiálů a další činnosti.
Každý rok knihovna organizuje zájezdy do
divadla – v loňském roce se jelo do pražského
Divadla Radka Brzobohatého na představení Barmanky, letos do divadla v Miletíně na představení
Vodní družstvo.
Ti, co nemají doma počítač nebo ho neumějí
využívat, mohou navštívit kurzy práce na počítači,
které knihovna začala pořádat. V loňském roce se
několik zájemců naučilo základy práce na počítači

a letos je připraven nový kurz – „Nebojte se internetu“, kde se dozvědí mimo jiné, jak vyhledávat
na internetu informace, jak založit mailovou
schránku a také o možném nebezpečí, které na
internetu hrozí. Do budoucna se chystají i další
kurzy – práce s digitální fotografií, s programem
Microsoft Word, Excel atd.
Knihovna se zapojuje do celostátních kampaní,
jako je „Březen měsíc čtenářů“, „Týden knihoven“,
„Noc s Andersenem“ a dalších. K nim je vždy
připraveno to nejlepší, co lze v rámci možností
uskutečnit. Z těch nejzajímavějších akcí, které
se konaly, uveďme dva pořady: o tom, že mohou
být přednášky spojené s příjemným zážitkem, se
přesvědčili účastníci při loňské „Ochutnávce vína“,
kdy v klenbovém sále na hradě degustovali nejvybranější vína z různých vinařství; k tomu probíhal
odborný výklad spojený se zodpovídáním dotazů,
ukázka sabrage sektu a uvolněnou náladu a pohodu
dodávala hudba bělohradského Hořeňáku. Letos
podobný zážitek měli při „Ochutnávce kávy“, na
které se při pití kvalitní kávy a konzumaci čerstvě
upečeného zákusku dozvěděli nejen vše o kávě –
o pěstování, sklizni, o tom, jaké jsou druhy pražení
atd. –, ale dostali i rady, jak si připravit zdravě tento
lahodný nápoj, a nakonec si vyzkoušeli i profesionální cupping (degustaci kávy).
O své činnosti dává knihovna vědět v médiích
(například v místním časopisu Listy Peckovska,
v regionálním tisku apod.), na webových stránkách
knihovny i městyse, na turistických portálech
(podzvičinsko.cz) atd. Plakáty a letáčky lze najít
na vývěskách, které jsou umístěny na nejnavštěvovanějších místech městečka, ve škole a na
úřadu, o chystaných akcích, pořadech, případných
změnách v knihovně se všichni Peckováci dozvědí
i z bulletinu městyse, který každý měsíc dostávají
zdarma do svých schránek.
V letošním roce si v našem městečku připomínáme 450. výročí narození našeho nejslavnějšího
hradního pána Kryštofa Haranta, k čemuž se připojuje i naše knihovna některými speciálními akcemi
s „harantovským“ tématem. Dne 29. března byla
peckovská knihovna slavnostně přejmenována
na Knihovnu Kryštofa Haranta, ale o tom se
dozvíte v některém dalším článku podrobněji.

U NÁS • LÉTO 2014 5

Šumné knihovny
Závěrem je třeba dodat, že Místní knihovna
v Pecce se snaží po všech stránkách vyhovět všem
požadavkům svých uživatelů, nebrání se nástupu
nových technologií a svými aktivitami nad rámec
svých služeb se snaží získávat nové čtenáře a nové
návštěvníky. Nezapomíná přitom na svoje hlavní
poslání – umožnit přístup k informacím každému
bez rozdílu. Kromě své základní činnosti - půjčo-

vání dokumentů - se však snaží být i kulturním
a společenským centrem a podílet se tak i na kulturním vyžití v obci. Svými akcemi, které pořádá,
se snaží uspokojit všechny věkové kategorie a být
i nadále knihovnou pro všechny.
Kontakt na autorku: knihovna.pecka@seznam.cz 
Web knihovny: http://www.pecka.knihovna.cz/
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je vydání knížky. U příležitosti zmíněných oslav
stého výročí knihovny vydala Danuše Kolářová
pohádkovou knížku Pohádky pro Adélku. Kniha
byla slavnostně pokřtěna v březnu, měsíci čtenářů.
Více o knížce, včetně rozhovoru s autorkou, viz článek Dobřenické Pohádky pro Adélku. Plánovaný
křest knihy bude tečkou a zároveň největší akcí
celých oslav, jež započaly již loni. V minulých
letech bylo výročí spojené například s literárními
pásmy v podání herce Alfreda Strejčka, Bořivoje

Navrátila a režisérky Hany Kofránkové.
Do minimálně další stovky nezbývá nic jiného,
než přát knihovně více spokojených čtenářů, mnoho poutavých knížek a podporu ze strany obce. Ke
gratulantům se můžete připojit i vy na zmíněném
blogu knihovny.
Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz
Web knihovny: http://www.dobrenice.webk.cz/

100 let knihovny v Dobřenicích
Vanda Vaníčková
Laicky můžeme vysvětlit název Dobřenice
jako vesnice dobrých lidí. Od roku 1913 jsou
ve vsi nejen dobří lidé, ale i dobrá, ba výborná
knihovna, která oslavila koncem loňského roku
kulatou stovku.
Dobřenická knihovna, které se přezdívá sluníčková (interiér zdobí sluníčka z keramiky, látky
a dalších materiálů), má nejen mnohaletou tradici,
ale i zajímavý příběh ze své historie. V roce 1940
obyvatelé Dobřenic schovali a tím pádem i zachránili knihy, které měly být pod tíhou tehdejší
politické situace zničeny. Dnes již nemusí místní
zachraňovat žádné knihy, neboť knihovna zdárně
funguje pod vedením paní knihovnice Danuše
Kolářové. Knihovna je nejčastěji otevřená pro
místní obyvatele, kteří si přijdou vyměnit přečtenou literaturu za nové kousky z výměnného fondu;
v současnosti sice velké kulturní
akce nepořádá, ale pravidelně
se zúčastňuje akce Březen měsíc čtenářů a Týden knihoven.
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Knihovna vedle sjezdovky
Vzhledem k uzavření základní školy (2010) ubylo
i dětských čtenářů, i když situaci vylepšuje svou
návštěvou dvakrát ročně místní školka. Paní
knihovnice však nesedí se založenýma rukama.
Naopak aktivně pracuje na blogu knihovny, který
funguje od roku 2008. Aktuálnost údajů je přímo
příkladná. Můžete se přesvědčit sami na stránkách
http://citarnicka.blog.cz/ a nechat se nalákat literární soutěží či se inspirovat zajímavou pozvánkou
na akci. Na blogu se dočtete i o společných akcích
knihovnic mikroregionu Urbanická brázda a také
i ve zpravodaji mikroregionu. Dle slov paní Kolářové jsou tyto akce milou odměnou pro duši i tělo.
Mysl uspokojí popovídání s kolegyněmi, sdílení
rad a tělo pookřeje při masážích, návštěvě bazénu
či solné jeskyně.
Paní knihovnice se zaměřuje i na aktivity mimo
virtuální svět, přičemž aktuální novinkou, která potvrzuje výrok, že
nic není nemožné ani v malé vesnici,

Markéta Tučková
Když se řekne městys Mladé Buky, většina
z nás si vybaví sportovní lyžařský areál Skipark.
Je vybaven několika sjezdovkami pro dospělé,
Kidpark je určen dětem a trochu adrenalinu vám
poskytne bobová dráha, která měří 1,5 km a je nejdelší dráhou v Krkonoších. Málokdo by tu hledal
velmi pěkně zrekonstruovanou, žlutě prozářenou
knihovnu a v ní usměvavou knihovnici Kateřinu
Štěpánovou.

smíšeného zboží. Má parkoviště, ale hlavně bezbariérový vstup, což jistě vítají senioři, kteří sem
každé úterý docházejí do Klubu důchodců.

Kateřina Štěpánová je knihovnicí od roku 2012,
kdy uspěla ve výběrovém řízení vypsaném obcí.
Vybrat novou knihovnici z přihlášených adeptů
byl pro zastupitele velmi snadný úkol vzhledem
k tomu, že paní Štěpánová vedla cvičení s dětmi
a se seniory v tělovýchovné jednotě Jiskra a podíPůvodně byla knihovna na obci a vedl ji kni- lela se i na kulturním životě městyse.
hovník pan Papš, místní kronikář. Od roku 1996
V roce 2012 absolvovala základní knihovnický
se knihovna nachází v budově bývalé prodejny kurz pořádaný Studijní a vědeckou knihovnou
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v Hradci Králové. Po nástupu do funkce ihned
knihovnu předělala k obrazu svému. Knihovnu
dala vymalovat, přestavěla regály, zakoupila dvacet dětských barevných židliček, stohovatelných
na sebe, objednala nový stojan na časopisy. Venku
na budovu umístila moderní vývěsní skříňku, aby
nejen čtenáři, ale i ostatní obyvatelé městečka věděli, co se děje v knihovně. Knihovna má ve svém
fondu přes 8000 knih. Samozřejmě si knihovnice
jezdí i pro doplňkový soubor do Městské knihovny
v Trutnově, aby plně uspokojila svých 383 čtenářů.

byl nalezen poklad. Čtení dětí si přišel poslechnout
zvláštní host - cvičený pejsek!
Pro veřejnost knihovnice uspořádala v měsíci
dubnu akci „Stará řemesla nestárnou, ale ožívají“.
Manželé Královi (držitelé prestižního ocenění
„Zlatý kolovrat“) návštěvníkům knihovny ukázali
pletení z proutí a paličkování.
Knihovna je otevřena každý den kromě pondělí. V dopoledních hodinách knihovnu navštěvují
nejen senioři, ale hlavně maminky na rodičovské
dovolené, které si v knihovně popovídají a půjčují
nové pohádkové knížky. Někdy si společně i s paní
knihovnicí vyrobí něco pro radost.
Zajímalo mě, co knihovnice plánuje do budoucnosti. Zjistila jsem, že uvažuje o založení
čtenářského kroužku. Také by chtěla na budovu
umístit viditelnější ceduli s názvem knihovny.
(V tom jsem jí dala za pravdu. Cedulka je málo
vidět, o tom jsem se přesvědčila já sama, když jsem
knihovnu hledala a budovu jsem minula.) Místní
zastupitelstvo plánuje rozšíření služeb místní
knihovny, a to o informační centrum.
Závěrem jsem se knihovnice zeptala, co čte nejraději v našem knihovnickém zpravodaji „U nás“.
Odpověď jsem tak trochu čekala: „Nejvíce mě
zajímají akce, nápady, no prostě vše, co se děje
v jiných knihovnách – rubrika Šumné knihovny.“

V rámci celostátní akce „Březen – měsíc čtenářů“ knihovnice připravila pro širokou veřejnost
besedu a autorské čtení „O dolování uhlí na Svatoňovicku“. Nezapomněla ani na děti z mateřské
školky, které si měly do knihovny přinést svoji
oblíbenou knížku. Ke konci školního roku pořádá
pro prvňáčky „klíčování“. Každý žáček si odnáší
svůj „klíč“ od vstupu do knihovny, kde na něho
čeká mnoho dětských knížek. Po prázdninách
jsou děti opět pozvány do knihovny, a to už jsou
pasovány na čtenáře knihovny.
Pro žáky z druhého stupně uspořádala v loňském roce besedu s cestovatelem Jiřím Márou. Letos se v knihovně konala opět Noc s Andersenem.
Děti pátraly s komisařem Vrťapkou po zločinci.
Pátrání děti dovedlo k místní Čertovské stezce, kde
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I vy můžete navštívit tuto pěknou knihovnu,
když ne fyzickou návštěvou, tak alespoň virtuálně na adrese: http://www.knihovnamladebuky.
webk.cz/

Knihovna Záměl je otevřená pro
každého
Ester Horáková
Vesnička Záměl se nachází asi tři kilometry od
Vamberka směrem na Potštejn. Žije zde přibližně
650 obyvatel, najdete tu základní školu do pátého
ročníku a také školku.
Obecní knihovna zde ožila v roce 2003, kdy
nastoupila nová knihovnice, paní Pavlína Pleslová.
Začátky neměla lehké, protože knihy nebyly zpracované do fondu a ani knihovna nebyla ve stavu,
který by byl funkční a líbil se. Zpracování knih
a úprava knihovny daly dost práce, ale výsledek stojí za to. Je tady knihovna s příjemným prostředím,
kde se lidé a hlavně děti cítí dobře a chodí sem rádi.
Paní Pleslová je zaměstnankyní obce Záměl
a kancelář má přes chodbu od knihovny, proto
může mít knihovna otevřeno každé pondělí a středu v dopoledních hodinách i odpoledne. Díky
pilné práci paní knihovnice dostala v roce 2006
„Diplom za vzorné vedení knihovny“ u příležitosti
soutěže Vesnice roku. Ve stejném roce knihovna
získala dotaci na program Clavius, který slouží
paní knihovnici bez větších problémů dodnes.

Knihovna má podle posledního výkazu 43 aktivních členů a z toho je přibližně 20 dětí. Těm
se věnuje paní Pleslová každé pondělí odpoledne,
kdy přijdou kolem 15. hodiny ze školy přímo do
knihovny. Tam na ně již čeká bohaté pravidelné
vyrábění vždy k aktuálním tématům. Tyto činnosti
jim zaberou asi dvě hodiny a děti si domů odnášejí rozmanité velmi povedené výtvory (viz foto).
Každý rok knihovna také pořádá Noc s Andersenem, protože má ale omezené prostory, mají
přednost malí čtenáři, kteří se pravidelně účastní vytváření. Je to taková malá odměna za jejich
věrnost. Letos připravila paní knihovnice tajemné
téma „Žebříky a hadi“. Každý „malý Andersen“ si
vytvoří a odnese vlastnoručně vyrobeného ponožkového hada, který mu tuto akci bude připomínat.
Po příjemném setkání mohu jen konstatovat,
že knihovna v Záměli má v osobě paní knihovnice ochotnou a kreativní pracovnici, se kterou je
radost si popovídat nebo jen tak pobýt.
Kontakt na autorku: ou.esterhorakova@seznam.cz

Křest knihy o bludičce Mokřince

Kontakt na autorku: knihovna@batnovice.cz

Vanda Vaníčková
Den 8. března patří všem ženám. V obci Mokré,
nedaleko Opočna, patřil letošní 8. březen navzdory zvyklosti pohádkové víle. Slavnostně pokřtěna
byla pohádková knížka Co vyprávěla jedna víla,
jejíž autorkou je paní Dagmar Honsnejmanová,
místní knihovnice.
Křest proběhl v upravených a tematicky vyzdobených prostorách místního klubu. Akci moderoval herec Jaroslav Brendl, jehož spolupráce

s knihovnou v Mokrém na větších akcích začíná
být tradicí. Již moderátorova úvodní slova, recitované verše Jaroslava Vrchlického, předznamenala
příjemnou atmosféru, nesoucí se v duchu mluveného slova a poezie. Mezi zhruba třiceti návštěvníky, kteří na akci zavítali, byli nejen místní obyvatelé a příznivci knihovny, ale i děti z Dětského
domova v Sedloňově, dr. Josef Ptáček, jazykový
korektor knížky, či Josef Lukášek, autor pověstí
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z Orlických hor a zároveň zástupce politické reprezentace Královéhradeckého kraje.
Samotnému aktu pokřtění knihy předcházelo
pár slov o historii obce a přilehlého okolí. Vyprávění moderátora prolínal znalostní kvíz, v němž
se za správné odpovědi rozdávaly krásné růže.
Po představení autorky Dagmar Honsnejmanové
a ilustrátorky Venduly Bittnerové následovala
ochutnávka z křtěné knížky: pan Brendl přečetl
pohádku Proč je motýl tak barevný a básničku
Když dívám se do koruny stromů.
Kmotrem knížky, již autorka věnovala své
dceři Kateřině, se stal Josef Lukášek. Kniha byla,
jak se na pohádku sluší a patří, pokřtěna vodou
z kouzelné studánky, která se nachází nedaleko.
Přání úspěchů a hlavně velkého množství spoko-

jených čtenářů z úst kmotra i moderátora ukončilo
oficiální část programu. Dále následovalo podepisování autorky a ilustrátorky, předání pamětních
listin, společné fotografování, osobní přání a pozvání k bohatě prostřené tabuli. Možná záměrně
akce dobrým jídlem končila, neboť ta další jím,
v uvozovkách, začne. Dagmar Honsnejmanová
prozradila, že chystá další knížku, tentokráte ale
žádné pohádky. Autorka se pustí do vaření a sběru
receptů od obyvatel Mokrého.
Knížku podrobněji představujeme v rubrice
Doporučujeme do vašich fondů v článku Knížky
pro rodinné čtení aneb Knihovnice píší pohádky.
Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz
Web knihovny: http://www.obecmokre.cz/knihovna/

Šumné knihovny
roce její existence jste se mohli dočíst ve zpravodaji U nás v čísle 3 z roku 2011.2) V současnosti univerzita funguje již čtvrtým rokem. Za
dobu své činnosti uspořádala mnoho přednášek.
Z osobností mediálně všeobecně známých pozvání přijali např. Jiřina Šiklová, Dana Drábová,
Hana Fifková, Václav Moravec, Martin Červíček,
Václav Cílek nebo Václav Větvička. Z místních
vystoupili farář Miloslav Vašina, středoškolští
učitelé Věra Vlčková, Aleš Fetters či Jan Ježek.
Univerzita zaznamenává u veřejnosti obrovský
úspěch. Posuďte sami – ze sto dvaceti zájemců,
kteří se na přednášky před čtyřmi lety přihlásili,
všichni pokračují nadále.
Náchodská knihovna neotálí ani v publikační činnosti. Ve středu 26. března se v kruhovém
sále uskutečnil křest komiksového průvodce po
stopách Dannyho Smiřického. Úvodního slova
se ujala iniciátorka projektu, která za celým nápadem stojí, ředitelka náchodské knihovny Ivana
Votavová. Ke spolupráci přizvala Základní uměleckou školu a Jiráskovo gymnázium v Náchodě.
Studenti z místní ZUŠ pod vedením učitele Lukáše Jíchy vytvořili ilustrace. Učitel Štěpán Macura
se spolu se studenty gymnázia ujal textové části.
Oba aktivní kantoři se také zapojili do programu
křtu milým proslovem o tom, jak „skládačka“
vznikala a jak probíhala spolupráce s knihovnou.
Vystoupení doplnila četba úryvku ze Škvoreckého Prima sezóny. Celé slavnostní odpoledne bylo

Andrea Součková

1)

stále nabitý různými akcemi, pro zájemce jsou
pořádány besedy, soutěže, výstavy, koncerty,
tvořivé dílny, kurzy trénování paměti či kurzy
angličtiny; tím ale zdaleka výčet aktivit nekončí.
Významnou pro veřejnost je Náchodská univerzita volného času, o jejímž vzniku a také o prvním

SOBOTKOVÁ, Marie. Představuje se Městská knihovna Náchod, o. p. s. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2007, roč. 17, č. 4, s. 4-6 [cit. 2014-05-04]. Dostupné z:
http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=867
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Komiks se skládá z celkem osmi zastavení,
která se vztahují ke klíčovým místům a scénám
ze Škvoreckého knih - Zbabělci, Prima sezóna,
Příběh inženýra lidských duší, Sedmiramenný
svícen. Zavedou nás k nádraží, mostu, pivovaru,
restauraci Port Arthur, gymnáziu, vojenskému
hřbitovu, poště či hotelu Beránek. V této souvislosti by bylo vhodné zmínit, že se nejedná o první
komiksy, jejichž vznik je spojen s knihovnou. Na
základě spolupráce se spisovatelkou Petrou Braunovou a výtvarníkem Milanem Starým Knihovna
Václava Čtvrtka v Jičíně vydala Průvodce pro
děti a mimozemšťany. Komiks zaznamenal velký úspěch, a tak byl pro knihovnu v Nové Pace
vytvořen podobný průvodce. A dobrý nápad se
ujímá také v dalších knihovnách.

