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Andrea Součková
Milé čtenářky, milí čtenáři, editorial, který právě čtete, je tak trochu knihovnicko-neknihovnický. K jeho napsání mě inspiroval článek nazvaný
Knihovna s oblečením dává šatům nový život,
který jsem objevila v časopisu Žlutý (vydavatel
Student Agency). Vzhledem k tematickému zaměření periodika (cestování a vše okolo něj) mě
již při prohlížení upoutal název článku. O co se
vlastně jedná? Článek je věnován projektu sdílení
oblečení Re:Paráda. Velmi se mi líbila zde použitá definice autorky Ley Špačkové: „Je to taková
sdílená skříň, která funguje jako „knihovna“, akorát že místo knížek tam najdete spoustu oblečení
a taky různých doplňků.“1) Abyste mohli využívat
služby této knihovny, resp. si mohli půjčovat oblečení, musíte zaplatit měsíční poplatek, na jehož
základě dostanete kartičku. Na paralelu s knihovnami zde jistě není třeba blíže upozorňovat.
Základní službou, kterou knihovny poskytovaly a stále poskytují, jsou i nadále služby
výpůjční. Ať už se jedná o absenční, prezenční,
cirkulační či meziknihovní výpůjčky, patří mezi
primární činnosti každé knihovny, které jsou
založeny na sdílení. V souvislosti s rozvojem
v oblasti informačních a komunikačních technologií však knihovny nemohly zůstat pozadu, a tak
kromě tradičních tištěných dokumentů poskytují
a zpřístupňují také zdroje elektronické. S ohledem na rostoucí nároky uživatelů knihoven a také
rozvíjející se možnosti trávení volného času, studia či pracovního života řada knihoven rozšiřuje
půjčování o další položky. Nebudu je zde podrobně vyjmenovávat: co vše si dnes mohou čtenáři v knihovnách půjčit, naleznete v tomto čísle
zpravodaje v článku od Boženy Blažkové Služby
na míru – služby nad míru, který podává přehled
současných možností a trendů rozvoje knihoven.
1)

Foto nad Do čísla přispěli:
Semináře Přátelská pracoviště a Prevence násilí na pracovišti

2)
3)
4)

Fotografie použité v tomto čísle jsou z archivů jednotlivých
knihoven nebo z jejich webových stránek.

Knihovny rozšiřují nabídku věcí, které je možné si zapůjčit; reagují tak na změny ve společnosti.
V poslední době se stále více hovoří o výhodách
sdílené ekonomiky a zdá se, že roste obliba sdílení nejrůznějších věcí. Jedná se o jeden z důsledků
vývoje v oblasti informačních a komunikačních
technologií (a také to má jistě nemálo společného
s ekonomickou krizí). Všechny tyto nabídky by
totiž bez současných možností, které nabízí internet a sociální sítě, nebylo možné tak jednoduše
a rychle zveřejňovat. Nejen v zahraničí, ale i v tuzemsku vznikla řada serverů, díky nimž si lidé
mohou půjčovat věci, které zrovna nepotřebují.
Mohou je darovat nebo sdílet. Portály nabízející
sdílení věcí se velmi rychle množí a jejich škála
se stále rozšiřuje, pokusila jsem se tedy vybrat
alespoň pár zástupců. Cílem tohoto článku není
sestavit podrobný seznam všech portálů pro sdílení, ale pouze poukázat na to, že sdílení je aktuální záležitost a že nabídka je opravdu rozmanitá.
Zahraniční projekty dejme stranou a podívejme
se pouze na projekty české.
Jednou z kategorií, která je často využívána, je
půjčování dopravních prostředků. Půjčit auto si
můžete např. v rámci prvního českého carsharing
projektu Autonapůl.2) Carsharing je sdílení automobilů více lidmi, kterým by se kvůli malému
využívání nevyplatilo vlastnit a provozovat automobil samostatně. (Sdílení aut už má své heslo
i na Wikipedii.) Další ze zajímavých projektů
z oblasti přepravy jsou např. Rekola.3) Růžová
kola je nyní možné využívat i v Hradci Králové.
Půjčovat se mohou ale také nejrůznější prostory.
Kromě domů a bytů se dají sdílet i kancelářské
prostory. Pro příklad využijme opět nejbližší
okolí. Sdílené kanceláře, tzv. coworkingová centra, se nacházejí i v Hradci Králové.4) Uživatelé

ŠPAČKOVÁ, Lea. Knihovna s oblečením dává šatům nový život. Žlutý. 2014, (4): 30-33.
Více o projektu Autonapůl: www.autonapul.org/
Více o projektu Rekola: https://www.rekola.cz/
Více o centru Coolworking v Hradci Králové na: http://www.coolworking.cz/
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zde mohou nezávisle na ostatních vykonávat
svou běžnou práci. (Pojem coworking naleznete
již také na Wikipedii.)
Dokladem toho, že sdílet se dají opravdu nejrůznější věci, jsou portály http://www.odkomunity.cz/ (OdKomunity.cz), http://mojetvoje.cz/
(Moje Tvoje: internetová půjčovna), https://www.
nevyhazujto.cz/ (Nevyhazujto: nepotřebné věci
za odvoz). Využít, koupit či prodat zde můžete
téměř vše, od stavebního, domácího a zahrádkářského nářadí až po výpočetní techniku, ale také
třeba i kuchyňské nádobí. Knihovníky bude určitě zajímat, že se často v nabídce těchto portálů
vyskytují také knihy.
Ke sdílení knih ale nedochází pouze prostřednictvím portálů, ale také na nejrůznějších veřejných místech, ať už se jedná o iniciativu knihoven, či nikoli. Známé je umístění v tramvajích
(Knihovna Jiřího Mahena v Brně),5) ve vlacích
(Městská knihovna Mikulov a ČD),6) kavárnách.
Nesmíme ale opomenout ani oblíbené knihobudky (Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací
rozvoje občanské společnosti).7) Nápad využít již
„odepsané“ telefonní budky po zásluze inspiroval
5)
6)

7)
8)

knihovníky po celé České republice. Ráda bych
také upozornila na projekt Knihoběžník8) nakladatelství Martinus, neboť se zatím uchytil spíše na
Slovensku. V rámci projektu jsou po veřejných
prostranstvích a budovách rozmístěny tisíce knih.
Zájemci, kteří knihu najdou, ji mohou přečíst, na
webu Knihoběžník doplnit její příběh a poslat
dále. Každá kniha, která je zapojena do projektu,
má tedy na tomto webu svůj profil. Na něm se
čtenáři mohou dozvědět například její aktuální
status, polohu, zdravotní stav, ale hlavně – její
příběh a příběhy jejích předcházejících čtenářů.
Jakmile čtenář knihu přečte, měl by ji poslat dál.
Celý letošní rok je v souladu s Královéhradeckou koncepcí rozvoje knihoven a krajskou
kampaní věnován službám knihoven. V letním
čísle jsme se rozhodli podívat se trochu blíže na
nadstandardní služby poskytované knihovnami.
Půjčování dokumentů patří mezi základní služby
knihoven. V souvislosti s novými trendy se však
knihovny neomezují pouze na tištěné a elektronické zdroje, ale umožňují sdílení nejrůznějších
předmětů. V tomto ohledu rozšiřují klasickou výpůjční službu o „něco navíc“.

Více o projektu Tramvaj čtenářů: http://www.kjm.cz/tramvaj
Více o projektu Kniha ve vlaku: http://www.skipcr.cz/aktuality/kniha-do-vlaku-projekt-mestske-knihovny-mikulov-a-cd-1
Více o projektu KnihoBudka: http://www.knihobudka.cz/
Více o projektu Knihoběžník: http://www.knihobeznik.cz/

Nejstarší knihovna na Náchodsku…
Městská knihovna
v České Skalici včera, dnes a zítra
Martina Zálišová
Včera
Před 170 lety se 27. července 1845 začala psát
historie českoskalické knihovny. U jejího vzniku byl obrozenec a učitel Josef Arnošt Kolisko
(1815–1881), který se snažil zvýšit vzdělanost
mladé generace. Založil proto školní knihovnu,
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která měla sloužit nejen dětem a mládeži, ale
i široké veřejnosti. Základ knihovny, složený
většinou z darů, tvořilo 200 knih v 358 svazcích
a několik map. Začátky však byly těžké. Přestože
knihovna přestála ničivý požár v roce 1846 bez
úhony, nevyhnula se finančním potížím.

Šumné knihovny
V roce 1857 byl knihovníkem jmenován podučitel František Červený. V té době obsahoval
fond již 751 svazků. Válečný rok 1866 přečkala
knihovna v prvním poschodí nově otevřené budovy
školy na náměstí.

další počítače a připojit se k internetu.

V polovině roku 2004 se uvolnila budova městského úřadu a bylo rozhodnuto ji využít pro potřeby
knihovny. Po nezbytných stavebních úpravách a za
pomoci technických služeb se během tří týdnů
Chod knihovny dozoroval výbor veřejné knihovna přemístila do nových prostor na Husově
knihovny, z jehož jednání se dochovaly zápisy. náměstí č. p. 20, kde sídlí dodnes.
Díky nim víme, že knihovníkem se od roku 1927
stal pan Jaroslav Baše. Zápisné činilo dvě koruny, Dnes – 170 let
poplatek za ztracenou legitimaci padesát haléřů
Ve středu 18. března 2015 byl pro knihovnu
a poplatek za půjčení knihy deset haléřů. Výpůjční významný den. Slavili jsme 170. výročí založení
doba byla čtrnáct dní. Půjčovalo se každou středu knihovny. K „narozeninám“ dostala bibliotéka od
od 18 do 19 hodin.
města Česká Skalice dárek. Oddělení pro dospělé
výrazně
změnilo svou tvář. Vznikla zde čítárna
V roce 1934 získala knihovna prostory po
bývalé spořitelně i s částí zařízení – pultem, žid- s pohodlným posezením, které je k dispozici všem
lemi a osvětlením. V roce 1939 byl knihovníkem čtenářům, ale i ostatním návštěvníkům.
jmenován pan Josef Koubek, městský účetní. V té
Všichni hosté si během středečního odpoledne
době již fond tvořilo 2035 knih ve 2353 svazcích, měli možnost nově upravené prostory prohlédpůjčovalo se v sobotu dopoledne a poplatek za nout. Setkání se zúčastnily i obě bývalé vedoucí
půjčení dvou knih na jeden týden činil tři koruny. knihovny - Jitka Sedláčková a Olga Rejdáková.
V roce 1944 byl nákupem knih pověřen pan učitel Poté se většina z pozvaných přesunula na česJan Krtička. V roce 1948 došlo k zániku Čtenářské koskalický hřbitov k hrobu zakladatele knihovny
besedy Boženy Němcové a ke sloučení spolkové Josefa Arnošta Koliska, jehož dvousté výročí naknihovny s veřejnou.
rození (připadající právě na 18. března) se během
pietního
aktu připomnělo. Slova starosty města
Po roce 1952 se knihovna přestěhovala nejprve
do bývalé záložny, poté do Dělnického domu M. Staňka a M. Smetanové doprovodil flétnový
a nakonec do budovy staré radnice, kde už zůstala. soubor Fukando ZUŠ Česká Skalice pod vedením
Knihovníkem v té době byl pan Otto Cejnar, který O. Prušinovské a přednes v podání H. Skořepové.
se zasloužil o rozšíření fondu a zlepšení služeb.
Po malé procházce byl pro zájemce v knihovně
připraven
teplý čaj, káva a občerstvení. V nově
Od roku 1965 pracují v knihovně již jen
profesionální knihovníci a dochází k několika upravených prostorách opět všechny přivítal
organizačním změnám. Vytváří se tzv. střediskový starosta města a vedoucí knihovny. Poté byla
systém a přidružují se obecní knihovny ve Velké zahájena výstava mapující historii knihovny jako
Jesenici, Veselici, Velkém Třebešově, Říkově, nejstarší knihovny na Náchodsku. Výstava je umístěna v oddělení pro dospělé a ve vstupní chodbě
Zlíči, Provodově a Šonově.
knihovny. Prohlédnout si ji návštěvníci mohou do
Od roku 1989 se začíná psát nová historie
konce prázdnin.
knihovny. V roce 1996 se stává majitelem knihovPodvečer patřil poutavé přednášce bývalého
ny opět město Česká Skalice. Rozšířily se pročeskoskalického
kronikáře Jiřího Samka o historii
story a vzniklo nové, samostatné dětské oddělení
s čítárnou. Ve stejném roce přibyl i první počítač knihovny. Kromě mnoha čísel a dat o knihách, čtea knihovnický program Lanius. Nedlouho poté nářích a budovách knihovny se účastníci dozvěděli
už knihovnice půjčovaly knihy svým čtenářům také zajímavosti z historie města.
s pomocí automatického výpůjčního systému. Po
Knihovna si významné výročí bude připomínat
získání dotací z Ministerstva kultury a za přispění během celého roku. V rámci oslav již v dubnu proměstského úřadu mohla pak knihovna zakoupit běhla v dětském oddělení výstava Historie českých
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zemí ve spolupráci s manželi Řehákovými, Evou
Tatouškovou a Muzeem B. Němcové. V září se
uskuteční přednáška Věry Vlčkové o zakladateli
knihovny Arnoštu Koliskovi a zároveň proběhne
křest její pohádkové knihy, na jejímž vydání se podílelo město Česká Skalice. Připraveny jsou i další
programy jak pro dospělé, tak pro děti; o tom
informujeme naše čtenáře a širokou veřejnost na
našich webových stránkách a v Českoskalickém
zpravodaji.

kteří se s moderními technologiemi příliš nekamarádí. O pomoc jsme požádali naše čtenáře prostřednictvím dotazníku, který by nám měl ukázat,
co upravit a změnit.
Rozhodně nepodceňujeme zájem o malé a mladé čtenáře. Jejich počet neklesá, a to ani v době
e-knih a počítačů. Knihovní fond je rozšiřován,
a tak je k dispozici široké spektrum knižních novinek. Od září pak plánujeme pro maturanty novou
službu, která jim pomůže při výběru literárních děl
k maturitní zkoušce.
Zítra
Čtenářům také nabídneme během celého roku
A co čeká knihovnu v budoucnu? Chtěli by- mnoho zajímavých pořadů, výstav a dalších akcí.
chom stále zlepšovat a rozšiřovat služby. Díky
Doufáme, že si nás čtenáři i nadále najdou
dotaci Ministerstva kultury z podprogramu VISK
a budeme moci oslavit další kulaté výročí.
3 zmodernizujeme počítačové vybavení v obou
odděleních. Na druhou stranu chceme, aby byla Kontakt na autorku: knihovna@ceskaskalice.cz
knihovna vlídná ke čtenářům dříve narozeným, Web knihovny: http://knihovna.ceskaskalice.cz/

Rozhovor s ředitelkou Městské
knihovny v Červeném Kostelci
PhDr. Marcelou Fraňkovou
Markéta Tučková
Pokus se v několika větách představit svou
knihovnu.
Městská knihovna Červený Kostelec, tak se
oficiálně jmenuje, je příspěvkovou organizací
města Červený Kostelec a podle současného
knihovnického modelu, který funguje v Královéhradeckém kraji, jde o tzv. střediskovou knihovnu.
Městská knihovna sídlí v Sokolské ulici, pracuje
v ní v současné době šest žen, které zajišťují vše od
odborných prací, půjčování, balení a opravy knih
a přípravu programů až po úklid budovy. Knihovna se stará o svoje čtyři pobočky a šest obecních
knihoven. Základní knihovní fond knihovny čítá
více než čtyřicet dva tisíc svazků, dále je zde
ještě fond regionální a fond, který je v majetku
pověřené knihovny Náchod. V současné době je
v naší knihovně registrováno 1401 čtenářů, z toho
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je jich 461 do 15 let. Pokud jde o naše hlavní zaměření, je to samozřejmě půjčování knih, které se
snažíme nabídnout čtenářům v široké paletě žánrů,
abychom co nejvíce vyšli vstříc jejich zájmům.
Dospělé čtenáře nechceme šidit, ale naší prioritou
jsou děti a mládež. Je to skupina, které se snažíme
nabídnout jak naučnou a krásnou literaturu, tak
i klubovou činnost, která vychází z literatury, ale
zaměřuje se i na praktické dovednosti a výtvarnou
výchovu.
Při knihovně pracuje několik klubů pro různé
věkové kategorie. Mohla bys přiblížit, jaké kluby při knihovně pracují a co čtenářům nabízejí?
Pro dětské čtenáře jsou dva. Klub vědomostních
her Albert – Albi, který vznikl ve spolupráci s firmou Albi, odkud jsme sponzorsky získali deskové
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hry, které firma vyrábí. Druhý je již několik let
fungující Klubáč. Jsou to kluby zcela otevřené.
Jedinou vstupenkou je zájem a čtenářský průkaz.
Klubáč je vždy spojen s některou knihou z našeho
fondu. Jednou měsíčně si zveme zajímavého hosta.
Témata a tvůrčí přístupy volíme co nejrůznorodější.
Snažíme se vést děti ke kreativitě, jak tvůrčí, tak
myšlenkové.
Klub Pohoda je zaměřen na dospělé a seniory,
pracuje již sedmý rok a je spojen s knihami, příběhy a osudy, zajímavými osobnostmi, cestováním,
historií, zdravím a vším, o co je v této skupině
obyvatel zájem.

Spolupracujete i s mateřským centrem, zvete
maminky na rodičovské dovolené do knihovny?
Protože preferujeme děti, je nasnadě, že naše
oddělení pro děti a mládež nabízí svoje služby
i maminkám na mateřské dovolené. Malé děti,
které sice ještě neumějí číst, si tímto způsobem
vytvářejí svoje první sociální kontakty v prostředí,
kde jsou jejich vrstevníci, kde je jejich maminka
a mnoho knížek a hraček, se kterými se mohou
seznámit a hrát si. Již dlouho máme úterní dopoledne, kdy jsou větší děti ještě ve škole, výpůjční
dobu pro maminky s dětmi. Děti již v tomto věku
mají svou průkazku a snažíme se, aby vnímaly
knihovnu jako přátelské a zajímavé místo. Do
oddělení pro děti a mládež chodí pravidelně i děti
z červenokosteleckých mateřských a základních
škol na besedy a praktické knihovní lekce. Taktéž
děti ze zdejší speciální školy a děti ze školní družiny k nám minimálně jednou za rok zavítají a je
pro ně připraven adekvátní program. V poslední
době se snažíme vymyslet co nejvhodnější formu

spolupráce s kosteleckým mateřským centrem.
Máte pod sebou několik knihoven i poboček, co
všechno jim poskytujete?
Naše „středisková“ práce je směrovaná jak
k pobočkám, tak i obecním knihovnám a jde
hlavně o práci metodickou, zajišťování a rozvoz
výměnných fondů, periodik, pomoc při zpracování
dokumentů atd. S knihovníky jsme v kontaktu a informujeme je o všem, co je pro jejich práci důležité.
Je dobře, že knihovny, které již přešly na automatizovaný výpůjční systém, mají stejný program jako
naše knihovna, a je tudíž možné konzultovat vše,
co knihovníky v souvislosti s programem zajímá.
Chodíte půjčovat knihy do místního pečovatelského domu U Jakuba: o jaké knihy mají
všeobecně senioři zájem? Jaké zkušenosti máte
s touto službou? Doporučila bys ji i jiným
knihovnám?
Tuto službu jsem nabídla pečovatelskému
domu U Jakuba asi před čtyřmi lety. Paní vedoucí
Lenka Vlčková ji přijala a obyvatelky, které rády
čtou, také. Vybíráme pro ně většinou beletrii a regionální literaturu, cestopisy, historické romány,
detektivky, různá periodika a vycházíme vstříc
jejich požadavkům i tak, že si knihu objednají a při
příštím půjčování ji dostanou. Snažíme se tímto
způsobem zpestřit obyvatelkám pečovatelského
domu nabídku kulturních aktivit. Pokud se ptáš,
jestli bych tuto službu doporučila, pak jsem toho
názoru, že tyto služby jsou určitě vhodné, ale každá
knihovna funguje ve svém městě podle potřeb
jeho občanů a tomu určitě přizpůsobí i takovéto
služby. Z vlastních zkušeností bych zde jednala
podle známého přísloví, které říká: „Všeho okus
a dobrého se drž.“
Zaujala mne vaše nabídka večerních cvičení pomocí meditací, čas mezi meditacemi je vyplněn
čtením krátkých textů, které vedou k zamyšlení.
Jaká je účast v dnešní hektické době?
Právě proto, že doba je hektická, nemají dobří
lektoři takovýchto programů, jako je Mgr. Ivo
Krejčíř, v knihovně nouzi o účastníky. Většina
z nich je mladých. Již několik sezon je dobře
obsazená jóga, kterou vede paní Ilona Krunčíková.
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Novinkou, která měla premiéru letos v březnu, je
taneční meditace Lenky Šrejberové, která vystudovala obor dramaterapie. I o tuto metodu osobního
rozvoje je značný zájem. Tyto aktivity vhodně
doplňují nabídku činností knihovny, která by měla
být nejen vzdělávací a informační institucí, ale
i duchovním a komunitním centrem. Plánujeme zařadit i další kurzy a metody, které budou našim čtenářům, návštěvníkům a občanům města přispívat
k jejich osobnímu rozvoji a zdokonalení. Jsem ráda,
že se v poslední době už konečně i mezi mladými
rozšiřuje částečný odklon od ryzího materialismu
a je uznávána i péče o duši. A podle mého názoru
je knihovna tím nejvhodnějším zařízením, které se
do této práce může zapojit. Představuji si ji hlavně
jako příjemný duchovní přístav, kde se potkávají
lidé s myšlenkami shromážděnými v široké paletě
knih a elektronických zdrojů a samozřejmě také
s ostatními lidmi. Společně zde tráví určitý čas,
který by měl být plný nových podnětů, poučení,
odpoutání od běžných problémů, společně sdílených chvil a relaxace. V tom vidím smysl knihoven
daleko do budoucnosti.

by bylo velkou poctou, kdyby se jméno Břetislava
Kafky dostalo do jejího oficiálního názvu.

Kam bude směřovat vaše knihovna v budoucnosti? Nabídnete čtenářům novodobé moderní
technologie? Jak si představuješ knihovnu
21. století?
Jsem asi trošku staromódní. Pokud jde o moji
vizi knihovny 21. století, nerada bych ve své
představě opustila tu knihovnu, ve které je zcela
jedinečné knižní fluidum, vůně časopisů a pocit
bezpečí a klidu. Nemám nic proti moderním
technologiím, jsem přesvědčená, že do knihovny
patří. Bez nich to už nejde. Mají jako dobrý sluha
pomáhat při získávání a předávání informací, ale
nemají být v žádném případě zlým pánem. Pokud
jsi svojí otázkou myslela půjčování elektronických knih, tak naše knihovna zatím vyčkává, jak
se vývoj v této oblasti posune; nebráníme se, ale
neděláme si velké iluze, že by se na tento způsob
čtení naši čtenáři nějak masově vrhli. Potvrdil to
i prof. PhDr. Jiří Trávníček, který se průzkumem
čtenářství již dlouho profesně zabývá, na zajímavé besedě v náchodské knihovně. Já bych si asi
i v budoucnu nejlépe představila knihovnu, kde
bude aktualizovaný, kvalitně evidovaný a dobře uspořádaný knižní fond, periodika pro děti
i dospělé a v neposlední řadě vlídné a poučené
knihovnice, které ke knihovně neodmyslitelně
patří stejně jako pořádek a hezké prostředí. Věřím,
že taková knihovna bude sloužit občanům ještě
hodně dlouho.

