U NÁS
Knihovnicko-informaèní zpravodaj
Královéhradeckého kraje
Ètvrtletník
Náklad: 600 výtiskù
Urèeno knihovnám Královéhradeckého kraje.
Vychází s finanèní podporou
Královéhradeckého kraje.
Šéfredaktor: Mgr. Andrea Součková
Redakèní rada:
Mgr. Jana Benešová, Božena Blažková,
Bc. Vladimíra Buchtová, Ester Horáková,
Bc. Kateřina Hubertová, Marta Lelková,
PhDr. Olga Pitašová, Bc. Markéta Poživilová,
Mgr. Eva Svobodová, Markéta Tučková,
Mgr. Vanda Vaníčková

Korektury: PhDr. Božena Klabalová
Sazba, tisk: AD reklama, s. r. o., Trutnov
Vydává Studijní a vìdecká knihovna
Hradecká 1250
500 03 Hradec Králové
tel. 494 946 200
http://unas.svkhk.cz

NA slovíčko

OBSAH ČÍSLA
OBSAH
Na slovíčko
Od služeb ke vzdělávání 

3

Šumné knihovny
Představujeme Bc. Antonína Šimka - vedoucího Knihovny městyse
Velké Poříčí 
4
Několik otázek pro doudlebskou knihovnici 
6
Tady je Krakonošovo – návštěva ve Vrchlabí 
8
Knihovně v Častolovicích k pětadevadesátinám 
9
Knihovna v Olešnici v Orlických horách zažívá dobré časy 
9
Pobočka Malšovice, Knihovna města Hradce Králové
10
U nás to nejde
Bez metodiky to nejde 
Tak to jde v Úhlejově
Naše téma
Proč a jak získávat názory uživatelů
Spokojenost uživatelů knihoven 
Průběh průzkumu spokojenosti uživatelů v Knihovně
města Hradce Králové 
Služby elektronické i lidské 

11
14
15
17
18
21

Nové trendy
Recenze článku E-learning na půdě českých knihoven 

22

Jak na to
Malé povídání o velkých věcech aneb Zimní útlum,
deprese nebo syndrom vyhoření? 

24

Stalo se
Co venkovské knihovny umějí a mohou 
Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2015 
Knihovny současnosti „se otevřely“ Olomouci 
Zažijte knihovnu jinak aneb Na šikmé ploše 
Setkání knihovnic a knihovníků v roce 2015 

26
28
30
31
33

Inzerci pøijímá redakce.
Za pùvodnost a obsahovou správnost ruèí autor.
Nevyádané pøíspìvky se nevracejí.

Okénko
Povídání o esoterické literatuře (2. část)
„Jak přiblížit Evropskou unii občanům?“ Odpověď nabízí
Eurocentrum Hradec Králové. 

Toto èíslo vyšlo 3. 12. 2015.

Z knihovnických organizací
Představujeme Klub tvořivých knihovníků SKIP 

38

Kdo je
Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2015 

41

Tipy a náměty
Jičínská knihovnická dílna 
Představení portálu metodika.knihovna.cz 
Znáte senzačního seniora?

44
44
46

MKÈR E 14191
ISSN 0862-9366
Copyright 2015 SVK HK
Všechna práva vyhrazena. ádná èást nesmí
být reprodukována, uchovávána v rešeršním
systému nebo šíøena jakýmkoliv zpùsobem
bez pøedchozího písemného souhlasu vydavatele.

KONTAKTY
Studijní a vědecká knihovna,
Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové
Telefonní ústředna:
494 946 200
Ředitelství:
205
Public relations:
203
Oddělení služeb knihovnám:
224
Meziknihovní služba:
219

Obálka:
Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2015, Akce roku 2016
Foto nad Do čísla přispěli:
Týden knihoven 2015 v SVK HK
Fotografie použité v tomto čísle jsou z archivů jednotlivých
knihoven nebo z jejich webových stránek.