Dovolte na závěr použít citát náchodského rodáka z knihy Náchod, to krásné město Kostelec,
které je použito na titulní straně komiksu: „Když
jsem po dlouhých letech mohl konečně navštívit
rodný Náchod, zjistil jsem, že se město značně
změnilo. Někdy si však člověk chce vyvolat náladu zašlých a subjektivně krásných časů a vzdálených objektivně krásných míst svého mládí…“

„Náchod, to krásné město Kostelec“
Městskou knihovnu v Náchodě, sídlící v krásné funkcionalistické budově, netřeba více představovat. Mnozí z vás jistě knihovnu dobře znají.
Mimoto v roce 2007 vyšel v čísle 4 zpravodaje
U nás článek,1) ve kterém byla knihovna i její
služby podrobně popsána. Program knihovny je

doprovázeno swingovými a jazzovými skladbami
v podání orchestru místní ZUŠ.

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.mknachod.cz/
2)

VOTAVOVÁ, Ivana. Náchodská univerzita volného času vstupuje do druhého ročníku. U nás: knihovnicko informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2011, roč. 21, č. 3, s. 18-19 [cit. 2014-05-04]. Dostupné
z: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20110313
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Regionální fond knihovny
aneb Vyhledávání v databázích
Část 2. Online katalog
Marcela Procházková
Dne 29. dubna 2014 proběhl ve Studijní
a vědecké knihovně v Hradci Králové seminář
s názvem Co může naše knihovna nabídnout
knihovníkům aneb Bohatství regionálních fondů
a informací v SVK HK. Praktická část semináře
byla věnována seznámení s vybranými elektronickými databázemi a ukázkám vyhledávání. Jednou z těchto databází byl online katalog knihovny.
Postupně jsme si představili jeho bibliografickou
a autoritní bázi. Opomenuta nebyla ani souborná
báze regionálních periodik.
Online katalog je dostupný na čtenářských
počítačích v budově knihovny a také přes internet ze stránek www.svkhk.cz. Při otevření online
katalogu vstoupíme přímo do bibliografické báze,
která obsahuje záznamy dokumentů zařazených
v knihovním fondu. Vybrat si můžeme ze tří
možností vyhledávání: jednoduché, z více polí,
pokročilé. Lze nastavit kritérium pro vyhledávání
(Název, Autor, Klíčová slova atd.) a druh hledaného dokumentu (Knihy, Časopisy, noviny, periodika, Regionální články, Rešerše, Mapy atd.).
Součástí katalogu jsou rovněž záznamy regionálních dokumentů (tj. dokumentů, které se váží
ke Královéhradeckému kraji svým předmětem,
vznikem a autory). Jedná se o neperiodické publikace (knihy, sborníky, ročenky apod.) a periodika
(noviny, časopisy, zpravodaje apod.). Do fondu
knihovny jsou také zařazovány publikace s regionální tematikou vydané mimo území regionu.
Královéhradecký kraj je pro knihovnu regionem od roku 2002. Tvoří ho 5 okresů: Hradec
Králové, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Jičín
a Trutnov. V dřívějších letech to však byla oblast
celých východních Čech s 11 okresy: Havlíčkův
Brod, Hradec Králové, Jičín, Chrudim, Náchod,

12 U NÁS • LÉTO 2014

Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí.
Následující příklady přiblíží vyhledávání různých druhů regionálních dokumentů v bibliografické bázi online katalogu.
1. příklad
V online katalogu zkusíme vyhledat knihu
s názvem Starý Hradec Králové dům od domu
od autora Zdeňka Doubka.
Postup vyhledávání
Zvolíme pokročilé vyhledávání. U prvního
vyhledávacího pole vybereme z nabídky „Autoři, osoby, instituce“ a napíšeme jméno: Zdeněk
Doubek. U druhého pole vybereme „Slova z názvů a edic“ a napíšeme název: Starý Hradec
Králové dům od domu. Druh dokumentu omezíme na: Knihy.
Výsledkem je jediný záznam. Po kliknutí na
název knihy se otevře bibliografický záznam.
V jeho spodní části je tlačítko „Objednat“, na
které klikneme (tímto krokem knihu neobjednáváme) a dostaneme se na stranu s údaji o počtu
exemplářů daného titulu a informací o jejich
umístění a dostupnosti.
Popisovanou publikaci má knihovna ve fondu
ve 3 exemplářích. Jeden se nachází ve studovně ve sbírce Region - 5. NP, má umístění Reg-HK-město. Tento svazek je zařazený ve fondu
v části s regionální literaturou a půjčuje se pouze
prezenčně ve studovně v 5. podlaží. Další dva
exempláře se nacházejí ve volném výběru knih
ve sbírce 3. NP, oba najdeme ve 3. podlaží pod
umístěním 908(437.1)Hradec Králové. Knihy
z volného výběru jsou již určené k absenčnímu
půjčování. Nelze je objednat prostřednictvím
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online katalogu, čtenáři si je vybírají při osobní napíšeme jméno: Marie Kubátová. Druh dokunávštěvě knihovny. Volný výběr je možné online mentu omezíme na: Regionální články.
pouze rezervovat za předpokladu, že jsou všechVýsledkem je 41 záznamů článků z regionálního
ny exempláře titulu momentálně vypůjčené.
tisku. Články můžeme seřadit od nejnovějších kliknutím na Rok vyd. v hlavičce jednoho ze sloupců.
2. příklad
Stejně
jako u předešlých příkladů i zde otevřeme
V online katalogu vyhledáme periodikum
Třebechovické haló: zpravodaj města Třebe- záznam článku kliknutím na jeho název. Zobrazí se
podrobné informace o článku, nejdůležitější údaje
chovice pod Orebem.
jsou v poli „Zdrojový dokument“. Z tohoto pole toPostup vyhledávání
tiž můžeme vyčíst, ve kterém ročníku, čísle a na kteTentokrát zvolíme jednoduché vyhledávání. ré straně periodika článek vyšel. Pokud máme o čláJako kritérium vybereme „Slova z názvů a edic“ nek zájem, vždy je nezbytné si údaje o jeho lokaci
a do pole napíšeme název: Třebechovické haló: poznamenat. Nastat můžou tři možnosti, jak článek
zpravodaj města Třebechovice p. Orebem. získat (na všechny tyto možnosti také narazíme
Druh dokumentu omezíme na: Časopisy, noviny, v seznamu nalezených článků o Marii Kubátové):
periodika.
a) Ve spodní části záznamu článku jsou připoOpět můžeme rozkliknout název vyhledaného jené jednotky periodika a vedle tlačítko „Objedzáznamu. Zobrazí se informace o periodiku a ve nat“. Přes něj se dostaneme k seznamu jednotlispodní části obrazovky seznam ročníků, které má vých ročníků periodika. Vybereme si ten ročník,
knihovna k dispozici. Výběrem konkrétního roč- ve kterém je náš článek otištěný, a po přihlášení
níku zjistíme údaje o jeho uložení a dostupnosti. do čtenářského konta jej objednáme. V případě,
Starší ročníky Třebechovického haló mají ve sbír- že se jedná o aktuální ročník, objednávku nezace označení Sklad - do 45 min. Znamená to, že jsou dáváme a příslušný svazek najdeme přímo ve stuuložené ve skladu knihovny, ze kterého je nutné dovně periodik ve 4. patře knihovny.
konkrétní ročník objednat; zde už je podmínkou
b) Jednotky periodika nejsou připojené k zápřihlášení do čtenářského konta. Posléze je objedznamu článku. V tomto případě musíme vyhledat
návka pro čtenáře připravená ve studovně periodik
dané periodikum zadáním jeho názvu do vyhleve 4. podlaží u pultu, kde si ji může vyzvednout se
dávacího pole; nezapomeneme nastavit příslušný
svým čtenářským průkazem. V případě popisovadruh dokumentu. Po rozkliknutí názvu vybereme
ného periodika jsou čísla z loňského a letošního
požadovaný ročník periodika a ten objednáme
roku umístěná přímo ve studovně periodik, neobpo přihlášení do čtenářského konta nebo budeme
jednávají se a zájemcům je podá služba u pultu.
hledat přímo ve studovně periodik.
U periodik z fondu knihovny platí, že ve stuc) Najít můžeme také regionální články s přidovně ve 4. podlaží jsou řazená čísla aktuálního
pojeným plným textem. Jde o články vydané
roku. Starší ročníky se objednávají. Kromě sklav knihovnicko-informačním zpravodaji U nás
du přímo v budově knihovny může být periodinebo v Občasníku X (http://www.svkhk.cz/Prokum umístěné v externím skladu mimo budovu.
-verejnost/Obcasnik-X.aspx ).
Taková objednávka je připravena až následující
pracovní den po 14. hodině. Veškerá periodika se 4. příklad
půjčují pouze prezenčně.
Fond knihovny obohacují také rešerše vypracované i na regionální témata. Budeme
3. příklad
hledat rešerše týkající se oblasti Broumovska.
Budeme hledat články, jejichž tématem je
osobnost spisovatelky Marie Kubátové.
Postup vyhledávání
Využijeme jednoduché vyhledávání. Do vyPostup vyhledávání
hledávacího pole napíšeme: Broumovsko a jako
Opět zvolíme jednoduché vyhledávání. Jako
kritérium pro vyhledávání zvolíme „Klíčová slokritérium vybereme „Klíčová slova“ a do pole
va“ nebo ponecháme „Všechna pole“. Druh do-
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kumentu omezíme na: Rešerše.
Výsledkem jsou tři záznamy rešerší. Jedná se
o rešerše bez plného textu připojeného k záznamu. Zájemci mají možnost nahlédnout do těchto
rešerší ve studovně v 5. podlaží knihovny (viz
údaj v pravém sloupci: Jednotky/vypůjčeno).
Při vyhledávání rešerší na výše uvedené téma
můžeme postupovat i jinak. Do vyhledávacího
pole napíšeme tvar: Broumov*. Opět můžeme
zvolit hledání podle „Klíčových slov“ nebo ponechat „Všechna pole“. Druh dokumentu omezíme
na: Rešerše.
Výsledkem je tentokrát více záznamů rešerší,
z nichž některé u sebe mají připojený plný text
v PDF formátu. Ten stačí otevřít a úplnou rešerši
si přečíst online.
Rešerše na nejrůznější témata, nejen regionální, jsou v knihovně sestavovány již řadu let.
Momentálně najdeme v online katalogu záznamy
rešerší z let 1983-2013. A právě rešerše vypracované v období 2006-2012 si můžeme prohlížet
online bez nutnosti navštívit studovnu.

ní, úmrtí a působení. 1)
Závěr bude patřit databázi s názvem Přehled
regionálních periodik do roku 1965. Tuto databázi opět najdeme pod odkazem „Databáze“
v horním menu online katalogu. Obsahuje bibliografické záznamy pravých periodik (noviny a časopisy) a nepravých periodik (sborníky, výroční
zprávy, ročenky, zpravodaje opakujících se akcí),
která vycházela na území Královéhradeckého
kraje v letech 1800-1965.
Pokud si chceme prohlédnout obsah databáze,
je vhodné využít rejstřík názvů periodik, který
otevřeme pomocí odkazu „Prohlížení“. Není nutné vyplňovat vyhledávací pole, stačí potvrdit tlačítko „OK“. Otevře se abecedně řazený seznam
názvů periodik. Vlastní vyhledávání v databázi je
podobné jako vyhledávání v bibliografické bázi
katalogu. Databáze také nabízí možnost zpřesnění dle druhu dokumentu. Zde její použití ale nemá
význam, protože jediným druhem dokumentu
v bázi jsou periodika. Samotný záznam periodika v této databázi vypadá podobně jako záznam
periodika v katalogu. Rozdíl je v tom, že namísto připojených jednotek má ve spodní části pole
„Umístění“. Zde se dozvíme, které instituce dané
periodikum vlastní a pod jakou signaturou, které
ročníky a v jakém je periodikum stavu. Nechybí
ani informace o jeho dostupnosti. 2)
Databáze obsahuje záznamy seriálů, které
jsou ve vlastnictví jiných knihoven v kraji, případně dokumentů, které vlastní jak SVK HK, tak
jiné knihovny kraje. Nejsou v ní seriály vlastněné pouze SVK HK. Ty najdeme v bibliografické
databázi.
Použitá literatura:
1) ŠPAČKOVÁ, Markéta. Osobnosti v lokální bázi autorit Studijní a vědecké knihovny
v Hradci Králové. U nás: [knihovnický zpravodaj SVK HK]. 2013, roč. 23, č. 1, s. 22-26.
2) NOVOTNÁ, Ivana. Databáze Přehled regionálních periodik do roku 1965. U nás: [knihovnický zpravodaj SVK HK]. 2014, roč. 24, č.
1, s. 15-16.

Dále si ve stručnosti představíme autoritní bázi,
která je součástí online katalogu a ve které můžeme také vyhledávat. Autoritní bázi najdeme v horním menu katalogu pod odkazem „Databáze“. Její
vzhled se nijak neliší od bibliografické báze.
Autoritu můžeme definovat jako ověřenou
a směrodatnou, standardizovanou podobu jména
osoby jakožto autora nebo osoby, která je předmětem pojednání nebo jíž se dokument týká. Autoritní báze je pak báze obsahující hesla těchto autorů
a osob. Databáze obsahuje i záznamy regionálních osobností. Ty jsou zpracovány podrobněji.
Při vyhledávání záznamu osobnosti napíšeme do vyhledávacího řádku její příjmení a jméno, jako kritérium pro vyhledávání vybereme
„Jména (osob a korporací)“. Potvrdíme tlačítkem
„OK“. Klikneme na pořadové číslo vyhledaného
záznamu nebo na jméno, otevře se celý záznam
vybrané osobnosti. V autoritní bázi můžeme vyhledávat také pomocí prohlížení, tj. pomocí rejstříků. Zde lze kromě všech polí vyhledávat podle
osobního jména, jména korporace a akce, klíčo- Kontakt na autorku:
marcela.prochazkova@svkhk.cz
vého slova (tj. podle profese) nebo místa narozeWeb knihovny: http://www.svkhk.cz
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Naše bohatství regionálních fondů
je tady pro všechny
Božena Blažková
V rámci knihovnické kampaně zaměřené na
regionální fondy knihoven se snažíme veřejnosti co nejvíce zpřístupnit bohatství regionálních
fondů a informací v knihovnách. Propagovat
a zpřístupňovat můžeme kvalitně jen to, co dobře
známe. Pracovnice Studijní a vědecké knihovny
v Hradci Králové připravily praktický seminář
zaměřený na komplexní představení regionálních
fondů své knihovny. Seminář se konal v úterý
29. dubna a počet přihlášených knihovníků byl
omezen počtem počítačů v počítačové učebně.
Nejvíce přihlášených knihovníků bylo z Náchodska (Broumov, Jaroměř, Meziměstí, Náchod, Nové Město nad Metují, Police nad Metují,
a Teplice). Z Trutnovska se zúčastnili zástupci 3
knihoven (Rtyně v Podkrkonoší, Úpice a Trutnov), z Jičínska 2 (Jičín a Pecka) a z Rychnovska
byla přítomna pouze knihovna Týniště nad Orlicí.
Dále se zúčastnili 3 knihovníci z Knihovny města
Hradce Králové, 2 kolegyně z lékařské knihovny
a pracovnice knihovny krajského muzea.
Celý seminář byl zaměřen na potřeby profesionálních knihoven kraje a na praktický nácvik
práce s informačními zdroji podle hesla: „Nejlépe si zapamatuji nikoliv to, co slyším a vidím, ale
to, co si vlastnoručně ozkouším.“ Všichni účastníci semináře a metodici pověřených knihoven
dostali v elektronické podobě prezentace a fotodokumentaci. Ve zpravodaji postupně zveřejňujeme články týkající se celé problematiky práce s
regionálními informacemi a fondy.
Seminář moderovala Eva Semrádová. S úvodní prezentací nazvanou Praktické zkušenosti
z akvizice regionálních dokumentů vystoupily
kolegyně Vlasta Havrdová a Lenka Špátová. Po
úvodním odbornějším výkladu, zaměřeném na
strategii doplňování, na vymezení sběrných oblastí regionální literatury, definici regionálních
dokumentů a rozlišení uživatelského a knihov-
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nického hlediska, došlo i na zcela praktické rady,
jak regionální literaturu do fondu získat.
Následovala praktická prohlídka volného výběru regionálních dokumentů, kterou doplnila výkladem pracovnice regionální studovny Marcela
Procházková. Účastníci semináře měli možnost
zjistit, nejen jaké regionální poklady knihovna
vlastní, ale i kde jsou uloženy a jakým způsobem
je možné je pro čtenáře zajistit.
Závěrečná část semináře byla zaměřena na výklad o elektronických zdrojích a praktické vyhledávání v nich (online katalog, Kramerius, Výročí
regionálních osobností, TamTam). Pro potřeby
knihovníků kraje připravuje kolegyně Procházková do každého letošního čísla článek o uvedené

problematice.
Ředitelka Knihovny města Hradce Králové
Barbora Čižinská doplnila seminář stručnou informací o regionálních fondech a informacích ve
své knihovně. Její příspěvek otiskneme v příštím
čísle společně s informacemi ostatních pověřených knihoven o jejich regionálním bohatství.
Zároveň připravujeme i blok informací o fondech muzejních knihoven. Čím více toho budeme
o sobě navzájem a o fondech našich knihoven
vědět, tím lépe a kvalitněji budeme moci informovat veřejnost.
Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz
Web knihovny: www.svkhk.cz
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• vydané a tištěné na území regionu,
torik Miroslav Pichl nejdříve v Polickém měsíč• vydané v zahraničí se vztahem regionu (obsa- níku a následně v knize Sochařské památky Polihově).
ce nad Metují / Osobnosti Police nad Metují (také
ji máme ve fondu regionální literatury).
Také v polické knihovně najdete materiály
Při sestavování medailonků čerpáme ze zdroo městě, jeho okolí a obcích Policka. Tak máme jů regionální literatury naší knihovny. Zároveň
totiž definován pojem „náš region“ – město Po- využíváme faktografickou databázi „Výročí relice nad Metují a sedm vesnic kolem. Jedná se gionálních osobností“ na webových stránkách
o Bezděkov nad Metují, Bukovici, Českou Me- Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
tuji, Machov, Suchý Důl, Velké Petrovice a Žďár V letošním roce se naše knihovna přihlásila do
nad Metují. Tyto obce také tvoří dobrovolný projektu VISK 8-A a získala tak přístup do datasvazek obcí Policko. Zároveň se kryje s naším báze Anopress, ze které jsme už také čerpali.
knihovnickým obvodem, pro který plníme střediskovou funkci.