Jsi redaktorkou vlastivědného sborníku Rodným krajem. V našem regionu se narodily nebo
žily známé osobnosti (B. Němcová, A. Jirásek,
K. a J. Čapek), ale je někdo, na koho se zapomíná? Koho bys chtěla připomenout?
Tady bych ráda zmínila osobnost, která je pro
náš region velmi cenná a zároveň krutě nedoceněná: je jí Břetislav Kafka, který v Červeném
Kostelci zanechal dědictví jak duchovní, v podobě
svých myšlenek, tak i umělecké, v podobě svých
soch a celého areálu svých ateliérů. Málokdo asi
ví, že se už jako velmi mladý sochař podílel např.
na stavbě významného vodního díla Těšnov. Ráda
bych, aby se naše knihovna v daleko větší míře než
dosud podílela na propagaci díla Břetislava Kafky.
Jeho dílo se stále vydává, a jak jsem zjistila, je
daleko známější ve světě než v Červeném Kostelci.
A to mě mrzí, protože jsem přesvědčená, že dílo
Břetislava Kafky je stále aktuální. Přesvědčila mě
o tom i účast na autorském čtení v Kafkových
ateliérech. Budu se snažit, aby knihovna přispěla
k rozšíření neuvěřitelně nadčasových myšlenek
tohoto významného myslitele. Pro naši knihovnu Každý měsíc ve zpravodaji informuješ čer-
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venokostelecké občany o činnosti knihovny
a vždy to doplníš tipem na zajímavou knížku,
popř. doplníš vhodným citátem. Čeká nás léto,
doba dovolených a odpočinku, jakou knížku
bys knihovnicím doporučila? Máš pro nás
i vhodný citát?
Rozhovor končíme opravdu příjemným výhledem na dovolené a odpočinek. Také se těším, i když
to vždycky velmi rychle uteče. A doporučovat knihovnicím knihu mi připadá trošku jako nošení dříví
do lesa. Při dnešní nabídce si opravdu netroufnu
něco paušálně doporučit, protože každý z nás má
trošku jiný vkus a své oblíbené autory. Ale citát
bych si dovolila, snad přijde vhod: „V současné době
překotných změn jsou ideje komoditou úspěchu. Je
k tomu zapotřebí jediné: aby na vás jedna myšlenka
z té správné knihy zapůsobila natolik, že od základu

přebuduje váš postoj k životu, promění vaši osobnost,
prohloubí vaše vztahy nebo prostě vyvolá zásadní
převrat ve vašem životě,“ napsal Robin S. Sharma
v knize Kdo bude plakat, až tady nebudeš? A ještě
bych dodala tvrzení filozofa Henry Davida Thoreaua,
že: „Dobré knihy vám mohou změnit život.“
Paní ředitelce děkuji za milé setkání v červenokostelecké knihovně a přeji jí i kolegyním mnoho
pěkných nápadů na další zajímavé akce.
Kontakt na autorku: knihovna@batnovice.cz
Kontakt na dotazovanou:
reditelka@knihovnack.cz
Web knihovny:
http://www.cervenykostelec.cz/katalog/mestska-knihovna

Obecní knihovna ve Vlkově
Milena Havlová
Obec Vlkov s 396 obyvateli se nachází nedaleko
města Jaroměř. Zdejší Obecní knihovna je umístěna v budově bývalé školy. Než však vstoupíte do
samotné knihovny, musíte projít bývalou třídou.
Staré dřevěné školní lavice stále dodávají třídě své
kouzlo. Třída se využívá také pro výstavy. Seznámit
se zde můžete s historickým vývojem obce, činností
spolků; prostřednictvím informačních tabulí od

Ing. Miloše Konečného se dozvíte o historii Vlkova
z období 1. světové války. Ve třídě jsou pořádána
čtení pro děti, burzy knih, ale konala se zde například i autogramiáda knihy „Když naši dědové bojovali a umírali v 1. světové válce“ od již zmíněného
pana Konečného. Třída není vytápěna, proto je
k akcím využívána především přes léto. Posezení
spojené se čtením o svátcích a rukodělnými pracemi
pro děti tak bylo před Vánocemi a Velikonocemi
uspořádáno (ve spolupráci s TJ Sokol) v místní
hospůdce. Besedy a autogramiády knih z místního nakladatelství Heleny Rezkové probíhaly pro
změnu v podkroví obecního úřadu.
Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 15.30
do 18.30 hodin. Po dohodě lze knihovnu navštívit
i mimo otevírací dobu. Čtenářům nabízí výběr z téměř 4 000 knih, internet zdarma, možnost využít
multifunkční zařízení (kopírování, skenování, tisk).
Fond je také doplňován o aktuální tituly v rámci
výměnných souborů z Městské knihovny v Jaroměři. Nově si také čtenáři mohou zapůjčit časopisy.
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Starší občané mohou využít donášku knih až do
domu, pro děti je v knihovně k dispozici stolek
s pastelkami, kde si mohou kreslit.
V loňském roce bylo registrováno 65 čtenářů,
z toho 24 dětí. Vypůjčeno bylo 1 360 knih. Webové stránky knihovny jsou na adrese: http://www.
knihovnavlkov.webk.cz, kde naleznete online
katalog, výroční zprávy, novinky a další informace.
Knihovnicí jsem ve Vlkově od roku 2007
a v loňském roce mi bylo uděleno ocenění Knihovnice Královéhradeckého kraje (v kategorii
neprofesionální knihovna). Mám z něj velkou
radost. Ráda bych poděkovala za metodickou pomoc knihovně v Jaroměři a v Náchodě, Obecnímu
Kontakt na autorku: knihovna.vlkov@seznam.cz
úřadu ve Vlkově a hlavně čtenářům. 
Web knihovny: http://www.knihovnavlkov.webk.cz/

cháváme ani tradiční knihovnické akce, jako je let, kdy se čtenáři vydávají na botanické, mísnapříklad Noc s Andersenem.
topisné a historické procházky po městě a jeho
Knihovna navázala na praxi z předcházejících okolí pod vedením jednoho z obyvatel Hostinného. Hlavně mladší posluchačstvo se má možnost dozvědět spoustu zajímavých informací.
Při procházkách zjistí, proč se jedné ze školních
budov říká „soud“, které rostliny nejsou v našem
regionu původní, kde byl za 2. světové války lágr
a spoustu dalších zajímavostí.
Úspěch zmíněných odpoledních procházek
nás inspiroval k další akci, jakou jsou celodenní
prázdninové toulky. Návštěvy památek, procházky po místech, která se objevují v knihách známých autorů…
Snad duch historické budovy kláštera nás táhne do minulosti a k obnovování tradic. Loni poprvé jsme se pokusili o Jarní hry. Rodiče a prarodiče si přišli s dětmi zacvrnkat kuličky, zaskákat
panáka či gumu nebo si zahrát s míčem školku.
Některá pravidla jsme nalezli v knihách, na některá jsme se snažili společně rozpomenout. A navzdory nepřízni počasí při poslední akci se těšíme
na ty následující.

Prohloubení prožitků z četby
Milena Dulová
Jsou to již tři roky, co se Městská knihovna
v Hostinném přestěhovala do nových prostor.
Z hlediska historie knihovny jistě krátká doba;
my - knihovnice - si však připadáme, jako bychom tady působily již od nepaměti.
V současnosti se knihovna v Hostinném nachází ve františkánském klášteře. Vedle ní zde pracuje
rovněž Městské muzeum a Galerie antického umění. Mezi všemi zařízeními panuje dobrá spolupráce a vzájemná výpomoc. Tato skutečnost se pak
odráží i na návštěvnosti. Kdo jde navštívit jednu
z institucí, neodolá a nahlédne i do některé ze zbývajících. Místní občané do budovy kláštera vodí
návštěvy na exkurze a často tak zjistí, že „není až
tak od věci“ stát se čtenářem naší knihovny.
Nově zařízené prostory knihovny se pro nás
staly výzvou nejen knihovnickou, ale i estetickou
a funkční. Čtenářům totiž umožňují ve volném
výběru nabídnout kompletní fond knihovny - tato
možnost v předcházejících prostorách nebyla. Čtenáři tak mohou knihu prolistovat, nechat se oslovit
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Kontakt na autorku: knihovna@kthostinne.cz
Informace o knihovně
(na webu františkánského kláštera Hostinné):
http://www.klasterhostinne.cz/aktuality-knihovna

její grafickou úpravou, přečíst si několik řádek –
a tak se nám splnil sen snad každého knihovníka.

S rozkvetlým erbem růže plané
Alena Pospíšilová a Eva Pantlíková

Nová knihovna nám umožňuje vyvíjet další
aktivity. V budově je k dispozici přednáškový
sál pro 50 osob, vybavený plátnem a promítacím
zařízením. Konají se zde především velmi oblíbené cestopisné přednášky. Samozřejmě nevyne-

Vážené a milé čtenářky a čtenáři tohoto časopisu, dovolte nám podělit se s vámi o dojmy a zážitky, které je nám dopřáno prožívat v Knihovně
Antonína Bocha v Libošovicích. Jméno dlouholetého řídícího učitele zdejší školy, které má
naše knihovna ve svém názvu, je pro nás závazkem i inspirací. Osvícení učitelé vždy usilovali
vzdělávat své žáčky a aktivním zapojením do
veřejného života působit na zvýšení vzdělanosti
všeho obyvatelstva. Naše knihovnické osvětově

kulturní působení se snaží na jejich činnost navázat. Jsme rády, že se knihovna stala příjemným
místem pro pravidelná páteční přátelská setkávání. Radost nám přinášejí zvídaví a pozorní posluchači a návštěvníci besed, vernisáží, výstav a dalších pořadů, které připravujeme. Také slavnostní
uvítání nových knih je pro nás knihovnice i pro
čtenáře radostnou událostí a dobrou příležitostí
k setkání. V průběhu tří let, kdy působíme v malé
venkovské knihovně v srdci Českého ráje v Libo-
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šovicích, jsme v malované kolébce pro panenky
pohoupaly již jedenáct knižních novorozeňátek.
Rády vám je představujeme a k nahlédnutí, případně i přečtení doporučujeme.
Prostřednictvím fotogalerie na našich webových stránkách www.knihovnalibosovice.webk.cz
je možné vrátit se kousek v čase a znovu si sváteční chvíle připomenout.
První v naší knihovně uvítanou knížkou byly
10. února 2012 Mlýny na Žehrovce: život a příroda kolem nich. S pokorou a úctou k zmizelému
mlynářskému řemeslu zmapoval autor Jaroslav
Egert 27 km dlouhý tok říčky, která se jako modrá stužka proplétá známými partiemi Českého
ráje. Za hojného zájmu čtenářů domácích i z širokého okolí jsme poté v dubnu 2012, bezprostředně po pražském uvedení, představili knížku galantního chalupáře Ladislava Špačka, bývalého
prezidentského mluvčího, Deset let s Václavem
Havlem. Zájem vzbudilo i uvedení obrazového
atlasu Ptáci Českého ráje od Zdeňka Mrkáčka,
ornitologa, ochránce přírody a dobrého zpěváka.
Že je rovněž skvělým fotografem a poutavým
vypravěčem, dokládají jeho výpravné fotografické publikace. Tu poslední, s názvem Český ráj
– věčná inspirace jsme s radostí uvítali v únoru
2014. Další novinkou byla útlá brožurka, spíš turistický průvodce Lidová architektura Sobotecka od nadšeného obdivovatele roubenek Petra
Luniaczka. U příležitosti 2. sjezdu rodáků a přátel Libošovicka vydala obec v srpnu 2013 rodáckou publikaci Cestička k domovu známě se vine.
Na jejím vzniku se vedle historika Karola Bílka
podíleli kronikáři a kronikářky z Libošovicka. Od
téhož autora byl slavnostně představen a vzácnými kmotry do světa vypraven v lednu 2014 druhý
díl Malých dějin Sobotecka. Nezapomenutelné
chvíle přineslo všem zúčastněným příznivcům
naší knihovny slavnostní uvedení básnické sbírky
Píseň o Žehrovce. Konalo se na břehu Žehrovky
u Podsemínského mlýna v historicky smutný den
21. srpna loňského roku. Třiadevadesátiletý básník Josef Brož, autor celé řady básnických sbírek,
vzdává svými verši hold milované krajině a lidem
v ní žijícím. Tu jeho předposlední, Vlaštovičky,
věnovanou dětem a dětmi také ilustrovanou, jsme
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v přítomnosti soboteckých školáků poslali na
cestu mezi čtenáře malou slavností v lednu 2015.
Velkého obdivu k celoživotnímu badatelskému
zájmu Karla Knopa se dočkala i obsahově hutná
kniha Kost: události a stavební vývoj. Faktografie, úvahy. Na jejím představení se sešli milovníci známého hradu z široka daleka.
Sváteční chvíle v doslova přeplněné knihovně
jsme letos zažili v sobotu 24. ledna. Regionální
témata patří mezi vyhledávaná a oblíbená. V půvabné knížce s bohatým obrazovým doprovodem
Mlýny na Klenici se čtenář seznámí s příběhem
říčky, která pramení kousek nad Libošovicemi.
Protéká turisty vyhledávanými místy, pod hradem Kost, údolím Plakánku do Dolního Bousova. Svou vodu, včetně vody z několika přítoků,
předává po 29 km v Mladé Boleslavi větší říčce
Jizeře. Na Klenici bylo v minulosti postaveno několik mlýnů, které vydatně pomáhaly zajišťovat
obživu zdejších obyvatel. Historií jednotlivých
mlýnů a lidí kolem nich se autor Václav Šolc podrobně zabývá.
Svoji nezaměnitelnou atmosféru mají také
vernisáže výstav. Ve skromných podmínkách
představujeme čtenářům a návštěvníkům zajímavé malíře, fotografy, sběratele a grafiky. Po jarní fotografické výstavě Josefa Vitáka, věnované
Julským Alpám, zdobí galerii Na Návsi grafiky,
kresby a fotografie nejčastěji umělecky ztvárňovaného svatého Jana Nepomuckého. S pečlivostí
sobě vlastní pro nás výstavu připravila skvělá
výtvarnice a obdivuhodná sběratelka paní Marie
Rumlarová z Hradce Králové. Letošní významné 600. výročí upálení mistra Jana Husa uctíme
prázdninovou výstavou fotografií nejstarších
soch s podrobným popisem z bohaté sbírky významného badatele a sběratele Karla Čermáka.
Před libošovickou školou byl v roce 1925 z iniciativy pana řídícího Bocha položen k 510. výročí
základní kámen pro sochu. Ta byla slavnostně
odhalena v roce 1928 u příležitosti 10. výročí samostatnosti Československé republiky. Autorem
je Josef Bílek z Hořic, bratr známého sochaře
Františka Bílka.
Bylo by troufalé a zavádějící tvrdit, že knihovna je hlavním zdrojem a nositelkou místní kultu-
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ry. Velkému zájmu se těší v poslední době především obnovená činnost LOSu, Libošovického
ochotnického spolku. Pod vedením šikovného
režiséra, herce, muzikanta a hostinského Jiřího
Pošepného nastudovali zapálení ochotníci již tři
divadelní hry. Jejich úspěšná představení jsou
vždy hojně navštěvovaná. Hrají celé rodiny včetně pana starosty. Aktivity našich sousedů si vážíme stejně jako vzácných místních i vzdálených
čtenářů a příznivců knihovny.
Závěrem našeho příspěvku si dovolujeme
poděkovat Knihovně Václava Čtvrtka za trvale
příjemnou spolupráci a metodickou pomoc. Bez
možnosti půjčování knih z výměnného fondu by

se naše knihovna neobešla. Náš základní fond doplňujeme pouze nákupem regionálně zaměřených
knih nebo dary od čtenářů. Cenná jsou i pracovní
setkání, tematicky zaměřené výlety a příležitost
setkávat se s knihovnicemi a knihovníky bývalého jičínského okresu, které naše milé metodičky
Dana Michlová a Helena Vejvarová organizují.
Krajina Českého ráje s rozkvetlým erbem růže
plané ve strunách slunce u nás hraje a zpívá zemi
krásné, milované. K návštěvě zveme i vás.
Kontakt na autorky: trizuby@seznam.cz
Web knihovny:
http://www.knihovnalibosovice.webk.cz/

Hořice: Do knihovny patří programy
s knížkou
Vanda Vaníčková
Každé město mají lidé s něčím spojené. S věcí,
událostí, osobou, která jim pomáhá vzpomenout
si. Hořice, osmitisícové město v okrese Jičín, je
neodmyslitelně spjaté s lahodnými trubičkami.
Díky aktivitám zdejší knihovny by ale mělo mít
i identifikační nálepku „výborná práce s dětmi“.
S paní ředitelkou Stanislavou Najmanovou
jsme začátkem dubna, v období, kdy knihovna
měla za sebou další vydařenou Noc s Andersenem, rekapitulovaly. Práce s dětským čtenářem
není v Hořicích otázkou posledních let, podrobněji jsme to ale vzaly až od akce OKnA 2011,
kdy Stanislava Najmanová vyhrála s vystoupením Kočičiny kocourka Damiána. Stát se nejlepší v očích poroty nebyl ale cíl, kvůli kterému se
současná vedoucí knihovny do soutěže přihlásila.
Chtěla si hlavně dodat odvahu, že dovede předvést svůj program dospělému publiku, kolegům
z knihoven. Sama glosuje, že ji zaujala myšlenka,
na níž byla OKnA postavena - sdílení tipů a motivace k práci s dětmi. V dalších letech se nepo-

koušela obhájit vítězství, neboť by tak popřela
to, proč do soutěže šla. Získat zkušenost, ne titul
a odměnu.
Pozvání rodičů do knihovny ke společným
aktivitám s dětmi na sebe po soutěži nenechalo
dlouho čekat. Akce Podvečerní čtení, do které se
aktivně zapojili i představitelé města, přilákala
více než 70 lidí. Pan místostarosta četl, starosta
hrál na kytaru - výborný mediální tahák. Spolupráce ale přinesla mnohem více. Dala vedení
města možnost okusit, co práce knihovníka znamená v praxi. Nesedí pouze za stolem, nepůjčuje
jen knížky. Stojí také jako herec před publikem
a pomáhá dětem snít a cestovat v říši fantazie.
Neodmyslitelnou součástí informačních lekcí, besed a divadelních představení pro děti jsou
v Hořicích ručně malované a vyráběné kulisy,
které jsou dílem knihovnice Ireny Burešové. Aktuálně u dětí v knihovně boduje drak Hrášek, který spíše než strach vzbuzuje radost. Hýří všemi
barvami a je dokonce vyrobený tak, aby ho moh-
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ly děti „krmit“. Při programu věnovaném veverce ké zvuky lesa a prohlédnou stopy jeho obyvatel.
Zrzečce si zase malí čtenáři poslechnou autenticKnihovna připravuje mimo programy pro děti
školou povinné Dopolední počteníčko pro maminky s malými dětmi, kde se mimo čtení v návaznosti na věk dětí také samozřejmě hraje, tvoří
a odpočívá.
Hořický knihovnický kolektiv se záměrně
soustřeďuje na programy s knihami a drží se hlavně jich, protože zastává názor, že další aktivity
v knihovně (například dílny) jsou dobré, ale nahraditelné na jakémkoli jiném místě.
Závěrem dvě pozvánky do Hořic. První je do
virtuálního světa – Městská knihovna Hořice má
svůj vlastní kanál na YouTube, serveru pro sdílení
videí. Vybraná videa z knihovnického programu
naleznete na adrese: https://www.youtube.com/
channel/UCDPb9NkBAgZFeCTsAtm3GYw.
Druhá pozvánka láká k návštěvě výstavy, ovšem výstavy trochu netradiční. V úterý
6. 10. 2015 bude na hořické radnici zahájena výstava kulis a téměř oživlých postav z knih, s nimiž knihovnice pracují v rámci svých programů.
Tentokrát možná nepřijde kouzelník, ale určitě
uvidíte výtečníky Michala Součka a Filipa Fial„Na vlnách dobrých knih“ je projekt, kdy si děti ku z knih Miloše Kratochvíla nebo již zmíněného
navzájem doporučují knížky k přečtení. Přečetl draka Hráška.
jsi nějakou pěknou knížku, která by se mohla líbit ostatním? Napiš její název na dřevěnou kostku Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz
a nech ji k inspiraci ostatním.
Web knihovny: http://www.horice.org/knihovna/

Opočno – dobrá knihovnická adresa
Božena Blažková
Začátkem března mne v knihovnické konferenci Andersen zaujaly příspěvky týkající se stížností rodičů na to, že si v knihovně (v dětském
oddělení) děti hrají akční počítačové hry, což je
nevhodné, a ještě navíc to ruší ostatní čtenáře.
Diskuse se točila kolem následujících problematických okruhů: Blokujeme standardně, ale nestí-
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háme vše uhlídat. Všude u počítačů máme zákazy,
ale nikdo je nerespektuje. Máte nějaké zkušenosti
či rady, jak dané problémy řešit? Jednu z odpovědí na uvedené otázky si zde dovolím ocitovat
téměř celou:
Dobrý den, rodiče si u nás ještě nestěžovali,
ale situaci jsem začala řešit sama. Když něko-
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ho přistihnu, že hraje nevhodnou hru, okamžitě
odchází od počítače. V případě, že někdo toto
pravidlo poruší opakovaně, na určitou dobu
(např. na celý týden apod.) má úplný zákaz počítače. Někdy se se mnou děti dohadují, co podle
nich je, či není vhodné apod., ale celkově to funguje. Pravidla pro používání počítačů jsou umístěna hned u PC, aby se děti nemohly vymlouvat,
že pravidla neznají, nikdy a nikde je neviděly.
Pokud děti přistihnu, že hrají nějakou nevhodnou hru, zapíšu si webovou adresu, kde ji hrály,
a tu pak zablokuji – máme předplacenou službu
i-bezpečně.cz, kde je možné zadávat jednotlivé
stránky podle úvahy. Pro knihovny mají slevu
a vyšlo nás to na necelých 1.200 Kč na rok. Tuto
službu lze užívat i bezplatně, ale pak je možné
mít zablokované pouze stránky určené poskytovatelem. Právnička nás informovala, že nejsme
vzdělávací instituce, ale kulturní zařízení, a proto nemáme za děti stejnou zodpovědnost jako
např. ve škole. Pokud máte možnost, zeptejte se
pro jistotu na postup advokáta na úřadě (jestli je
vaším zřizovatelem město, měli by vám na úřadě určitě podat pomocnou ruku). Snad vám tyto
informace alespoň trochu pomohou. Z Opočna
zdraví Markéta Sedláková.
Po dohodě s šéfredaktorkou zpravodaje jsem
se do Opočna zajela podívat. V knihovně na
mne čekaly obě pracovnice: současná vedoucí
Mgr. Markéta Sedláková (nyní již Švandová),
která má dále na starosti oddělení pro děti a regionální funkce, a paní Naděžda Pultarová (bývalá dlouholetá vedoucí knihovny), která má na
starosti oddělení pro dospělé čtenáře (celkem se
jedná o 1,6 pracovního úvazku). Celá knihovna
působí velice příjemným dojmem, jen oddělení
pro dospělé by potřebovalo trochu prosvětlit
a uvolnit. Na velmi kultivované výzdobě se podílí místní základní umělecká škola, se kterou
knihovna úzce spolupracuje. Třítisícové městečko Františka Kupky žije velmi bohatým kulturním životem, ke kterému knihovna nedílně patří
a obohacuje ho svými aktivitami. Během loňského roku knihovna zorganizovala 73 kulturních
a 13 vzdělávacích akcí. 427 čtenářů (z toho je

144 dětí) si ročně zapůjčí téměř 20 000 výpůjček.
Co se týče počtu čtenářů, narazily jsme na problém, který je v knihovnách velmi častý – jedná
se o čtenářské rodiny, které z finančních důvodů
(výše poplatků za jeden průkaz sice není vysoká, ale pokud se má násobit třeba 5x, může to
už být v rodinném rozpočtu znát) mají jen jeden
čtenářský průkaz. Děti také stále hodně využívají internet (v dětském oddělení mají k dispozici
celkem čtyři počítače). Celkově je ročně evidováno více než 1 500 návštěvníků u PC. Nejen
vzhledem k počtu pracovníků se jedná o velmi
pěkné výsledky, kterými se knihovna může směle pochlubit.
Na první pohled je jasné, že knihovnice svou
práci neomezují pouze na pracovní dobu, ale
musí jí věnovat i část svého volného času. Taková podrobná pravidelná příprava měsíčních soutěží se při běžném provozu opravdu udělat nedá.
Ale to dobře vědí nejen opočenské knihovnice.
Všechny akce svědčí nejen o důkladné přípravě, ale i o systematičnosti jednotlivých aktivit.
Pokud se podíváme na již výše zmíněnou problematiku dětí a počítačů, ani zde se knihovnice
neptá: „Co s tím mám dělat,“ ale snaží se, aby
děti v knihovně získaly co nejvíce potřebných
informací k tématu. Pro 1. stupeň místní základní školy zorganizovala besedu s Lenkou Eckertovou, autorkou populárně-naučné publikace pro
dospělé „Bezpečnost dětí na internetu“ (Computer Press, 2013) a dětské knížky „Hustej internet“ (Nakladatelství Petr Prchal, 2014). Společně
s knihovnicí jsme uvažovaly o možnosti konkrétní výměny zkušeností na téma bezpečnosti dětí
na internetu. Zajímá nás, jak se s problematikou
vyrovnáváte ve vašich knihovnách. Své názory
a náměty můžete zaslat na e-mailovou adresu
autorky článku.
Doporučené webové stránky:
http://i-bezpecne.cz
http://www.hustejinternet.cz/o_knizce.asp
Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz
Web knihovny: http://knihovna.opocno.cz
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Část 1. Fondy, čtenáři, výpůjčky
Marta Lelková
Znáte to sami. Přijdete do nějaké knihovny a žasnete, jak je tam pěkně, živo, příjemně.
Možná si tiše pro sebe povzdechnete a řeknete
si, vy se máte. U nás v knihovně to vůbec nejde.
A ještě si to doplníte okřídlenou frází: „Dnes se
už nečte.“
To, že to někde jde, vůbec není samozřejmost. Fungující knihovna je tvořena mnoha
neoddělitelnými aspekty. Já se zaměřím na
knihovnu jenom z jednoho úhlu pohledu. Zamyslím se nad významem dobrého fondu knih,
nad čtenáři knihovny a půjčováním.

te coby čtenář využívali vaši knihovnu často?
Měla by vám pokaždé co nabídnout? A teď si
ještě představte další kategorie čtenářů, například děti či mládež nebo nějakého studenta. Co
oni? Nalezli by si u vás také to, co potřebují?