35
37

Od služeb ke vzdělávání
Andrea Součková
Milé čtenářky, milí čtenáři, rok se s rokem sešel a máme tu advent. Blíží se Vánoce
– doba klidu a pohody? Možná. Nejdřív však
musíme zvládnout kolotoč povinností, který
jim předchází… Musíme naklidit byt (v horším případě celý dům), napéct cukroví a perníčky, vymyslet, jakými dárky potěšit ostatní (vynechat ponožky), nakoupit je a zabalit,
rozvěsit vánoční světýlka, rozeslat novoroční
přání, nezapomenout pozvat na svátky všechny příbuzné, navařit… Není toho málo. Stejně
jako v předešlé části roku nemá většina z nás
čas, se téměř ani na chvíli zastavit a ohlédnout
se za tím, co se nám povedlo, nebo naopak co
bychom rádi dělali v následujícím roce jinak.
Stručnou rekapitulaci uplynulého roku vám
nyní nabízíme ve zpravodaji.
Rok 2015 se nesl v duchu motta kampaně:
„Knihovna je služba“. Základním smyslem
jakékoliv veřejné instituce, tedy i knihovny, je poskytovat služby veřejnosti. Přestože
knihovny nabízejí širokou škálu služeb, ať
už těch tradičních, či méně obvyklých, skutečností zůstává, že jsou stále málo „vidět“.
A právě zvýšení povědomí o nabídce a činnosti knihoven u veřejnosti, především u občanů Královéhradeckého kraje, bylo smyslem
krajské knihovnické kampaně, která nesla
opět jednotné označení (logo a motto). Její
zhodnocení proběhlo na Královéhradecké
knihovnické konferenci, která se uskutečnila
24. 11. 2015. (V prvním čísle zpravodaje roku
2016 vám o tomto setkání podáme bližší informace.) Se svými příspěvky na téma služ-

by knihoven vystoupily městské knihovny
v Dobrušce, Hradci Králové, Hořicích, Novém Městě nad Metují a Trutnově. Poděkování si však zaslouží také další knihovny
Královéhradeckého kraje, které kampaň podpořily. K propagaci kampaně přispěli dále
knihovnice a knihovníci z Police nad Metují, Velkého Poříčí, Broumova a mnozí další.
Ve zpravodaji U nás jsme vás o tématu služby knihoven pravidelně informovali a rubriku
Naše téma jsme v každém čísle zaměřili na
určitou oblast. Věnovali jsme se standardním
a nadstandardním službám, i když hranici
mezi nimi bylo v mnohých případech velmi
těžké stanovit. V podzimním čísle jsme psali o aktuálně velmi diskutovaném problému
– o službách pro znevýhodněné. V tomto
čísle se zabýváme otázkou, jak jsou vlastně
se službami poskytovanými knihovnami spokojeni jejich uživatelé, a přesvědčili jsme se,
jak důležitá je zpětná vazba.
A abychom se stále neobraceli do minulosti, řekněme si, co nás čeká v roce příštím.
Rok 2016 bude věnován kampani, jejíž motto
zní: „Knihovny jako vzdělávací instituce“.
Budeme se tedy zabývat knihovnami v souvislosti s celoživotním vzděláváním veřejnosti a usilovat o propagaci tohoto tématu. Jedním z nástrojů ke zviditelnění kampaně bude
opět i knihovnicko-informační zpravodaj
U nás. Rubrika Naše téma bude v každém čísle příštího roku zaměřena vždy na jedno téma
související se vzděláním, které knihovníci poskytují veřejnosti. Další podstatná změna nastane v rubrice Nové trendy. Zhruba od roku
2013 jsme zde zveřejňovali články informu-
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NA SLOVÍČKO
jící o nových trendech v knihovnictví a na ně
navazovaly příspěvky recenzní povahy. Cílem
tohoto snažení bylo naučit se psát recenze
a recenzní posudky a naše čtenářky a čtenáři
mohli sledovat, zda se nám to daří. Postupem
času se však objevovaly drobné komplikace.
V některých případech bylo obtížné sehnat na
stanovená témata autory. Někdy zase oslovení knihovníci nebyli ochotni veřejně hodnotit
dílo jiné osoby. Jmenovat bychom jistě mohli i další případy. Podstatné však je, že jsme
se nejen z těchto důvodů rozhodli od nového
roku charakter rubriky změnit. Jak možná víte,
od začátku letošního roku jsme ve zpravodaji
mohli také pravidelně nalézat rubriku U nás
to nejde věnovanou problémům malých veřejných knihoven a možnostem jejich řešení.
Nedali jsme si vůbec lehký úkol, a tak jsme
se snažili ptát knihovníků malých obecních
knihoven, jaký je jejich názor na danou věc.

Témata k řešení jsme vyčerpali a v prvním
čísle příštího roku naleznete závěrečný článek,
kde bude vyhodnoceno, nakolik byla rubrika
U nás to nejde pro čtenáře přínosná. Více vám
ale neprozradíme. Pokud jste zvědaví, co vás
v dalším ročníku čeká, počkejte si na první
číslo zpravodaje v příštím roce.
Na závěr bych ráda poděkovala členkám
redakční rady za podnětnou a přínosnou spolupráci. Přestože jejich činnost není příliš
finančně ohodnocená, obětují jí hodně času
a pracují na zpravodaji s láskou. Bohužel,
s koncem roku jedna z členek redakční radu
opouští. Doufáme, že se nám podaří najít
stejně kreativního autora, jakým byla Bc.
Markéta Poživilová. Ráda bych také popřála
všem čtenářům zpravodaje U nás, aby alespoň po dobu vánočních svátků zapomněli na
své starosti a tento čas prožili v klidu a pohodě a možná si i odpočinuli u stránek našeho
knihovnického časopisu. 