Také žili v Polici nad Metují
Věra Plachtová
V loňském roce v SVK HK vznikala a nakonec vznikla Koncepce rozvoje veřejných
knihoven Královéhradeckého kraje na období
2014-2018 s výhledem do roku 2020. To se sešla na pozvání SVK skupina knihovnic z knihoven různých typů (veřejné i odborné) a snažily
se vytvořit materiál, který by nebyl jen dalším
v řadě, ale který by představil v úplnosti (i s plány
rozvoje na uvedené roky) knihovnické služby co
nejširší veřejnosti včetně zřizovatelů.
Hned na začátku tohoto dokumentu v kapitole Vize knihoven našeho kraje se dočteme:
„Knihovny se každý rok zaměří na jednu oblast
knihovnické činnosti s cílem informovat co nejširší veřejnost o možnostech knihoven v dané oblasti.
Pro následující období jsou stanoveny tyto prioritní oblasti knihovnické práce:
• bohatství regionálních fondů a informací v našich knihovnách,
• služby knihoven kraje a rovný přístup obyvatel
k těmto službám,
• digitalizace knihovních fondů, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví regionu,
• knihovny a vzdělávání se zaměřením na zvy-
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šování funkční gramotnosti obyvatel,
sdílení elektronických zdrojů a služeb a nové
technologie v knihovnách.“
Na rok 2014 připadlo bohatství regionálních
fondů a informací v našich knihovnách. Myslím,
že je to naše „rodinné stříbro“, které si zaslouží
být vyneseno na veřejnost, oprášeno a vycíděno a
pak náležitě představeno. Vždyť v každé veřejné
knihovně Královéhradeckého kraje je budován
fond regionální literatury. Nejen knih, ale i brožur, novin, článků a např. kalendářů či propagačních letáků firem, turistických letáků o daném
regionu. Co je regionální literatura, výstižně
formulovala paní Vlasta Havrdová z SVK na semináři Bohatství regionálních fondů 29. 4. 2014
v Hradci Králové - viz ukázka z prezentace:
Za regionální považujeme dokumenty:
• historicky a zeměpisně pojednávající o regionu,
• o osobnostech se vztahem k regionu (narození,
úmrtí, působení),
• o korporacích (instituce, akce, objekty) v regionu,
• autorů se vztahem k regionu (narození, úmrtí,
působení) včetně autorů korporativních,
•

Regionální fond střežíme jako oko v hlavě, ale
zároveň knihy i materiály půjčujeme prezenčně
i absenčně ke studijním účelům. Vždy záleží na
osobní dohodě se čtenářem. Ale jak přiblížit tuto
literaturu všem? Připravili jsme soutěž, které se
může zúčastnit každý a která je přístupná nejen
v knihovně, ale i elektronicky na webových stránkách knihovny. Je plánovaná na celý rok a přináší i nové zajímavé informace o našem regionu.
A tak se od ledna na stránkách Polického měsíčníku, na nástěnce přímo v knihovně i na našich
webových stránkách můžete setkávat s celoroční
soutěží: Také žili v Polici nad Metují.
Připravili jsme a ještě připravujeme 12 medailonků osobností, jejichž životní pouť se protnula
s Policí nad Metují a Polickem. Buď se zde narodili, nebo se jen během svého života v našem
regionu pohybovali nebo náš kraj ovlivnil jejich
dílo. Zároveň to nejsou osobnosti obecně v Polici
„profláknuté“, neboť ty nám zpracoval místní his-

Každý měsíc seznamujeme veřejnost s jednou osobností, která má vztah k našemu regionu. Stručně ji představíme. Uvedeme zdroje, ze
kterých jsme čerpali, a nakonec je připravena
otázka, která má vztah k uvedené osobě či k oboru, kterým se osobnost zabývá. Na úspěšného
vylosovaného luštitele čeká odměna v podobě
knihy. Máme připravenou knihu Hvězda v Broumovských stěnách Františka Janečka a Miroslava
Pichla (taky o regionu). Musím přiznat, že okruh
luštitelů není veliký, střídá se nám jich zatím 6.
Ještě nikdo z nich nedostal knihu dvakrát. A zájem trochu roste.
Pro mě je důležité, že s koncem soutěže neskončí materiály v koši. Budeme mít základ minidatabáze regionálních osobností se všemi náležitostmi – životními daty, stručným životopisem
a čerpanými zdroji. Tak si vlastně obohacujeme
fond regionální literatury.
Některým odměněným jsem cenu předala při
společném čtení se Senior klubem Ostaš. Za vznikem tohoto čtení stojí nápad naší paní starostky.
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Scházíme se již několik let nad stránkami českých autorů. V letošním roce jsem se zaměřila na
regionální autory. Naposled v úterý 13. května,
kdy jsme se zaposlouchali do humorné povídky
z knihy Václava Luňáčka Quodlibet v podání
Františka Pivoňky, člena vedení Senior klubu
a zároveň profesionálního herce v. v.
Pokusila jsem se stručně představit jednu z na-

šich aktivit v rámci celokrajské kampaně Regionální fondy knihoven a věřím, že i v ostatních
knihovnách se konají smysluplné akce, které
utvrdí veřejnost, že vlastně knihovnu k životu neodmyslitelně potřebují.
Kontakt na autorku: plachtova@knihovna-police.cz
Web knihovny: http://www.knihovna-police.cz/

Bulletin Kruh a další aktivity Střediska
východočeských spisovatelů
Věra Kopecká
Středisko východočeských spisovatelů (SVčS)
založil v roce 2001 kolektiv autorů, kteří se dříve
scházeli kolem redakce východočeského nakladatelství Kruh. Organizace se postupně rozrůstala a dnes sdružuje okolo 100 členů, nejen z řad
spisovatelů a výtvarníků, ale také příznivce, kteří
se snaží jinými způsoby organizaci podporovat.
Nejvýznamnějším pojítkem a zároveň prostorem pro publikaci, šíření informací a vzájemné poznávání je bulletin Kruh, který Středisko vydává
od roku 2005. První dva ročníky obsahovaly po
třech číslech, od roku 2007 vycházejí 4 čísla ročně.
Redaktory Kruhu jsou po celou dobu prozaik Milan
Dušek a básník Jiří Faltus.
Kruh má od počátku ustálený tvar i obsah.
Postupně se vyvíjelo rozvržení, uspořádání jednotlivých složek obsahu až do dnešní podoby.
Každé číslo otevírají celostránkové ilustrace
některého člena výtvarné sekce a tradiční rozhovor
Na slovíčko s jednou z osobností Střediska. Takto
byly v uplynulém roce otištěny rozhovory s Marcellou Marboe, spisovatelkou a dlouhodobou předsedkyní SVčS, Miroslavem Skačánim, prozaikem,
Václavem Francem, spisovatelem a organizátorem
literárního života na Jičínsku, Lucií Hrochovou,
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mladou autorkou, a Lukášem Vavrečkou, který
byl v uplynulém roce předsedou SVčS. Obsah
bulletinu se ustálil na literární části, kde jsou
publikovány básně, povídky a úryvky z delších
prací členů Střediska východočeských spisovatelů,
následují stránky mladých a začínajících autorů
a rubrika Hosté Kruhu, v níž představujeme členy
jiných organizací jak českých, tak zahraničních
a ukázky z jejich díla. Důležitou součástí jsou
ohlasy a recenze, na nichž se největší měrou podílí
František Uher. V závěru pak je rubrika Zaznamenáváme – Komentujeme, která obsahuje jubilea
členů, informace o oceněních, jichž se členům
dostalo, o jejich úspěších v soutěžích. Jsou zde
rovněž uvedeny vyšlé knížky našich členů, výzvy
a informace k literárním soutěžím, zprávy o akcích
v oblastech atd. V závěru je rovněž zařazováno
Slovo čtenářky. V č. 34 otiskla redakce anketu,
jejímž cílem bylo získat nové náměty a nápady
pro další čísla.
Redakce usiluje o to, aby se na každém čísle
podílelo svými příspěvky co nejvíce autorů a autoři
se střídali, aby tak byl bulletin skutečně časopisem
celého Střediska.
Literárně v Kruhu v uplynulém roce publikovali

Naše téma
prozaici a básníci 65x, ocenění účastníci soutěže
Pardubické střípky 6x, hostů bylo 9, recenzí a ohlasů 18, pět rozhovorů Na slovíčko. V každém čísle
jedna ilustrace a celkem 22 fotografií.
Až do konce roku 2013 vyšlo 34 čísel Kruhu
a členové Střediska jej dostávali zdarma. V rámci
propagace Střediska jsme Kruh dodávali i do
mnoha knihoven. Vzhledem k tomu, že nemáme
nadále možnost čerpat na Kruh peníze z grantů,
nabízíme jej tištěný za předplatné jak členům,
tak knihovnám, v internetové podobě je volně ke
stažení na našich webových stránkách.
Tištěný Kruh vychází zpravidla v dubnu, v návaznosti na členskou schůzi, druhé číslo v červnu,
další v říjnu při zahájení Maratónu a čtvrté na konci
roku při zakončení Maratónu.
Nejrozsáhlejší akcí Střediska východočeských
spisovatelů je Východočeský umělecký maratón.
Organizujeme jej pravidelně na podzim. Jeho cílem je prezentovat na veřejnosti činnost Střediska
a dát možnost veřejnosti seznámit se s autory
a jejich dílem prostřednictvím besed, autorských
večerů a literárních setkání. Zároveň na výstavách
představujeme výtvarníky Střediska. Formou
literárních, výtvarných a interpretačních soutěží
se snažíme oslovit zejména děti a mládež.
IX. podzimní umělecký maratón se konal od
počátku října do konce prosince 2013. Ještě před
vlastním zahájením namluvil předseda SVčS Lukáš
Vavrečka spolu s Alešem Misařem pořad pro ČR
Pardubice. Ke stěžejním ústředním akcím patřilo
zahájení Maratónu 3. 10. v Pardubicích v kavárně
Apatyka. V krajském městě se dále uskutečnila
dílna zaměřená na přednes a veřejná vystoupení
autorů s názvem Autoři, čtěte. V Krajské knihovně se konalo autorské čtení začínajících literátů
a následně v Divadle 29 „Pardubické poetické
setkání“ - přehlídka mladých recitátorů a literátů.
V rámci Maratónu proběhlo v Pardubicích závěrečné setkání a vyhodnocení literární a výtvarné
soutěže pro žáky ZŠ a studenty SŠ Pardubické
střípky. Jednalo se o jubilejní 5. ročník soutěže
(téma: Voda – živel i přítel), do kterého se zapojilo celkem 154 literátů a 218 výtvarníků z více
než 30 škol nejen Pardubického kraje. Významná
byla prezentace literárního čtvrtletníku Partonyma

v Knihovně Václava Havla v Praze.
Nedílnou součástí Maratónu jsou autorská čtení,
která probíhají v mnoha místech celého regionu
a organizují je převážně knihovny. Vzhledem
k omezenému rozsahu příspěvku není možné uvádět jednotlivá místa, ve kterých se autorská čtení
konala. Ze stejných důvodů neuvádíme jednotlivé
aktivity z oblasti Orlicko a Vysočina a vzhledem
k zaměření zpravodaje se zaměříme na aktivity
oblasti Hradecko.
Pro oblast Hradecko je specifická spolupráce
se zahraničními autory. Na výměnném pobytu
ve Státní vědecké knihovně v Banské Bystrici
reprezentoval Hradecký kraj a SVčS Václav Franc.
Mezinárodních poetických setkáních v Polsku se
pravidelně aktivně účastní Věra Kopecká (Varšavský poetický listopad, Noc básníků v Bielawě, festival Básníci bez hranic ve městě Polanica Zdrój).
Na každém z těchto festivalů představila v několika
vystoupeních svoji tvorbu a rovněž Středisko
východočeských spisovatelů. Dalším důležitým
mezinárodním setkáním byly již 14. dny poezie
v Broumově, kterých se zúčastnilo téměř 50 autorů,
přihlášeno a zahrnuto do sborníku bylo celkem
60 básníků z Čech, Polska, Slovenska a Ukrajiny,
zúčastnil se rovněž autor vietnamské národnosti.
Autoři se představili ve veřejném čtení v Broumově
a také v nedalekém polském Mieroszowě. Součástí
setkání byly dvě besedy ve školách v Broumově
a také beseda pro žáky broumovských škol v sále
broumovského kláštera a výstava tkaných tapiserií
Marie Gostilly Pachucké v knihovně v Broumově
a fotografií Věry Kopecké v Mieroszowě a rovněž tradiční páteční a sobotní poetické dílny.
Všichni účastníci obdrželi sborník 14. dnů poezie
a knížku akrostichů Pozdrav Broumovsku z dílen
předešlého ročníku s ilustracemi, které vznikly
na 1. mezinárodním plenéru v Křinicích. Vedle
těchto hlavních akcí uskutečnila Věra Kopecká dvě
besedy se žáky 9. tříd na ZŠ Hradební v Broumově
a dvě besedy se žáky škol v Mieroszowě. Václav
Franc měl autorské čtení na hradě Pecka a v Jičíně
a Eva Černošová na Gymnáziu Boženy Němcové
a ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.
V Knihovně města Hradce Králové se uskutečnila
prodejní výstava knih s autogramiádou a autorským čtením, kterou zorganizovaly a které se
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zúčastnily Jiřina Valachovičová, Draga Zlatníková
a Věra Kopecká.
IX. východočeský umělecký maratón byl
zakončen setkáním členů Střediska v restauraci
Evropa v Pardubicích 14. prosince 2013. Menší
rozsah Maratónu v letošním roce připisujeme zejména menšímu zájmu především knihoven, které
jsou limitovány finančními prostředky a rovněž
nevelkým zájmem čtenářů. Určitě nás potěší zájem
knihoven o setkání s autory a budeme se snažit
knihovnám vyjít vstříc. Jsme přesvědčeni, že tato
setkání jsou důležitá jak pro čtenáře a knihovníky,
tak pro autory samotné.

zúčastnilo 42 autorů, z toho 9 členů Střediska,
příspěvky zaslalo 61 autorů, z nich 12 autorů SVčS,
vedle českých a polských také autoři ze Slovenska
a Alexandr Gordon z Ukrajiny. Kromě besed ve
školách, které jsou už tradičně součástí Dnů, bylo
v programu 14. ročníku i v minulém roce vystoupení autorů v polském Mieroszowě, jehož součástí
byla výstava fotografií Věry Kopecké.
Autoři Hradecka vydali během roku 6 původních knížek, z toho jednu v polském jazyce, a jsou
zastoupeni ve dvou antologiích a ve sbornících
ze Dnů poezie. Publikovali rovněž ve sbornících
v zahraničí – na Slovensku, v Polsku a v Rusku.
Pravidelně přispívali do Kruhu a publikovali i na
literárních webových stránkách nejen českých, ale
i zahraničních.
Důležitá je i editorská činnost členů oblasti.
Václav Franc během roku uspořádal 12 čísel časopisu KOBRA (kulturní občasník regionálních
autorů), 12 čísel ČAJe (Časopis autorů Jičínska)
a sborník soutěže Řehečská slepice. Věra Kopecká
vydala sborník 14. dnů poezie v Broumově nazvaný Do ticha skal a Knížku akrostichů s verši z dílen
13. dnů poezie v Broumově a fotografiemi z prací
vytvořených na plenéru v Křinicích.
V regionálních fondech knihoven kraje by své
místo a následně i své čtenáře mohly nalézt knihy
autorů našeho regionu. V uplynulém roce vydal
Václav Franc sbírku básní a povídek Vánoce, Věra
Kopecká knížku pětiverší Architektura času, ilustrovanou vlastními fotografiemi, a polsky výbor
z poezie posledních let Zaproszenie na wernisaż
s ilustracemi Jany Wienerové, též členky oblasti
Hradecko, Olga Novotná sbírku poezie ilustrovanou fotografiemi Věry Kopecké Holubím křídlem,
nohou vraní, Antonín Šlechta sbírku povídek
Sedm pádů smrti a Jiřina Valachovičová novelu
Ester. Autoři Hradecka publikovali rovněž ve
sbornících v Čechách i v zahraničí – na Slovensku,
v Polsku a v Rusku. Pravidelně přispívali do Kruhu
a publikovali i na literárních webových stránkách
nejen českých, ale i zahraničních.