Pojetí knihovny výhradně jako půjčovny
knih pomalu, ale jistě zastarává. Mnoho knihoven se stále více přizpůsobuje novému trendu,
jímž je „knihovna jako multifunkční kulturní
a vzdělávací centrum obce či města“. Tento
trend má v řadách knihovníků stále i své odpůrce, kteří v něm vidí spíše hrozbu. Obavy, že
tak knihovny ztratí svůj původní význam, jsou,
myslím, přehnané. Jde spíše o rozšíření služeb
a přizpůsobení se novým potřebám uživatelů
knihovny.

Rozmanitá a dostatečná nabídka knih je to
první, co knihovně umožňuje být dobře fungující knihovnou. To, že máte v knihovně dva
tisíce někdy hodně „ušmudlaných“ knih, které
jsou z éry vašich rodičů nebo z dob vašeho dětství, dnešního čtenáře neuspokojí. Čtenář hledá
v knihovně nové knihy, které nemá doma.

Žádná knihovna však nemůže být bez knih
a těch, kteří si je půjčují. Proto „fondy, čtenáři
a výpůjčky“ patří mezi klíčová slova v charakteristice dobré knihovny.
A u nás to nejde! Proč? Vezmeme si pod
drobnohled nejdříve fond knihovny.

Zapomeňte na to, že si vystačíte s tím, co se
do knihovny nakoupilo před deseti dvaceti lety
nebo co vám přinesou čtenáři, když vyklízejí
pozůstalost po rodičích. Ani patnáct nových
knih zakoupených ročně do knihovny to nevytrhne (což je asi nejběžnější představa zřizovatelů knihovny o pravidelném doplňování fondu).

Je samozřejmostí, že splnění této podmínky
není snadné, a už vůbec není levné. Chce to mít
za zády vstřícného a štědrého zřizovatele a nakupovat knihy prozíravě. Jako velmi osvícené
řešení pro malé knihovny vidím model doplňování fondu knihovny z výměnného fondu, který
je tvořen pověřenou knihovnou v rámci regionálních funkcí. Tím se může zabezpečit pravidelná obměna fondu v knihovně. Podle mých
zkušeností tato služba zachránila nejednu z malých knihoven před zánikem z důvodu zastaralého fondu. Žádná, ani malá vesnická knihovna
nemusí proto být „muzeem knih“.

Každý, kdo si zoufá nad situací ve své
knihovně, ať se nejdříve vžije do role čtenáře:
ideální bude vžít se rovnou do role „náročnéDalší nepostradatelnou komponentou každé
ho čtenáře“, protože takoví většinou jsme, když
jsme v roli zákazníka. Jak vidíte fond vaší fungující knihovny jsou čtenáři. Čím to je, že
knihovny optikou čtenáře? Myslíte si, že bys- někde jich mají dost a někde ne? To, že si ně-
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které knihovny nemohou stěžovat na nedostatek čtenářů, má určitě své důvody. To, co platí
v jedné knihovně, nemusí platit jinde. Každá
knihovna je jiná a specifické je i obyvatelstvo,
kterému má sloužit. Právě ta specifičnost je
klíčová. Knihovna si musí poctivě odpovědět,
kdo jsou její uživatelé a jak jim uzpůsobit fond
a služby knihovny. Někde je víc mladých rodin, obec má fungující školu, školku, s kterými
může navázat spolupráci. Jinde je obyvatelstvo
spíše starší, škola ani školka tam není, proto
i potenciální uživatelé jsou jiní. Žádná univerzální rada tudíž neexistuje. Co ale zřejmě platí
všude, je, že čtenáře je potřeba získat, „vychovávat“ a pak udržet. To vyžaduje aktivní přístup
knihovníka k práci se čtenářem. Být knihovníkem neznamená jednou v týdnu na dvě hodiny
otevřít knihovnu, sednout si, čekat, jestli někdo
přijde, a zapsat do průkazů případné výpůjčky.
Kdo to dělá takto, nemůže čekat, že se k němu
povalí davy. Jako příklad, že knihovna může
fungovat i v té nejmenší obci, bych připomněla obec Mokré, která měla v minulém roce 147
obyvatel (každý musí uznat, že to není moc)
a 101 čtenářů knihovny (tady zase musíte uznat,
že to není málo). Řekla bych, že téměř každý,
kdo v obci Mokré může chodit do knihovny, do
ní opravdu chodí. Je to téměř neuvěřitelné. Jak
je to tedy s tím čtenářstvím? Opravdu se nečte?
Čte, ale stojí za tím ohromné nasazení knihovníka a cílevědomá práce se čtenářem. Doporučuji
podívat se na webové stránky knihovny1) a inspirovat se její činností.
Nakonec se ještě podívejme na výpůjčky.
Ty nelze oddělit od knih a čtenářů. Když nebudou dobré knihy, nebude co půjčovat. Když
nebudou čtenáři, nebude komu půjčovat. Když
je oboje, výpůjčky z toho vyplynou. Ale také to
nebude fungovat automaticky.

knihovnici Marušku Grimovou z knihovny na
Novém Hrádku. Její laskavý způsob oslovování čtenářů a nabízení knih je nenapodobitelný
a úžasný. Jednou, když jsem ji sledovala přímo
v akci, řekla jsem si, že by stálo za to tajně natáčet její půjčování a potom ho promítat knihovníkům jako povinnou lekci, „jak se půjčují knihy“. Nikdy jsem se k tomuto „ilegálnímu činu“
neodhodlala a trochu toho lituji. 
Každý dobrý knihovník potřebuje znát „čtenářské choutky“ svých návštěvníků a dokonale
poznat svůj fond, aby věděl, co má v nabídce.
Je pochopitelné, že ani jeden knihovník nemůže přečíst všechny knihy, které má v knihovně.
Ale reference o knihách může sbírat od svých
čtenářů při jejich vracení. To je ten nejjednodušší způsob získávání informací, díky kterým
získá lepší přehled o svém fondu. A mám zkušenost, že čtenáři se rádi podělí o svoje zážitky
s přečtenou knihou.
Být dobrým knihovníkem je podobné jako
být dobrým obchodníkem. Když chce uspět,
musí být „odborníkem“ ve své oblasti obchodování a „odborníkem“ na komunikaci se zákazníkem.
Za každou živou a dobře fungující
knihovnou stojí neúnavná a obětavá práce
knihovníka. Každému z nás je jasné, že to nelze
zvládnout za dvě hodiny výpůjční doby v týdnu.
Možná by bylo zajímavé, kdyby například knihovnice ze zmíněné knihovny v Mokrém sepsala, co všechno pro knihovnu udělá například za
měsíc, aby fungovala tak, jak funguje. (Možná
ji o to v budoucnu požádám.) Ale snad postačí i prolistovat jejich webové stránky. Pokuste
se inspirovat třeba u nich. I jejich knihovna je
důkazem, že žádná vynaložená práce nezůstane
bez odezvy, i když to někdy může chvíli trvat
a jde to ztuha.

Co dělat, aby se naše knihy hojně půjčovaly?
I způsob půjčování je totiž umění, kterému se Kontakt na autorku: lelkova@mknachod.cz
musí knihovník učit. Teď mám před očima paní
1)

Web knihovny v Mokrém: http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=719227
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Zeptali jsme se v malých knihovnách
Andrea Součková a Božena Blažková
Článek kolegyně Lelkové jsme chtěli doplnit
autentickými názory knihovníků z malých knihoven. Vypracovali jsme malý dotazník, který jsme
prostřednictvím náchodských a jičínských metodiček a členky redakční rady rozeslali do knihoven. Odpovědělo nám 24 knihoven. Z Náchodska
přišlo celkem 16 odpovědí (Bezděkov, Bohdašín,
Černčice, Hlavoňov, Horní Radechová, Chvalkovice, Kramolna, Křinice, Lipí, Olešnice, Říkov,
Slatina nad Úpou, Suchý Důl, Vysokov, Zábrodí,
Žďár nad Metují). Z Jičínska odpovědělo celkem
5 knihoven (Libošovice, Radim, Sobčice, Úhlejov, Valdice) a z Trutnovska 3 (Batňovice, Malé
Svatoňovice, Prosečné). Vzhledem k tomu, že nápad vznikl až na zasedání redakční rady, nebylo
mnoho času ani na jeho systematičtější rozeslání,
ani na důkladnější zpracování. Děkujeme všem,
kteří nám s dotazníky a jejich vyplněním pomohli. Pokud budete mít po přečtení článku pocit, že
ve vaší knihovně to funguje úplně jinak, budeme
rádi, pokud se nám ozvete a své názory a náměty
autorkám článku zašlete. Získané podklady budou využity při plánované poradě pověřených
a střediskových knihoven.

Dotazník pro neprofesionální knihovny:
Kolik knih ročně mají čtenáři vaší knihovny
k dispozici díky výměnným souborům? Jak
často doplňujete knihovní fond a v jakém rozsahu?
Z dotazovaných knihoven pouze 1 knihovna
doplňuje svůj knihovní fond sama a výměnný
fond nevyužívá. Počet knih ve výměnných souborech se pohybuje od 30 do 1 800 knih za rok.
Soubory jsou poskytovány 1x až 6x ročně. Je
zřejmé, že velikost souboru i četnost jejich poskytování se převážně odvíjí od požadavků kni-
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hovníka na metodika pověřené knihovny nebo
pracovníka střediskové knihovny, kteří soubory
zajišťují. Jsou i knihovníci, kteří svůj fond doplňují průběžně při každé své návštěvě v místě profesionální knihovny.  Velikost souboru tedy mj.
závisí i na vzdálenosti mezi oběma typy knihoven. Dle zájmu čtenářů zůstávají některé knihy
v knihovnách delší dobu a téměř trvale doplňují
vlastní fond knihovny, který není velký.
Vybrané odpovědi knihovníků (ohledně výměnných souborů):
• Vlastní fond nedoplňujeme, nevidíme důvod.
Vyhovují nám velmi výměnné soubory, složení
souborů odpovídá požadavkům čtenářů i knihovnice.
• Velkou finanční částkou přispívá OÚ na nákup do VF, knihovně stačí bohatá nabídka výměnných souborů.
• Vyhovují nám velmi výměnné soubory, uspokojíme i velmi náročné čtenáře.
• Dostatečné množství knih máme k dispozici ze
střediskové knihovny.
• Bez možnosti vypůjčovat si knihy z výměnného
fondu by naše malá knihovna velmi brzy přestala být tak hojně navštěvovaná.
Vybrané odpovědi knihovníků (ohledně doplňování knihovního fondu):
• Téměř vůbec. Nedostáváme peníze na nákupy.
Nemáme prostory. Případné dary odmítáme.
• Nedoplňujeme, stačí velká nabídka výměnných souborů.
• Doplňujeme hlavně regionální literaturu
(v roce 2014 přírůstek 21 svazků).
• Doplňujeme z darů, hlavně doporučenou literaturu pro školáky.
• Ročně dostanu 2000,- od obce a průběžně dokupuji dětské a beletrii pro dospělé.
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• Do svého fondu nakupuji převážně knihy pro Využíváte meziknihovní výpůjční službu
děti. Za rok 2014 jsem nakoupila celkem 58 a propagujete ji mezi svými čtenáři - jak?
knih.
Pokud má čtenář zájem o literaturu, která není
ve fondu knihovny, snaží se ji knihovník zajisJak často vyřazujete knihy, co je pro vás hlav- tit z jiné knihovny. Požadavky bývají většinou
ním kritériem pro vyřazení?
zaměřeny na studijní literaturu. Využívány jsou
S vyřazováním literatury většinou pomáhá většinou větší knihovny v okolí. Pouze 1 knihovprofesionální knihovník. Vyřazuje se při pravi- na uvádí, že o možnosti MVS informuje na svých
delných aktualizacích a revizích. Vyřazuje se webových stránkách. Většinou není MVS nijak
opotřebovaná, zastaralá a nepůjčovaná literatura. výrazně propagována ani využívána.
Důvodem je i nedostatek místa.
Vybrané odpovědi knihovníků:
Vybrané odpovědi knihovníků:
• Pro obecní knihovny je meziknihovní výpůjč• Vzhledem k mému malému knihovnímu fondu
ní služba nadstandard. U nás se čte hlavně
(1009 knih) skoro žádné knihy nevyřazuji.
v zimě a čtenáři dávají přednost vypůjčení
• Průběžně vyřazuji to, co už je podle mého náperiodik. V okrsku Červený Kostelec jsem
zoru např. poplatné době vzniku (např. ideona prvním místě v jejich půjčování. Knihy si
logicky zaměřené knihy z doby socialismu).
čtenáři půjčují hlavně nové, o staré vydání je
Kritériem je i to, že si knihu léta nikdo nepůjčil.
zájem minimální.
• Vyřazuji hrozně nerada. Většinou knihy, které
jsou hodně poničené, a staré knihy, které se Jak informujete obyvatele obce o činnosti
nečtou. Většinou je ale - často asi nesmyslně - knihovny (vývěska, informační tabule, články
schraňuji. Nedokážu je prostě vyhodit.
v místním tisku, hlášení v rozhlase apod.)?
• Moc nevyřazuji, ale bylo by to potřeba, někteO činnosti knihovny jsou občané informováré knihy se nepůjčují mnoho let.
ni obdobně jako o nových knížkách v knihovně.
• Knihy vyřazuji zatím minimálně. Z důvodu Kromě webových stránek je využívána i kabelonového, většího prostoru knihovny spíše stále vá televize, elektronická pošta, nástěnky ve škoknižní fond doplňuji.
le, plakátky ve vývěsních skříňkách a letáčky do
schránek. Řada knihoven podává informace i na
Jak se vaši čtenáři, ale i ostatní obyvatelé místa veřejných zasedáních obecního úřadu a setkáních
dozvědí, že máte v knihovně nové knížky?
osadního výboru. Existují však i místa, kde: MístČtenáři se o nových knížkách dozvídají vět- ní tisk neexistuje. Hlášení v rozhlase je také zcela
šinou při návštěvě knihovny nebo z webových výjimečné. Vlastní vývěsku nemáme, informační
stránek. V knihovnách jsou nové knížky většinou tabuli taky ne.
vystaveny, nebo alespoň vyčleněny zvlášť, takže
Inspirace – propagace činnosti knihovny:
čtenář má přehled, co je v knihovně nového. Dle
• Děti mají tzv. upomínáček, kam si zapisují
možností jsou také využívány vývěsky a místní
všechny akce v knihovně, a předávají informazpravodaje. Knihovníci také často předem upoce i rodičům.
zorňují, že budou k dispozici nové knížky. Vý• Účastním se akcí, které pořádají naši hasiči,
hodná je i pravidelnost (např. březen, říjen).
spolupracujeme, jak jen to jde. Na vesnici se
Inspirace – propagace nových titulů:
prostě potřebujeme všichni navzájem.
• V knihovně mám prostor pro vystavení nově
dovezených knih a nově mi na budově přibyla Provádíte průzkumy spokojenosti čtenářů se
vývěska, na které propaguji akce naší a ná- službami knihovny? Pokud ano, jak často?
Jak jsme předpokládali, v malých knihovnách
chodské knihovny a nové knihy vypíšu a vyvěnení nutné pořádat žádné ankety a průzkumy.
sím.
Zpětná vazba je poskytována osobně a průběžně
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Naše téma

v rámci půjčovní doby a na různých setkáních Spolupracujete dostatečně se střediskovou
s obyvateli místa. Občas jsou pořádány dětské knihovnou?
ankety. Pouze ve 2 knihovnách na Náchodsku
Všechny knihovny hodnotí spolupráci se střebyl prováděn průzkum zájmu čtenářů o knihovnu. diskovou nebo pověřenou knihovnou velmi dobře.
Nejvíce jsou knihovníci spokojeni právě s výměnVyhovuje vaše půjčovní doba více čtenářům, nými soubory. Kladně však také hodnotí zejména
nebo vám? (Dělali jste nějaký průzkum na lidský přístup a ochotu pomoci a poradit. Za zcela
téma výpůjční doba vaší knihovny?)
nepostradatelnou instituci považují knihovny na
Touto otázkou jsme chtěli zjistit, zda se dají Jičínsku Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně.
skloubit požadavky čtenářů v místě s pracovní
Vybrané odpovědi knihovníků:
dobou knihovníka, který např. za prací dojíždí
• Jako začínající knihovník jsem velmi rád za
mimo obec. Z odpovědí je zřejmé, že se to skloukaždou pomoc i radu a díky výborné spoluprábit dá.
ci s červenokosteleckou knihovnou jsem schoVybrané odpovědi knihovníků:
pen velmi rychle reagovat na potřeby čtenářů
• Průzkum jsem nedělala. V knihovně se půjčuje
(povinná četba pro střední školy, odborné
tradičně v neděli dopoledne, funguje to tak už
publikace všech směrů i pomoc při zavádění
v posledních padesáti letech (pravděpodobně
dětského koutku).
déle, ale to už nepamatuji). Lidé jsou na to • Celkem ano, co se týká doplňkových souborů,
zvyklí.
tak velká spokojenost, pouze chybí různá škole• Od letošního roku byla výpůjční doba navýní, setkávání např. neprofesionálních knihovníšena na 2 dny v týdnu, snad budou čtenáři
ků, ale je to ovlivněno jinými důvody, např. jiné
spokojeni. Navýšení doby také nezáleží na
zaměstnání apod., museli bychom se setkávat
knihovnici a čtenářích, ale na zřizovateli, ktenapř. v sobotu, a to každý také nemůže.
rý to dává k odsouhlasení zastupitelům.
• Půjčovní doba je vyhovující od 14 do 19 hodin. Spolupracujete s nějakými místními instituceVyhovuje všem, nejdříve se věnuji dětem /díl- mi (např. škola/školka)?
ničky, soutěže/ a později chodí další čtenáři.
Na základě dotazníku je vidět, že se knihovny
• Když někdo potřebuje, jsem v knihovně déle většinou snaží spolupracovat s místními institucenebo odnesu knížky čtenáři domů, např. v pří- mi a organizacemi. Partneři se dají nalézt i v míspadě nemoci nebo starším čtenářům.
tech, kde není škola ani školka. Jedná se o ma• Výpůjční doba je dána v obci již po mnoho teřská centra, kluby seniorů, domovy pokojného
roků, pokud některý čtenář nemohl navštívit stáří, myslivecká sdružení, hasiče, ochotnické
knihovnu ve výpůjční den, provádím výpůjč- spolky, různá občanská sdružení a v neposlední
ky „do tašky“, čtenáři knížky vyberu dle přání řadě i kulturní komise OÚ.
a pro knihy se zastaví u mne doma.
Vybrané odpovědi knihovníků:
• Výpůjční doba musí bohužel vyhovovat přede- • Spolupracuji s mateřskou školkou. Chodí 1x za
vším mně, respektive mé pracovní době. Dříve
měsíc, nejdéle 1x za 6 týdnů. Děti chodí velnež v 18.00 nejsem schopna knihovnu otevřít,
mi rády. Školu tu nemáme a děti, které začnou
neboť jsem pracovně vázána do 17-17.30 v Jachodit do školy v Hostinném, mi pak přechází
roměři a dojet stíhám taktak. Ale čtenářům to,
s paní učitelkou dost často do tamější knihovny.
myslím, vyhovuje.
• Škola 1. st. dochází pravidelně pouze v měsíci
• Dělal jsem průzkum mezi čtenáři knihovny
březnu, jinak jezdí do MěK Úpice (odůvoda výsledek je kompromis (starší čtenáři chtějí
něním je, že si každý žáček odnese – zapůjdříve a mladší a pracující později; snažil jsem
čí - knížku od daného autora, což můj fond
se částečně vyhovět oběma skupinám). Vyhoneumožňuje, abych měla např. 17 ks knih od
vuje oběma stranám.