Představujeme Bc. Antonína Šimka
- vedoucího Knihovny městyse Velké Poříčí
Marta Lelková a Antonín Šimek
Knihovny jsem navštěvoval pravidelně od
dětství, ale být knihovníkem mě nikdy ani nenapadlo. Studoval jsem technické obory, ale stále
jsem tíhl spíš k humanitní oblasti. Mimo školu
jsem se proto zajímal (i díky knihovnám) o umění,
filozofii, historii, psychologii, sociologii, ekologii,
cestopisy, životopisy a náboženství. Ve své rodné
obci, Velkém Poříčí, jsem měl také od dětství
možnost chodit do Skauta, kde jsem se na nějaký
čas stal i vedoucím. V době, kdy vedení městyse
Jak se stane, že se mladý muž jako Vy, který hledalo knihovníka, vzpomněli si na mě. Musím
původně knihovnictví nestudoval, stane kni- ještě dodat, že od mládí jsem v létě pravidelně děhovníkem? Byl to sen, za kterým jste šel, nebo lal v poříčských technických službách brigádníka,
proto mě vedení poměrně dobře znalo, včetně mých
spíše náhoda? 

Když jsem psala před časem v jednom z článků zpravodaje o Knihovně městyse Velké Poříčí,
slíbila jsem, že se později vrátím i k představení
jejího nového vedoucího. Pan Antonín Šimek
vede knihovnu téměř dva roky a jistě má za sebou
období prvního nadšení i prvních rozčarování.
Poprosila jsem ho, aby nám trochu představil sebe
i svou práci na postu vedoucího knihovny.
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kulturních tendencí.
Co Vás nejvíce překvapilo za ty téměř dva
roky ve vedení knihovny? Pokuste se blíže popsat rozdíl mezi očekáváním a realitou.
Musím říci, že nemám na starost jen knihovnu,
ale i kulturní akce pořádané městysem, Poříčský
zpravodaj a web. Vše stíhám jen díky velmi zkušené
kolegyni, která pracuje v poříčské knihovně přes
30 let. V knihovně mě nejvíce překvapilo, že téměř
všichni čtou pouze beletrii; sám jsem chodil do
knihovny spíše pro naučnou literaturu.
Který z projektů knihovny, které jste za
svého působení realizoval, byste vyzvedl jako
nejpovedenější? Přibližte nám ho trochu.
Uvědomil jsem si, že kultura a akce s ní související jsou během na dlouhou trať. Velké Poříčí
není vesnice, ale není to ani město, a proto tu je
poměrně konzervativní obyvatelstvo. Co si myslím,
že se povedlo, je zavedení galerie v knihovně (Galerie 102), ve které již proběhlo sedm výstav. Dále
mám radost z poetických večerů, které jsme letos
za účasti jičínského básníka a písničkáře Pavla
Jonáka pořádali v parku V Olšině. V knihovně jsem
oddělil klasická díla a vytvořil tak regál literatury
doporučené k maturitě. Klasiku chceme dále doplňovat, abychom místním středoškolákům mohli
nabídnout to, co potřebují ke studiu.
Je něco, do čeho byste po zkušenostech
z knihovny nikdy nešel znovu? Mám na mysli
něco, co byste radil všem začínajícím knihovníkům raději nezkoušet.
Práce v knihovně mě moc baví právě proto,
že můžu být kreativní. Tudíž doporučuji zkoušet, zkoušet a nebát se. Důležité je také vytrvat.
V loňském školním roce jsme každý týden pořádali
výtvarnou dílnu. Sestupná tendence účasti mě vedla ke zkoumání příčin a zjistil jsem, že při základní
i mateřské škole již podobné kroužky jsou, proto
již letos výtvarnou dílnu nepořádáme.
Jak vidíte budoucnost knihoven typu poříčské knihovny? V čem je jejich síla a co je naopak
slabou stránkou?
Poříčská knihovna má obrovský potenciál. Má
nové, velkorysé prostory na strategickém místě. Do
zmiňované galerie chci více zainteresovat místní
školy, aby výstavy přitáhly rodiče a prarodiče dětí.
Fond knihovny je samozřejmě značně omezený