Oblast Hradecko
Vedoucí této oblasti SVčS je Věra Kopecká.
Z výroční zprávy za minulý rok jsme pro čtenáře
zpravodaje U nás vybrali následující informace:
V průběhu roku byly přijaty dvě nové členky:
Libuše Šindlerová z Hradce Králové a Libuše
Matysíková z Vrchoslavic na Hané. Zemřela čestná
členka SVčS paní Marie Kubátová. Hradecko mělo
tedy na konci roku 16 členů. K nejaktivnějším
členům oblasti Hradecko patří Václav Franc, Věra
Kopecká, Jiřina Valachovičová, Eva Černošová,
Olga Novotná a Draga Zlatníková. Václav Franc
získal 1. cenu v soutěži Hlinecký hrneček a čestné
uznání v soutěži Mělnický Pegas.
Autoři oblasti Hradecko uspořádali v průběhu
roku 23 samostatných autorských čtení a 9 besed
ve školách, podíleli se aktivně i na mnoha dalších
vystoupeních.
Další oblastí, v níž se členové Hradecka prezentují, je výtvarná činnost. Věra Kopecká měla
2 samostatné výstavy fotografií a zúčastnila se
dalších tří společných a tří plenérů v Polsku. Sama
zorganizovala výtvarný plenér v Křinicích.
Členové oblasti Hradecko se též aktivně podíleli
na prodejních výstavách knih v Rychnově nad
Kněžnou a v Pardubicích, sami zorganizovali prodejní výstavu v Knihovně města Hradce Králové.
Zorganizovali dvě tradiční literární setkání.
Iniciátorem a organizátorem prvého z nich, Ře- Podklady zaslané paní Kopeckou pro potřeby
hečské slepice, je Václav Franc. Je také porotcem zpravodaje upravila Božena Blažková.
soutěže s ním spojené. Druhým byly už 14. dny
Web: http://www.spisovatelevc.cz/
poezie v Broumově, kterých se v uplynulém roce
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Jak na plakáty a prospekty
aneb Grafický design poprvé
Šárka Skalická
Počátky plakátu by se daly zařadit už do starověku. Neexistovaly sice plakáty tak, jak je známe
dnes, ale jistá forma psané informace existovala
už tehdy. Z tesaných a rytých desek se postupně
stávaly psané a od poloviny 15. století i plakáty
tištěné. Zpočátku byly plakáty především textové, ale postupně i do těchto užitých grafických
dokumentů pronikla móda a začaly odrážet dobový vkus. Začal se používat ornament a různé řezy
písma. Nejznámějšími jsou plakáty z doby secese
(např. Alfons Mucha).
A co to tedy plakát je? Jedná se o rozměrný list
papíru vystavovaný na veřejných místech, který
s použitím textu, obrazu, symbolu nebo společným užitím upoutává a nabízí zboží, umělecké
dílo, akci, produkci a podobně. Měl by obsahovat
název zboží/akce, místo, datum, cenu a případně
obrazové a jiné grafické prvky, které s propagovanou akcí souvisejí.
Dalšími grafickými dokumenty, se kterými se
běžně setkáváme, jsou poster (plakát velkého rozměru prezentující vědecký projekt nebo výzkum),
diplom či podobná ocenění, pozvánky, přání,
vstupenky a mnoho dalších. Každý z těchto dokumentů má určitá pravidla, na která je třeba myslet
při jejich tvorbě.
Předtím než se pustíme do tvorby, musíme
přesně vědět, co máme vytvářet, o jakou příležitost se jedná, co chceme sdělit a jaké cílové
skupině bude akce určena. Nejčastěji se jedná
o název, datum, místo a případně vstupné. Důležitý je i výsledný výstup - zda budeme dokument
tisknout barevně či černobíle, nebo zda se bude
jednat pouze o elektronický dokument.
Celý dokument umisťujeme do formátu tak,
aby text nezasahoval příliš do kraje, jednotlivé odstavce a obrázky by měly být zarovnány

s ohledem na ostatní. Nejčastěji se setkáváme
s formátem A4, podle povahy dokumentu na výšku nebo na šířku.
Velmi důležitý je správný výběr písma, přesněji jeho fontu a řezu. Snažíme se použít maximálně dva různé fonty s tím, že ozdobná písma
se snažíme ponechat pouze u nadpisu. Text se
dá dále odlišit různými řezy písma - tučné, podtržené, kurzíva. Pokud vytváříme dokument pro
instituci, která má ve svém logotypu daný font,
snažíme se použít ten. Při výběru písma myslíme
i na povahu akce a především čitelnost v barevné
i černobílé verzi a ve všech potřebných velikostech.
Textová informace by měla být jasná, stručná
a sdělující vše potřebné. Důležitý je nadpis, který by měl upoutat. V případě nadpisu, ze kterého
není na první pohled jasné, o jakou akci se jedná,
použijeme doplňující podnadpis. U delšího textu
si dáváme pozor na sazbu textu - řádky by neměly
končit předložkami a spojkami, názvy a ustálená
sousloví je rovněž lepší ponechat na jednom řádku. K tomu nám mohou dopomoci pevné mezery
(CTRL + Shift + mezerník) nebo zalomení řádku
(Shift + Enter).
Dalším prvkem, kterým upoutáme pozornost,
je celková barevnost. Pokud se chystáme vytvořit černobílý dokument, pracujeme už od začátku
s touto barevnou variantou. I v případě barevnosti
platí důraz na povahu akce, bereme ohled na barevnost loga a na cílovou skupinu. Pozor také na
příliš kontrastní barvy, barevný text na barevném
pozadí musí být stále čitelný. Pozadí ale nemusí
být jen bílé nebo jednobarevné, dá se použít i obrázek. V tomto případě je vhodné obrázek upravit
- obrázek zesvětlit, ubrat kontrast nebo barevnost.
Pozadí se dá doplnit rámečkem, dáváme si ale pozor, aby rámeček celý vzhled spíše doplňoval, ale
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nepoutal všechnu pozornost.
Důležitým prvkem plakátů jsou kromě nadpisu obrázky. Obrázky vybíráme vhodné k povaze
akce i s ohledem na cílovou skupinu. Obrázek,
který vybíráme, musí být kvalitní a dostatečně
velký. Neměl by být rozmazaný, přesvícený, příliš malý nebo zašedlý. S úpravou obrázků nám
pomohou různé grafické programy (Paint.NET,
IrfanView, Photoshop a jiné). Pokud měníme
velikost obrázku, dáváme si pozor na zachování
poměru stran.
Každý plakát by měl obsahovat logo instituce,
která akci pořádá nebo se jí účastní. Logo vkládáme v souladu s logomanuálem.
Hotový plakát si, když je to možné, nechte
zkontrolovat. V průběhu celé práce ukládáme
ve formátu, který podporuje program, ve kterém
jsme pracovali - pro případ pozdějších úprav.

Když je plakát hotový, uložíme ho tak, aby se
dal ve stejné podobě otevřít i v počítači, kde jsou
nainstalovány jiné verze a programy - nejlépe ve
formátu PDF a v případě obrázku JPG nebo PNG.
Vyhneme se tak problému se špatným zobrazením souboru.
Chystáme-li se plakát tisknout, nejprve vytiskneme zkušební tisk, ať víme, co je případně potřeba upravit, protože tiskový výstup se barevně
vždy mírně liší od eletronického dokumentu.
Na tvorbu plakátů a dalších grafických dokumentů v dnešní době existuje velké množství
programů. Kromě plakátů vytvořených ručně
můžeme pracovat s běžně dostupnými textovými
editory (MS Word a další podobné) nebo s grafickým programy (jako Paint.NET, Inkscape, Photoshop, Illustrator a mnoho dalších).
Kontakt na autorku: skalicka@knihovnahk.cz

Elektronické verze regionálních periodik
v SVK HK
Lucie Jirků
Stejně jako jiné knihovny i Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (SVK HK) musí
reagovat na narůstající produkci elektronických
dokumentů na knižním trhu. Byť největší část
fondu knihovny stále tvoří tištěné dokumenty
a elektronický povinný výtisk není uzákoněn,
přibývá ve fondu SVK HK stále více dokumentů elektronických, především neplacených, které
často knihovně nabízejí sami vydavatelé. Běžně vychází jak tištěná, tak i elektronická verze
periodika, ale vydavatelé stále častěji ukončují
z ekonomických důvodů vydávání periodik v tištěné formě a dále pokračují pouze elektronicky.
SVK HK kromě toho, že poskytuje uživatelům
přístup k licencovaným elektronickým zdrojům
a placeným elektronickým zdrojům na fyzických
nosičích, se snaží v posledních letech systematic-
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ky zpracovávat i neplacené elektronické zdroje
bez nosičů, a to především monografie a periodika s regionálním zaměřením. Pro obohacení záznamů o přístup k elektronické verzi dokumentu
využíváme odkazů v poli 856 (v MARC21), ale
stává se, že se linky na původní umístění stanou časem nefunkčními. Pravidelnou kontrolou
a opravami zajišťujeme aktuálnost těchto odkazů,
ale jistějším způsobem, jak uživatelům umožnit
trvalý přístup k těmto dokumentům, je zpřístupňování přímo z úložiště knihovny.
Abychom mohli vybraná elektronická periodika a monografie ukládat na naše úložiště, zpracovávat a zpřístupňovat je v souladu s autorským
zákonem (včetně zpřístupnění uživatelům nikoli
jen v budově knihovny na vymezených stanicích,
ale odkudkoli přes internet), rozhodli jsme se u vy-

nové trendy
braných titulů jít cestou uzavírání smluv. S vydavateli uzavíráme smlouvu o poskytování elektronických online zdrojů a s autory licenční smlouvu
o podmínkách užití díla. Vzorové smlouvy vznikly úpravou obdobných smluv Národní lékařské
knihovny, resp. Národní knihovny ČR, jsou ke
stažení na webu SVK HK1) a autoři a vydavatelé
mají možnost se na nás v případě zájmu obrátit.
Sami od roku 2013 cíleně oslovujeme vydavatele
regionálních periodik, která jsou dostupná v elektronické formě (buď jde o elektronickou verzi tištěného periodika, nebo přímo o elektronické periodikum). V první fázi jsme v Královéhradeckém kraji
oslovili se žádostí o uzavření smlouvy vydavatele místních zpravodajů (obecní a městské úřady)
a některé další instituce, např. muzea. Až na pár
výjimek, kdy vydavatelé vystavují periodika na
vlastním webu a o uložení a zpřístupnění přes SVK
HK nemají zájem, se nám podařilo s vydavateli
navázat spolupráci. V současné době máme uzavřeno 37 smluv s regionálními vydavateli a další
jsou v jednání.
Z hlediska zpracování získaných dokumentů bylo potřeba učinit podstatné rozhodnutí, jakým způsobem budeme periodika či monografie
v elektronické formě katalogizovat. Po zvážení
možností, výhod a nevýhod obou možných způsobů jsme se nakonec rozhodli pro metodu jednoho záznamu. Vlastní záznamy pro elektronický
zdroj máme jen pro elektronické dokumenty bez
tištěné verze, v případě elektronických verzí tištěného dokumentu pak doplňujeme o příslušná pole
záznam tištěného periodika či monografie. Tento
způsob katalogizace je rychlejší a v OPACu pro
uživatele přehlednější (ten zpravidla hledá titul
bez ohledu na formu).
Zpřístupnění těchto dokumentů uživatelům
v současné době řešíme pomocí modulu ADAM
v knihovním systému Aleph, i když do budoucna
plánujeme tyto dokumenty umístit do Digitální
knihovny SVK HK,2) abychom mohli uživatelům nabídnout všechny monografie a periodika
v elektronické formě z našeho fondu na jednom
1)
2)
3)

místě (bez ohledu na to, zda jde o elektronickou
verzi tištěného dokumentu, tzv. „born digital“ dokument, nebo dokument, který vznikl digitalizací
tištěné předlohy). Modul ADAM je velmi dobře
využitelný pro zpřístupnění monografií, naskenovaných obsahů či pro potřeby elektronického dodávání dokumentů, ale pro zpřístupnění periodik
není ideální. Nelze vytvořit strukturu periodika,
dokumenty se ukládají a zobrazují v záznamu
v OPACu v pořadí, v jakém byly vloženy, takže
jsme přistoupili k náhradnímu řešení. Periodika
ukládáme na webový server a jako objekty jsou
k záznamu připojeny místo vlastních dokumentů
jen URL adresy složek s jednotlivými ročníky daného periodika. Pro interní potřeby (v OPACu se
nezobrazí) pak přímo k záznamu ukládáme i naskenované uzavřené smlouvy či průvodní maily
či dopisy. Ty tituly, u kterých nemáme smluvně
ošetřenu možnost zpřístupnění ven, a na které se
ale vztahuje autorskoprávní ochrana, zpřístupňujeme pouze v budově SVK HK na vymezených
počítačích.
Uživatel se k požadovanému elektronickému
dokumentu dostane přes záznam v OPACu SVK
HK.3) Na umístění elektronických dokumentů,
přidaných k záznamu v modulu ADAM, se pro
zobrazení v OPACu tvoří vlastní odkazy (tedy
ne v poli 856 MARC21; uživatel je vidí jen ve
standardním zobrazení záznamu). Po kliknutí na
odkaz s vybraným ročníkem se pak uživatel v novém okně může pohybovat ve struktuře periodika
níže na jednotlivá čísla v ročníku nebo výše až na
úroveň titulu. Pokud má zájem vyhledat v katalogu všechna periodika v elektronické formě, může
ve vyhledávání zadat klíčové slovo „Elektronické časopisy“. Ve výsledku dostane výpis všech
titulů periodik z fondu SVK HK, které knihovna
zpřístupňuje v elektronické formě (elektronická
periodika a elektronické verze tištěných periodik
nebo digitalizované kopie tištěných periodik, a to
jak tituly zpřístupňované ven, tak i ty přístupné
jen na vymezených stanicích v budově).

http://www.svkhk.cz/Pro-vydavatele.aspx
http://kramerius.svkhk.cz/
http://aleph.svkhk.cz/
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rozhovory a ozvláštnit tak jejich vydání.
Jak vytvořit poutavý plakát nebo pozvánku na
různé přednášky, diplomy k soutěžím, brožury, informační cedule, výroční zprávy a další materiály
určené k propagaci akcí v knihovnách, přiblížila
ve druhé přednášce Mgr. Šárka Skalická z dětského oddělení Knihovny města Hradce Králové.
Přednáška se konala v budově Krajské knihovny
v Pardubicích 4. března 2014. Všech 18 účastnic
se dozvědělo, že plakáty se používaly již ve starověku, ve formě např. tesaných desek, důraz byl
tehdy kladen pouze na text, bez využití ornamentů
a dekoračních prvků. Stejně jako tehdy, i dnes by
měly plakáty obsahovat nejdůležitější informace –
co, kdy, kde, za kolik,… s tím, že dnes se využívá
grafických prvků jako součásti celkového vzhledu

a obsahu. Plakáty tak můžeme rozdělit na několik
typů – typografické, grafické a fotografické.
Na přednášku Mgr. Skalické navazoval praktický workshop, který z důvodu omezené kapacity PC učeben proběhl ve dvou termínech:
první se konal v KK Pardubice 1. 4. 2014, druhý
poté v SVK HK 15. dubna 2014. Obsahově byly
workshopy totožné, zaměřené spíše na začátečníky a uživatele bez zkušenosti práce s grafickými
programy. Účastnice měly možnost vyzkoušet
dle pokynů přednášející základní úpravy fotografií a vytvořit si jednoduché vektorové obrazce ve
volně dostupných grafických programech, např.
PaintNet, Irfan View a Inkscape.
Kontakt na autorku: simona.machackova@svkhk.cz

Další Svátek knihy je za námi.
Jaký byl?
Ester Horáková
Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz
Web: www.svkhk.cz

Grafický design pro pracovníky knihoven
Simona Macháčková
V rámci společného cyklu přednášek zaměřených na grafický design, který společně pořádaly
SKIP 08 Východní Čechy, Studijní a vědecká
knihovna v Hradci Králové a Krajská knihovna v Pardubicích, se téměř 4 desítky pracovnic
knihoven zúčastnily dvou přednášek a praktického workshopu.
Úvodní přednáška na téma psychologie reklamy, jak oslovit čtenáře a především nečtenáře, jak
zaujmout rozdílné věkové kategorie, se konala
11. února 2014 v konferenčním sále Studijní a vě-
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decké knihovny v Hradci Králové. Přednášející
Ivan Tejkl, ředitel komunikační agentury M. C. O.
M., seznámil celkem 39 posluchačů se základními
pojmy z oblasti reklamy a marketingu. V obecné
rovině nastínil různé formy propagace – reklama,
práce s veřejností, podpora prodeje, osobní prodej, přímý marketing –, které se dají použít i pro
nabídku služeb knihoven. Jako zásadní zdůraznil
vhodnost využívání tiskových zpráv a spolupráci
s místními deníky a zpravodaji, kterým knihovny mohou nabídnout zajímavé informace či např.