O. Sekory apod.), myslím, že škola by měla mít
rodiče, informuji o činnosti na internetu a ve
svůj knižní fond doporučené četby. Jinak na
vývěskách.
besedy se snažím připravovat dle jejich přání. • Ano, motivuji děti, děti přivedou další děti,
MŠ byla zatím pouze 2x, zvu je průběžně, ale
děti rodiče a prarodiče. Pasování dětí na čtemají spousty jiných aktivit.
náře knihovny.
• V obci není škola ani školka. Úzce spolupracu- • Články v místním tisku nemají bohužel zatím
takový účinek, jak jsem očekával, více prefeji s místní organizací ČČK – knihovna funguje
ruji osobní přístup při rozvozu obecního zpratéž jako „základna“ této organizace. V případě potřeby funguje spolupráce i s ostatními
vodaje a na akcích obce.
složkami v obci (hasiči, klub tenistů, sportovní
klub…). Oporu mám i na obecním úřadě.
Na konci dotazníku byl věnován prostor pro
připomínky knihovníků, který knihovníci traSnažíte se aktivně oslovovat potenciální uživa- dičně nevyužili. Děkujeme za pozvání do nětele knihovny? Pokud ano, jakým způsobem? kolika knihoven a rádi bychom připomněli, že
Získávání nových čtenářů se knihovníci ma- jsme o řadě z nich již v našem zpravodaji psali
lých knihoven většinou systematicky nevěnují. (např. Libošovice, Prosečné, Chvalkovice, VyZaměřují se spíše na osobní oslovení při různých sokov). Velmi nás potěšila informace ze Sobčic:
akcích v obci.
Časopis U nás ráda čtu, vždy se dozvím něco nového, inspirativního. Děkujeme za ni. 
Vybrané odpovědi knihovníků:
• Pokud se někdo přistěhuje nebo k nám jezdí na
Kontakt na autorky:
chatu, nabízím služby knihovny.
andrea.souckova@svkhk.cz,
• Oslovuji nové obyvatele a žáky školy a jejich
bozena.blazkova@svkhk.cz
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Služby na míru – služby nad míru
Božena Blažková
V souladu s logem letošní celokrajské kampaně Služby v knihovnách je rubrika Naše téma
v letním čísle věnována nadstandardním službám
knihoven. Na jednání redakční rady jsme si totiž
pracovně rozdělili služby na standardní, nadstandardní a na služby pro znevýhodněné skupiny
občanů. V posledním čísle se chceme službám
věnovat z hlediska uživatele.
Při podrobnějším zamyšlení však zjistíme, že
je docela obtížné stanovit, která služba je ještě
standardní a která už patří mezi nadstandardní.
U služeb hraje zásadní roli velikost a odborné

zaměření knihovny. Dalším problémem je, že
oblast služeb se velice rychle vyvíjí a rozvíjí.
Ještě před pár lety se veškeré elektronické služby řadily mezi nadstandardní, a dnes už většinu
z nich řadíme mezi běžně dostupné. Následující
článek není odbornou statí zabývající se službami, ale jedná se spíše o přehled současných možností a trendů rozvoje služeb knihoven. Uvedené
problematice se v našem zpravodaji věnujeme
průběžně a řadu cenných informací a námětů získáte prolistováním minulých ročníků. Předem se
omlouvám všem knihovnám, jejichž zajímavou
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službu v článku neuvádím – dávám jim tím pro- sledních letech se do knihovních fondů dostává
i celá škála audiovizuálních dokumentů (videa,
stor pro jejich vlastní článek. 
Motto letošní celokrajské knihovnické kampa- DVD, CD, audioknihy…). Zájemce si může vypůjčit i knihu v její elektronické podobě. Velmi
ně je: „ Knihovna je služba“.
zajímavou a dosti využívanou službou je možnost
Na úvod bude dobré vymezit si, co je to vlastzapůjčení čtečky e-knih. V dětských odděleních
ně služba. Podle nejvyhledávanějšího volně dose velice rychle rozšířilo půjčování tematicstupného zdroje – Wikipedie – je služba definokých kufříků (Hradec Králové, Náchod a další),
vána následovně: „Služba je hospodářská činnost
o které jeví děti i jejich rodiče velký zájem. Do
uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je
knihoven také pronikají deskové a vědomostní
užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). Služhry. Čtenáři je mohou využívat v rámci půjčovby se obvykle rozlišují podle toho, zda uspokoní doby, někde jsou zakládány kluby a pořádány
jují potřeby kolektivní nebo individuální. Služby
turnaje, případně je možné si hry zapůjčit domů
uspokojující kolektivní potřeby jsou hrazeny
pro rodinné klání (Červený Kostelec). Na rozdíl
z veřejných zdrojů (stát, obce), zatímco služby
od zahraničí se u nás zatím kupodivu moc neujauspokojující individuální potřeby jsou hrazeny
la artotéka2) (půjčování obrazů a uměleckých děl
ze soukromých zdrojů.“ Knihovny jsou ve Wikido domácností a kanceláří). Dle mého názoru by
pedii uváděny jako „služba osobní – obohacující
stálo za úvahu využít zkušenosti Městské knihov1)
duševní stránku člověka“.
ny v Praze (pobočka Opatov) a města Plzně, které
Základní službou, kterou knihovny poskytují, artotéky provozují, dříve než se toho chopí kobyly, stále ještě jsou, a věřím že i budou služby merční firmy. Od března letošního roku poskyvýpůjční. Na ně navazují dnes již také tradiční tuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně novou, zajíslužby bibliograficko-informační. Novým, vel- mavou službu s názvem lekotéka.3) I tato služba
mi dynamickým trendem jsou elektronické služ- má svou inspiraci v zahraničních knihovnách.
by, které si kladou za cíl zpřístupnit bohatství Jedná se o půjčování didaktických hraček dětem
knihoven po celých 24 hodin každému, kdo o něj s různými druhy postižení.
bude mít zájem. Čtenář budoucnosti tedy nebude
Do výpůjčních služeb velmi rychle pronikají
muset knihovnu fyzicky vůbec navštívit, protoslužby elektronické. Podpora mobilních apliže většinu toho, co bude potřebovat, bude mít
kací se stává nutností, protože šetří čas čtenáře.
k dispozici ve virtuálním prostoru. Tento trend je
Zamluvenky, upomínky, informace o nové litena druhé straně vyvažován službami společenratuře, obsahy vytipovaných časopisů – to vše
skými (pro konkrétní komunitu či jednotlivce).
a ještě mnohem více mohou knihovny v současSlužby knihoven je docela obtížné systematicky
né době nabídnout v elektronické podobě uživaroztřídit. Navzájem se totiž prolínají a doplňují.
telům, aniž by museli knihovnu fyzicky navštívit.
A tak to má být.
Velkou změnou prošly i katalogy. V rámci regioI tzv. klasická oblast výpůjčních služeb pro- nálních funkcí jsou i v malých knihovnách k dischází poměrně hektickým vývojem. Kde jsou ty pozici online katalogy. Velice vyhledávanou
časy, kdy se v knihovnách půjčovaly pouze knihy službou je projekt obálkyknih.cz,4) který umoža časopisy. Ty byly v průběhu času a v závislos- ňuje institucionálním členům SKIP využívat ve
ti na velikosti a zaměření knihovny doplňovány svých katalozích a v rámci propagace vlastního
např. mapami nebo notovým materiálem. V po- fondu naskenované obálky knih. Projekt sdružuje
1)

2)
3)
4)

Služba. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. c2014, [12. 11. 2015]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.
org/wiki/Slu%C5%BEba
Více na: http://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/opatov-artoteka/, http://www.artotekaplzen.cz, http://artoteka.eu
Více na: http://www.kjm.cz/lekoteka
Více na: http://www.obalkyknih.cz/for_libraries
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různé zdroje informací o knihách do jedné, snadno použitelné webové služby. Bez sdílení služeb
a zdrojů se knihovny nyní i v blízké budoucnosti
jen těžko obejdou. V této souvislosti bychom neměli zapomínat na možnost elektronického dodávání kopií článků z novin a časopisů (EDD),
které navazuje na stále využívanou meziknihovní výpůjční službu.5) Další možností je elektronické zasílání obsahu časopisu. Obě tyto služby
může nabízet každá knihovna našeho kraje – stačí odkaz na webové stránky SVK HK. Další ze
sdílených služeb, kterou mohou knihovny svým
čtenářům nabízet, je služba Ptejte se knihovny.6)

služby placené, které jsou poskytovány spíše ve
větších knihovnách, můžeme zařadit možnost
občerstvení (automat na kávu, čaj, sušenky
či bagety), ale také např. zakoupení špuntů do
uší (špuntomat),7) pokud nejmenší návštěvníci
v dětském koutku příliš ruší.  Knihovny také

Bibliograficko-informační služby patří mezi
služby šetřící čas. Jejich prostřednictvím poskytují knihovny odbornou pomoc při vyhledávání
a výběru informací, studijních materiálů a literatury. Tento typ služeb je zatím nejvíce využíván
(leckdy i zneužíván ) studenty. Možnost vypracování odborné rešerše nebo alespoň doporučující bibliografie by knihovny měly mezi svými
službami více propagovat. Opět se jedná o sdílené služby, které ve spolupráci s většími knihovnami mohou svým uživatelům nabízet i knihovny
zcela malé.
Knihovny také mají svoji nezastupitelnou
roli přímo v místě svého působení. Stále více se
stávají místem setkávání. Cílené a nenahraditelné jsou služby poskytované v konkrétním místě
a konkrétním lidem. Mezi ně patří např. rozvoz
knih a donášková služba starším a nemocným
lidem, stejně jako předčítání v domově pro seniory. Milou pozorností pro zapomnětlivé čtenáře
je jistě i možnost zapůjčení brýlí na čtení nebo
tašky na odnesení vypůjčených knih. Rodiče
s malými dětmi zase v knihovně uvítají přebalovací pult a koutek pro děti. Vítanou službou je
i organizace kratších aktivit pro malé děti, které
se tím zabaví, a rodiče si mohou v klidu nakoupit či obstarat potřebné (Dobruška). V případě
nepříznivého počasí uživatelé jistě využijí milou
a netradiční službu - zapůjčení deštníku. Mezi
5)
6)
7)

nabízejí k zakoupení turistické známky, propagační materiály, regionální literaturu či celoroční
registraci v podobě dárkového poukazu. V oblasti společenských služeb, které vycházejí z potřeb
místní komunity, a v oblasti tzv. služeb šitých na
míru jednotlivcům je velký prostor pro kreativitu
a nápady knihovníků. Služby knihoven by měly
mj. také sledovat, co v místě chybí a o co by byl
zájem (laicky řečeno – vyhledávat díry na trhu).
V dnešní době lidé stále více hledají zajímavé zážitky a pocit, že někdo něco udělal pouze pro ně.
Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz

Informace o MVS v SVK HK: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Meziknihovni-sluzby.aspx
Více na: http://www.ptejteseknihovny.cz
Více na: http://www.spuntomat.cz
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Povinná četba v Jičíně
Kateřina Piryová
Zkouška z literatury je tou částí maturity, které se nelze vyhnout. U nových státních maturit
jsou požadavky na znalost obsahu literárních děl
vyšší, než tomu bylo v době minulé. Četba zabírá mnohem více času než naučit se nazpaměť
několik maturitních otázek, a tak se pro mnohé
maturanty stává noční můrou.
Tištěná podoba povinné četby
U nás v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně
nabízíme vybranou doporučenou četbu v označené části volného výběru, její seznam uvádíme na
našich webových stránkách, přičemž vycházíme
z podkladů MŠMT1) a požadavků místních škol.
Snažíme se studentům nabízet především knihy
tištěné. Fond doplňujeme o novější zpracování
titulů, pokud jsou vydány znovu v tištěné podobě, některá díla však už léta nevyšla. Poptávka je
hlavně po nejméně rozsáhlých titulech a zájem je
tradičně největší zejména v období školního roku
a před termíny maturitních zkoušek.
Povinná četba na čtečkách elektronických knih
V souladu s trendy doby jsme proto doplnili
nabídku o díla dle autorského zákona se statusem
volných autorů na čtečkách elektronických knih,
které si náš čtenář může zapůjčit stejným způsobem jako knihu.
Čtečka elektronických knih Amazon Kindle
3, kterou naše knihovna nabízí ve čtyřech exemplářích, má jednoduché ovládání, displej s elektronickým inkoustem e-ink, jehož vlastnosti jsou
srovnatelné se čtením z klasického papíru – tedy
vysoký kontrast, čitelnost ze všech možných úhlů
pohledu a oproti běžným displejům zcela minimální namáhání očí. Čtečka má kapacitu 3 GB,
lze na ni nahrávat a přehrávat z ní hudbu nebo
mluvené slovo ve formátu MP3, číst knihy, vy2)

tvářet záložky, psát poznámky k textu. Přes wifi
je možné prohlížet webové stránky. K čtečce
Amazon Kindle 3 poskytujeme praktické rady
o používání, odkud je možné knihy stahovat
a v jakých formátech. V rámci Týdne knihoven
probíhá pro zájemce každoroční krátké zaškolení.
V současné době nabízíme s výpůjčkou čtečky
nahraná díla v počtu 503 titulů od celkem 81 českých i zahraničních autorů (K. Čapka, B. Němcové, J. Nerudy, K. H. Máchy, J. Haška, V. Vančury, J. Vrchlického, J. Wolkera a mnoha dalších).
Pro vytvoření souboru děl pro čtečku jsme použili databázi vystavenou na stránkách Městské
knihovny v Praze, která souhlasila s jejím užitím. Soubory naleznete ke stažení pod odkazem:
http://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/?knihovna. Vždy po vrácení čtečky ji zformátujeme
a znovu obsah celého souboru nahrajeme.
Za výpůjčku čtečky se neplatí žádný zvláštní poplatek, pouze její vrácení či prodloužení je
omezeno dobou 28 dnů. Čtečka Amazon Kindle
3 je lehká, snadno ji vložíte do tašky a můžete ji
vzít kamkoliv s sebou.
Audio verze povinné četby
Jako další alternativu pro obstarání si doporučené literatury nabízí naše knihovna literární
díla v audio verzích, většinou na CD nosičích, některé v podobě MP3. Na audio nahrávkách jsou
původní díla slavných českých i světových autorů (J. A. Komenský, W. Shakespeare, O. Wilde,
K. H. Mácha, K. J. Erben, B. Němcová, Stendhal,
B. Stoker, P. Coelho, A. C. Doyle, A. Franková,
F. S. Fitzgerald, E. Hemingway, I. Asimov, J. Kerouac, G. Orwell, K. Čapek, J. Hašek, B. Hrabal, Z. Jirotka, M. Kundera, K. Kryl, A. Lustig,
O. Pavel, K. Poláček, V. Páral, J. Skácel, J. Ru-

Více na: http://www.msmt.cz/ministerstvo/msmt-2954-2015-1-zarazeni-publikace-do-seznamu-doporucene?highlightWords=seznam+liter%C3%A1rn%C3%ADch+d%C4%9Bl

24 U NÁS • LÉTO 2015

Naše téma
diš, J. Suchý, P. Šabach, J. Voskovec a J. Werich
a další) namluvena známými českými herci či dabéry. V nabídce jsou zastoupeny všechny druhy
žánrů, od prózy, poezie po drama, literární díla
potřebná ke složení ústní maturitní zkoušky. Takto zpracovanou literaturu je možné prakticky vložit do jakéhokoliv elektronického zařízení, které
umožňuje přehrávání hudby (autorádio, mobilní
telefon, MP3 přehrávač atd.) a poslouchat kdekoli a kdykoli, v autobuse, při běhání, při čekání,
o přestávce, při jízdě na kole či na lyžích, při relaxaci… Poslech je méně náročný a vyčerpávající
než klasické čtení, ale samozřejmě vyžaduje určitou koncentraci.

Naše knihovna se snaží nabízet svým čtenářům
všechny možné dostupné alternativy a vyhovět tak
co největšímu počtu čtenářů. O těchto možnostech
informujeme formou propagačních letáků, které
uveřejňujeme na webových stránkách, v prostorách knihovny, na veřejně přístupných místech
a rozesíláme je do místních škol. Seznam literatury na CD jsme na letáčcích rozdali studentům
při různých příležitostech, zejména při besedách,
autorském čtení, při knihovnicko-informačním
vzdělávání a dostupné jsou v prostorách knihovny.
Kontakt na autorku: piryova@knihovna.jicin.cz
Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/

E-learning aneb Učíme se elektronicky
Vanda Vaníčková
E-mail známe jako dopis, který posíláme v internetovém světě. E-podpis je zase soubor dat, jenž
v elektronickém prostředí nahrazuje náš klasický
podpis. Co je ale e-learning? K uvedeným příkladům lze analogicky, zjednodušeně říci, že se jedná
o učení, vzdělávání (anglicky learning) s využitím
informačních a komunikačních technologií.
Současné, 21. století lze považovat za epochu
znalostí, informací, ale i techniky. E learning je
forma vzdělávání kombinující všechny tyto faktory. Výuka probíhá ve virtuální realitě počítačových
sítí, nejčastěji na internetu. Klíčovým pojmem je
LMS (Learning Management System), do češtiny
překládaný jako řízený proces vzdělávání. Řídit
proces vzdělávání může v rámci e-learningu jedinec (učitel, lektor), instituce (škola, nezisková organizace, knihovna), firma. Dle záměrů autora a cílů
vzdělávání se můžeme učit v kurzech otevřených
(například jazykové či počítačové kurzy) nebo uzavřených (studenti jedné univerzity, zaměstnanci
firmy). Konkrétní prostředí a nástroje používané
v e-learningové výuce lze libovolně kombinovat.
Byť dochází v této oblasti k neustálému vývoji,
mezi nejčastěji používané didaktické prostředky

patří texty, prezentace, obrázky a videa, které lektor
zprostředkuje účastníkům kurzu. Z metod pak převládá práce s textem a diskuze (nejčastěji formou
příspěvků na e-learningovém portálu).
Pro uživatele přináší forma e-learningu kladné
i záporné stránky. Výhodou učení v elektronické
formě je možnost pracovat z libovolného místa
a individuálním tempem. V případě zdravotního
znevýhodnění výuka v domácím prostředí usnadňuje handicapovaným používání kompenzačních
pomůcek (lupy, dekodéry zvuku aj.). Z pozice
běžného studenta spatřuji výhodu e-learningových
nástrojů (například prostředí Moodle) v kumulaci
materiálů od vyučujících na jednom místě v elektronické podobě. Poznámky, texty a další potřebné
věci už není tak snadné někde založit.  První nevýhoda, která se v prostředí e-learningu nabízí, je
nutnost připojení na internet. Vzhledem k poskytování internetu zdarma například v knihovnách je
toto negativum zčásti vyřešeno. Hlavní problém
proto spatřuji jinde: práce s e-learningovým prostředím vyžaduje určitou úroveň ICT gramotnosti,
schopnost pracovat na počítači, a to nejen ze strany
účastníka kurzu, nýbrž i lektora.
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Nejen e-learning, ale i rozmach internetu obecně s sebou přináší nové otázky etického rázu – dodržování autorských práv, licencí a pravidel elektronické komunikace. Ve spojení s e-learningem
vyvstává i problematika elektronického podvádění (nejen) při testech. Na druhou stranu podvádění
vychází z lidské povahy, a chce-li někdo jednat
nečestně, nebude mu záležet na tom, zda pracuje
na počítači nebo s papírem a tužkou v ruce.

Wolters Kluwer ČR, 2012, 226 s. ISBN 978-807357-903-6.
VANĚK, Jindřich. E-learning, jedna z cest
k moderním formám vzdělávání. 1. vyd. Karviná:
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně-podnikatelská fakulta, 2008, 96 s. ISBN 978-80-7248-471-3.
Čo je elearning. ELearning.sk: portál pre
elektronické vzdelávanie, online kurzy, e-learning, LMS [online]. [cit. 2015-05-10]. Dostupné
z: http://www.elearning.sk/co-je-elearning.html

Více o e-learningu kupříkladu zde:
ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning:
učení (se) s online technologiemi. Vyd. 1. Praha: Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz

Rešeršní služba v SVK HK
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Rešeršérky pak obratem přijetí elektronické žádosti potvrdí.
Jakmile tedy máme zadání, začíná vlastní rešeršní průzkum. Rešeršérka si nejprve musí ujasnit klíčová slova a terminologii pro vyhledávání
v daném oboru. Poté si vytipuje zdroje, ve kterých by se mohly skrývat relevantní informace,
a postupně tyto zdroje prochází. Průzkum je zpravidla nejobtížnější částí rešeršní činnosti (rešeršér
chce samozřejmě najít co nejkvalitnější zdroje
informací), ale zároveň je to i trochu dobrodružství a poučení, protože se sám rešeršér dozvídá
spoustu zajímavých informací z různých oborů.
Žel, trvanlivost takto získaných informací není
zpravidla příliš dlouhá. Při dalším vyhledávání
totiž informace získané z předešlého rešeršního
průzkumu většinou opouštějí paměť rešeršéra
a mizí kdesi v hlubinách mozkových závitů.

Gabriela Holečková
V roce 2015 je krajská knihovnická kampaň
zaměřena na služby knihoven. A jak už kolegyně Andrea Součková napsala v předchozím čísle: „Přestože knihovny poskytují širokou škálu
služeb, ať už těch tradičních, či méně obvyklých,
skutečností zůstává, že jsou stále málo vidět,“1)
Takže jsem byla požádána, jakožto poměrně trvalý rešeršér Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové, abych pokud možno více zviditelnila
a přiblížila jednu z tradičních činností knihovny,
a to rešerše a proces jejich zpracování.
Všichni asi znáte citát z knihy A. Dumase
„Cherchez la femme“, který v češtině známe jako
„Za vším hledej ženu“. V knihovnictví, kde pracuje převaha žen, netřeba něco takového zdůrazňovat. Mně šlo ale spíše o slůvko cherchez – hledat, pátrat. Z něho totiž pochází i význam slova
rešerše, tj. „výsledek (popř. proces) vyhledávání
informací ve formě dokumentografických nebo
1)

2)

faktografických záznamů, popř. plných textů dokumentů.“2)
Rešeršní činnost se tedy skládá z hledání informací z různých zdrojů na základě konkrétního požadavku. To znamená, že kdokoli, kdo má
zájem vyhledat nějaké informace k tématu, které
ho zajímá (a nemá zrovna dost času či zkušeností
pustit se do hledání samostatně), se může obrátit
na rešeršní pracoviště SVK HK. Zájemce může
při zadání rešerše využít některou ze dvou nabízených forem. Knihovnu může navštívit osobně
- ve studovně v 5. podlaží vyplní formulář zadání
rešerše a případně prokonzultuje s rešeršérkou
své představy a požadavky. Pokud je zadavatel
odjinud, případně se do knihovny nedostane, jistě
pro něj bude výhodnější elektronická cesta, kdy
stačí na webu krajské knihovny vyplnit a následně zaslat formulář. (Dostupný z: http://www.
svkhk.cz/Pro-verejnost/Zadost-o-resersi.aspx.)

SOUČKOVÁ, Andrea. Knihovna je služba. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje
[online]. 2015, roč. 25, č. 1, s. 17-19. [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150110
ŠVEJDA, Jan. Rešerše. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
[online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2015-05-08]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001832&local_base=KTD
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Ve chvíli, kdy rešeršér vyčerpal nejen sebe,
ale především všechny dostupné zdroje informací
a má k tématu dostatek odpovídajících dokumentů, sestaví vybrané záznamy těchto dokumentů
(popřípadě plné texty nebo fakta) do vlastní rešerše. Vznikne soupis literatury seřazený podle
určitých kritérií (např. podle druhu dokumentů,
podle data vydání apod.). Když je rešerše takto
připravená, zasíláme zadavateli zprávu a dotyčný/dotyčná si poté rešerši vyzvedne v tištěné podobě v knihovně nebo je posílána např. v příloze
e-mailu elektronicky. Poté už si zadavatel s rešerší pracuje podle vlastního uvážení – knihy, kopie
článků a další dokumenty si může lehce objednat

buď v naší, nebo jiné knihovně.
Rešerše je jednou z mála služeb, za které se
v knihovně platí, ale cena rozhodně není nijak horentní. (Sami se můžete přesvědčit z ceníku dostupného na: http://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/
Cenik.aspx.) Navíc sám zadavatel cenu ovlivní
tím, že si předem stanoví počet záznamů, které
chce do rešerše uvést, nebo rovnou zadá částku,
kterou do rešerše hodlá investovat. Také je možné, že se rešerše na stejné nebo podobné téma už
v krajské knihovně zpracovávala, a pak je cesta
ještě snazší a levnější. V online katalogu SVK
HK jsou nyní uloženy záznamy starších rešerší od
roku 1983 až po současnost. Starší rešerše (z let
1983-2005) jsou k dispozici pouze v papírové podobě ve studovně v 5. podlaží. Zájemce si rešerši
může ve studovně vypůjčit a případně okopírovat.
Rešerše z let 2006-2013 jsou pak dostupné v plném textu přímo v online katalogu
(plné texty rešerší zveřejňujeme
s určitým zpožděním). Pokud by
měl tedy někdo zájem např. o téma
kyberšikana, může v online katalogu zadat do vyhledávacího pole
zmiňovaný termín a jako druh dokumentu rešerše. Na tento dotaz
se uživateli zobrazí dva záznamy,
a protože se jedná o poměrně nové
rešerše (z roku 2010 a 2012), je
u nich rovnou připojen i plný text.
Zájemce si může prohlédnout obě
rešerše online (plný text si může
také stáhnout), a pokud nalezne potřebné informace, nemusí si již zadávat další rešerši.
V některých obdobích (zejména říjen, listopad)
se stává, že je zájem o rešerše opravdu velký a pak
se doba zpracování rešerše může prodloužit až na
6 týdnů. To je ale spíše výjimka, většinou je rešerše
zpracována během 7-20 dní, podle toho, jak je téma
složité. A zadavatel má vždy možnost domluvit si
konkrétní termín zpracování přímo s rešeršérkou.
Naprostá většina rešerší zpracovaných SVK
HK je bibliografických, tj. výsledkem rešerše je
bibliografický soupis záznamů dokumentů (viz
obrázek plného textu). Daleko méně se zpracovávají rešerše faktografické nebo plnotextové.
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Naše téma
Takové rešerše se provádějí, pokud chce zájemce
např. projít určité roky nějakého periodika a objevit články, jejichž autorem je konkrétní osobnost
nebo které se týkají předem vymezeného tématu.
To napovídá, že je tento typ rešerše daleko pracnější, zpracování bývá časově delší a i finančně
náročnější.
V online katalogu SVK HK je nyní přes 2 500

záznamů rešerší a stále se objevují další témata
k jejich zpracování. Pokud tedy budete mít vy nebo
vaši čtenáři zájem o vypracování soupisu literatury
na téma, které se v našem rešeršním repertoáru ještě neobjevilo, můžete se na nás směle obrátit.
Kontakt na autorku: gabriela.holeckova@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/

Chcete digitalizovat na KDJ?
Lucie Jirků
Udržitelnost krajského projektu Digitalizace
a ukládání je zajištěna provozem krajské digitalizační jednotky (dále KDJ), umístěné ve Studijní
a vědecké knihovně v Hradci Králové. Na KDJ,
která funguje od února 2014, se však nedigitalizuje pouze fond krajské knihovny - možnost nechat
si zdigitalizovat část fondu mají i další knihovny
kraje, které o tuto příležitost projeví zájem.
Vzhledem k vybavení pracoviště lze zatím
zpracovávat pouze monografie a periodika (nejsou
přijímány speciální druhy dokumentů, jako např.
mapy či hudebniny), a to do formátu A3 včetně.
Dokumenty by se měly vztahovat k území současného Královéhradeckého kraje; prioritou je digitalizace regionálního fondu, ale v případě zájmu se lze
dohodnout i na zpracování jinak zaměřeného fondu.
Skenování probíhá na skeneru Bookeye3, jsou
provedeny ořezy a úpravy skenů, OCR a následně metadatový popis v systému ProArc.1) Výsledkem jsou PSP balíčky dle platné specifikace
NDK. Zpracování zajišťují pracovníci oddělení
digitalizace SVK HK.
Pro knihovny Královéhradeckého kraje je digitalizace na KDJ prováděna bezplatně, knihovny
však musí zajistit přípravné práce. Pokud se daná
instituce dohodne se SVK HK na digitalizaci svého fondu, je potřeba, aby co nejlépe připravila
1)
2)

dokumenty i katalogizační záznamy, které budou
sloužit jako základ k metadatovému popisu digitalizovaného dokumentu. To znamená provést podle
současných katalogizačních pravidel rekatalogizaci s knihou v ruce, poslat záznam do Souborného
katalogu ČR (nebo připsat svou instituci, pokud
záznam existuje, a v případě nesrovnalostí zajistit
opravu záznamu v SK ČR), zajistit přidělení čísla
ČNB, pokud ho dokument nemá a měl by mít. Nutné je také nahlásit předem digitalizaci do Registru
digitalizace2) (lze i velmi jednoduše přes záznam
v SK ČR). Dokumenty plánované k digitalizaci na
KDJ by dosud neměly být zdigitalizovány (či plánovány k digitalizaci) jinou institucí v ČR. Je třeba
zajistit i převoz dokumentů a umožnit předběžnou
prohlídku vybraného fondu pracovníkům SVK
HK, kteří posoudí, zda jsou dokumenty ke skenování vhodné - např. u příliš pevné vazby nelze text
ve hřbetu dobře naskenovat (takové dokumenty lze
zpracovat pouze v případě, že daná instituce zajistí
na své náklady rozešití a následné sešití svazku).
Máte-li zájem o digitalizaci vlastního fondu
na KDJ v SVK HK, kontaktujte oddělení digitalizace (Mgr. Lucie Jirků, lucie.jirku@svkhk.cz,
702 088 567).
Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/

Více o systému ProArc naleznete na: https://code.google.com/p/archivacni-system/
Registr digitalizace dostupný z: http://www.registrdigitalizace.cz/
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Malé nahlédnutí do pravidel RDA
Blanka Bayerová
Nová katalogizační pravidla RDA (Resource Description and Access) vznikla jako nástupce dosavadních nejrozšířenějších pravidel
AACR2R. Vývoj nových pravidel probíhal od
roku 2005 a jejich definitivní verze byla publikována v roce 2010. Od roku 2013 podle RDA
katalogizují tři největší knihovny v USA (Library
of Congress, National Agricultural Library a National Library of Medicine). Postupně se k jejich
používání připojují další země včetně České republiky, kde byl termín přechodu na nová pravidla RDA stanoven na 1. duben 2015 a později
upraven na 1. květen 2015.
Pravidla RDA byla sice od počátku koncipována jako kompatibilní s AACR2, ale vycházejí
především z modelů FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) a FRAD (Functional Requirements for Authority Data) a tomu
odpovídá i jejich struktura. Oproti AACR2 obsahují RDA mnohem více tzv. alternativních
(volitelných) pravidel. V praxi to znamená, že
pro zachování jednotnosti v katalogizaci by si
katalogizační agentury měly určit, která volitelná
pravidla budou platit. Interpunkce není součástí
pravidel, nová pravidla pouze určují údaje, které se budou zapisovat, a jejich formu. Pro praxi
zůstává k oddělení jednotlivých údajů zachována
dosavadní interpunkce ISBD.