V úterý 15. dubna 2014 pořádala Kultura
Rychnov nad Kněžnou – Městská knihovna již 3.
ročník Svátku knihy, jehož součástí byla prodejní
výstava knih.
Slavnostního zahájení se zúčastnily děti z rychnovských škol, které si vyslechly vystoupení žáků
ZUŠ, po kterém následovala beseda s autorkou
Annou Birke-Semerákovou. Ta představila svou
knihu Moudré pohádky vesmírných skřítků.
Během celého Svátku knihy probíhala ve velkém sále Pelclova divadla prodejní výstava knih
vydavatelů a nakladatelů východočeského regionu. Knihy, které zde byly k vidění, se daly zakoupit se zajímavou výstavní slevou. Knižní novinky
autorů z regionu poutavým vyprávěním s nadšením představil PhDr. Jan Tydlitát.
Odpolední program pokračoval autorským
čtením za účasti tří autorů ze Střediska východočeských spisovatelů. Napínavou část z detektivky
Milana Duška Dáma na telefon a kus z prózy An-

tonína Šlechty Sedm pádů Smrti přednesla básnířka Věra Kopecká, která představila i své básně ze
sbírek Architektura času a Dívka na břehu moře.
Zájemci se potom vydali spolu s dokumentem
Pavly Petrákové-Slancové na Let Ivana Vyskočila. Většina z nás zná Ivana Vyskočila jako herce,
spisovatele, profesora a velmi pozoruhodného
muže, který letos v dubnu oslavil 85. narozeniny.
V malém sále dále proběhla beseda s Josefem
Lukáškem, který je autorem knihy Průvodce Orlickými horami a jejich podhůřím. Průvodce je určen každému, kdo chce pěšky nebo na kole poznat
Orlické hory. Rodiny s dětmi jistě ocení zajímavosti o různých místech na trase a informace o délce nebo například, jak velký kopec je na obzoru.
Posledním programem Svátku knihy byla
beseda s Josefem Formánkem, který je autorem
knih Prsatý muž a zloděj příběhů, Mluviti pravdu
a také knihy Létající jaguár.
Jako účastník této akce jsem si užila plno
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zajímavých setkání a chvil. Nadšená jsem byla
z autorského čtení a nakonec jsem naší knihovně
ušetřila i pár korun při nákupu knížek. Jediná věc
mi trochu kazila dobrý pocit z akce: vstupné pro
veřejnost bylo pouhých 20 Kč. I přes tuto vstřícnou cenu si moc lidí na Svátek knihy cestu nena-

šlo. Škoda, stálo to za to.
Kontakt na autorku:
ou.esterhorakova@seznam.cz
Web akce: http://www.kulturark.cz/pravidelne-akce/svatky-knihy

OKNA (O KNihovnických Aktivitách) 2014
z pohledu organizátora
Markéta Poživilová
Motto:
Povíme si spolu hezky,
láryfáry, třesky plesky.
Jiří Žáček
Třetí ročník přehlídky pořádal Klub dětských
knihoven SKIP ve spolupráci s Knihovnou města
Hradce Králové a SKIPem Východní Čechy za finanční podpory MK ČR pod vedením Ivety Novotné. Tolik tedy na začátek, abyste věděli, kdo všechno měl v letošních „básnických“ OKNECH prsty.
Konala se 15. a 16. dubna 2014 v nově otevřené
Knihovně města Hradce Králové na téma Poezie
pro děti (1. stupeň základních škol) a byla nabitá nápady, besedami, získáváním zkušeností i zábavou.
Ale určitě znáte z vlastní zkušenosti, že v okamžiku, kdy dlouho očekávaný dýchánek začíná,
jsou organizátoři téměř u konce s vlastními silami. Jak by také ne, když slavnostnímu zahájení
předcházejí hodiny domlouvání, korespondence,
příprav, objednávání, počítání peněz, shánění tříd,
hledání soutěžících, spousta změn a požadavků
a znovu domlouvání, znovu změny. Pak nastane den D. Dlouho do noci pečete buchty, děláte
pomazánky atd. Vstávat se ale musí brzy, natočit (nebo v mém případě narovnat) vlasy, vysrknout kafe a pospíchat připravit sál, vody, nakrájet
buchty, vychytávat poslední chybky, vítat soutěžící, porotu, vybírat peníze, atd. A pak vše propukne – na jevišti se střídají třídy, soutěžící a krátké
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přestávky. Vy se celou dobu potíte zoufalstvím,
aby každá třída přišla přesně a byla aktivní. Aby
nechyběly pomůcky a fungovala technika. Pak
ještě vezmete foťák a každou třídu a každého
soutěžícího se snažíte vyfotit v té nejlichotivější
pozici s oslnivým úsměvem. Mezitím se vybírají
peníze, připravují obědy a pití. Během dvou dnů
tak dokážete připravit snad hektolitry kávy, čaje
a vody. K tomu se musíte ještě hodně snažit, aby
nikdo z cca sta přítomných nepoznal, že po půldni
na podpatcích neuděláte snad už ani krok. Všichni
organizátoři kmitají a plní své úkoly.
Ale pozor, rychlojízda pokračuje – v přestávce na oběd se připraví malé sálky a mohou začít
workshopy pro občerstvené účastníky. Tentokrát
na téma:
1. Hercem na vlastní kůži – přednášející: herci
divadla DRAK – Labyrint Hradec Králové
2. I. Poezie + kritické myšlení a informační
vzdělávání = Jde to dohromady – přednášející:
Mgr. Veronika Peslerová (Krajská knihovna
Vysočiny)
3. Databanka praxí – přednášející: Mgr. Helena
Hubatková Selucká, Bc. Lucie Dymáčková
(Knihovna Jiřího Mahena v Brně)
Po inspirativních dílnách se jdou účastníci ubytovat, organizátoři se přesouvají do kavárny, kde
se začíná připravovat večerní pohoštění. Objednaný teplý raut, který byl avizován během dopoledne,
je nečekaně zrušen. Firma, u které byl domluven,
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byla zcela vytížena obsluhou pana prezidenta,
který právě 15. dubna navštívil Hradec Králové.
A tak se společnými silami snaží všichni vykouzlit
za málo peněz hodně muziky. Snad všem chutnalo. Příjemné posezení v kavárně pak zpestřily
francouzské šansony a noční prohlídka knihovny.
V jedenáct hodin odcházejí poslední hosté.
Takže raz dva poklidíme, ukradneme pár hodin spánku a již vítáme nový den. Během dopoledne se dokončí samotná přehlídka – máme tu tedy
již známé kolečko – třídy, soutěžící, jídlo, pití, fotografie, k tomu se nově přidává hodnocení poroty, přípravy diplomů, chvíle napětí a čekání.
Konečně zní pomyslné fanfáry, přichází porota se svým verdiktem.
Hlavní cenu a Cenu diváků získala:
Městská knihovna Sedlčany, kterou reprezentovala Jana Vyskočilová s programem „Poezie
v povětří“.
Porota ještě udělila tato čestná uznání:
Kateřině Šildrové z Městské knihovny Český
Těšín (Sherly Holmesová aneb Případ ztracené
básničky) za vytvoření originální literární postavy a rozmanitost aktivit;
Mgr. Marice Zadembské z Městské knihovny
Třinec (Poezie. Ohrožený druh?) za efektní využití multimediálních prostředků;
PhDr. Haně Holubkovové z Městské knihovny Praha (Krutá panna Krahulena) za zprostřed-

kování emocionálního prožitku poezie a práci se
zvukomalbou;
Lindě Novotné z Městské knihovny Semily
(Mozkohrátky s poezií) za netradiční využití poezie k procvičování paměti;
Evě Kordové z Městské knihovny Antonína
Marka Turnov (Nebe, peklo ráj, s básničkou si
hraj aneb Hra na básníky) za vynikající schopnost
improvizace s využitím dlouholetých knihovnických zkušeností;
Marcele Kořínkové z Knihovny Kroměřížska
(Poezii, tu mám rád) za perfektní kontakt s dětmi,
100% zapojení všech dětí a skutečné propojení
tématu poezie s knihou a knihovnou.
Diplomy i ceny byly předány, sláva vítězům
a milá slova díků hlavní organizátorce Ivetě Novotné, ředitelce Knihovny města Hradce Králové Barboře Čižinské, báječné moderátorce Zlatě
Houškové, milé porotě atd. …
Zdá se, že všichni jsou spokojeni a třetí ročník
OKEN se vydařil. Na závěr nezbývá než uklidit
sál, umýt nádobí, vše vyúčtovat a pozvat vás na
čtvrtý ročník této soutěžní přehlídky do Městské knihovny v Třinci. Příštím tématem bude
první a druhá světová válka, tentokráte pro
druhý stupeň základních škol.
Kontakt na autorku: pozivilova@knihovnahk.cz
Web KDK SKIP: http://www.kdk.munovapaka.cz/
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Workshop metodiků v Děčíně
Andrea Součková
Ve dnech 9. a 10. dubna 2014 se uskutečnil
již druhý workshop metodiků určený pro pracovníky zabývající se výkonem regionálních funkcí.
(O prvním workshopu, který proběhl ve Vyškově, jste se mohli dočíst v jednom z loňských čísel
zpravodaje U nás.1)) Metodici se tentokrát sešli
v Děčíně, i když s menším časovým zpožděním,
neboť uspořádání akce v loňském roce překazila
nepřízeň počasí. Městská knihovna v Děčíně byla
spolu se Sekcí veřejných knihoven SKIP hlavním
organizátorem akce. To, že je o podobná setkání
určená pro předávání a výměnu zkušeností skutečně obrovský zájem, dokládá skutečnost, že
hned druhý den po vyhlášení možnosti přihlašování byla kapacita workshopu zcela naplněna.
Charakter akce umožňuje účast pouze omeze-

1)

2)

ného počtu zájemců, a tak se bohužel mnozí na
workshop vůbec nedostali.
Program v Děčíně byl obsahově velmi podobný setkání ve Vyškově. Po zahájení workshopu
vystoupila se svým příspěvkem „Efektivní komunikace se samosprávou“ Mgr. Monika Ambrožová, koučka, lektorka a konzultantka v oblasti
komunikace. Hlavním cílem lekce bylo seznámit
účastníky se zásadami přesvědčivé komunikace a také poradit, jak postupovat v obtížných
situacích. Mgr. Ambrožová poukázala na to, že
je důležité nejen CO říkáme, ale také JAK, a že
naše nonverbální projevy zásadní měrou ovlivňují to, jak nás vnímají druzí lidé. Mgr. Ladislava
Zemánková z KI NK ČR pomocí statistických
údajů obsažených v prezentaci zhodnotila činnost
metodiků za uplynulý rok. Pomocí grafů došlo ke
srovnání vývoje v oblasti výkonu regionálních
funkcí v posledních více než deseti letech. Další
příspěvek, Mgr. Gabriely Jarkulišové z MěK
v Kutné Hoře, bohužel nemohl být z časových
důvodů odpřednášen. Někteří z přítomných však
měli možnost vyslechnout přednášku již na prvním workshopu ve Vyškově a pro zájemce je
prezentace k dispozici na webových stránkách
SKIP.2) První den oficiální části programu byl
ukončen příspěvkem ředitele Městské knihovny
v Děčíně Mgr. Ladislava Zoubka. Přítomné
zasvětil do problematiky řešení výkonu regionál-

VEJVAROVÁ, Helena. Setkání ve Vyškově. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého
kraje [online]. 2013, roč. 23, č. 3, s. 25-26 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/
Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20130318
Workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven. SKIP: Svaz knihovníků a informačních
pracovníků České republiky [online]. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republika, c 20102014 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z: http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/akce-sekce-verejnych-knihoven/workshop-pro-pracovniky-metodickych-oddeleni-verejnych-knihoven
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ních funkcí v okrese Děčín. Zájemci také mohli dále využít možnost neformálního posezení
v prostorách knihovny - a co se probíralo v neoficiální části programu? Pravděpodobně některé
z vás zklamu, neboť zvítězila opět metodika. 
Druhý den zahájila ředitelka Knihovny města
Olomouce RNDr. Lenka Prucková prezentací,
ve které představila vítěze soutěže Knihovna roku
2013. Prostřednictvím poutavého vyprávění a fotografií se metodici měli možnost seznámit nejen
s úspěšnými knihovnami, ale také s prací hodnoticí komise. Příspěvek Mgr. Moniky Kratochvílové z Moravské zemské knihovny obeznámil
zúčastněné s metodickou činností v Jihomoravském kraji. Z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě přijela PhDr. Marie Šedá; ostatním
přiblížila, „jak se vzdělávají v Moravskoslezském kraji“. Následovala prezentace Ing. Dany
Smetanové z KI NK ČR zabývající se „Národní
soustavou kvalifikací“. Workshop byl ukončen
panelovou diskusí se starosty pěkných obecních
knihoven, nazvanou „Slyšme pohled z druhé strany“, kterou vedla RNDr. Lenka Prucková. V rámci debaty však nebylo možné vyslechnout názory
starostů, kteří knihovnám příliš nefandí a nejsou
jim nakloněni. V případě zájmu byla pro metodiky připravena také exkurze po nově zrekonstruované děčínské knihovně. Knihovnou provázela
osoba nejpovolanější, tedy přímo pan ředitel

Zoubek. Každý ze zmíněných příspěvků by si zasloužil mnohem více pozornosti, pro podrobnější
popis zde však není prostor, proto bych případným zájemcům o bližší informace z workshopu
ráda doporučila webové stránky SKIP, kde mohou nalézt prezentace z obou dnů.

Na závěr nezbývá než poděkovat organizátorům, hostům, přednášejícím a účastníkům za příjemně a přínosně strávené dva dny, knihovnicím
a také knihovníkům děčínské knihovny za vytvoření přívětivého prostředí. Snad se podobné akce
postupně stanou tradičními událostmi, při kterých
se budou metodici pravidelně setkávat.
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web knihovny v Děčíně:
http://www.dcknihovna.cz/

Čtete nás? Jsme tady pro vás
Božena Blažková
Od roku 2002, kdy se zpravodaj U nás stal nedílnou součástí regionálních služeb knihovnám,
jsme si pravidelně formou anket i rozšířených
a výjezdních redakčních rad zjišťovali, zda je
knihovníky skutečně využíván. Musíme přitom

počítat s tím, že na jedné straně pomyslné škály
rozmanitých knihovnických profesí máme vysokoškolsky vzdělané odborníky-specialisty a na
straně druhé máme knihovníky „z ochoty“, kteří
„knihovničí“ po skončení vlastní práce a v podsta-
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tě ve svém volném čase. Na jedné straně máme
knihovny v krajském, univerzitním a téměř stotisícovém městě a na straně druhé máme knihovničky i v obcích, které nemají ani 100 obyvatel, takže i zázemí uživatelů našich knihoven
je velice rozmanité. Přitom je naším společným
cílem vytvoření fungující knihovnické sítě, díky
které uživatel v kterémkoliv místě kraje má stejné
(nebo alespoň srovnatelné) možnosti při získávání informací a knihovnických služeb.
Dlouholetou snahou redakční rady je co nejširší záběr, aby si každý podle svého mohl ve
zpravodaji najít, co potřebuje a co ho zajímá. Naším mottem byla nejdříve „praktická odbornost“,
ke které jsme přidali heslo „učíme se navzájem“.
Letošní rok je vzhledem k předávání převoznického vesla šéfredaktorství jako stvořený pro
nové nápady a náměty. Pro poradu ředitelů pověřených knihoven jsme připravili stručný přehled
dosavadní historie zpravodaje, který jsme doplnili o náměty k diskuzi. Na základě této diskuze vznikly 2 ankety - jedna pro neprofesionální
knihovníky a druhá pro pracovníky profesionálních knihoven -, které jste do konce dubna mohli
vyplnit. Chceme vás seznámit s vyhodnocením
ankety a využitím vašich námětů.
Téma hodnocení zpravodaje bylo předneseno na poradě ředitelů pověřených knihoven dne
13. března. Následně byla anketa zveřejněna na
webových stránkách Studijní a vědecké knihovny
v Hradci Králové a byla též v elektronické podobě rozeslána do všech pověřených knihoven. Do
konce dubna anketu vyplnilo celkem 44 neprofesionálních knihovníků a 30 knihovníků z profesionálních knihoven. Většina z nich vyplnila elektronickou podobu zveřejněnou na webu SVK HK.
Na základě vyhodnocení jednotlivých anketních
lístků chystáme následující úpravy:
Na webových stránkách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v oddíle Pro
knihovny v rubrice Zpravodaj U nás je zařazena nová položka s názvem NAPIŠTE NÁM.
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Využijte této možnosti a skutečně nám napište.
Čekáme na vaše reakce, náměty. Máte možnost svými názory ovlivnit budoucnost našeho
společného zpravodaje.
Od tohoto čísla budou všichni ředitelé a vedoucí profesionálních knihoven dostávat v elektronické podobě (PDF formát) právě vydané číslo
zpravodaje.
Na konci každého článku budeme důsledně
uvádět elektronickou adresu autora, aby knihovníci měli v případě zájmu možnost autorovi
článku přímo napsat. Zároveň se budeme snažit
důsledně uvádět i webové adresy knihoven, o kterých se v článku píše (většina autorů to nedělá).
V podzimním čísle vás budeme informovat
o nových možnostech stahování zpravodaje
a dalších připravovaných změnách v elektronické
verzi zpravodaje.
Ve spolupráci s Klubkem KDK SKIP 08 budeme věnovat větší pozornost práci s dětmi, a to
zejména v rubrice Jak na to.
Pro informaci připojujeme i podrobnější vyhodnocení obou anket.
Za neprofesionální knihovny hlasovalo
celkem 44 knihovníků a z toho 21 elektronicky
prostřednictvím dotazníku vystaveného na webových stránkách knihovny. Nejvíce knihovníků
bylo z Náchodska (18) a Hradecka (12), o něco
méně z Trutnovska (9) a nejméně jich hlasovalo
z Rychnovska (3) a Jičínska (2).
V anketě jsme nejprve zjišťovali, jak se zpravodaj čte a jak dlouho trvá jeho distribuce (z SVK
přes pověřené knihovny do jednotlivých míst).
Zpravodaj čte pravidelně 33 knihovníků a nepravidelně zbytek (11). Celý časopis přečte 15
knihovníků a výběrově nebo nahodile 28. Později
než za měsíc se zpravodaj dostává do 9 knihoven ze 44. Elektronickou verzi zpravodaje sledují
pravidelně pouze 3 knihovníci a občas 7. Zbytek,
tzn. 34 knihovníků ze 44, elektronickou verzi nesleduje vůbec. Toto bylo pro nás důležité zjištění,

okénko
protože jsme si znovu ověřili, že stále ještě nenastal čas pro nahrazení tištěné formy finančně
méně náročnou elektronickou verzí. Vzhledem
k tomu, že zpravodaj je součástí regionálních
služeb knihovnám, chtěli jsme se od knihovníků
dozvědět, zda je jeho obsah (jednotlivé rubriky,
vybrané články či přílohy) připomínán v rámci
školení knihovníků a porad organizovaných pověřenými knihovnami. Celkem 10 knihovníků
odpovědělo – ano, pravidelně, 17 - občas a 4 –
vůbec ne. Této otázce bude zapotřebí se více věnovat na poradě metodiků pověřených knihoven.
Dále nás zajímalo, jak čtené jsou jednotlivé
rubriky, a požádali jsme o jejich oznámkování
podle následujícího klíče: 1. Vyhledávám a čtu
pravidelně, 2. Rád/a si ji občas přečtu celou, 3.
Občas si z ní vyberu nějaký článek, 4. Málokdy
mne zaujme, 5. Je pro mne zbytečná.
Rubriky