Zásadní odlišností v nových pravidlech je popis druhu dokumentu. Dřívější označení jediným
slovním výrazem (např. kartografický dokument)
je nahrazeno třemi hledisky popisu – typ obsahu,
typ média a typ nosiče.
Další výraznou změnou je rozšíření „nakladatelských údajů“. V pravidlech RDA jsou tyto
údaje rozděleny do samostatných kategorií, je
oddělený zápis údajů pro vytvoření díla, vydání,
distribuci, výrobu a datum copyrightu.
Velká změna přichází v údajích o odpovědnosti: na rozdíl od AACR2 již není omezen počet
přímých autorů uváděných v záznamu. V nových
pravidlech končí „pravidlo tří“ a v bibliografickém záznamu budou zapsáni všichni autoři uvedení na hlavním prameni popisu (u tištěných monografií na titulní stránce).
Více informací o pravidlech RDA a podrobnější průběžně aktualizované informace ke katalogizaci jsou dostupné na stránkách Národní
knihovny ČR. Pro knihovny Královéhradeckého
kraje proběhla ve Studijní a vědecké knihovně
v Hradci Králové dvě školení k pravidlům RDA,
která byla doplněna i o informace týkající se Souborného katalogu.

V případě jakýchkoliv dotazů ke katalogizaci
v RDA se můžete obracet na vedoucí oddělení
jmenné katalogizace Studijní a vědecké knihovny
Nová katalogizační pravidla přinášejí značv Hradci Králové paní Blanku Bayerovou.
né změny v bibliografickém popisu dokumentů.
V záznamech popsaných podle RDA se setkáZdroje:
me nejen s jinou podobou některých údajů, ale
LICHTENBERGOVÁ, Edita, Marie BALÍi s jinými poli a podpoli, než jaká se používala
KOVÁ, Ludmila BENEŠOVÁ, Jarmila PŘIv záznamech podle AACR2. Změnou, která se
BYLOVÁ a Jaroslava SVOBODOVÁ. 2015.
týká všech částí záznamu, je zápis bibliograficKatalogizace podle RDA ve formátu MARC
kých údajů přesně tak, jak se vyskytují na popi21 - tištěné a elektronické monografie - katalosovaném zdroji, tj. žádné zkracování slov, opravy
gizace na úrovni minimálního/doporučeného
nepřesností a chyb tisku, výpustky, nahrazování
záznamu [online]. Praha: Národní knihovna [cit.
slovních vyjádření číslicemi.
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2015-05-13]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/
katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu

RDA. Národní knihovna České republiky [online]. [cit. 2015-05-13]. Dostupné z: https://www.
nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda
Kontakt na autorku: blanka.bayerova@svkhk.cz

Senioři píší Wikipedii
Marta Staníková
V pondělí 30. března 2015 se konal v pořadí již
třetí seminář pro knihovníky, který účastníky uvedl
do problematiky tvorby Wikipedie. Prezentace
předsedy Wikimedia Česká republika Michala
Reitera a koordinátora projektu Studenti píší
Wikipedii Vojtěcha Dostála pojednávaly právě
o spolupráci společnosti Wikimedia s kulturními
institucemi.
Praktickou práci s encyklopedií vedl
Členové spolku Wikimedia mají zájem spoluVojtěch
Veselý.
pracovat s institucemi, které mají k informacím
nejblíže. Kromě galerií, archivů a muzeí oslovují
1)
také knihovny, které v posledních letech čím dál Základní informace o Wikipedii:
častěji nabízejí právě seniorům druhý životní Co je Wikipedie?
Jedná se o otevřenou všeobecnou internetovou
program, když ten první, pracovní, již skončil.
V mnoha knihovnách po celé republice jsou pořá- encyklopedii, která existuje od roku 2001. V soudány Akademie volného času, Univerzity třetího časné době obsahuje na 10 milionů hesel. Česká
věku a podobné aktivity, které navštěvují aktivní Wikipedie zahájila svou činnost v roce 2002 a zasenioři, tedy ti, kteří se mohou stát potenciálními hrnuje téměř 321 tisíc článků. Denně zobrazí cca
3 miliony stránek.
editory a tvůrci Wikipedie.
Projekt Senioři píší Wikipedii je inspirován
úspěšnou iniciativou Studenti píší Wikipedii (studenti tvoří v současnosti největší skupinu přispěvatelů). Jeho cílem je zapojení aktivních seniorů
do tvorby Wikipedie. Hlavním koordinátorem
projektu je Vojtěch Veselý, člen spolku Wikimedia
Česká republika.

Program Senioři píší Wikipedii odstartoval
Vojtěch Veselý v roce 2014. Nabízí přednášky
a kurzy v knihovnách i v seniorských centrech
a snaží se oslovit seniory, kteří mají minimálně
základní dovednost práce s PC. Senioři se nejprve
učí pochopit systém fungování Wikipedie, poté se
účastní šestitýdenního kurzu pro začátečníky. Zájemci mají možnost absolvovat kurz pro pokročilé.
V současné době probíhá aktivní spolupráce spolku
Wikimedia s MěK v Praze a centrem Elpida.
1)

Kdo jsou wikipedisté?
Dobrovolníci nejrůznějšího profesního zaměření, odlišných zájmů, věkového složení i vzdělání.
Jediné, co wikipedisty spojuje, je chuť pracovat
na tvorbě a zkvalitňování článků uveřejněných
na Wikipedii.
Knihovny mohou se společností Wikimedia
spolupracovat při přípravě a realizaci kurzu tím,
že ho nabídnou seniorům ve svém okolí. Ti mohou

Informace jsou převzaté z propagačního letáku spolku Média Česká republika.
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po jeho absolvování začít s opravami malých chyb
ními wikipedisty, můžete si vytvářet seznam
či překlepů, které mohou v textech encyklopedie
sledovaných stránek atd. Registrace probíhá
objevit. Mohou překládat z cizojazyčné Wikipedie,
podobně jako na jiných webových portálech,
věnovat se stylistickým úpravám, gramatickým
stačí klik na Vytvoření účtu, zadat uživatelské
i věcným chybám, dodávat fotografie, ale také
jméno, heslo a potvrdit e-mailovou adresu.
psát nové články. Záleží na každém jedinci, jaké 4. Založte si osobní stránku. Po přihlášení
má zkušenosti, znalosti, zájmy a záliby. Důležitá
najdete v horní uživatelské nabídce své jméno
je samozřejmě také chuť do psaní a volný čas. Do
prosvícené červeně. Otevřením odkazu se
konce března prošlo kurzem 80 seniorů, z nichž
dostanete do editačního okna. V záhlaví vedle
75 kurz dokončilo a téměř čtvrtina se stala přispěvyhledávacího políčka zvolte záložku Založit.
vatelem do Wikipedie. Wikimedia organizuje také
Pod nadpisem Wikipedista:VašeJméno o sobě
digitalizační workshop, kam senioři přinesou své
napište praktické informace: záliby, obory
fotografie, případně nahrávky z rodinných archivů.
zájmu, cizí jazyky, které ovládáte, apod. Poté
Zajímavé materiály jsou zpracovány a poté přidány
stačí klikem vpravo nahoře Uložit stránku. Dále
na Wikipedii. Spektrum spolupráce je široké.
budete vyzváni ke shrnutí editace. V tomto
Oslovme informacemi oplývající seniory a napřípadě napište např. „Založení osobní stránky“.
bídněme jim další možnost vzdělávání v knihovAby byl proces dokončen, opět potvrďte Uložit
ně – práce s Wikipedií. Kurzy můžeme objednat
stránku.
přímo u společnosti Wikimedia nebo se můžeme 5. Založte si pískoviště. Ve Wikipedii znamená
zúčastnit kurzů pořádaných pro knihovníky. Zdatní
pojem pískoviště jakousi pokusnou stránku, kde
knihovníci se mohou seznámit s portálem podle
máte možnost vyzkoušet si editaci, a přitom nic
návodu a poté seniory školit sami. Počítačově
z obsahu encyklopedie nepokazit. Může vám
zdatných jedinců se najde mezi knihovníky mnoho.
také posloužit jako půda pro vznik nového
Jak na to? Krok za krokem.
1. Seznamte se. Zjistěte, jak se orientovat v článku, kam vás dovede modrý, červený nebo
externí odkaz, co jsou kategorie, kde najdeme
reference a jak pracovat s obrázky na sdíleném
úložišti Wikimedia Commons.

článku, který si v klidu připravíte a po dopsání
překopírujete mezi ostatní již existující obsah.
Do vyhledávacího pole napište název pískoviště
následovně: „Wikipedista:VašeJméno/Název
vašeho pískoviště“ (např. Wikipedista:Standa/
cvičiště). Pište bez mezer. Při vyhledávání
dostanete informaci, že tato stránka neexistuje.
Klikněte na záložku Založit v horním menu
a postupujte stejně jako při zakládání osobní
stránky. Odkaz na pískoviště je dobré si uložit
na svou osobní stránku pro snadný přístup při
každém dalším použití.

2. Opravte chybu v článku. Začněte od nejjednoduššího. Najděte chybu v článku a zvolte
Editovat v horním menu. Opravte chybu (překlep) a použijte tlačítko Uložit stránku. Poté
vyskočí okno, které po vás bude chtít shrnutí
editace (např. „Oprava chyby“). Dokončete 6. Překopírujte článek z pískoviště do WikipeUložit stránku. Změny byly uloženy a vy jste
die. Otevřete si své pískoviště a zvolte režim
provedli svou první aktivitu na Wikipedii.
Editovat zdroj. S kurzorem uvnitř editačního
okna použijte klávesovou zkratku Ctrl+A (text
3. Registrujte se. Přestože do Wikipedie může
zmodrá), poté Ctrl+C (zkopírujete text do mezipřispívat kdokoli bez nutnosti přihlášení, je
paměti počítače). Následně napište název svého
registrace doporučena. Získáte tím mnohé
článku do vyhledávacího pole a dejte vyhledat
výhody. Stanete se vlastníkem uživatelské
(tím jste opustili své pískoviště). Vzhledem
stránky, kde můžete podávat informace o své
k tomu, že článek ještě neexistuje, svítí na vás
činnosti v souvislosti s encyklopedií, diskuzní
červený odkaz, po jehož otevření se dostanete
stránky, na které probíhá komunikace s ostat-
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do režimu Založit zdroj. Dostanete se do prázdného editačního okna, do kterého překopírujete
svůj článek pomocí zkratky Ctrl+V. Pod editačním oknem vám bude nabídnuta možnost
Ukázat náhled, ve kterém si zkontrolujete, zda
je všechno tak, jak chcete mít. Poté vyplňte Shrnutí editace (např. „Založení nového článku“)
a Uložte změny. Po uložení přidejte do článku
kategorie přes režim Editovat.

v uživatelské příručce Wikipedie, která je dostupná
na adrese: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:VisualEditor.
Pokud máte ve vaší knihovně zájem participovat na projektu Senioři píší Wikipedii, napište
na e-mail: seniori@wikimedia.cz. Více informací
o projektu vám poskytne webová stránka seniori.
wikimedia.cz, kde jsou vypsány také termíny chystaných přednášek, které však doposud probíhají
pouze v hlavním městě.

Přeji vám všem hodně úspěchů při vašich
Výše popsaný postup je základním vodítkem,
jak editovat Wikipedii. Jedná se o pouhý zlomek aktivitách a hodně aktivních seniorů wikipedistů.
informací. Podrobnější vysvětlení jednotlivých
termínů, případně postup, jak editovat, lze najít Kontakt na autorku: stanikova@slavoj.cz

Dobrodinci v knihovně
Eva Svobodová
Problematika mecenášů, dárců a dobrodinců není knihovníkům neznámá. Sem tam se najde i sponzor, který místo fotbalu podpoří akci
v knihovně, své zkušenosti máme i s dárci knih.
S Cenou Ď ale zavítáme do úplně jiné oblasti,
i když pro poslední její ročník v Královéhradeckém kraji to zas tak úplně neplatí - ale nepředbíhejme. Před pěti lety mne oslovil pan Richard
Langer s žádostí, zda by se v prostorách naší
knihovny mohlo odehrát vyhlášení krajského
kola Ceny Ď. Tento charismatický muž se celý
život pohybuje v oblasti kultury a rád připravuje programy, které mají smysl. Zastává názor, že
i při závažných tématech by se lidé měli bavit.
Protože to byl a je projekt neziskový, souhlasila
jsem. Slavnostní udílení Ceny Ď na národní úrovni se koná od roku 2001 díky osobnímu nasazení
manželů Langerových. V Hradci jsme ji vyhlašovali letos už popáté.
Cena Ď1) je poděkováním mecenášům a dobrodincům, oceněním jejich nezištné pomoci v oblasti sociální a kulturní, převažuje však oblast

charity. Nejdříve se vyhlášení ceny konalo jen
v Národním divadle, dnes už jde o ohromný projekt realizovaný v mnoha městech a krajích naší
vlasti. Cena je skutečně založena na tom, že děkují ti, kterým je pomáháno. Jsou to divadla, muzea,
nadace, sociální ústavy, dětské domovy, domovy
pro seniory, památky, nemocnice, školy a třeba
i zoologické zahrady (kupodivu mezi nimi chybějí knihovny). A děkují těm, kteří jim pomáhají.
Děkují tím, že nominují dobrodince a mecenáše
na tuto cenu. Není důležité, o jak velkou pomoc
se jedná, měřeno penězi, ale jde o význam pomoci a její dopad pro toho, kdo byl podpořen. Ceny
Ď nejsou udíleny jménem pořadatele nebo spolupořadatelů, ale jménem nominujících a členů kolegia, kteří z nominovaných hlasováním vyberou
vítěze. Ale jak se na slavnostních večerech připomíná, při téhle ceně vítězí všichni, děkováno
je všem.
Nominaci můžou přihlásit všechny instituce,
jimž je pomáháno. Jednotlivé kategorie sice mají
definován okruh nominujících, ale ve výjimeč-
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ných případech to může být i jednotlivec, tedy
každý občan ČR. Rozhodnutí, kdo z nominovaných obdrží cenu, leží na krajském kolegiu. Jeho
členy pro rok 2015 byli: Mgr. Eva Svobodová
(ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové), PaedDr. Josef Lukášek (radní Královéhradeckého kraje), Tomáš Pilař (mistr houslař
z Hradce Králové), PhDr. Josef Bavor (předseda
Unie výtvarných umělců, oblastní sdružení Hradec Králové), Ing. Richard Houdek (prezident
Rotary klubu Trutnov) a RNDr. Mgr. Karel Javůrek (člen Rotary klubu Trutnov).
Jako výraz poděkování se v krajských kolech
předává krásné skleněné těžítko s vyrytým velkým
písmenem Ď.2) Každý rok jej tvoří skláři České
rukodělné sklárny ArtCristal Bohemia z Velkého
Oseku. Jednatel této společnosti Ing. Jan Machálek
je předávání cen většinou osobně přítomen.
Ocenění na celostátní úrovni si odnesli prezident Václav Havel, norský předseda vlády Jensen
Stoltenberg (současný generální tajemník NATO)
a Věra Čáslavská. Oceněnými jsou i banky, podniky, mobilní operátoři, stejně tak jako školačka,
která dává z kapesného peníze na chov hada v zoologické zahradě. U nás krajskou cenu v posledních
letech obdrželi manželé Šislerovi, kteří pomáhají
v Hospici Anežky České, dobrovolná pracovnice
sociálního šatníku v Hradci Králové Ing. Viktorie
Melicharová a Marcela Wolfová, která spolu s terénním pracovníkem začala navštěvovat lidi žijící

2)
3)

1)

Více na: http://www.cena-d.cz/2015kralovehradeckykrajhotovo.html
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4)

na ulici. V dubnu se stal hrdým majitelem skleněného těžítka Petr Štěpánek,3) kterého nominovala
Oblastní charita Hradec Králové. Ten mimo jiné
uspořádal mezi svými přáteli dvě sbírky. První věnoval Domovu pro matky s dětmi, kde zakoupili
výtvarné potřeby pro děti žijící v azylovém domě.
Druhou realizoval pro Dětský domov v Nechanicích na zaplacení nákladů na dopravu na výlet pro
děti. Do Dětského domova občas jezdí a vozí dětem dárky a hračky.
Krajská Cena Ď se až do roku 2014 včetně
odehrávala výhradně na poli charity, letos poprvé
byly nominovány i osobnosti kultury. Za všechny
bych zmínila PhDr. Evu Bílkovou, kterou nominovala Jičínská beseda, z. s. Paní Bílková byla
v roce 2011 jednou z nejdůležitějších osob podílejících se na přípravě a realizaci mezinárodní
vědecké konference o spisovateli Václavu Čtvrtkovi a nesmírnou práci odvedla také jako hlavní
editorka konferenčního sborníku nazvaného Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka.
V Jičíně se tento rok odehrálo první městské
kolo, které předcházelo kolu krajskému. Organizace se ujal Rotary klub Jičín za podpory města
Jičína. Městskou cenu obdržel Ing, Václav Rybařík za hodnotné dary občanům města Jičína. Jako
jičínský rodák se jim rozhodl věnovat sochy Albrechta Václava Eusebia Valdštejna, Valdštějnovu bustu a dal upravit památník padlých v 1. světové válce.4)

Více na: tamtéž
Více na: tamtéž
Více na: http://www.cena-d.cz/mestoJicin2015hotovo.html
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Pro rok 2015 převzal záštitu nad celým projektem Ceny Ď ministr kultury pan Daniel Herman, který osobně zahájí finálovou ceremonii
15. června na scéně Státní opery v Praze. Krajskému kolu, které se konalo 28. 4. 2015 od 17.00
ve Studijní a vědecká knihovně, udělili záštitu
hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír
Franc a radní Královéhradeckého kraje PaedDr.
Josef Lukášek. Partnerem akce byla SVK v Hradci Králové a mediálním partnerem Český rozhlas
Hradec Králové.
Letošní slavnostní udílení Ceny Ď v naší
knihovně bylo skutečně sváteční chvílí; mluvilo
se hlavně o tom, jak dobré je pomáhat a zároveň

i oceňovat dobré skutky. Pozvaní hosté se shodli na
tom, že pomáhat je jim vlastní a není to pro ně nic
mimořádného. Někteří, i po tolika letech mediální
prezentace Ceny Ď, byli překvapeni, že si jejich
dobrovolné práce někdo všiml a nominoval je. Vážnost ocenění přetavil do zábavné podoby Richard
Langer, moje kolegyně knihovnice nabídly ukázky
své tvořivosti na poli cukrářském. Po celý večer se
knihovnou vznášelo dobro, i ještě dlouho po tom,
co poslední účastník opustil konferenční sál.
Z podkladů R. Langera a V. Buchtové.
Kontakt na autorku: eva.svobodova@svkhk.cz
Web Ceny Ď: http://www.cena-d.cz/

Knihovny – přátelská a nekonfliktní
pracoviště
Andrea Součková
V průběhu roku 2014 a 2015 se ve všech
krajských knihovnách v rámci projektu Sociální
dialog v oblasti kultury a sociálních služeb uskutečnily semináře na témata Přátelská pracoviště
a Prevence násilí na pracovišti spolufinancované
ESF (prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) a státním rozpočtem
ČR. Projekt zaštiťovala Unie zaměstnavatelských
svazů ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR byl jedním z jejích partnerů.
Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové byly v lednu tohoto roku realizovány první dva semináře nazvané Přátelská pracoviště.
Přednášejícím těchto dvou dnů byl Mgr. David
Šourek, ředitel Centra rozvojových aktivit Unie
zaměstnavatelských svazů. Jak již název semináře napovídá, účastníci se měli možnost dozvědět,
co to znamená být pracovištěm přátelským vůči
zaměstnancům, společnosti a zákazníkům. Byl
také představen standard Handicap friendly. Díky
bohatým zkušenostem přednášejícího s lidmi se
specifickými potřebami se knihovnice dozvěděly
mnoho zajímavých informací. Seminář obsahoval také část zážitkovou. Knihovnice si na vlastní
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kůži mohly vyzkoušet, jaké to je žít s nejrůznějšími typy handicapů. Zjistily, že i vykonávání běžných, banálních činností (jako mytí rukou, jedení
apod.) není pro handicapované vůbec samozřejmostí a se znevýhodněním, které mají, se stává
velmi náročnou činností.
V měsíci březnu a dubnu tohoto roku se (také
v krajské knihovně v Hradci Králové) uskutečnily
čtyřdenní workshopy Prevence násilí na pracovišti. Vzhledem k velké poptávce po školení, která se při předběžném zjišťování zájmu projevila,
byla každá z částí workshopu realizována třikrát.
Celkem se tedy jednalo o dvanáct workshopů.
Obsah seminářů nebyl zaměřen pouze na konflikty na pracovišti mezi kolegy nebo na vztahy
nadřízený versus podřízený; z velké části byl
také věnován konfliktnímu klientovi (v prostředí knihoven – uživatel). Nebylo ale opomenuto
ani téma psychohygieny, které je v dnešní uspěchané a hektické době velmi důležité. O tom, jak
předcházet konfliktním situacím a eventuálně
jak je řešit, hovořil PhDr. Petr Beroušek, známý
psycholog a pedagog s úctyhodným profesním
životem. Psychologickým souvislostem násilí na
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pracovišti se věnovala Mgr. Jana Frischmannová, vedoucí oddělení pro celoživotní vzdělávání
Pedagogické fakulty UK v Praze, manažerka
vzdělávacích programů, konzultantka, osobní poradkyně a koučka. Jak zvládat konfliktní situace
přítomným přiblížil Mgr. Robert Čapek, Ph.D.,
odborný asistent na Katedře managementu Univerzity Hradec Králové. S právním minimem pro
zaměstnance při zvládání násilných situací seznámila účastníky JUDr. Radka Medková, právnička
a akreditovaná mediátorka pro komerční i nekomerční sféru.
Seminář byl určen nejen managementu knihoven a pracovníkům ve službách, ale i všem
ostatním zaměstnancům knihoven. Vzdělávacího cyklu (Přátelská pracoviště a Prevence násilí
na pracovišti) se účastnilo celkem 48 knihovnic
a knihovníků z Královéhradeckého kraje (a také
jedna zájemkyně z kraje Pardubického). Všichni
přihlášení si s sebou odnesli blok s propiskou,

tašku a také příručku Metodika prevence násilí na pracovišti, vydanou v rámci projektu. Pro
knihovníky bylo po celou dobu konání zajištěno
občerstvení. Dle dotazníků, které byly vyplňovány po každém školení, byly semináře hodnoceny velmi kladně, především díky neotřelé formě.
V rámci semináře Přátelská pracoviště si samy
účastnice mohly vyzkoušet, jak obtížné je vykonávání běžných činností pro lidi s handicapem.
V rámci semináře Prevence násilí na pracovišti si
zájemci formou nejrůznějších cvičení mohli vyzkoušet, jak předcházet sporům či jak je řešit. Základním předpokladem pro spokojenost s průběhem školení je vhodný přednášející. Na semináři
přednášeli přední odborníci ve svém oboru, kteří
knihovníkům předali nejen teoretický základ, ale
především vše doplnili informacemi ověřenými
ze své praxe.
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz

Ohlédnutí za 4. ročníkem Svátku knihy
Iva Mansfeldová
Ve čtvrtek 16. 4. 2015 přivítalo Pelclovo divadlo účastníky v pořadí již čtvrtého Svátku knihy
- prodejní výstavy knih vydavatelů a nakladatelů
východočeského regionu. Celou akci za podpory Královéhradeckého kraje pořádala Městská
knihovna v Rychnově nad Kněžnou.