1

2

3

4

5

Na slovíčko

15 18

3

2

0

Šumné knihovny

22 11

8

1

0

10 18

Naše téma

9

Jak na to

14 11

4

0

8

4

0

Nové trendy

12 12 11

2

0

Stalo se

14 10 14

1

1

Okénko

11 10 14

3

0

Z knihovnických organizací

13

14

4

0

Knihovnické vzpomínky

13 11 11

2

1

Kdo je

9

1

1

ECCE homo

11

7

15

1

2

Tipy a náměty

18

9

7

1

1

7

16 10

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejčtenější rubrikou jsou Šumné knihovny. A velmi nás
potěšilo, že odborné rubriky Naše téma, Jak na
to a Nové trendy mají také poměrně slušný počet čtenářů a nikdo je nepovažuje za zbytečné.
Zkuste se i vy, kteří jste naši anketu nevyplnili,
zamyslet nad jednotlivými rubrikami a pomyslně

je „oznámkovat“.
Dále jsme se ptali: co na zpravodaji knihovníci oceňují, co jim chybí a jaké mají návrhy. Návrhy jsme nedostali žádné, podle jednoho z vás
ve zpravodaji chybí oblast práce s dětmi. Velmi
nás potěšilo, že celkem 21 respondentů na našem zpravodaji našlo důvod k ocenění. Neodolali jsme a několik „pochval“ vám pro informaci
přetiskujeme: „Že taková věc vůbec existuje, je
to pro mne naprosto základní spojení s aktuálním
děním v knihovnickém světě.“ „Čtivě napsané,
dozvím se spoustu informací z knihoven v kraji,
mám možnost se nechat inspirovat povedenými
a zajímavými akcemi z jiných knihoven.“ „Prostřednictvím zpravodaje můžeme nahlédnout do
jiných knihoven.“ Dále byly nejvíce ceněny informace, aktuálnost a různorodost.
Anketu pro profesionální knihovníky vyplnilo celkem 30 knihovníků. Nejvíce jich bylo
z Jičínska (10, z toho 6 z KVČ) a z Hradecka (8,
z toho 7 z KMHK). Na Náchodsku vyplnili anketu zástupci 5 knihoven (mimo pověřenou knihovnu), na Trutnovsku 4 knihoven (mimo pověřenou
knihovnu) a na Rychnovsku 3 knihoven (z toho
1 pověřená knihovna). Vzhledem k počtu profesionálních knihoven v kraji a počtu pracovníků
jsme od kolegů a kolegyň očekávali větší zájem.
I profesionální knihovníci preferují tištěnou
verzi (28) před elektronickou (2). K četbě celého
zpravodaje se hlásí 6 knihovníků ze 30. Ostatní
čtou výběrově (22) nebo nahodile (2). Potěšilo
nás, že další odborný knihovnický tisk pravidelně sleduje 16 knihovníků. Ostatní se přiznávají
k nepravidelnému sledování. Nejvíce využívané
jsou Čtenář (28) a Ikaros 16). Knihovníci doplnili
i naši základní nabídku odborného tisku (Čtenář,
Ikaros, Knihovnický zpravodaj Vysočiny, Duhu
a Knihovnu+) o další tituly (Bulletin SKIP, ProInflow, Biblio). Dále získávají knihovníci odborné informace na poradách (29), odborných seminářích (27), z knihovnických konferencí (27),
z webových stránek (22) a osobním kontaktem.
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Na zpravodaji je nejvíce oceňována přehlednost,
aktuálnost, podnětnost, praktičnost a odbornost.
Hodnoceny jsou zejména konkrétní příspěvky
z praxe ostatních knihoven a přehled všech aktivit, které tu zůstanou po nás pro další generace.
Potěšilo nás, že byla oceněna i práce redakční
rady, že pro někoho je zpravodaj vždy inspira-

cí i zábavou a že jste rádi, že vychází . Reakci
redakční rady na odpovědi Co ve zpravodaji chybí a na návrhy na zlepšení tištěné i elektronické
verze jsme zařadili do výše uvedeného celkového
hodnocení ankety.
Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz
Web: http://unas.svkhk.cz

Červená knihovna
Zuzana Hloušková
Červená knihovna nebo také „četba pro paní
a dívky“ se jako subžánr literatury ustálila někdy
na počátku 20. století. Svůj název odvozuje od
populární edice Červená knihovna, kterou v meziválečných letech vydávala akciová společnost
Rodina. Knihy se vyznačovaly výrazným červeným obalem, aby upoutaly pozornost. Základním tématem děl červené literatury je především
láska, jak napovídají už samotné názvy knih. Jde
o lásku především mezi mužem a ženou. Příběhy obvykle popisují různé peripetie milostného
vztahu, kterému brání nejrůznější překážky (sociální nerovnosti, prostorová vzdálenost milenců,
nevěra), po jejichž překonání přichází happy end.
Odehrávají se obvykle podle podobného dějového schématu a vyznačují se i typizovanými postavami. Popisy se soustředí na prožívání ústřední
milostné dvojice a vnější projevy emocí (pohledy,
gesta). Vyprávění podléhá určité idealizaci a sentimentalizaci, včetně jazykových prostředků (poetismy, knižní výrazy). Nezřídka bývá děj umístěn do atraktivního prostředí (historizující kulisy,
cizokrajné země, prostředí boháčů apod.).
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S prvními takto vystavěnými příběhy se můžeme setkat už na sklonku 19. století. Psaly je např.
Věnceslava Lužická, Vlasta Pittnerová nebo Popelka Biliánová. Průkopnicemi žánru však byly
především Růžena Jesenská, Růžena Svobodová
a Božena Benešová. K červené knihovně lze přiřadit také díla Anny Marie Tilschové, Heleny Malířové a dokonce i Marie Majerové, kterou známe
spíš jako autorku sociálních románů. Velmi oblíbenými se staly také povídky Maryši Šárecké
a milostné příběhy Anny Mittenhubrové. Díky
inspiraci z rodného Telečska se prosadila Vlasta
Javořická, která úmyslně usilovala o tzv. lidovou
četbu a situovala své příběhy jak do venkovského,
tak i městského prostředí. V poválečném období
se tato autorka odmlčela, je však zajímavé, že se
dočkala druhé vlny čtenářské obliby, a to po roce
1990. Její místo ve 30. letech rychle zastoupily
další autorky, např. Maryna Radoměrská, která
napsala román Světlo jeho očí, považované dnes
za klasické dílo červené knihovny. Příběh chudé
ošetřovatelky a osleplého syna bohatého továrníka byl přenesen také na filmové plátno (v hlavní
roli se Zitou Kabátovou).
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Postupně se objevovaly i nové ediční řady,
reagující na značnou čtenářskou poptávku, např.
Fialová knihovna, Modrá devítka, Romány srdcí
či Romány lásky. Prostor rozvíjející se červené
knihovně poskytovaly také některé časopisy (List
paní a dívek, Hvězda a za druhé světové války
především proslulé Večery pod lampou). Červená knihovna vycházela ještě krátce po 2. světové
válce, po roce 1948 však téměř zmizela. Jako tzv.
braková literatura podléhala přísné cenzuře, která dala jen málokterému dílu šanci na zveřejnění.
Samizdatem se šířily např. knihy Lenky Procházkové (Růžová dáma, Smolná kniha), které však
rámec původní červené knihovny výrazně překračují erotickou otevřeností, odkazy k antické
tradici a sebeironizujícími komentáři.
Po roce 1989 došlo k reedici řady starších titulů, zejména v nakladatelství Ivo Železný. Při
pokusu přiblížit je současné čtenářské obci však
docházelo k mnohdy nešťastným zásahům do textu. Zároveň trh zaplavily i často nekvalitní překlady tzv. harlekýnek (podle Harlequin Publishers),
do jejichž vydávání se pustila i další nakladatelství (Ikar, MoBa, Knižní klub). Psaní červené
knihovny se následně zhostily i nové české autorky, jako Helena Longinová, Milada Večeřová či
Eva Marie Körnerová. Oblibu u čtenářek získaly
také Radka Štefaňáková a Barbara Nesvadbová,
jejíž knihy patří k bestsellerům a některé se dočkaly i filmového zpracování (Bestiář, Pohádkář).
Obě autorky, působící zároveň jako publicistky,
umisťují děj do atraktivního prostředí a usilují
především o komerčně přijatelný koncept. Kvůli skandálu, který vedl až k autorčině smrti, na
sebe upozornila také Simona Monyová, věnující
se v řadě knih tématu nevěry a milostného trojúhelníku. Bolestným prožíváním partnerských
nedorozumění se zabývají také prózy Ireny Douskové. Postmoderní tvorba se vykazuje vznikem
pseudorománů, jako např. Román pro ženy Michala Viewegha. Osobitým stylem, založeným na
humoru a gnómickém vyjadřování, zaujaly knihy
Haliny Pawlovské (Zoufalé ženy dělají zoufalé

věci). Původní „ženské psaní“ posouvají do nových poloh také Tereza Brdečková a Iva Pekárková, kořenící původní milostné příběhy dobrodružnými peripetiemi, odkrýváním nejrůznějších
tabu a pohledem minorit. Bohatou bibliografií děl
určených ženám se může pochlubit Irena Obermanová, která jako dramaturgyně spolupracovala
ve tvůrčí skupině ČT Anny Beckové na několika
diskuzních pořadech (např. Ženský hlas s Ester
Kočičkovou či Domácí štěstí s Ivou Hüttnerovou). V posledních letech se v žánru „romány
pro ženy“ prosadila Alena Jakoubková, píšící též
pod pseudonymy Anita Pilar a Aliena de Longhe.
Značnou oblibu má u českých čtenářek také slovenská autorka Táňa Keleová-Vasilková.
Samostatnou kapitolou je tvorba pro dívky,
někdy také přezdívaná růžová knihovna. K jejímu rozvoji přispěla především Eliška Krásnohorská, když převyprávěla románek Emmy von
Rhodenové pod názvem Svéhlavička. Dopsala
k nim i svá vlastní tři pokračování (Svéhlavička
nevěstou, Svéhlavička ženuškou, Svéhlavička
babičkou). Populární sérií knih s hrdinkou Irčou
se proslavil Josef Roden a z původní trilogie musel udělat pentalogii. Prózami ze studentského
prostředí se pak k tomuto proudu literatury přidal
Vilém Neubauer. Podobně situoval své příběhy
i Vladimír Watzke, publikující pod pseudonymem Eva Marešová. Velké popularitě se těšily
knížky Jaromíry Hüttlové, redaktorky časopisu
Zora. Pozoruhodnými příběhy dívek z prostředí
sportu přispěla Lída Merlínová. Úhelným kamenem tvorby pro dívky se stala bezesporu Robinsonka Marie Majerové, která se od svého debutu v roce 1940 dočkala několika vydání a letos
vyšla i jako e-kniha. Růžovou knihovnu potkal
podobný osud jako knihovnu červenou, nicméně
se na počátku 70. let 20. století prosadil s několika dívčími romány Stanislav Rudolf (Metráček,
Kopretiny pro zámeckou paní, Něžně háčkovaný
čas, Miliónová holka, Zatmění srdce), z nichž
byla řada také zfilmována. S dívčími příběhy se
setkáváme znovu v 90. letech minulého století.
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Do jejich tvorby se pustily především autorky
mladší spisovatelské generace, jako Lenka Lanczová, Ivona Březinová, Lucie Lukešová či Eva
Herzová. Zcela novou podobu růžové knihovny
představují moderní fantasy příběhy pro dívky
s upírskou tematikou, jejichž boom odstartovala
slavná sága Stmívání mladé americké autorky
Stephenie Meyerové a Upíří deníky z pera Lisy
Jane Smithové. U nás v této linii pokračuje např.
Karolina Limrová nebo Petra Klabouchová.
S červenou knihovnou se pojí také literatura
erotická, ale o té si povíme více zase někdy příště.

Zdroje:
JANOUŠEK, Pavel. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Vyd. 1. Praha: Academia,
2012. 487 s. ISBN 978-80-200-2057-4.
MOCNÁ, Dagmar. Červená knihovna: studie
kulturně a literárně historická: pohled do dějin pokleslého žánru. Vyd. 1. Praha: Paseka,
1996. 240 s. ISBN 80-7185-075-6.
POLÁČEK, Jiří. Průhledy do české literatury
20. století. Vyd. 1. Brno: CERM, 2000. 305 s.
ISBN 80-7204-162-2.
Kontakt na autorku: pelouch@email.cz
Web SPKK: http://www.spks.info/

Sekce SDRUK ČR pro bibliografii (1. část)
Eva Svobodová
Bibliografové se krčí v koutku, ačkoli právě oni – a nikdo jiný - jsou první, kteří mapují
neznámý prostor, do něhož pak vstupují ostatní.
Bibliografové jsou moudří – tiše předpokládají
proměny hierarchie hodnot a jejich mísení vysokého a nízkého, okrajového a veledůležitého, velkého a malého má v sobě vždy dávku ironického
nadhledu. Bibliografové jsou tak trochu režiséři – pod maskou objektivity předkládají soubory
„faktů“ a rozehrávají tak hru o marném lidském
pachtění za „pravdou“, která stále uniká. Ale co
bychom si bez nich počali.1)
Sekce pro bibliografii je služebně nejstarší
sekcí Sdružení knihoven České republiky. Byla
první pracovní skupinou (sekcí), která byla vytvořena po schválení Zásad činností sekcí nebo
1)
2)
3)

pracovních skupin při Sdružení knihoven ČR, ve
kterých je mimo jiné stanoveno, že založení sekce schvaluje rada SDRUK, za činnost odpovídá
její předseda a člen sekce může, ale nemusí být
členem SDRUK. Změny ve vývoji české bibliografie měly zásadní vliv na vznik Sekce SDRUK
pro bibliografii, a proto jsou v následujícím textu
podrobně popsány.
„Zakládajícími členy sekce byly Moravská
zemská knihovna v Brně a všechny státní vědecké knihovny v roce 19952) působící“.3) V roce
2001 se stala členem Státní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Knihovna Ústavu žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
v Praze. V roce 2002 přibyly tzv. nové krajské
knihovny, tj. Krajská knihovna Vysočiny v Ha-

(mp). Chvála bibliografie. Nové knihy, 1994, 17, s. 2. ISSN 0322-922X.
Sekce byla založena v září 1994, viz text níže.
KÁDNEROVÁ, Jiřina. Bibliografická sekce Sdružení knihoven České republiky v letech 1995-2002. Knihovny současnosti 2002. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2002. ISBN 80-86249-18-2. Dostupné také z: http://www.
sdruk.cz/sdruk/publikacni-cinnost/clanek/knihovny-soucasnosti-2002-sbornik .
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vlíčkově Brodu, Krajská knihovna v Karlových
Varech, Krajská knihovna v Pardubicích a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Kromě
těchto knihoven se zasedání pravidelně účastnili
zástupci odborných knihoven a ústavů Akademie
věd, literárněvědných pracovišť, odborných bibliografických pracovišť a knihoven, své zástupce
vysílala i Národní knihovna ČR. V současné době
má sekce 21 členů a jejích jednání se pravidelně
zúčastňují i hosté z dalších knihoven. Lze říci, že
institucionálně je členská základna stálá, počet
pozvolna stoupá, mění se pouze personální zastoupení knihoven. O to víc nás mrzí, že již cca
3 roky nemá své zastoupení Moravská zemská
knihovna v Brně.
Důvody, které vedly ke vzniku Sekce SDRUK
pro bibliografii, jsou podrobně zachyceny v dokumentech vydaných na začátku devadesátých let
20. století. První změny naznačila 4. konference
o bibliografii v Olomouci v roce 1991.4) „Konference v roce 1991 přijala závěry výrazně reagující
na změněnou společenskou atmosféru, jejich dikce se přesto nelišila zcela od závěrů konferencí
předcházejících“.5) Transformační procesy pokračovaly na jednání Komise pro národní a regionální bibliografii v Ústí nad Labem v květnu 1994,
kde byla její činnost vzhledem k orientaci Národní knihovny na otázky standardizace bibliografického zpracování jednotlivých typů dokumentů
ukončena. „Některé ze svých dosud prováděných
činností musí (Národní knihovna, pozn. aut.) přerušit, aby je mohla později znovu realizovat na
podstatně kvalitnější úrovni.“6) K rozpuštění ko4)

5)

6)

7)

mise přispěly i odpovědi v předem rozeslaném
dotazníku. Cíle Národní knihovny a vědeckých
knihoven na poli bibliografie se začaly rozcházet. Reakcí na toto jednání byla ustavující schůze
Sekce SDRUK pro bibliografii (20. a 21. 9. 1994)
ve Žďáru nad Sázavou, kde J. Kubíček, ředitel
MZK v Brně, přednesl referát o postavení české bibliografie, jejích tradicích, ale i způsobech
organizace bibliografické práce a její koordinace
v budoucnosti. Krajské knihovny včetně Moravské zemské knihovny pokládaly i nadále za potřebné spolupracovat a podílet se na rozvoji české
bibliografie. Záměrem sekce bylo organizovat
pracovní semináře a jednání nejméně 2x ročně,
koordinovat bibliografickou činnost, protože
bylo patrné, že Národní knihovna se této koordinace vzdává (aby ji v roce 2011 jednostranně
definitivně ukončila), rozvíjet teorii a metody bibliografické práce a bibliograficky pokrývat potřeby regionů a společenských věd. Členy sekce
se stali titíž lidé, kteří dříve pracovali v Komisi
pro národní a regionální bibliografii. Předsedkyní
se stala ředitelka Středočeské vědecké knihovny
v Kladně J. Kádnerová, která tuto sekci vedla
až do konce roku 2012. Atmosféru těchto nejen
pro bibliografii bouřlivých let popsala i ve svém
příspěvku na konferenci Knihovny současnosti
v roce 1996 v Seči u Chrudimi.7)
Změny ve vývoji české bibliografie ohlášené
v Ústí nad Labem v květnu 1994 pak byly definovány a rozpracovány na pracovním semináři Bibliografie na rozcestí 28. a 29. 11. 1994 v Národní
knihovně v Praze. Tam se sice sešla tehdejší česká

STÁTNÍ VĚDECKÁ KNIHOVNA. Národní konference o bibliografii, KUBALOVÁ, Hana, ed. a JEŘÁBKOVÁ, Jaroslava, ed. 4. národní konference o bibliografii: Olomouc 5.-6. listopad 1991, Nár. knihovna v Praze,
St. vědecká knihovna Olomouc: Sborník materiálů. Praha: Národní knihovna, 1991. 2 sv
BÍNOVÁ, Jiřina. Bibliografie a informace v knihovnách. Knihovny současnosti ‘96. Brno: Sdružení knihoven
ČR, 1996. s. 121. ISBN 80-902199-3-4. Dostupné také z: http://www.sdruk.cz/sdruk/publikacni-cinnost/clanek/knihovny-soucasnosti-1996-sbornik
KUBALOVÁ, Hana. Vztah národní a regionální bibliografie a katalogizace. Národní knihovna, 1995, 6(1), s.
12. ISSN 0862-7487
BÍNOVÁ, Jiřina. Bibliografie a informace v knihovnách. Knihovny současnosti ‘96. Brno: Sdružení knihoven
ČR, 1996. s. 121-125. ISBN 80-902199-3-4. Dostupné také z: http://www.sdruk.cz/sdruk/publikacni-cinnost/
clanek/knihovny-soucasnosti-1996-sbornik .
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bibliografická elita, ale podle dochovaných textů
se jednalo víceméně o monolog Národní knihovny.
Můžeme s nadsázkou konstatovat, že v této době
se začal bibliografický chléb náš vezdejší pomalu lámat, drobit, ale začal i měnit své ingredience. Jako neperspektivní byla odsouzena tvorba
bibliografických tištěných soupisů, které si nikdo
neobjednal, naopak bibliografie se začala jevit
jako služba, která měla zajišťovat nabídku a „zprostředkování bibliografických zdrojů, nástrojů
a přístupových hesel k nim.“8) Důrazný akcent byl
dán na nové prostředí bibliografie, které se začalo
posouvat z tištěné reality do světa virtuálního, byť
se tento pojem tehdy ještě nepoužíval. Zmiňovaný
seminář potvrdil ukončení činnosti Komise pro
národní a regionální bibliografii, která v té době
měla za sebou čtvrt století svého působení. Měly
být ustaveny dvě nové odborné komise: „Komise
pro katalogizační politiku a národní bibliografii
(při Národní knihovně), která by se měla věnovat
tvorbě jednotné katalogizační politiky a souvisejících standardů, otázce vztahu bibliografie a katalogizace, problémům české národní bibliografie
souběžné i retrospektivní a souvisejícím kooperač8)

9)

10)

ním systémům, a dále Komise pro bibliografii (při
Sdružení knihoven ČR), která se bude věnovat dalším oblastem bibliografické práce.“9) Komisí pro
bibliografii byla patrně míněna Sekce SDRUK pro
bibliografii, o jejíž již téměř dvouměsíční existenci autorka citovaného příspěvku zřejmě nevěděla.
První řádná porada sekce pro bibliografii
se konala 22. 2. 1995 v Kladně. Přítomna byla
i J. Anděrová z Národní knihovny, která shrnula fungování kooperačního systému ANAL za
roky 1992-1994, v rámci něhož se zpracovávaly záznamy článků z celostátních a regionálních
periodik a novin. V bázi bylo v té době uloženo
172 tisíc záznamů, z toho 19 tisíc jich bylo zpracováno v regionech. Závěrem bylo konstatováno,
že „profil sekce se krystalizuje, podíl regionů na
tvorbě kooperačního systému ANAL je významný a bude se rozšiřovat, sekce by měla být platformou pro rozvoj systému a řešení koncepčních
otázek“.10)
Kontakt na autorku: eva.svobodova@svkhk.cz
Web: http://www.sdruk.cz/

BALÍK, Vojtěch. Funkce bibliografie na konci dvacátého století. Národní knihovna, 1995, 6(1), s. 6-8*. ISSN
0862-7487.
KUBALOVÁ, Hana. Vztah národní a regionální bibliografie a katalogizace. Národní knihovna, 1995, 6 (1), s.
12. ISSN 0862-7487.
Sekce bibliografie SDRUK: zápis z 1. porady, 22. února 1995 v Kladně. Interní materiál, uložen v archivu
Sekce SDRUK pro bibliografii v SVK HK.

Co se děje? Regionální organizace
SKIP 08 Východní Čechy hlásí
Kateřina Hubertová
Začala jsem psát informační článek do zpravodaje a hned u první věty jsem se zarazila. My,
členové Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky, automaticky hovoříme
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o našem „Skipu“, považujeme se za „skipáky“
a neuvažujeme o tom, že někdo nerozumí… Skippy byl kdysi populární klokan v australském
televizním seriálu. „Skipáci“ ale nejsou členové

Z KNIHOVNICKÝCH ORGANIZACÍ
jeho fanklubu! ;) Promiňte mi tu lacinou nahráv- http://www.rommuz.cz/ v Brně s názvem Speciku, ale doma mne s tím často zlobívali. ;)
fika komunikace s Romy s ohledem na prostředí
SKIP ČR je profesní organizace knihovníků knihoven. Jak v knihovně, tak v soukromém žia lidí kolem knihoven, kteří se zajímají o vše prá- votě se snad každý z nás už v životě dostal do
vě kolem knihoven, knížek, vzdělávání atd., atd. situace, která se hroutila nemožnou komunikací
… Pro bližší informace si zaskočte na http://www. s romskými spoluobčany. Zdánlivé naschvály,
skipcr.cz , protože vypsat všechny akce a aktivity tvrdá slova, nedorozumění. Ale proč? Přednáška
„skipáků“ nelze ani krátce ani jednoduše. SKIP mnohé osvětlila. Nelze jednoduše romské chováfunguje na regionálním principu, proto geogra- ní posuzovat klasickýma evropskýma očima. Doficky do regionu 08 Východní Čechy náleží kraj zvěděli jsme se mnohé z historie Romů, o jejich
Královéhradecký, kraj Pardubický a část Kraje zvycích, o tom, jak oni vidí a chápou svět. Lektorka byla úžasná a zanechala nám k dispozici
Vysočina.
texty o fungování romské rodiny a o komunikaci
V úterý 11. 3. 2014 proběhla ve víceúčelovém
s Romy. Oba texty naleznete na webu Knihovsále Knihovny města Hradce Králové valná hrony města Hradce Králové v sekci pro knihovníky
mada SKIP 08. Sešlo se nás 65 „skipáků“. Valná
http://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/sluzhromada je věc sice potřebná, ale vlastně dost
by/materialy-k-vyuziti/specifika-komunikace-snudná záležitost. Musí se zkontrolovat hospoda-romy-s-ohledem-na-prostredi-knihoven. Materiření, shrnout rok uplynulý, probrat plán činnosály rovněž „visí“ na webu SKIP 08.
ti na rok právě začínající… Členové musí být
SKIP je organizace otevřená všem. Pokud
o všem informováni. Základem je dokonalá příchcete
být taky „skipákem“, přihlášku najdete na
prava. Vše musí odsypávat. Žádný zádrhel není
povolen. Tuto nezáživnější část setkání tradičně výše zmiňovaných webech, nebo mi napište. Těoživí zprávy z Klubka dětských knihoven SKIP ším se na Vás! 
08, prošpikované fotografiemi z akcí, nápady
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
a tvůrčím přístupem. To už nuda opravdu není.
Web RV SKIP 08: http://www.skip.knihovnahk.cz/
Součástí letošní valné bylo i regionální vyvrcholení soutěže Čtenářská rodina roku 2014 východních Čech. Losováním ze všech zaregistrovaných čtenářských rodin na území SKIP 08 byla
slavnostně určena rodina, která SKIP 08 zastupovala dále v celostátním poměřování Čtenářské
rodiny 2014. Los nasměroval výhru do Chrudimi,
k rodině Supukově, kterou nominovala Městská knihovna Chrudim. SKIP ČR ve spolupráci
s partnery Skanska, McDonald´s a dalšími věnovala této rodině elektronickou čtečku Amazon
Kindle s předplaceným kreditem na stažení knih
z internetového knihkupectví a SKIP 08 poukázku na nákup knih v knihkupectví Kanzelsberger
v hodnotě 500 Kč. O tom, jak se ceny Supukovým předávaly, se můžete dočíst na webu SKIP
08 http://skip.knihovnahk.cz .
Ale to stále nebylo vše. Valná hromada pokračovala. Součástí programu byla i přednáška
Mgr. Jany Polákové z Muzea romské kultury
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Inspirace pro knihovnické předčítání
aneb Knihovnice píší pohádky

Dobřenické Pohádky pro Adélku
Vanda Vaníčková
Koncem ledna letošního roku vyšla knížka Pohádky pro Adélku, která je nejen dalším kouskem
z našeho regionu, ale zároveň je dílkem knihovnice. Autorkou knihy je paní Danuše Kolářová
z Dobřenic, vesnice vzdálené zhruba 15 km od
Hradce Králové. V rozhovoru poodhalila autorka pár zákulisních informací o knize, která vyšla
u příležitosti oslav 100 let od vzniku knihovny
v Dobřenicích (pozn.: více informací ke kulatému výročí knihovny v článku 100 let knihovny
v Dobřenicích).

Vlastně vůbec. Samozřejmě jsem texty
dávala číst kvůli jazykové korektuře. Výjimkou je možná, když
jsem se jednou na besedě obrátila s pohádkou na
autorku Petru Braunovou.

Knížka má zajímavé ilustrace - jak vznikla
spolupráce s panem Heřmánkem?
S panem architektem inženýrem Heřmánkem
jsem se seznámila na webu pro seniory, kterému
Jak knihovnici napadne napsat pohádkovou dělal administrátora a na kterém jsem zároveň
uveřejnila jednu z pohádek. Jsem ráda, že jsme se
knížku?
Pohádky mám ráda od dětství, kdy mi je ro- spolu domluvili, neboť jeho ilustrace dávají přídiče, a zejména tatínek, vypravovali. Dodnes je běhům unikátní vizuální podobu.
ráda čtu. Nesmím zapomenout ani na pořady dětPomýšlíte na druhý díl?
ského oddělení Knihovny města Hradce Králové,
To je prozatím ještě daleko, stále jsem plná
které jsem navštěvovala. Svou první pohádku
vydání prvního. V březnu budeme Pohádky pro
jsme uveřejnila v roce 2009 na webu pro senioAdélku křtít, tak uvidíme, jaký bude zájem. Záry. Od té doby začala dlouhá pouť k vydání celé
leží taky, jak budou přibývat nápady a neubývat
knížky.
síly. Nepíšu na povel. Když je ale nápad, tak ho
zaznamenám.
Kde jste čerpala náměty na obsah?
Všechny pohádky jsou spjaté s přírodou a nějakou konkrétní kulturní akcí, jako je například Pohádky pro Adélku
masopust. Zároveň jsem se v příbězích snažila autorka: Danuše Kolářová
ilustrace: Miloslav Heřmánek
zachytit i mně tak blízké knihovnické prostředí.
stran: 59
Existuje skutečná Adélka? Byl inspirací někdo
objednávky na e-shopu: http://www.stahuj-knihy.
z Vašeho okolí?
cz/stahujknihy/eshop/4-1-DETSKA-LITERAInspirací jsem si byla tak trochu já v dětství
TURA/0/5/723-Kolarova-Danuse-Pohadky-proa mládí. Jméno jsem zvolila díky reakci babičky
-Adelku
malé Adélky na první uveřejněnou pohádku na
webu.
Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz
Radila jste se při psaní či před vydáním s ně- Web knihovny: http://www.dobrenice.webk.cz/
kým, kdo má literární zkušenosti?
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Božena Blažková
Pohádka je, co dávno kdysi bývalo a dnes ze ale i vyprávět a vymýšlet si. O této knížce a její
sna visí jak motouzek a zbytek pout, jež lze a ne- autorce si můžete více přečíst v předcházejícím
lze rozetnout. A třeba i čas jinak káže, ten, kdo je článku Dobřenické pohádky pro Adélku.
moudrý, nerozváže provázek, jenž nás s dětstvím
spíná a stará pouta neroztíná.
Jan Skácel
Musím se přiznat, že úvodní motto jsem
převzala z Pohádek pro Adélku, protože sama
neznám poetičtější, a přesto přesně výstižné vyjádření významu pohádek. Magická síla pohádkových příběhů má svůj význam i v dnešní uspěchané a tak trochu virtuální společnosti.
Wikipedie definuje pohádku mnohem stručněji: „Pohádka (někdy též báchorka) je obvykle
krátký epický fiktivní příběh, ve kterém se ve
většině případů objevují nadpřirozené či smyšlené bytosti (skřítci, víly, čerti nebo draci) v kombinaci se živými lidmi.“ Každá knihovna, která má
dětské čtenáře, má i fond pohádek, od klasických
až po moderní. Beseda s menšími dětmi se bez
pohádky prostě neobejde. Knihovnice pohádky
půjčují, vyprávějí, hrají, a jak se ukazuje, i píší
a vydávají. Na jaře letošního roku se do světa dětí
vypravily dvě nové pohádkové knížky, které spojuje povolání autorek – jsou to kolegyně knihovnice z našeho kraje.
Pohádky pro Adélku jsou určeny nejmenším
dětem a napsala je paní Dáša Kolářová z Dobřenic. Pohádky propojuje příběh malé holčičky,
která je po těžké nemoci a musí být delší dobu
sama u babičky, která umí pohádky nejen číst,

Knížka Co vyprávěla jedna víla má poněkud
bohatší historii. Na začátku bylo hledání tématu
pro výtvarnou soutěž se zaměřením na krajinu
v okolí knihovny v Mokrém. Sám název obce
ukazuje, že v okolí nejspíš bývaly močály a bažiny. Výtvarná soutěž se jmenovala „Hledá se
ztracená bludička“. V okolí Mokrého bylo v roce
2005 objeveno celkem 49 bludiček a víl. Dáša
Honsnejmanová jako správná knihovnice tyto
bludičky ihned zkatalogizovala a v následujícím
roce vydala jejich podrobný katalog, který o pár
let později doplnila pohádkovým vyprávěním.
Bludičky a víly se mezitím v Mokrém zabydlely a staly se nedílnou součástí života knihovny
v Mokrém, která se díky nim stala Knihovnou
u Mokřinky. Jejich vyprávění paní knihovnice
nejprve zachytila v útlé knížečce Večerní vyprá-
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vění bludičky Mokřinky. Víla však vypráví své
drobné příběhy z „mokrého“ kraje pod Orlickými
horami paní knihovnici dál, a tak mohla koncem
minulého roku v nakladatelství OFTIS vyjít knížka pohádkových příběhů a veršů s názvem „Co
vyprávěla jedna víla“. Příběhy z této knížky jsou
zaměřeny na poznávání míst, která nás obklopují. Učí čtenáře vnímavějšímu pohledu na přírodu
a přírodní děje. Nenásilnou pohádkovou formou
ukazují, jak je důležité mít vztah k rodnému kraji
a místu, kde žijeme.

jednoduché příběhy jsou pro začínající čtenáře
totiž jako stvořené. Šikovnějším začínajícím čtenářům by je knihovnice měly určitě nabídnout.
Nejlepší však bude, když jim některou z pohádek
rovnou přečtou. K předčítání v knihovně se přímo
nabízejí pohádky o skřítku Librískovi, o písmenkové víle nebo o hádance. Pohádky pro Adélku
dále nabízejí i zajímavé téma černé hodinky – důvěrného povídání a čtení, které už děti v rodinách
málokdy mají možnost zažít. V knihovnách se
často snažíme společným vyprávěním a čtením
Škoda, že uvedené knížky nevyšly v edici Prv- s dětmi na tuto tradici navázat a to je jen dobře.
ní čtení (to znamená s většími písmeny). Krátké,
Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz

Zpráva nejen z parníku
aneb Kde končí svět

POLÍBENI MÚZOU
Jednoho listopadového večera jsem byla sama
doma. Venku bylo nevlídno, foukal vítr, dešťové
kapky bušily na okno a černou oblohu protínal
jeden blesk za druhým. Najednou zhaslo světlo
a vše pohltila tma. Začala jsem se bát. Zapálila
jsem
svíčku. Její plamínek ozářil hodiny, které
V knihovně nás čekalo hodnocení výtvarné
pravidelně
tikaly tik-tak, tik-tak…
části soutěže a zvědavci si prohlédli dětské odZadívala jsem se na ně. Velká ručička se zadělení, které doprovázely tradiční dětské dotazy:
„Proč nemáme tuhle knihu i u nás v knihovně?“ stavila na 1. Vypadala tak skromně, jen dvě čárPak nastalo očekávané vyhlášení poněkud una- ky. Jedna delší, druhá kratší. Pomyslela jsem si,
vených vítězů, beseda s ilustrátorkou Markétou jak je krásná, jednoduchá, ale zdála se mi smutná.
Z dálky jako bych slyšela její hlas: „Každý ve
Vydrovou a cesta domů.
PS: Jako Skorohradečák musím přiznat, že mně vidí jen bič, který je krutý a nelítostný.“ Pojsem ještě nikdy nebyla v pardubickém zámku vídám: „Ale ne, všechny děti tě moc rády vidí ve
ani na parníku a byla jsem velmi příjemně pře- svých žákovských knížkách.“ Jednička se usmála.
spojovací prvek téměř každé fotky. Proběhli jsme
archívem a zámkem. Pardubické kolegyně sehnaly tak skvělé průvodkyně, že se na nás nalepovaly
i cizí turistky, neodrazeny hlučícím davem dítek.
Pršelo a kolem nás chodili pávi.

Tik-tak, tik-tak. Ručička se zastavila na 2.
kvapena. Dokonce to nepřekryla ani rozkopaná
cesta k nádraží. Velké díky pardubickým organi- Opravdu připomíná labuť s krásným, elegantním
krkem. Vidím, že je posmutnělá. Zeptám se: „Co
zátorům!!!
tě trápí?“ a ona odpoví: „Jsem moc osamělá.“
Kontakt na autorku: kukleny@knihovnahk.cz
„Ještě chvíli a přidá se k tobě jednička.“ Dvojka
se usmála.
Tik-tak, tik-tak. Ručička se zastavila na 3. Vypadala tak hezky baculatě, dva krásné obloučky.
Ale proč se mračí? A zase slyším vzdálený hlas:
„Každému připomínám letící vránu, která přináší zimu.“ Povídám: „Děti mají zimu moc rády!
Staví sněhuláky, sáňkují nebo lyžují.“ Trojka se
usmála.

Markéta Dubnová
Již podeváté se v projektu „Kde končí svět?“
naši dětští čtenáři zamýšleli nad životními moudry a složitostmi. Tentokrát bylo téma pro malé
spisovatele i výtvarníky obzvlášť záludné: „Nejmoudřejší je číslo“.
Děti z východočeské lokality, které si na tématu tak děsivě čpícím matematikou nevylámaly
zoubky, se sjely za odměnu v úterý 13. 5. 2014
v Pardubicích. Takřka čtyřicet čtenářů, začínajících spisovatelů a ilustrátorů, které bdělým okem
sledoval jejich knihovnický dozor, se husím pochodem vydalo podél Labe k parníku Arnošt.
Rozsazeny okolo stolečků a nasvíceny přes
rudý strop si děti radostně užívaly své výhry
a knihovnice chvíle klidu (parník byl zamčený).
Po vylodění následoval mírně zmoklý piknik
v parku a krabice od pizzy nás už neopustily;
sloužily jako pláštěnky, pokrývky hlavy či jako
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Rytíři krásného slova za KDK SKIP 08:
Iva Prášilová: Číselná pohroma
– Knihovna města Hradce Králové (II. kategorie)
Magdaléna Fiedlerová: Podzemí
– Městská knihovna Chrudim (III. kategorie)

Tik-tak, tik-tak. Ručička se zastavila na 4. Tři
čárky, správně spojené a vypadá jako židlička.
Netváří se ale moc vesele. „Copak se ti stalo?“
zeptám se. Zdáli slyším slabý hlásek: „Dětem se
vůbec nelíbím, nechtějí mě ve svých sešitech vidět.“ Přemýšlím, jak čtyřku potěšit: „Jako židle
jsi velice užitečná.“ Čtyřka se usmála.

Tik-tak, tik-tak. Ručička se zastavila na 5.
Nikola Urbánková: Hodiny
Koukám na ni a nevím, co si myslet. Taky ji ne– Knihovna města Hradce Králové (III. kategorie)
mám ráda, ale uvědomuji si, že za to vůbec nemůže, nedivím se, že je tak zkroušená. „Vidíš,
Ukázka jedné z vítězných prací:
ani ty pro mě nemáš hezké slovo.“ Zamyslím se:
„Vždyť jsi nesmírně důležitá. Díky tobě se každý
Hodiny
snaží být lepší.“ Pětka se usmála.
Nikola Urbánková (III. kategorie, 13-16 let,
Tik-tak, tik-tak. Ručička se zastavila na 6. Jak
Knihovna města Hradce Králové)
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hezké, elegantní číslo, vypadá tak mile. Čárka
s malým bříškem. Proč se neusmívá? Ozval se
příjemný sametový hlásek. „Vypadám tak obyčejně, jak nějaký ocásek.“ „Ale ne, jsi jak obrácená nota, a když je vás víc, přinášíte lidem radost.“
Šestka se usmála.

se. „Ano, jsem obrácená šestka, jen obrácená
šestka.“ „Ne, ne, jsi číslo magické.“ Devítka se
usmála.