Ve vstupních blocích představila východočeská nakladatelství své knižní novinky. Neodmyslitelnou součástí veletrhu byl také doprovodný
program ve formě besed, přednášek a filmových
projekcí. V rámci letošního čtvrtého ročníku proběhlo sympozium věnované jedinečné osobnosti
M. D. Rettigové.
Hradečtí a brněnští tiskaři a knihaři pro školní děti uspořádali výtvarnou dílnu a workshop
s ukázkou knihtisku na malém ručním stroji. Pro
nejmenší byla připravena beseda se spisovatelem
Hynkem Schusterem a loutkou Kaštánka o nové
dětské knížce Kaštánkova dobrodružství.
Odpoledne mělo svou premiéru scénické čtení
„Život je zábavné drama“ Anny Matějkové a Davida Andrše.
Na závěr dne zaplnila do posledního místa
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malý sál Pelclova divadla beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, autorem populárně-naučných a historických románů. Beseda
byla spojena s autogramiádou.
Na letošním ročníku, kterého se zúčastnilo téměř 500 návštěvníků, jsme mohli poprvé přivítat
i několik dalších nových nakladatelství.

Chtěli bychom také poděkovat sponzorům:
tiskárně Uniprint, nakladatelství Oftis, společnosti Matrix, a. s., ESAB a mediálnímu partnerovi, kterým byl Orlický týdeník.
Věříme, že se bude Svátku knihy dařit i v nadcházejících letech a bude se stále rozšiřovat okruh
jeho návštěvníků, nejen z řad veřejnosti ale i z řad
knihovníků.
Převzato z:
(MK). Novinkou scénické čtení: ohlédnutí za
4. ročníkem Svátku knihy. Rychnovský zpravodaj: [město Rychnov nad Kněžnou]. 201505, č.
42, s. 7.
Kontakt na autorku:
iva.mansfeldová@kulturark.cz
Informace a fotogalerie z akce na webových
stránkách rychnovské knihovny:
http://www.kulturark.cz/svatky-knihy

Knihovny v Dánsku a ve švédském Malmö
- inspirace vskutku královská
Eva Svobodová
„Dlouhé zimní večery v zasněžené krajině,
v domě s ohněm plápolajícím v krbu, předurčují,
že se Seveřané o to více věnují četbě a studiu.“1)
Tuto úvahu jsem našla v článku PhDr. Aleny
Součkové z roku 2008. Ale je tomu skutečně tak?
Čtou a využívají knihovny v severských zemích
lidé více než jinde na světě? Domnívám se, že to
1)

2)

3)

tak není. V září 2014 jsem se zúčastnila studijního pobytu v dánských knihovnách s jednodenním
výjezdem přes most do švédského Malmö. Švédské knihovny kolem Stockholmu jsem měla možnost navštívit o rok dříve2) a před několika lety
jsem byla i v norských knihovnách.3) Ve všech až
na jednu, o které se zmíním níže, se knihovníci

SOUČKOVÁ, Alena. Černý diamant v Kodani. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého
kraje [online]. 2008, roč. 18, č. 1, s. 29-30 [2015-04-20]. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/902.pdf
SVOBODOVÁ, Eva. O švédském knihovnictví a knihovnách ve Stockholmu. U nás: Knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2014, roč. 24, č. 1, s. 27-29 [2015-04-20]. Dostupné z: http://www.
svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20140120
SVOBODOVÁ, Eva. Nejen o pojízdných a plovoucích knihovnách v Norsku. U nás: Knihovnicko-informační
zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2007, roč. 17, č. 3, s. 33-34 [2015-04-20]. Dostupné z: http://www.
svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/847.pdf
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Dánská knihovnická legislativa má podobně
dlouhou historii jako ta naše. První knihovnický
zákon byl vydán roku 1920. Novela z roku 1964
se týkala zejména veřejných knihoven a povinností obcí k nim. Poslední novelizace tohoto zákona proběhla v roce 2000.5)

větší důraz se klade na to, aby knihovna žila. Knihovníci čelí dvěma výzvám: poskytovat služby
digitálně a obsluhovat čím dál více různorodých
skupin uživatelů s radikálně odlišnými potřebami.6) Základ, na kterém stavějí dánské knihovny,
je působení v místě a pro místní komunitu. Nové
a rekonstruované budovy vycházejí z Modelového programu pro veřejné knihovny,7) což je interaktivní webový katalog s přehledem podnětů,
nápadů a nástrojů pro budování moderních veřejných knihoven. Budovy knihoven se staví jako
multifunkční, prostory se přizpůsobují různým
skupinám uživatelů. Koncept veřejných knihoven
je podobný našemu: knihovna jako místo učení,
místo pro inspiraci, místo pro setkávání, v Dánsku navíc jako místo pro tvoření. Ale myslím si,
že česká dětská oddělení naplňují i tento záměr.
Půjčování knih je samozřejmostí, i když ne ve
všech dánských knihovnách, jak bude popsáno
níže. Problém, jak zvýšit návštěvnost knihoven
a jejich využívání, řeší v mnoha knihovnách online dostupností 24/7. Inspirací pro naše veřejné knihovny, kde v místě nebo městě nepůsobí
(nebo jen velice špatně) školní knihovna, může
být pobočka kodaňské knihovny v Ørestadu
(Ørestad Bibliotek), která dopoledne slouží jako
školní, odpoledne jako veřejná knihovna a večer
jako komunitní centrum.8)

Význam veřejných knihoven v Dánsku se
posouvá od klasického vzdělávacího konceptu
(poskytovat informace a pořádat kulturní a vzdělávací aktivity) k novému pojetí, které za nejdůležitější považuje uspokojování potřeb a zájmů
občanů. Současný trend jednoznačně ukazuje
směrem k menšímu počtu knih na regálech, o to

Jednotný přístup ke knihovnám a jejich dokumentům zajišťuje od roku 2000 databáze DanBib,
která v roce 2013 získala novou podobu portálu
Bibliotek.dk.9) Portál obsahuje záznamy všech
dokumentů publikovaných v Dánsku a lokace
všech dokumentů v dánských veřejných a vědeckých knihovnách. Poskytuje i doplňkové služby

potýkají s tím, že by měli mít daleko více čtenářů,
než mají. Rozdíl je v tom, že ve Skandinávii dostávají od svých provozovatelů nebo zřizovatelů
daleko větší podporu, a nejen finanční, než jak
tomu je u nás.
Dánské království sahá až do dob Vikingů.
Od roku 1949 je konstituční monarchií, moc
výkonnou má formálně v rukou královna Markéta II. jako hlava státu, ovšem ve skutečnosti jí
disponuje ministerský předseda. Zákonodárnou
moc má jednokomorový parlament. Královská
rodina sídlí v Kodani v paláci Amalienborg.
Žádný návštěvník hlavního města by neměl opomenout navštívit Malou mořskou pannu (Den
lille Havfrue), sedící na balvanech na pobřeží.
Důležitou součástí kulturního života v Dánsku je hudba. Koncerty se konají v kostelech,
zámcích a v letních měsících pod širým nebem
v parku nebo na pláži. Specifickou zálibou je rybaření na moři, v sladkovodních jezerech nebo
řekách.4)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

Blíže viz: http://cs.wikipedia.org/wiki
STREIT, Vincenc. Dánský model? Pohled na dánský knihovní zákon. Knihovna plus [online]. 2012, č. 2 [cit. 201505-09]. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus122/streit3.htm. ISSN 1801-5948.
LONSKÁ, Pavlína. Dánský modelový program pro veřejné knihovny. Ikaros: elektronický časopis o informační
společnosti [online], 2014, roč. 18, č. 3 [cit. 2015-04-20]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/
dansky-modelovy-program-pro-verejne-knihovny
Viz: http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/en/
LONSKÁ, Pavlína. Dánský modelový program pro veřejné knihovny. Ikaros: elektronický časopis o informační
společnosti [online], 2014, roč. 18, č. 3 [cit. 2015-04-20]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/
dansky-modelovy-program-pro-verejne-knihovny
Viz: https://bibliotek.dk/da
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typu Zeptej se knihovny a Najdi knihovnu. Možná jeden z inspiračních zdrojů pro náš Centrální
portál knihoven?
Královská škola knihovnictví v Kodani vzdělává knihovníky a informační pracovníky na
bakalářské (4 roky studia) a magisterské úrovni
(informační specialisté, 2 roky studia). Má svou
pobočku a zároveň výzkumné pracoviště v Aarborgu. Realizuje kurzy pro řízení knihoven, doškolování knihovníků a také vychovává vědecké
pracovníky v oboru knihovnictví v postgraduálním studiu.10)
Pro studijní cestu ředitelů krajských knihoven v září 2014 bylo vybráno pět dánských a dvě
švédské knihovny v Malmö. Nesmazatelný dojem v účastnících studijního pobytu zanechala
Královská a univerzitní knihovna v Kodani. Pro
její vnější vzhled se jí přezdívá Černý diamant.
Podrobně ji ve svém článku v našem časopise
v roce 2008 popsala A. Součková.11) V knihovně
pracuje 430 zaměstnanců. Je příjemcem povinného výtisku ve dvou exemplářích, které dostává
přímo z tiskáren, ovšem jeden obratem předává
do knihovny v Aarhusu. Od roku 2002 má právo
na povinné výtisky e-born dokumentů.
Inspiračním zdrojem pro české veřejné
knihovny ve velkých městech může být Centrální
městská knihovna v Kodani na Krystalgade 15.
Navštívila jsem tuto knihovnu v devadesátých
letech minulého století, moc se mi líbila a považovala jsem ji za velmi moderní; o to víc mne
překvapilo, když nám její současný ředitel prezentoval záměr přestavby, který se od roku 2010
postupně realizuje. V nové knihovně kromě půjčování knih nabízejí kavárnu, prostory pro různá
představení a literární kluby. Chtějí zde vybudovat inspirativní a kreativitu podporující prostředí.
10)

11)

12)

Protože jsou městskou knihovnou, nabízejí také
komunální informace; i „proto mají záměr vytvořit přímo v knihovně ještě větší a živější náves.
Knihovna musí být místem pro všechny, musí
vyjít ze svých hranic“.12) Velký důraz kladou na
samoobslužnost. 90 % úkonů v knihovně přímo,
ale i vzdáleně by si měl umět čtenář realizovat
sám. U nás, i když je personálu v knihovnách
málo, prosté půjčování a vracení knih realizují
odborní knihovníci, leckdy s vysokoškolským
vzděláváním.
Knihovna Kodaňské obchodní školy na Solbjerg Plads 3 je jednou z mála knihoven, které se
nad zvyšováním počtu čtenářů nemusí zamýšlet.
Dvacet tisíc studentů a tisíc šest set zaměstnanců univerzity mluví za vše; knihovna je téměř
bez knih a slouží ke studiu vlastních materiálů
a k práci s elektronickými zdroji. V době naší
návštěvy doslova praskala ve švech – sen všech
českých knihovníků. Mohli jsme jen tiše závidět.
Město Aarhus má na české poměry pěknou
moderní městskou knihovnu, přesto staví novou
na břehu moře. Bude to typická knihovna podle
dánského Modelového programu pro veřejné
knihovny. Funkce knihovny jako půjčovny se
předpokládá samo sebou, o té se nediskutuje, ovšem daleko větší důraz se klade na prostor pro
znalosti, učení, koncentraci, události, setkávání,
diskuse, vzdělávání, experimenty, workshopy
a kreativitu. Knihovna chce dostat obyvatele
města ze starého centra do revitalizované lokality na břehu moře. Její součástí bude vnitřní
parkoviště pro 1 000 aut s automatizovanými výtahy nikoliv pro lidi, ale auta. Budova je koncipována jako otevřený flexibilní prostor nejen pro
knihovnu, ale i pro klubovny, kavárnu a studovny. Mělo by zde pracovat asi 50 lidí. Otevření

SEDLÁČKOVÁ, Beáta. Dánský vzdělávací systém v oboru knihovnictví a informační vědy. Acta bibliothecalia et
informatica, 1996, č. 1, s. 87-97. ISSN 1211-9466. ISBN 80-85879-30-1.
SOUČKOVÁ, Alena. Černý diamant v Kodani. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého
kraje [online]. 2008, roč. 18, č. 1, s. 29-30 [2015-04-20]. Dostupné z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/902.pdf
BROŽEK, Aleš. Studijní cesta ředitelů krajských knihoven do Dánska a Švédska. In: Sdružení knihoven České
republiky v roce 2014: ročenka. Ostrava: Sdružení knihoven České republiky, 2015. s. 17. ISBN 978-80-8624973-5. Dostupné též z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/2015/SDRUK_POZ_CB.pdf
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plánují v tomto roce. Pokud jejich ředitel příjme seminář, a jak se zdálo, ostatním lidem v knihovpozvání na konferenci Knihovny současnosti ně to vůbec nevadilo. Atmosféra tolerance je dalv Olomouci, možná že nám představí knihovnu ším atributem dánských a švédských knihoven.
v plné kráse a podělí se s námi o první zkušenosti
Podobný koncept uspořádání jako knihovna v
z provozu.
Helsingøru zvolila i druhá navštívená knihovna
Městská knihovna v Helsingøru vznikla sta- v Malmö, Univerzitní knihovna Orkanen. Nabízí
vebním propojením dvou starých budov na mís- učebny, místa pro setkávání, skupinové i indivitě loděnice. V komplexu je umístěno i muzeum. duální studovny. Vybudovali i prostor pro meTaké tato knihovna prochází postupnou promě- ditaci, který využívají studenti různých vyznání.
nou. Každé podlaží má připomínat vesnici s domy, Protože je provoz knihovny sám o sobě dost hlučnáměstím a místem pro komunikaci. „Dětské od- ný (při velkém počtu studentů se nelze divit), pro
dělení je inscenováno ve stylu loděnice, masko- studium jsou vyznačeny zóny klidu, který je zde
tem se stal velký plyšový medvěd. V létě tu není, striktně dodržován.
cestuje, posílá pohledy ze zahraničí. Děti chodí
Studijní cesty do zahraničních knihoven nedo knihovny, aby zjistily jeho cestovní záměry, jsou samoúčelné. Při návštěvách dochází nejen
píší mu dopisy.“13) Knihovna zaměstnává 90 lidí. k srovnávání české a zahraniční knihovnické
Zázemí funguje jako open space, zaměstnanci se reality, ale mnohdy vedou i k úvahám o vývoji
u pracovních stolů střídají. Stejně jako ve Studijní knihovnictví vůbec. Současným trendem v zaa vědecké knihovně v Hradci Králové zvolili pro hraničí (ale i u nás) jsou proměny knihoven,
identifikaci knihovníků vestu. Ta jejich je černá vytvářejí se nové koncepce, nové programy.
s bílým otazníkem na zádech, který si každý ná- Knihovníkům radí architekti, sociologové, pevštěvník může vysvětlit po svém - možná vyzývá: dagogové i psychologové a odborníci na markeJsme tu pro vás, ptejte se.
ting. Knihovny už dávno nejsou jen půjčovnami
knih a poskytovateli informací. Městům a obcím jako by chyběl prostor pro veřejnou bezplatnou kulturu, a tak v Dánsku nestavějí kulturní domy, ale knihovny, které pak provozují
kulturu v širokém záběru. U nás se moc knihoven, natožpak kulturních domů, nestaví. Ovšem
čeští knihovníci díky své nápaditosti tuto „mezeru na trhu“ využívají pro blaho své komunity. Stejně jako knihovníci v Dánsku poskytují
v knihovnách „přidružené kulturní a komunitní
služby“ a považují to za nedílnou součást své
práce. Jestliže čeští knihovníci na zahraničních
služebních cestách dříve vyhledávali technické
novinky, dnes se ptají po koncepcích a programech. Jedno je ovšem zajímá stále: co dělají
knihovny pro to, aby si udržely přízeň svých
uživatelů a získaly další.

Spojením staré budovy s novou se vyznačuje
i Městská knihovna v Malmö. Moderní prosklená budova vevnitř otevřená přes několik pater je
přístavbou ke starému zděnému domu. Uživatelé
běžně využívají automaty na půjčování a vracení
knih. V době návštěvy českých knihovníků probíhal v jednom z (ničím neoddělených) prostorů Kontakt na autorku: eva.svobodova@svkhk.cz
13)

Tamtéž, s. 17
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Na návštěvě v Texasu
Vanda Vaníčková
taková náhoda, že v malém městečku Shiner založili roku 1909 čeští a němečtí imigranti pivovar,
který dodnes vaří stejnojmenné a mezi místními
oblíbené pivo. Z vlastní zkušenosti musím potvrZačátkem roku 2015 jsem měla jedinečnou dit, že chutná opravdu skoro stejně jako naše.
možnost odjet na měsíc do Austinu, hlavního
města státu Texas. Během svého relativně dlouhého poznávacího a studijního pobytu jsem se
sžívala s prostředím a snažila se pochopit spojení
americký sen. Zážitek každodenní reality je cennější než definice v knihách. Číst si o rozevírajících se ekonomických nůžkách není nikdy takové
jako jezdit s žebráky a bezdomovci autobusem.
Velké zkušenosti k nezaplacení.
Texas, druhý největší stát Spojených států
amerických, který máme spojený především
s kovboji, ropou a seriálem Dallas. Texas ale nabízí mnohem víc.

Jedním z cílů mé cesty byly tamní knihovny.
Nejvýznamnější zastávku představovala „hlavní
knihovna“, Austin Public Library. Mou průvodkyní byla paní Sharon Herfurth, pracovnice
PR oddělení (Office of Programms & Partnerships). Již v e-mailové komunikaci knihovnici
nadchlo, že jsem až z daleké České republiky
a že mám zájem napsat o Austin Public Library
do našeho zpravodaje. (Pozn. Statistické okénko
s údaji o knihovně naleznete níže.) Paní Herfurth
se mnou prošla ochotně celou knihovnu, představila mě kolegům, včetně ředitelky Brendy
Branch. Českou návštěvou byli všichni potěšeni,
neboť právě Češi patří k početným skupinám imigrantů z počátku 20. století. Není proto až zase
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Se Sharon jsme si povídaly o obecné rovině
knihovnictví v Texasu. Stát rozlišuje čtyři druhy
knihoven – veřejné, univerzitní, školní a speciální (specializované knihovny ve firmách). Zástupci knihoven se spolu setkávají, což je prý vždy
velmi přínosné, nesnaží se ale konkurenčně lákat
čtenáře. Obsah fondu jednotlivých knihoven je
takový, že většinou pokryje potřeby uživatelů,
pro něž je knihovna primárně určená. Knihovníci
se v Texasu dobrovolně sdružují do organizace
Texas Library Association (www.txla.org), jež
zastřešuje metodicky, ale i legislativně vše potřebné pro knihovny, včetně hlavní texaské vize
pro knihovnictví. Organizace má zhruba 7 000
členů.
Všechny služby knihoven jsou pro uživatele zdarma. Austin Public Library nabízí mimo
klasické půjčování knížek například vzdělávací
kurzy (počítače, jazyky, moderní technologie –
Instagram, iPhoto,…), půjčování elektronických
knih či doručování knížek až domů. Poplatky se
vybírají pouze při pozdním vrácení, a to denně
$0,05 u dětských knih a $0,25 u knih pro dospělé.

OKÉNKO
Nabídka vzdělávacích kurzů je opravdu rozmanitá, knihovna se přizpůsobuje i demografickému
složení obyvatel, jež značně ovlivňuje poloha
Texasu. Stát je přímým sousedem Mexika, proto je zde velké množství španělsky mluvících
imigrantů. Mnozí imigranti tak mají možnost
zdokonalovat se nejen v angličtině, ale třeba se
připravovat i na testy pro získání amerického občanství. Sama jsem v jedné z poboček knihovny
(Little Walnut Creek Branch) hodinu Citizenship
classes pro představu navštívila. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak se Peruánec, Ind a Mexičané
snaží osvojit si znalosti, aby mohli legálně snít
svůj americký sen.