Tik-tak, tik-tak. Ručička se zastavila na 8.
Působí velmi uklidňujícím dojmem. Dva jednoduché kroužky. Zadívám se pozorněji, vždyť ona
pláče, ale proč? Zavzlyká: „Nejsem ani elegantní,
ani krásná, jsem obyčejná.“ Přemýšlím, jak bych
ji potěšila: „Jsi kulaťoučká, vypadáš jako malý
sněhulák. Tak jako jsou spojené tvoje kuličky,
spojuje stavba sněhuláka celé rodiny.“ Osmička
se usmála.

kdo mi rozumí.“ Usmála jsem se.

Tik-tak, tik-tak. Ručička se zastavila na 10.
Roztomilý pár a šťastný. Mám radost, když se
na ně zadívám. Řeknu: „Je krásné vidět šťastné
Tik-tak, tik-tak. Ručička se zastavila na 7. Je číslo.“ Nula odpoví: „Tvoříme pár, máme jeden
hodně podobná číslu prvnímu, ale vypadá vzne- druhého, a když ztratíme balanc, je tu někdo, kdo
šeněji, důrazněji. I ta vypadá ztrápeně. Zeptám se: mě podrží.“ Usmála jsem se.
„Ty jsi nešťastná?“ „Jsem nic, pletou si mě s jedTik-tak, tik-tak. Ručička se zastavila na 11.
ničkou, vypadám stejně.“ Odpovím: „Ty nevíš, Koukám na ty dvě jedničky. Jaká to velká změna.
že pro spoustu lidí jsi šťastným číslem?“ Sedmič- Když jsou dvě, jsou veselé. „Už nejsi smutná?“
ka se usmála.
„Ne, ne, je tu někdo, kdo mi poradí, kdo mě potěší,
Tik-tak, tik-tak. Ručička se zastavila na 12.
I toto číslo bylo šťastné. Dvojka už není osamělá.
Našla svou jedničku. Usmála jsem se.
Tik-tak, tik-tak. Dívám se na ty hodiny a uvědomuji si, jak je důležité, aby si každý uvědomil,
že potřebuje někdy povzbudit a jak potřebný je
pro druhého a nikdo by na nic neměl být sám.

Tik-tak, tik-tak. Ručička se zastavila na 9.
V elektronickém vydání je doplněna tisková
Chvíli se dívám a pozoruji, je to vlastně obrácená zpráva, celé vyhodnocení literární a výtvarné
šestka. Slyším naříkání. „Copak se stalo?“ ptám soutěže a další ukázky literárních prací.

Knihovna v posledním desetiletí
přepisovala svoje dějiny – 3. část
Věra Sílová
Vzpomínka čtvrtá – vesnické knihovny
Knihovny v obcích našeho regionu patřily metodicky pod naši knihovnu již od první republiky.
Měnil se jen jejich počet. Za mého působení se
jejich počet ustálil na čtrnácti. Po roce 1989 se
změnily podmínky jejich financování. Střediskový systém byl zrušen, přesný rok si již nepamatuji, ale myslím, že od roku 1992 fungovaly
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knihovny na základě dohody mezi obecními
úřady a naší knihovnou. Obce se staraly o vybavení a naše knihovna o fond. A knihovnám to
prospělo. Obce většinou začaly o své knihovny
pečovat. Mnohé se stěhovaly do vhodnějších
prostor, jinde byly původní prostory upravovány.
A naše knihovnice stěhovaly a stěhovaly. Lví podíl na práci měla v tomto směru knihovnice Jana

KNIHOVNICKÉ VZPOMÍNKY
Chotěborská. Ona dostala knihovny na starost
v době, kdy kvůli novému knihovnímu zákonu
bylo třeba dělat periodické revize. Ona musela
provádět revize často zastaralého a špinavého
fondu, někdy nevhodně uskladněného, a přitom
zpracovávat nejprve střediskový, později i obecní fond do databáze jednotlivých knihoven pro
jeho snadnější další revize a použití při pozdější
automatizaci výpůjčního procesu v jednotlivých
obecních knihovnách. I tam postupem času dorazily počítače. Fond aktualizovala, to znamená, že
vyřazovala a přitom se dostávala do sporu nejen
s knihovníky, ale i představiteli jednotlivých obcí,
kteří často na svém starém fondu lpěli až nezdravě. Přesvědčit je, že mičurinské metody pěstování dnes už nejsou aktuální, byl často nadlidský
výkon, a přesvědčit je, aby v knihovnách zůstaly
jen knihy, které mají co říci současnému čtenáři,
také. Zpočátku do jednotlivých knihoven za zpracováváním denně dojížděla s notebookem a tiskárnou, později, když přišel na řadu obecní fond,
jsme celou záležitost zpracování přenesli do naší
knihovny. Objednali jsme auto u Technických
služeb, obecní knihy naložili a převezli k nám.
Odpadlo tak alespoň dohadování nad jednotlivými poškozenými či zastaralými tituly, které
bylo třeba vyřadit. Zpracovat všechny knihy byl
však běh na dlouhou trať. Po návratu z mateřské
dovolené Martina Priharová pokračovala v práci
Jany Chotěborské a zpracovávala ještě neuložený obecní fond dalších knihoven. Do knihoven
se dvakrát ročně vozily soubory knih zakoupené
z prostředků obcí, další finance na nákup byly
prostřednictvím náchodské knihovny poskytnuty od státu. Knihy jsme vozili autem městského
úřadu. Ne vždy byly tyto jízdy bez problému.
Vzpomínám si, jak nám jednou auto jezdící na
LPG cestou vybuchlo, něco vyletělo zpod kapoty a Jana Chotěborská i já jsme zůstaly stát bez
peněz, bez telefonu na silnici. Pěšky jsme došly
do třebešovské hospody, kde jsme poprosily o telefon a sháněly pomoc na městském úřadu. Vše
nakonec dobře dopadlo. Pro nás přijeli, porouchané auto bylo odtaženo a knihy jsme rozvezli do knihoven další dny. Martina Priharová po

této zkušenosti na rozvoz používala raději vlastní
auto. A já se jí nedivím, také bych nerada jezdila
s autem, které neznám.
Epilog
V roce 1969, kdy jsem nastoupila do zaměstnání v knihovně, byly pracovní postupy stejné
jako začátkem 20. století. Pracovním nástrojem
byla tužka, razítko a později psací stroj. Pracovníci v půjčovnách museli spoléhat na znalost
fondu, svoji paměť a maximálně lístkový katalog.
V osmdesátých letech jsem na svém předchozím pracovišti v knihovně Pedagogické fakulty
v Hradci Králové zaznamenala nesmělé pokusy
o automatizaci. Práce však byla zdlouhavá, přes
děrovací pásky, počítač zabíral jednu místnost
a obsluha vyžadovala tým pracovníků. Teprve
s nástupem osobních počítačů se situace začala
měnit, nastala doslova revoluce. V naší knihovně jsme počítače začali užívat větší měrou v roce
1996, kdy se začalo s ukládáním fondu do programu LANius. Poté byl už jen krůček ke spuštění
automatizovaného výpůjčního procesu. Na řadu
přišlo nejprve oddělení pro děti, kde bylo knih
méně a zpracování bylo rychlejší, poté oddělení
pro dospělé a nakonec pobočky. Dnes stačí několik kliknutí myší a program nabídne spoustu možností, i když znalost fondu a paměť pracovníka
v půjčovně je bonusem. Rovněž budovy knihovny získaly jiný vzhled. Nejprve byla rekonstruována budova Nové radnice v Josefově, ve které
sídlila pobočka knihovny. Ze zašlého, vlhkého
a zatuchlého prostoru se stala krásná, vzdušná
knihovna. Pobočka Na Zavadilce takové štěstí
neměla. Zde jsme museli naopak krásné světlé,
velké prostory v Domě služeb opustit, protože
budova byla prodána. Knihovna se nastěhovala
do budovy Pečovatelského domu s místnostmi
panelákových rozměrů. Knihovnice Helena Šolcová však i v tomto stísněném prostoru dokázala
vytvořit útulné prostředí. Nakonec přišla rekonstrukce hlavní budovy knihovny. Nejprve byla
v devadesátých letech vyměněna střecha včetně
krovu a pak v roce 2000-2001 proběhla rekonstrukce vnitřních prostor. Jsem ráda, že jsem se
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KDO JE
ve své profesní době účastnila takového množství s sebou nese novinky, nové poznatky, vylepšovárevolučních změn, novinek a doslova přepisování ní současného, přeji jí, aby i ona ve své profesní
době zažila takovou revoluci, jako já.
dějin naší jaroměřské knihovny.
1. ledna 2011 ode mne převzala pomyslnou
štafetu Mgr. Adéla Záveská. Protože vím, že čas Kontakt na autorku: Silova.Vera@seznam.cz

TIPY A NÁMĚTY

Pelášíme s Pelíškem za zábavou i poučením
18. knihovnická dílna v Knihovně Václava Čtvrtka
v Jičíně
Jana Benešová

Ester Horáková se představuje
Ester Horáková
Představujeme novou členku redakční rady,
knihovnici Ester Horákovou z Místní knihovny
v Podbřezí na Rychnovsku. Paní knihovnice byla
v roce 2013 oceněna čestným titulem Krajská knihovnice roku. S její knihovnou jste se mohli seznámit v minulém čísle v článku Andrey Součkové
„Knihovna v Podbřezí se představuje“.

Co tě (vás) v knihovně nejvíce baví?
Snažím se bavit vším, ať to jsou rady, kterou
knížku si přečíst, nebo povídání s malými čtenářkami o tom, která má delší vlásky, nebo co měly ve
školce k obědu. Baví mě také při tvořivé dílničce
jen tak „obskakovat“ ženy a vařit jim kávu a dolévat
víno. Baví mě pozorovat lidi, když jsou spokojení.

Jak si poradíš (poradíte) s tzv. „otravným“
Jaká knížka je na nočním stolku?
čtenářem, případně kolegou?
Chtěla bych napsat nějakou knížku světové liNa malé vesnici je to velice jednoduché, otravteratury, ale jelikož mám syna ve třetí třídě, leží
ní kolegové tu nejsou a i čtenáři, se kterými se
mi tam knížka Deník malého poseroutky.
setkávám, jsou většinou hodní a vděční. Přijdou
Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka  do knihovny nejen pro četbu, ale někdy si jen poNa střední škole jsem pod lavicí několikrát povídat nebo se schovat před škaredým počasím.
přečetla knihu Hrbáč. Je to moje oblíbená kniha
Co tě (vás) zaručeně naštve?
dodnes a ráda se k ní vracím.
V poslední době je to oblíbená věta mého
O čem by měla být knížka, jejíž děj bys(te) manžela - vítáme tě doma, dneska nějak brzo…
chtěla prožít?
Čím děláš (děláte) nejčastěji radost svým blízJsem velká romantička a vždy jsem snila
kým?
o tom, jak mě chrání a zastává se mě někdo, koho
Ráda dávám malé dárečky, ať je to jen reneznám, a nakonec to skončí samozřejmě velkou
klamní tužka, kterou jsem někde dostala, kartičky
láskou…
z nějakého obchodu, nějaké malá sladkost nebo
Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé podobná drobnůstka.
setkání s knihovnou)
Oblíbený citát na závěr
Ráda vzpomínám na paní knihovnici, která
Mám ráda citát od Marka Twaina: „Dej každébyla v obci, kde jsem vyrůstala. Již odmala jsme
mu dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem
jí (jako děti) mohli říkat Boženko a tykat jí. Byl
tvého života.“
to pro mě jeden z důvodů, proč jsem také navštěvovala knihovnu.
Kontakt na autorku: ou.esterhorakova@seznam.cz
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Knihovnická dílna v roce 2014 bude opět
třídenní a bude se konat v rámci festivalu Jičín
město pohádky ve dnech 9. – 11. září. Nabídkou
programu chceme oslovit knihovnickou veřejnost
z celé ČR, především pracovnice dětských oddělení knihoven. Naší každoroční snahou je nabídnout takový program, ve kterém účastníci dílny
naleznou témata ke svému profesnímu rozvoji,
ale také pohled na další možnosti práce s knihou
a s mládeží.

Druhý den zahájí pokračovací seminář Alfréda Strejčka Nebojte se promluvit a odpoledne
bude přednáška doc. PaedDr. Jaroslava Tomana, CSc., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na téma Podíl knihovnických aktivit
na rozvoji dětského čtenářství. Večer vystoupí
Alfréd Strejček s jedním ze svých literárně zaměřených programů.

Třetí den budou moci kolegové a kolegyně
ve volném čase navštívit spoustu inspirativních
Téma letošního ročníku festivalu Jičín město pořadů v rámci festivalu JMP a také kolokvium
pohádky je Pelíšek, pelíšky, pelášení. Protože v jičínském zámku.
je naší snahou, aby se i Knihovnická dílna vždy
Účastnický poplatek bude 300 Kč pro členy
konala v duchu festivalu, začínáme první den SKIP a 350 Kč pro nečleny. Uzávěrka přihlášek
po zahájení Knihovnické dílny vystoupením je 15. července 2014. Informace jsou vystaveny
PhDr. Petra Janečka, Ph.D., z FF UK Praha na http://knihovna.jicin.cz.
o pověstech a po obědě putováním Za Pelíškem
Dílna se uskuteční za finanční podpory MK
na Prachov. Po návratu vystoupí MgA.Václava
ČR a spolupořadatelem je SKIP – region VýKřesadlová, Ph.D., se zážitkovým seminářem
chodní Čechy.
na téma Mytologie – báje a pověsti. Večer nebude chybět pověst na dobrou noc.

Nabídka kurzů zaměřených na čtenářství
Tisková zpráva
nění pojmu čtenářský klub, čtenářství
O. p. s. Nová škola nabízí dva akreditované
kurzy s tématem vytváření čtenářských klubů ve II. Společenství nad knihou
spolupráci se školami. Vložné na každý kurz je III. Dílna čtení jako základ klubové práce
IV. Metody pro rozvoj dětského čtenářství
200 Kč.
V.
Realizace vlastní čtenářské lekce
Hlavní témata:
I. Cíle a základní principy klubové práce, ujas-

Kurzy vznikly v rámci projektu Brána ke
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TIPY A NÁMĚTY
vzdělávání: školní čtenářské kluby, který je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR pod registračním číslem
CZ.1.07/1.2.00/27.0003. Více informací o projektu získáte na adrese: www.ctenarskekluby.cz .

Místo konání: Dům národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2
Kontaktní osoba: Alžběta Ingrová alzbeta.ingrova@novaskolaops.cz tel. 605 105 467

Výjezdní zasedání redakční
rady v Pecce a Bělé u Pecky

Termíny:
Pokud by se kurzy osvědčily, Nová škola
4. 10. (osmihodinový kurz)
je připravena v roce 2015 po vzájemné dohodě
4. 10., 8. 11., 29. 11. 2014 a 24. 1. 2015 (čtyři- uspořádat kurzy v krajských i jiných knihovnách.
cetihodinový kurz)

Koncepce podpory mládeže
Tisková zpráva
Dne 12. května 2014 byla usnesením vlády projektů a strategických materiálů; je možné si ji
ČR č. 342 schválena Koncepce podpory mládeže stáhnout na:
na období 2014–2020. Materiál na více místech
http://www.msmt.cz/mladez/koncepce-podzmiňuje knihovny a spolupráci s nimi. Koncep- pory-mladeze-na-obdobi-2014-2020 .
ci lze využít či se na ni odvolávat při zpracování

Tajemství vojenského kufříku
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Božena Blažková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Markéta Dubnová –
Knihovna města Hradce Králové, pobočka Kukleny, Mgr. Zuzana Hloušková – Spolek přátel

Tisková zpráva
Vojenský historický ústav Praha připravil pro
všechny zájemce o historii z řad žáků a studentů
interaktivní hru k příležitosti 100. výročí vypuknutí 1. světové války - „Tajemství vojenského
kufříku“. Celá hra je věnována působení vojáků
z českých zemí na bojištích 1. světové války. Rakousko-Uhersko, ke kterému tehdy země Koruny
české patřily, postavilo do pole několik milionů
vojáků. Kromě těch, kteří bojovali v rakousko-uherské armádě, se také menší počet našich
vojáků zapojil do bojů na opačné straně. Hra je
určena zejména pro žáky 8. a 9. tříd základních
škol a studenty středních škol. Zapojit se mohou
jednotlivci, skupiny, školní kolektivy, ale i rodiče

Do čísla přispěli:

s dětmi. Záleží pouze na vás!
Pokud budete chtít se svým příběhem soutěžit,
je třeba ho do 31. 12. 2014 zaslat mailem na adresu museum@army.cz nebo historikon@seznam.
cz . Nezapomeňte uvést název hry „Tajemství vojenského kufříku“, své jméno, popř. jména, věk,
název školy a kontaktní e mail či telefon. Ty nejzdařilejší příběhy budou odměněny a jejich autoři
pozváni na závěrečnou studentskou badatelskou
konferenci v Armádním muzeu Žižkov, kde své
příspěvky představí.
Více informací na adrese: http://www.vhu.cz/
operace-historikon-zakladni-informace-a-objednavky-2/tajemstvi-vojenskeho-kufriku/ .

krásného slova, Ester Horáková – Místní knihovna Podbřezí, Bc. Kateřina Hubertová – RV
SKIP 08 a KMHK, Mgr. Lucie Jirků – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Lenka
Knapová – Knihovna Kryštofa Haranta v Pecce, Věra Kopecká – Středisko východočeských
spisovatelů, Bc. Simona Macháčková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Věra
Plachtová – Městská knihovna Police nad Metují, Bc. Markéta Poživilová – Knihovna města
Hradce Králové, Bc. Marcela Procházková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové,
Věra Sílová – Jaroměř, Mgr. Šárka Skalická – Knihovna města Hradce Králové, Mgr. Andrea
Součková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Mgr. Eva Svobodová – Studijní
a vědecká knihovna v Hradci Králové, Markéta Tučková – Obecní knihovna Batňovice,
Mgr. Vanda Vaníčková – Palackého univerzita Olomouc.