Závěrem článku bych ráda poděkovala Sharon
Herfurth za vstřícnost při našem povídání.
Dear Sharon, thank you very much, it was a great
and kind experience to meet you.
Statistické okénko:
Texas (údaje převzaty z: http://cs.wikipedia.org/
wiki/Texas)
• rozloha: 695 622 km2
• počet obyvatel: 25 145 561; 37,6 % populace
Hispánci
• velká města: Dallas, Houston, San Antonio;
hlavní město: Austin
• úřední jazyk: angličtina, španělština
• součástí unie: od roku 1845
Austin Public Library (údaje převzaty z letáku
knihovny: 2014 Fact Sheet)
• otevřena: 16. 2. 1926; očekávané otevření
nové hlavní budovy: 11/2016
• skládá se z 20 poboček + hlavní knihovna, historické centrum a obchod s vyřazenými a darovanými knížkami (angl. termín Recycled
Reads Bookstore)
• počet knihovních jednotek: 1 480 479
• registrovaní čtenáři: 497 527
• počet návštěv: 3 341 806 (r. 2013); počet
návštěv webu knihovny: 35 984 062 (za
r. 2012/2013)
• počet hodin dobrovolnické práce: 17 114
(za r. 2012/2013)
Poznámka pod čarou: Během svého výletu
jsem v Austinu navštívila ještě jednu unikátní „knihovnu“, a to LBJ Presidential Library
(www. lbjlibrary.org, prezidentská knihovna
Lyndon Baines Johnsona, 36. prezidenta Spojených států amerických). Prezidentské knihovny,
kterých je celkem 13 (z toho najdeme ještě další
dvě v Texasu – otec a syn Bushovi), jsou součástí
národního archivu (dokumenty, nahrávky) a veřejnosti slouží jako muzea přibližující dobový
kontext, osobnost a politiku prezidenta. Expozice
nezapomínají ani na rodinu a první dámu.
Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz
Web knihovny: http://library.austintexas.gov/

U NÁS • LÉTO 2015 41

OKÉNKO

Povídání o cestopisech
Zuzana Hloušková
Cestopis jako literární žánr představuje obvykle prozaický útvar popisující nějaké putování
často neznámým a teprve objevovaným prostorem. Putování je typicky ohraničeno začátkem
a koncem. Nejde však jen o holý popis toho, co
se dá během cesty vidět, ale důležitou složku
představuje také emoční zážitek pisatele, jeho
nové poznatky a zkušenosti, kterých nabyl na základě prožitého kulturního šoku. Pisatel totiž na
nové zážitky stále pohlíží prizmatem kultury své
vlasti, takže často sáhne ke srovnávání, konfrontaci a příměrům, aby si věci neznámé nějakým
způsobem zvnitřnil. A právě to je kořením každého cestopisu. Čekáme, jak si pisatel v nečekaných situacích poradí, číháme na jeho pochybení, obavy, údiv, znechucení. Toužíme, aby i nás
zaskočil něčím zvláštním, abychom i my nabyli
exotických poznatků. Za tímto účelem nás pisatel
obvykle zasype řadou detailů, zejména o svých
vizuálních zážitcích, ale řada cestopisců přidá
i chutě, vůně a zvuky. Cestopis je v drtivé většině
napsán v ich-formě a snaží se vyvolat dojem věrohodnosti, takže autor i vypravěč splývají. Nemusí to však být vždycky pravda!
Existují totiž dva typy cestopisů, cestopis reálný a cestopis fantastický. Ten se vyskytoval především v literatuře starší doby. Za první fantastický
cestopis můžeme považovat Homérovu Odysseu,
byť částečně odráží skutečné reálie tehdejšího světa. Dalším příkladem je třeba anonymní dílo Cesta
kolem světa rytíře Jana Mandevilly ze 14. století.
Nakonec sem patří i imaginárně cestopisné Gulliverovy cesty a svým způsobem i Campanellův
Sluneční stát. A jistě vás v tuto chvíli napadl i další velikán fantastické literatury, který v řadě svých
děl uplatnil konstrukci cestopisu a samotný motiv
„cestování“ nesou i názvy jeho knih – Jules Verne.
Jeho Pět neděl v balóně, Cesta do středu Země,
Cesta na Měsíc a Cesta kolem světa za osmdesát
dní jsou téměř nesmrtelné a dodnes vzbuzují zá-
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jem čtenářů i tvůrců filmových adaptací. V moderní době se fantastický cestopis vyskytuje spíš
zřídka, jeho roli vytlačila vědecko-fantastická
literatura jako taková. Nové dopravní prostředky
a další vymoženosti přispěly k tomu, že začala být
dostupná různá exotická místa, atraktivní už sama
o sobě a někdy až neuvěřitelně „fantastická“, takže nebylo potřeba si je vymýšlet.
Cestopis reálný sice nesahá tak hluboko do
historie (nebo se nedochoval), zato má mnohem
tužší kořínek. Málokdo ví, že bohatou tradici cestopisů reálných má literatura arabská a hebrejská.
Jejich pisatelé objevovali – pro nás paradoxně –
neznámou Evropu. O jejích krásách vč. Prahy se
můžeme dočíst třeba v díle Ibráhíma ibn Jákúba
z 10. století. K rozkvětu dokumentárně pojatého
cestopisu přispěla především renesanční doba,
kdy se docela hojně cestovalo, a samozřejmě také
zámořské objevitelské cesty. Nelze nezmínit proslulý cestopis Milion od Marca Pola z jeho obchodní cesty do Číny a Indie, byť v poslední době
někteří badatelé o jeho pravdivosti rádi spekulují.
O první anglické kolonii ve Virginii pojednává
Pravdivá zpráva kapitána Johna Smitha z roku
1608. Podle cestovních deníků anglického mořeplavce J. Cooka pak vzniká tradice „cest kolem
světa“. K větší subjektivitě popisů se pak přiklání
Sternova Sentimentální cesta přes Francii a Itálii.
Na noetický účinek cestopisu kladl důraz Goethe
v Italské cestě. Cestopisný syžet si pak vypůjčil
i G. Byron do své Child Haroldovy pouti. Čistá forma literárního cestopisu se časem opouští,
mění se spíše v útvar publicistické tvorby, především v novinovou či filmovou reportáž. Slovní
vyjádření často doprovází bohatá obrazová příloha, do popředí se dostávají jiné aspekty cesty,
především dopravní prostředky, a cestování se
tak přibližuje sportovním disciplínám.
Česká literatura se může pochlubit poměrně
bohatou cestopisnou tvorbou. První český cesto-
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pis vznikl už za dob Karla IV. a jeho autorem je
údajně panoš Jaroslav, vyslaný jakožto člen královské delegace do francké říše. Mnohem víc je
však pro širší zeměpisný záběr ceněno Putování
pana Lva z Rožmitálu od Václava Šaška z Bířkova. Velkou tradici mají u nás i cestopisná díla zaměřená na Blízký východ, popisující především
putování k Božímu hrobu. Zlatou érou cestopisu
je podobně jako ve světě doba renesanční. Zmiňme za všechny Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, který dokázal vedle didaktického popisu
zapojit i vtip a humor. Barokní doba je sice považována za „temnou“, ale kupodivu přála cestopisům. Pisatelům se podařilo dostat do zámoří,
Amazonie, do Číny, na Island, do Íránu či Laponska. Důkazem budiž obsáhlý cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678-1682 o cestě za
Alpy a Pyreneje. Ukázku z něj a ještě z dalších 21
cestopisů vzniklých v 17. století zahrnuje antologie s názvem Česká touha cestovatelská.
Cestování bylo také příznakem českého romantismu a děl K. H. Máchy, ať už jde o Pouť
krkonošskou nebo deníky z cest do Itálie. Později
nastupuje éra tzv. malých cestopisů, třeba v podobě Nerudových fejetonů nebo „obrázků“ z cest
(V. Hálek, J. Havlíček, J. V. Sládek, S. Čech).
Za dobrodružstvím se pak vydal J. Wünsch
v knihách Po souši a po moři, Za oceánem či
Mezi mohamedány. Cestopisům se věnoval
i J. S. Guth-Jarkovský, známý spíš jako autor
pravidel společenského chování. V 80. a 90. letech 19. století vydal v časopise Květy celou řadu
článků ze svých četných zahraničních cest do
Španělska, Řecka, Německa, Francie, Švédska,
Finska, Portugalska, Bosny a Hercegoviny, severní Afriky, Malé Asie, USA a Kanady. Máme však
i reprezentanta imaginárního cestopisu a tím není
nikdo jiný než S. Čech a jeho Pravý výlet pana
Broučka do Měsíce. Dvacáté století však přineslo
už zmíněný reportážní směr cestopisu, kterému
se věnovaly např. M. Majerová a M. Pujmanová.
Odlehčenou formu cestopisu, blízkou črtě, pak
u nás do literatury vnesl K. Čapek se svými Italskými a Anglickými listy. Nekonvenčně pojal svůj
cestopis i J. Werich a básník M. Holub. Zemím
jako Čína a Japonsko se věnoval A. Hoffmeister.
Důrazem na dokumentárnost a oslavou značky

Tatra se proslavila autorská dvojice J. Hanzelka
a M. Zikmund. Přičiněním M. Stingla se rozvinul i cestopis etnografický. Existoval ve světě už
dříve, za předchůdce etnografického cestopisu se
považují Dopisy ruského cestovatele, kde podal
N. M. Karamzin encyklopedický popis kultury
i každodenního života v západní Evropě počátku
19. století. Také J. V. Daneš vydal badatelsky pojaté cestopisy z Jávy, Austrálie a Cejlonu. Stinglův Poslední ráj se však dočkal značné publicity
i na televizních obrazovkách.
V české literatuře se vyvinul i tzv. básnický
cestopis, představující sbírky lyrických básní z pobytu mimo domov. Taková díla můžeme zaznamenat u J. V. Sládka, J. Vrchlického či J. Machara
a později J. Hory či K. Biebla, jehož sbírka S lodí,
jež dováží čaj a kávu patří k nesmrtelným evergreenům. Na tuto linii „turistické lyriky“ pak navazují někteří spisovatelé v době normalizace, kdy
cestopis ustupuje značně do stínu politické přízně,
např. P. Skarlant či M. Florian. K tomuto proudu
bychom mohli zařadit i porevoluční dílo S. Fischerové Evropa je jako židle Thonet, Amerika je pravý
úhel, označované jako „poetry reading tour“.
Období po sametové revoluci, kdy se lidem
otevřely hranice a bylo možné svobodně vycestovat kamkoliv, nepřineslo utlačovanému literárnímu žánru tolik očekávanou obrodu, alespoň ne
hned. Zájem byl především o nejrůznější průvodce, bedekry, rádce a slovníky. Najednou je tu celá
generace „cestovatelů“, kteří píší o svých zážitcích. Nový trend výstižně zachycuje třeba L. Forejt ve svém deníku cestovatele s názvem Do světa to není daleko. Cestování může být i součástí
nějaké profese, jak vystihl P. Braňka v Kuchařem
na lodích Československé námořní plavby. Anebo se cestovatelství stává samotným povoláním
či náplní života. Cestování je můj život, prohlašuje třeba Leoš Šimánek ve svém vyprávění o plavbě na plachetnicích Tichomořím a na člunech
divočinou severní Kanady. Jižní Amerikou nejen
na motocyklu nás zase provede v několikadílném
cestopisu P. Macourek. Značné popularitě se těší
jeden z největších českých mořeplavců R. Krautschneider, který ve své poutavé knize Plachetnicí
kolem světa pro pírko tučňáka popisuje plavbu
kolem světa v antarktickém pásmu, přistání na
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pustých ostrovech, ale i barvitost Austrálie, Afriky, Jižní Ameriky a polárních stanic. Známé jsou
také CestoSpisy Petra Horkého, který procestoval
celý svět, byl na severním pólu, objevil potopené lodě v okolí Malediv, přešel pěšky Grónsko,
potápěl se se žraloky i stoupal na horské vrcholy
a v knize zveřejnil výběr nejúspěšnějších článků
z magazínu Žlutý.
Zdá se, že cestopis a sekundární literatura
o cestovatelích zažívá v posledním desetiletí svou
malou renesanci. Jak si jinak vysvětlit boom, kdy
se vydávají v nových edicích díla středověkých
a barokních cestovatelů (třeba zmíněný Černín)?
Znovu se do popředí zájmu dostává třeba E. Holub (Emil Holub: cestovatel, etnograf, sběratel od
M. Šámala z roku 2013) nebo se pátrá po neznámých cestovatelích (Hanák na Pacifiku: zapomenutá osobnost Františka Pospíšila nebo Enrique
Stanko Vráz: záhadný cestovatel fotograf). A světlo světa spatřují i kritická vydání cestopisů, jako
např. Sbohem, condottiere!: deník cesty Simonetty Buonaccini od hradecké badatelky N. Mlsové.
Regionálně je pak zaměřena přehledová publikace Cestovatelé a dobrodruzi Pardubického kraje
J. Rodra. Vychází znovu Čapkovy Anglické listy,
které se dokonce dostaly do 30 nominovaných
titulů v anketě o nejzajímavější české cestopisy
všech dob, pořádané v roce 2008 Hedvabnoustezkou.cz a časopisem GEO, stejně jako Třicet let
na zlatém severu Jana Welzla. Znovu se vrací
Legenda H+Z, přinášející výběr toho nejlepšího
z cest Hanzelky a Zikmunda, upravený a doplněný o vzpomínky po více než padesáti letech.
A objevují se i krásy samotného Česka. Možná
trochu provokativně o naší vlasti píše Z. Michora
ve své knize Český Honza: maringotkou napříč
republikou. K oblíbeným patří i poeticky pojaté
dílo Cestou necestou českou krajinou V. Větvičky. Už 20. dílu knižní verze se dočkala také
série Toulavá kamera trojice reportérů M. Podhorský, I. Toušlová a J. Maršál, vytvořená podle
oblíbeného televizního pořadu (a nyní existuje
i jako desková hra). Pokračuje i linie etnografická, k níž se hlásí třeba dvojice V. Kozák a V. Nedbálek (Dopisy z Brazílie, 1998). Znovu se ozývá
M. Stingl a jeho Ostrovy krásy, lásky a lidojedů
vycházejí ve dvou dílech. Nového vydání se do-
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čkal i světoznámý cestopis Smutné tropy (2011)
francouzského etnologa a zakladatele moderní
antropologie Clauda Lévi-Strausse. Rozmáhajícím se subžánrem jsou katalogy fotografických
či etnografických výstav a stálých expozic, za
všechny třeba Kolem světa: sbírka fotografií
z cest Josefa Kořenského v Náprstkově muzeu
asijských, afrických a amerických kultur, který
připravili J. Todorová a J. Chovaneček.
Cestopis si získal zpátky pozornost čtenářů.
Mezi nejlepšími knihami roku 2010 portálu iLiteratura se vyskytuje románový cestopis Hora
duše čínského autora Gao Xingjiana, nositele
Nobelovy ceny za literaturu. Za nejlepší cestopisnou publikaci označila česká odborná veřejnost
knihu Albánie, kráska se špatnou pověstí autorů
M. Náplavy a P. Horkého. Kolekce nejúspěšnějších deseti cestopisů M. Kratochvíla vyšla nedávno na DVD. K nejčtenějším knihám patří Češi
patří k Vídni autora J. Kamene, ve které se mj.
dozvíme, kde by byla Vídeň bez Čechů, odkud
se ve Walhalle německých hrdinů vzal Žižka, jak
se Čechům ve Vídni nadávalo nebo že Sigmund
Freud sbíral houby českým způsobem a že na
rubu vídeňského úmrtního oznámení si přečtete
recept na štrúdl.
Stále se také hledají nové způsoby, jak cestopisy ozvláštnit. Začínají se objevovat různě
pojaté „netradiční“ cestopisy, spojené s bohatou
fotografickou přílohou, kuchařskými recepty, příhodami.
Svými cestopisy „pro ženy“ se např. prosadila
Zuzana Francková, která obohatila své vyprávění
o užitečné rady a praktické tipy, kde nakupovat,
čemu se vyhnout apod. Její cestopisy Holandské
prázdniny a Římské prázdniny jsou beznadějně
vyprodané. Vydávají se cestopisy i čistě obrazové, ve fotografiích (Nepál, Švýcarsko) a cestovní
deníky (Mexická noc, Ať se děje cokoli, hlavně
neutíkat: průvodcem na safari aj.). Cestopisy
najdeme také na internetu, např. portál Cestujeme Evropou na www.cestujeme.name nebo
www.cestopisy-online.cz.
Za řadou vydávaných cestopisů stojí známé
osobnosti, jejichž jméno přitáhne patřičnou pozornost, např. moderátorka Anife Ismet Vyskočil
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Hassan, která v letošním roce přišla s cestopisnou
kuchařkou To jsem já, Anife: jídlo, pití, cestování, ve které nás zavede mj. do Maroka, Tuniska, Bosny a Hercegoviny, Turecka a Bulharska.
V půjčovnách je rezervovaná na měsíce dopředu.
Jan Schmid zase obohatil svůj cestopis Nejen
prstem na mapě o pohled do zákulisí Studia Ypsilon během jeho zahraničního turné. Pro mě je
však stále nejlepším cestopisem ze všech Výlet do
Portugalska písničkáře J. Buriana. Snad proto, že
jsem si tuto zemi zamilovala stejně jako on a že
ze stránek na vás dýchne ono pověstné saudade,
a ne žádné komerční turistické informace. Zřejmě
právě tato láska mě vedla k založení ClubCafé
Pessoa, pojmenovaném po slavném portugalském básníkovi, a jednou třeba právě v něm zazní
autorské čtení z Burianovy knížky, která loni vyšla už ve druhém vydání.
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Sekce veřejných knihoven SKIP
Gabriela Jarkulišová
Když se v devadesátých letech obnovovala
činnost SKIP, možná jsme ani netušili, co všechno
se bude v českém knihovnictví v následujícím období odehrávat. A že toho nastalo opravdu hodně.
V roce 1994 přišlo období tzv. divoké transformace. Knihovny, které dosud zřizoval stát, resp.
okresní úřady, byly houfně, neuspořádaně a hlavně za různých podmínek převáděny pod města
a obce. Mnohá města nebyla na tuto situaci mentálně ani fyzicky připravena a začalo docházet
k řadě excesů. Některé knihovny byly existenčně
ohroženy, knihovníkům hrozilo propouštění, občanům ztráta služeb. A právě to vyvolalo založení
samostatné sekce v rámci SKIP.
Transformaci veřejných knihoven od úrovně
okresů níže se nakonec podařilo zvládnout především díky obrovskému nasazení, neúnavnému
apelování směrem ke starostům a obecně vedení
měst a obcí, ale také mnohdy i díky vysvětlování nám knihovníkům, a to právě lidmi činnými
v této sekci (jmenujme zde například kolegyně

z jižních Čech - Danu Wimmerovou, Milenu Kodýmovou; ale i mnohé další).
Nová situace však vedla na některých místech
k zpřetrhání kolegiálních i pracovních vztahů,
byly rušeny střediskové systémy, neexistovalo
systematické vzdělávání. Regionální funkce se
v některých částech republiky zcela přerušily.
Novým podmínkám nevyhovoval ani stávající
knihovní zákon z padesátých let.
Jedním z dalších vytčených cílů naší sekce
bylo tedy dále navazovat a udržovat kontakty
mezi knihovníky, pracovat intenzivně na legislativě, udržovat kontakty v Poslanecké sněmovně
i orgánech státní správy. Jako podstatná se jevila
soustavná spolupráce se samosprávou a také neúnavné informování občanské veřejnosti o roli
veřejných knihoven. Hledali jsme také možnosti
permanentního vzdělávání knihovníků.
Když procházím zpětně toto období a zamýšlím se nad uváděnými cíli, musím konstatovat,
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že mnohé z nich jsou stále platné, že na udržení dosaženého je stále práce plno! Ano, máme
knihovní zákon z roku 2001, knihovny už jsou
většinou pevnou součástí městské infrastruktury
a ono hrozivé masivní rušení veřejných knihoven
se dnes nejeví jako reálné. Přišly ale nové situace – v legislativě, v naší knihovnické komunitě
a především ve společnosti. A tak i lidé v Sekci
veřejných knihoven připravují řadu aktivit, které
tyto změny reflektují.
Standardy VKIS, komunikace s krajskými knihovnami, akcentace výkonu regionálních funkcí, aktivní účast v celostátní soutěži
Knihovna roku, resp. Vesnice roku, kde působí
řada členů sekce v pozici komisařů – krajských
i celostátních. Pořádání akcí typu Knihovnická
dílna nebo workshop pro metodiky, spolupráce
na koncepčních materiálech českého knihovnictví, vyhlašování celostátních akcí Březen - měsíc
čtenářů, Týden knihoven - to všechno je Sekce
veřejných knihoven SKIP dnes. A pokud vás zajímají ty nejaktuálnější problémy, podívejte se
třeba na náš web. Srdečně zveme!

Jasně, od devadesátých let jsme se všichni
posunuli. Komunikujeme elektronicky, sdílíme,
zahlcujeme své e-mailové schránky denně řadou
informací. Přesto je to nejdůležitější, co pro mne
představuje SKIP a Sekce veřejných knihoven,
setkávání. Obyčejné lidské potkávání s lidmi, které baví stejné věci jako vás, které trápí stejné profesní problémy. Setkávání s komunitou lidí, kteří
svou práci berou vážně a mají ji rádi. A neskromně si myslím, vlastně to z osobní zkušenosti vím,
že právě Sekce veřejných knihoven je prostředí,
kde se tvoří nejen profesní, ale i osobní přátelství.
Ať to zní, jak chce pateticky, sama jsem právě tady
potkala řadu lidí, které dnes počítám mezi své přátele. A jen doufám, že oni to vnímají stejně. 
Pokud máte chuť se „bavit“ knihovnictvím
i nad rámec své běžné pracovní náplně, zkuste to
s námi. Jsme tady…
Kontakt na autorku: sefova@knihovna-kh.cz
Informace o sekci (na webu SKIP):
http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven

Sekce pro služby SDRUK
- platforma pro výměnu zkušeností
Ivo Kareš
Sekce SDRUK pro služby byla založena
v únoru 2013 jako nejmladší ze sekcí tohoto sdružení. Záměrem bylo vytvoření prostoru k výměně
zkušeností při řešení problémů, se kterými se setkávají pracovníci služeb většiny knihoven, podchycení témat a situací, které jsou živé a aktuální.
V tomto směru se ovšem nemohlo jednat o novou,
originální myšlenku, naopak, nově vzniklá sekce
ve své činnosti navazuje na dlouhodobou práci
Komise pro služby při NK ČR.
Výběr z uvažovaných problémových okruhů:
• nepřizpůsobiví občané: možnosti vykázání
z objektů, omezení přístupu ke službám, využití ochranky, spolupráce s policií…

46 U NÁS • LÉTO 2015

• přístup k internetu v knihovnách: omezení
přístupu k některým stránkám či službám, děti
a internet, wifi v knihovnách…
• autorský zákon v praxi knihoven
• elektronické dodávání dokumentů
• meziknihovní výpůjční služba
• registrace čtenářů: ochrana osobních údajů,
osobní doklady, přístup k cizincům, online registrace a elektronický podpis, možnosti sdílení registrace a služeb s jinými knihovnami či
institucemi
• e-knihy
• vymáhání pohledávek
• platební systémy: online platby, platební karty,
uživatelská konta, virtuální peněženky, mobil-
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ní platby…
lerijní knihovny, knihovny ústavů AV. Bylo zjiště• správa a ochrana knihovního fondu: systémy no, že celkové náklady na poštovné MVS se v celé
zabezpečení, zkušenosti s RFID, samoobsluž- ČR pohybují mezi 7 8 mil. Kč ročně:
né výpůjčky, návratové boxy, volné výběry knihovna / knihovní síť / region částka (Kč)
a elektronické katalogy…
521 700
• zpřístupnění knihovních služeb handicapova- Národní knihovna
Národní technická knihovna
223 100
ným uživatelům
Národní lékařská knihovna
30 000
Ustavující jednání sekce se konalo 12. 11. 2013
8 600
v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějo- Národní pedagogická knihovna
vicích (24 účastníků z 21 knihoven a institucí).
muzejní a galerijní knihovny
100 000
Činnost sekce v roce 2014 se nesla ve znameuniverzitní knihovny
633 293
ní meziknihovních výpůjčních služeb. Na základě
ústavy
AV
135
355
pověření 31. zasedání Ústřední knihovnické rady
ČR byla na půdě sekce zahájena jednání o mož- Jihočeský kraj
685 468
nostech optimalizace systému MVS.
Jihomoravský kraj
428 408
Diskuse nebyla omezena pouze na Sekci pro
Karlovarský
kraj
618 408
služby SDRUK, k jednání byli přizváni zástupci
269 451
městských, vysokoškolských, akademických, mu- Královéhradecký kraj
zejních a galerijních knihoven. Rozšířené jednání Liberecký kraj
233 324
Sekce pro služby proběhlo 15. dubna 2014 v Praze. Moravskoslezský kraj
753 275
Na základě závěrů z tohoto setkání byl v Ná- Olomoucký kraj
615 785
rodní knihovně ČR zpracován návrh úprav Meto- Pardubický kraj
501 639
dického pokynu pro poskytování meziknihovních
Plzeňský
kraj
191
000
služeb v České republice a diskuse nad ním byla
17 906
hlavním bodem podzimního jednání sekce, které Praha
se uskutečnilo 6. listopadu 2014 v Praze. Dalšími Středočeský kraj
460 000
body jednání byly informace o možnostech vyu- Ústecký kraj
195 904
žití Virtuální polytechnické knihovny pro MVS
Kraj Vysočina
246 648
včetně propojení se Souborným katalogem ČR.
Zlínský kraj
618 044
Další část listopadového jednání sekce byla
celkem
ČR
7
487 308
věnována problematice půjčování e-knih v českých knihovnách: byly prezentovány služby
a platformy, které v současné době půjčování
e-knih umožňují, včetně praktických zkušeností
z jednotlivých knihoven (eReading v Jihočeské
vědecké knihovně, e-knihy v češtině a slovenštině v UK v Praze, Levná knihovna a Ebrary ve
Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje).
Jako podklad pro získání tvrdých dat v souvislosti s diskusí o optimalizaci MVS a zajištění financování zorganizovala Sekce pro služby v 1. pololetí 2014 rozsáhlý celorepublikový průzkum
nákladů na poštovné MVS. Do průzkumu byly zahrnuty veřejné knihovny ve všech krajích, ústřední
knihovny, knihovny vysokých škol, muzejní a ga-

Podrobné výsledky průzkumu byly prezentovány na konferenci Knihovny současnosti a zveřejněny na webu SDRUK.
Optimalizace meziknihovních výpůjčních
služeb zůstane v ohnisku zájmu činnosti sekce
i v letošním roce. Rádi bychom se ale věnovali
i dalším aktuálním tématům, pro příští jednání
chystáme například diskusi nad právním zdůvodněním některých poplatků v knihovnách.
Nechtěli bychom omezovat témata projednávaná v Sekci pro služby jenom na členské
knihovny SDRUK. Pokud některá z menších
veřejných knihoven bude řešit problém se širším
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místní podnikové prodejny. Muzeum Becherovky
knihovníci opouštěli s úsměvem na tváři a vydali
se na procházku centrem města, doprovázenou zajímavým výkladem pí Gerdy Lorenzové. Další den
začal exkurzí po budově knihovny, která byla otevřena koncem r. 2005. Zájemci si prohlédli mimo
jiné i překrásné oddělení pro děti, čítárnu periodik,
regionální knihovnu, oddělení pro handicapované
nebo A-klub, což je speciální oddělení pro všechny milovníky hudby, filmu, alternativního umění,
deskových her, sci-fi a fantasy aneb, jak hlásají
webové stránky karlovarské knihovny, místo pro
všechny lidi s fantazií.

dopadem, může jej prostřednictvím „své“ krajské Kontakt na autora: kares@cbvk.cz
knihovny dát jako podnět pro projednání v sekci. Informace o sekci (na webu SDRUK):
Zápisy z jednotlivých jednání jsou k dispozici na
http://www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/
webu SDRUK.
sekce-pro-sluzby/clanek/sekce-pro-sluzby/

Zasedání Sekce SDRUK pro bibliografii
Zdeňka Mikulecká
Každoroční zasedání členů Sekce SDRUK pro
bibliografii se letos konalo již po sedmadvacáté,
tentokrát v Krajské knihovně v Karlových Varech
ve dnech 13.–14. dubna 2015.
V úvodu přivítal všechny účastníky zasedání
ředitel Krajské knihovny Karlovy Vary PaedDr.
Vratislav Emler. Předsedkyně Sekce SDRUK pro
bibliografii a ředitelka SVK HK Mgr. Eva Svobodová představila program jednání, které také po
celou dobu moderovala.

Na programu dvoudenní pracovní schůzky bylo
vyhodnocení kooperačního systému ANL za rok
2014 a plán realizace projektů v roce 2015. Následovala problematika excerpční základny, a to
jak regionální, tak týkající se projektu VISK 9/1.
V rámci tohoto bodu byla vyhodnocena anketa mapující zasílání záznamů článků do báze ANL. Na
otázky, zda jsou do báze ANL posílány všechny záznamy zpracovaných článků, nebo pouze jejich výběr a zda je prováděn výběr z periodik, odpovědělo
všech 12 oslovených knihoven. Z ankety vyplynulo,
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že většina knihoven zasílá články do báze ANL výběrově, avšak výběr z periodik provádí méně než
polovina.
Dalším bodem programu byly informace o činnosti pracovní skupiny pro analytickou bibliografii
za uplynulý rok a její záměry pro rok letošní, a to
včetně informací o stavu přípravy koncepce článkové bibliografie ČR. Byl zde předložen, diskutován
a nakonec i odsouhlasen návrh vize dalšího vývoje
článkové bibliografie. Konečná verze vize bude vystavena na webových stránkách SDRUK, teze vize
budou také poslány Ústřední knihovnické radě.
Setkání bylo také věnováno přípravě Kolokvia
českých, moravských a slovenských bibliografů,
které se uskuteční v říjnu 2015 v Jihočeské vědecké
knihovně v Českých Budějovicích. Bylo vybráno
pět zajímavých témat: Rybníkářství a lesnictví v regionální literatuře a bibliografii, Poslední renesanční osobnost regionu, Česko-slovenské vztahy
ve sportu, Mecenáši mezi Čechy a Slováky a Regiony na hranici.
Došlo i na rekapitulaci situace kolem Slovníku
českých knihovníků, jehož vznik byl původně iniciován právě Sdružením knihoven a který v loňském
roce přešel pod správu NK. Nyní je tedy slovník
v novém kabátě – v systému Aleph –, který nabízí
uživatelsky příjemnější prostředí a umožňuje vyhledávání podle různých kritérií.
Informace o tištěných bibliografiích vydaných
v r. 2014 přednesla Mgr. Anna Vitásková z Vědecké knihovny v Olomouci, poté jednotliví členové
sekce prezentovali příspěvky na téma bibliografické činnosti členských knihoven a stavu bibliografie
v jednotlivých krajích.

Účastníci zasedání si po dlouhých jednáních ale
našli čas také na zábavu. První den měli možnost Kontakt na autorku: zdenka.mikulecka@svkhk.cz
navštívit Muzeum Jana Bechera, které se ve měs- Informace o sekci (na webu SDRUK):
http://www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/
tě nachází v místě původní továrny. Po zhlédnutí
sekce-pro-bibliografii/clanek/sekce-pro-bibexpozice a videoprojekce a prohlídce historických
liografii/
sklepů následovala ochutnávka a také návštěva

Není valná jako valná aneb Valná hromada
SKIP 08 Východní Čechy 2015
Kateřina Hubertová
V úterý 10. 3. 2015 se v sále Městské knihovny Nové Město nad Metují konala valná hromada
SKIP 08 Východní Čechy.
Kromě obvyklých bodů programu - závěrečná
zpráva za rok 2014, plán na rok 2015, hospodaření… - přišly na řadu také některé významné
otázky ohledně samotného fungování SKIP ČR.
Dnem 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který komplexním způsobem upravuje právní postavení
dosavadních občanských sdružení, nově spolků.
Jedná se tedy o věc, která se bezprostředně týká
i fungování Svazu knihovníků a informačních
pracovníků ČR. Valná hromada měla ukázat,
jaký je názor řadových členů na otázky plynoucí
z nového občanského zákoníku ohledně stanov
SKIP ČR. Výsledky hlasování byly předány do

Prahy předsednictvu SKIP ČR. Konečnou podobu stanov bude po zapracování výsledků z celé
republiky schvalovat velká valná hromada SKIP
ČR v roce 2016.
Další bod novoměstského setkání byl víceméně tradiční. Bylo nutné zvolit Čtenáře roku 2015
východních Čech. Pro letošní rok se hledal Táta
čtenář. Všichni přihlášení tátové byli představeni medailonkem a poté byl náhodně losem určen
kandidát SKIP 08 do celostátního poměřování.
Stejně jako loni Čtenářská rodina, tak i letošní
Táta čtenář pochází z Chrudimi. Vítězného Tátu
čtenáře východních Čech do soutěže nominovala
Městská knihovna Chrudim a stal se jím MUDr.
Robert Fürbach. Chrudimské knihovně byly pro
vítěze předány dary a ta zajistila jejich slavnostní
předání.
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Pan MUDr. Robert Fürbach navštěvuje
knihovnu v Chrudimi již celých 30 let. Pro svého syna je skvělým vzorem čtenáře, neboť do
knihovny chodí pravidelně. A jelikož je to gynekolog, pravděpodobně pomohl na svět dalším
desítkám čtenářů. Táta čtenář východních Čech
uspěl i v poměřování celostátním! Jako celostátní
vítěz byl představen 14. 4. 2015 v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera. Spolupartnerem letošní akce byla Liga
otevřených mužů, na jejichž webu o akci naleznete též zprávičku.1)
Po představení Táty čtenáře se ale opět vraťme k programu valné hromady. Posledním bodem
byla přednáška Mgr. Jana Táborského na téma
O češtině. Právě knihovníci si uvědomují, že úroveň češtiny klesá. Proč s nápravou nezačít u sebe?
Lektor vybral to nejzajímavější z problematických
jevů v pravopise, gramatice a stylistice češtiny.
Upozornil také na pomůcky, které lze v případě
pochybností použít. Jedná se o Internetovou jazykovou příručku ÚJČ AV ČR, která je dostupná
na webu: http://prirucka.ujc.cas.cz. Pro úpravu
dokumentů zpracovaných textovými procesory
je vhodné řídit se dle ČSN ISO 6910 (Úřad pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, www.unmz.cz). Účastníci bouřlivě diskutovali, dotazovali se a i snaživě plnili „češtinářská“ cvičení od lektora. Téma knihovníky chytlo
1)

dnešních čtyř krajů. V roce 2015 pokrývá dva ků. Milými hosty byly i kolegyně ze Semil (dříve
kraje a zasahuje do třetího (kraj Pardubický, Krá- Východočeský kraj, nyní Liberecký), které s selovéhradecký a část Kraje Vysočina).
bou přivezly alba s fotografiemi ze společných
akcí.

a ohlasy dokonce volaly po pokračování. Proč ne?
SKIP 08 každým rokem pořádá odborné semináře
a čeština může být opět náplní některého z nich.
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
Web SKIP 08: http://skip.knihovnahk.cz/

Tátou čtenářem 2015 se stal MUDr. Robert Fürbach. Liga otevřených mužů [online]. [cit. 2015-05-11]. Dostupné
z: http://ilom.cz/novinky/info-servis/tiskove-zpravy/tatou-ctenarem-2015-se-stal-mudr-robert-furbach/

Setkání knihovnických seniorů tří krajů
Kateřina Hubertová
V úterý 24. 2. 2015 byla v sále Knihovny města Hradce Králové uspořádána mimořádná akce
– setkání knihovnických seniorů tří krajů. Proč
vlastně tří krajů? To se musíme vrátit trochu do
historie. Ustavující sjezd Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (dále jen
SKIP) se konal 7. dubna 1990 v Městské knihovně v Praze. Pod jeho vedením vznikaly další,
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menší regionální spolky a zájmové sekce. Společným cílem bylo obnovení statutu dobrovolné
zájmové organizace, která by v plném rozsahu
navázala na činnost SKIP, protiprávně zrušeného
v letech 1969-1970, a pokračovala v ní. V roce
1990 SKIP 08 region Východní Čechy kopíroval
plochu tehdejšího Východočeského kraje. Východočeský kraj byl rozsáhlý a zahrnoval území

Populace stárne a seniorů je stále více. Senioři jsou pro knihovny jednou z preferovaných
cílových skupin, jsou pravidelní a nejvěrnější návštěvníci knihoven. Chtějí svůj volný čas trávit
aktivně, mají chuť se něco dozvědět a hledat nové
podněty. Proto připravují knihovny pro seniory
řadu nových služeb a akcí. A knihovničtí senioři
nejsou výjimkou.
V roce 25. výročí vzniku nového SKIP jsme
si položili otázku - co dělají knihovny pro své
vlastní knihovnické seniory? Nebylo by hezké
uspořádat setkání bývalých skipových kolegů?
Myšlenku živila po celý loňský rok kolegyně Božena Blažková a realizovat ji začal RV SKIP 08
na podzim 2014. Příprava byla poměrně dlouhá
a náročná. Bylo nutné oslovit knihovny, které jsou institucionálními členy SKIP, a krajské
knihovny s žádostí o pomoc při dohledávání
bývalých zaměstnanců/knihovníků/skipáků. Neexistuje přehled o knihovnících po odchodu do
důchodu. Cílem setkání bylo ukázat možnost, jak
být dál zapojen do aktivit kolem knihoven, knihovníků a kultury i po odchodu ze zaměstnání.
Knihovníci totiž duší knihovníky zůstávají.
Na setkání dorazilo 45 účastníků a dalších 15
se omluvilo pro nemoc. Na programu byly aktivity SKIPu celostátního i východních Čech, aktivity pro knihovnické seniory a vize toho, jak by
mohl vypadat regionální klub seniorů-knihovní-

Akce SKIP 08 pro seniory v roce 2015
• 24. 2. 2015 - Setkání bývalých knihovníků tří
krajů (Knihovna města Hradce Králové)
• 2. 4. 2015 - Setkání bývalých profesionálních knihovnic z Jičínska (Knihovna Václava
Čtvrtka v Jičíně)
• 16. 4. 2015 - Literární vycházka po Hradci
Králové (provázel Mgr. Jan Pěta)
• září - Podzimní cestovatelské setkání (s cestovateli manželi Čejkovými)
• listopad - Společné posezení s bábovkou
a štrúdlem „Čteme pro sebe i pro druhé“
Termíny podzimních akcí budou včas zveřejněny a naleznete je i na webu SKIP 08.
Zároveň by měl SKIP 08 velký zájem o jakékoliv materiály vztahující se k historii regionální
organizace SKIP (fotografie, pozvánky, plakáty
apod.), které by mohl použít ke kompletaci historie SKIP Východní Čechy. Nemusí se jednat
o originály, ale dostačující jsou i materiály v naskenované podobě. Patronkou a hlavou východočeských knihovnických seniorů je „naše paní Božena“ Blažková.  Pokud se chcete zapojit, máte
nápad, vzpomínku… prosím, napište! Kontakt:
b.blaza@seznam.cz . Jste vítáni!
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
Web SKIP 08: http://skip.knihovnahk.cz/
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Mgr. Iva Havlová,
vedoucí Městské knihovny
Kostelec nad Orlicí
Vanda Vaníčková
V knihovně nejsou ukryty pouze knižní poklady a literární skvosty, ale i energičtí a kreativní lidé, jako například Iva Havlová. Vedoucí
knihovny, manažerka výstav, vernisáží a občas
i čert či jiné strašidlo, kterého je při akcích pro
děti třeba.
Vzpomenete si na svou úplně první návštěvu
knihovny?
Byly mi 4 roky a neuměla jsem číst. Chodila jsem za tetou do závodní knihovny Primona
v České Třebové. Kromě knížek byl v knihovně
klavír a moc pěkně hrál, takže lákavé prostředí
pro malou holku.

Čím umělce lákáte?
Přiznám se, že svou urputností a odvahou
„zeptat se“, když je třeba potkám náhodně v nějakém městě České republiky. Občas to však vyžaduje trochu malého detektivního pátrání, kde
se onen člověk pohybuje.

Mimo to, že se věnujete známým umělcům,
pracuje vaše knihovna i s fenoménem multikulturality.
V Kostelci se nachází uprchlické centrum.
Setkáváme se tedy nejen s cizinci, pro které se
snažíme připravit program, ale hlavně s domorodými obyvateli, jejich názory, předsudky a nepochopením. Multikulturní osvěta je dlouhá cesta.
Tam se zrodila myšlenka stát se knihovnicí?
(Pozn. O tak trochu jiných službách knihovny
Nejen myšlenka, ale i realita. Od 16 let jsem
v Kostelci nad Orlicí více v příštím čísle zpravoprávě v České Třebové půjčovala místo tety.
daje v článku Domácí versus hosté.)
Kvůli knihovně mě po 3 roky pouštěli učitelé
dřív ze školy. Musím ale říct, že velmi ochotně. Máte nějaký čtenářský tip na poutavou knížku?
V knihovnictví jste doteď. Jiné zaměstnání
Já, poutník, autor Terry Hayes. Je to něco
Vás nelákalo?
mezi thrillerem a románem s dobrým českým
Dřív určitě ne. V posledních deseti letech jsem
překladem. Jen upozornění, že se nejedná o „čtenašla zalíbení ve fyzioterapii nebo obecně sociální do postele“. Chvílemi trochu morbidní, ale
ní oblasti a službách. I když velkou nevýhodou
neméně zajímavá je naše knížka Černá kronika
těchto povolání je hrozící syndrom vyhoření.
posla z Pohoří, která mapuje úsměvné i vážnější
Během 11 let, co jste v Kostelci nad Orlicí, mo- chvilky z let 1886 až 1916.
notónní režim ale nepociťujete…
Mám ráda kreativní lidi, posouvají mě dál. Kontakt na autorku rozhovoru:
Snažím se jimi obklopit i v knihovně. Ať už
VandaV@seznam.cz
v týmu zaměstnanců, nebo z řad hostů. V naší Kontakt na dotazovanou: knihovna@biblio.cz
výstavní síni jsme vystavovali například Františ- Web knihovny: http://mk.kostelecno.cz/
ka Skálu nebo Matěje Formana.
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Knihovnická dílna zve do Jičína po devatenácté
Jana Benešová
Ve dnech 8.–10. září 2015 proběhne další
z knihovnických dílen v rámci festivalu Jičín
– město pohádky. Motto letošního ročníku zní
Regionální inspirace a v tomto duchu se ponesou
i všechny tři dny akce.
První den bude zahájen vycházkou na místní
hřbitov, kde přítomné provede PhDr. Eva Bílková
ze Státního okresního archívu v Jičíně. Ve spolupráci s AFS Mezikulturní programy, o. p. s., Jičín
knihovníci nahlédnou do živé knihovny. Knihami
budou v tomto případě maminky místních studentů hostících spolužáky ze zahraničí, které budou
se čtenáři - účastníky dílny - sdílet své příběhy,
a čtenáři tak budou mít možnost vejít s knihami
do osobního dialogu. Zároveň se seznámí i s teorií živé knihovny a získají praktické zkušenosti
s jejím využíváním. Večer vystoupí Ivo Šmoldas.
Druhý den dílny zahájí doc. PhDr. Květuše Lepilová, CSc., seminářem na téma Cesty ke čtenářství, poté knihovnice z Knihovny města Ostravy
Dana Mazurková a Marta Ulmanová předvedou
ukázkovou besedu na regionální téma pro děti.
Následovat bude seminář Rozvoj dětského čtenářství prostřednictvím dramatických dílen Bc. Lucie

Mecové z pražské DAMU. Na četná přání z minulých let je letos do programu dílny zařazena účast
v pohádkovém průvodu na festivalu Jičín - město
pohádky. Rádi bychom však, aby účastníci dílny
nešli do průvodu jen jako diváci, ale přestrojeni za
postavu z regionu, ze kterého k nám přijedou. Závěr dne bude patřit přátelskému posezení a poslechu místního hudebního sdružení Řehečské kvarteto, které naváže na hlavní téma dílny a představí
významné osobnosti ze své obce.
Třetí den je možnost zúčastnit se v jičínském
zámku kolokvia s PhDr. Václavem Mertinem
o významu čtení a ve volném čase navštívit
spoustu inspirativních pořadů v rámci festivalu
Jičín – město pohádky.
Projekt se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a spolupořadatelem je SKIP 08.
Více informací a možnost přihlášení zájemci naleznou v pozvánce dostupné na webových
stránkách knihovny: http://knihovna.jicin.cz/knihovnickadilna2015.pdf.
Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz
Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/

Konference Počítač ve škole
Vanda Vaníčková
Přelom března a dubna (30. 3. – 2. 4. 2015)
patřil v Novém Městě na Moravě tradičně konferenci Počítač ve škole. Vystupující z řad učitelů,
vzdělávacích institucí i firem představili zajímavé produkty i zkušenosti z praxe.
Příspěvky, a to včetně prezentací, jsou ke
zhlédnutí na webových stránkách akce: http://
www.pocitacveskole.cz/kategorie/setkavani/pocitac-ve-skole-2015
Knihovníci, přesvědčte se sami, že mnohá témata nejsou aktuální pouze pro školní prostředí. Vybrané příspěvky a videa (nejen) pro knihovníky:
• Lukáš Holík: Vliv počítačových her na vzdělávání

• Ondřej Neumajer: Mobilní dotyková zařízení
jako iniciátor změn ve vzdělávání
• www.i-sen.cz (informace a tipy na práci s operačním systémem iOS)
• http://www.eduforum.cz/ (instituce věnující se
inovacím ve vzdělávání, sdílení know-how)
• www.prezi.com (prezentační software jako originální alternativa PowerPointu)
• www.socrative.com (nástroj k vytváření testů,
kvízů a hlasování)
Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz
Web konference: http://www.pocitacveskole.cz/
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Nový impulz k práci s dětskou literaturou

Semináře Přátelská pracoviště
a Prevence násilí na pracovišti

Božena Blažková
Centrum dětského čtenářství při Knihovně
Jiřího Mahena v Brně vydává nový elektronický
časopis IMPULSY, který je zaměřen na aktuální
trendy v literatuře pro děti a mládež. Bude vycházet 1x za 2 měsíce. Zatím je plánováno 5 rubrik:
Čteme (ukázky z nových knižních titulů), Hledáme (doporučení zajímavých titulů, které by neměly uniknout pozornosti pracovníků dětských

oddělení a pedagogů), Inspirujeme (inspirace pro
programy a besedy), Objevujeme (zajímavé oblasti teorie dětské literatury) a Učíme se (shrnutí
zajímavých seminářů). První číslo je pro zájemce
k dispozici na adrese: http://www.kjm.cz/impulsy.
Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz

Knižní tip: S knihou po škole
Kateřina Hubertová
O projektu zaměřeném na vytváření čtenářských klubů ve spolupráci se školami jsme již ve
zpravodaji U nás psali v loňském roce. Zkušenosti se zapojením do této aktivity nám již popsala na
příkladu Městské knihovny v Chlumci nad Cidlinou paní Helena Holanová.1) Nedávno také vyšla
souhrnná publikace S knihou po škole, která se
zmíněným projektem a tematikou zabývá komplexně. S titulem bychom vás rádi v následujícím
příspěvku blíže seznámili.
POLÁKOVÁ, Irena, Eva BĚLINOVÁ a Alžběta INGROVÁ a kol. 2014. S knihou po škole: školní čtenářské kluby [online]. Vyd. 1. Praha: Nová
škola [cit. 2015-05-11]. ISBN 978-80-905807-0-1.
Dostupné z: http://ctenarskekluby.cz/wp-content/
uploads/2014/06/sknihouposkole_final.pdf
Pro mne a většinu mého okolí je čtení vášeň
a radost. Cesta ke knize nemusí být ale pro každého
tak přímá a jednoduchá, jak by se na první pohled
mohlo zdát. Někdy je potřeba malým čtenářům
1)

tuto cestu usnadnit. A právě to bylo cílem tříletého
projektu školních čtenářských klubů Nové školy,
o. p. s. Zkušenosti získané z projektu ilustruje kniha příznačně nazvaná S knihou po škole.
Kniha je zároveň popisem a návodem, jak takový čtenářský klub založit, jak ho naplnit a jak
z dětí vykouzlit čtenáře. Na začátku tohoto kouzla se spojily dvě profese – pedagog a knihovník.
Na konci jsou noví malí čtenáři a praktická příručka pro ty, kdo by to chtěli také zkusit.
Kniha v elektronické verzi je pro zájemce
zdarma ke stažení na webu projektu Školní čtenářské kluby (odkaz viz citace).
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
Více informací o projektu Školní čtenářské kluby: 
http://ctenarskekluby.cz/, http://www.novaskolaops.cz/ctenarske-kluby/, http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-tipy/ctenarske-kluby-dnes

HOLANOVÁ, Helena. Čtenářské kluby v Chlumci nad Cidlinou. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2014, roč. 24, č. 1, s. 30-31. [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: http://svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20140122
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Do čísla přispěli:
Bc. Blanka Bayerová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Mgr. Jana Benešová
– Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Božena Blažková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci
Králové, Milena Dulová – Městská knihovna Hostinné, Milena Havlová – Obecní knihovna Vlkov,
Mgr. Zuzana Hloušková – Spolek přátel krásného slova, Mgr. Gabriela Holečková – Studijní
a vědecká knihovna v Hradci Králové, Bc. Kateřina Hubertová – SKIP 08 a Knihovna města
Hradce Králové, Mgr. Gabriela Jarkulišová – Sekce veřejných knihoven SKIP a Městská knihovna
Kutná Hora, Mgr. Ivo Kareš – Sekce SDRUK pro služby a Jihočeská vědecká knihovna v Českých
Budějovicích, Mgr. Lucie Jirků – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Marta Lelková
– Městská knihovna Náchod, Iva Mansfeldová – Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou,
Mgr. Zdeňka Mikulecká – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Eva Pantlíková
– Knihovna Antonína Bocha Libošovice, Bc. Kateřina Piryová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně,
Alena Pospíšilová – Knihovna Antonína Bocha Libošovice, Mgr. Andrea Součková – Studijní
a vědecká knihovna v Hradci Králové, Mgr. Marta Staníková – Městská knihovna Slavoj ve
Dvoře Králové nad Labem, Mgr. Eva Svobodová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové,
Markéta Tučková – Obecní knihovna Batňovice, Mgr. Vanda Vaníčková – Univerzita Palackého
v Olomouci, Mgr. Martina Zálišová – Městská knihovna Česká Skalice.

Ukázka jednoho z letáků propagujícího služby v knihovnách.