finančními možnostmi, proto jsou našimi čtenáři
zejména senioři a děti, pro které je hronovská
knihovna příliš vzdálená (4 km).
Pozorujete ve Vaší knihovně příliv nových
návštěvníků a uživatelů, nebo je to spíše stagnace?
Musím říci, že stále přicházejí noví čtenáři.
Přesto nyní připravujeme nový propagační materiál, kterým chceme oslovit širokou (poříčskou)
veřejnost.
Prozraďte nám, jak je to u Vás se čtením?
Máte nějaký oblíbený žánr nebo knihu? Čtete
coby knihovník více, nebo spíše méně? 
Jak jsem již říkal, zajímám se o různé obory.
Mými oblíbenými beletristickými spisovateli jsou
Kurt Vonnegut jr., William Shakespeare, John
Updike, Simon Clark, Robert Merle a další. Poslední dobou poslouchám v autě audioknihy, nyní
poslouchám Hovory s TGM od Karla Čapka.
Myslíte, že povolání knihovníka bude pro
Vás celoživotním povoláním? Je to práce, která
mladého muže naplňuje a uživí?
Knihovny mám moc rád. Jestli budu celý život knihovník, to nevím, ale kultuře bych se rád
věnoval.
Prozraďte něco z nejbližších plánů knihovny.
U mě se propojují akce knihovny a městyse, nicméně co se knihovny týče, připravuji nabídku besed
pro základní školu. Navštěvuji třísemestrální kurz
dramatické výchovy, který je velice inspirativní,
a věřím, že mi pomůže besedy připravit atraktivní.
Kontakt na autorku: lelkova@mknachod.cz
Kontakt na dotazovaného: knihovna@velkeporici.cz
Web knihovny: http://knihovnavelkeporici.webk.cz/

U NÁS • ZIMA 2015 5

Šumné knihovny

Několik otázek pro
doudlebskou knihovnici
Božena Blažková a Helena Hájková
Návštěvu doudlebské knihovny jsem s knihovnicí Helenkou Hájkovou domlouvala od jara,
ale stále se nám nedařilo sladit termín návštěvy.
Nakonec jsem prohlídku knihovny i samotného
městyse odložila na neurčito a s knihovnicí jsem
za pomoci elektronické pošty uskutečnila následující rozhovor:
Začneme čísly: kolik má městys Doudleby
nad Orlicí obyvatel, kolik má knihovna čtenářů
a výpůjček?
Náš městys má 1 887 obyvatel (r. 2014).
V knihovně je registrováno celkem 318 čtenářů,
kteří v loňském roce realizovali 13 246 výpůjček.
Jsi v knihovně sama, a tak se přímo nabízejí
otázky: jak se ti pracuje, máš nějaké pomocníky, kdo tě zastupuje v době nemoci, s kým
v obci nejvíce spolupracuješ? Jak se vlastně
žije profesionálním knihovníkům, kteří nemají
vedle sebe žádného kolegu knihovníka?
V doudlebské knihovně jsem od roku 2002. Zpočátku to byl hodně velký nezvyk, pracovat sama,
jsem spíš týmový hráč než sólista, v podstatě ale
sama nikdy nejsem. Knihovna je v budově úřadu
městyse a tak se každý den setkávám s kolegy, jsme
provázáni nejen prostory, ale i různými pracovními záležitostmi. Asi je to dané velikostí obce a
tím i úřadu a počtem lidí v něm pracujících, ale
panuje tu vstřícnost a přátelská atmosféra. Také
stejný starosta, asi nejdéle v republice. 
Nemocná naštěstí moc nebývám. O dovolené
a v době nutných nepřítomností mě zastupuje má
matka, která je technicky zdatná a nebojí se toho.
(Poprvé to bylo v době mé operace se štítnou
žlázou v roce 2004, kdy hrozilo, že se bude muset
knihovna zavřít na několik týdnů. Matka společně
s tetou, dlouholetou knihovnicí, která mě přivedla
k oboru, se o provoz knihovny postaraly.) Ale
snažím se toho nezneužívat.
Podle doudlebských Zpráv (ve kterých má
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místní knihovna svou pravidelnou rubriku)
organizuje knihovna poměrně pestrou škálu
různých akcí a aktivit. Pořádáš pravidelná setkání se zajímavými lidmi, přednášky a výstavy
v knihovně i na místním zámku. Jak jsou tyto
akce navštěvovány a jak se ti daří získávat tak
rozmanité hosty a lektory?
Největší oporu mám v Janě Štarkové z úřadu,
dále pak ve členkách kulturní komise a také
v učitelce ze školní družiny. Bez dalších lidí bych
se při organizování akcí vůbec neobešla. Snad
jen besedy přímo v knihovně nepotřebují další
pomocné ruce, i když - kdo by rád nosil židle navíc
ze zasedací místnosti v prvním patře sám? Vždy
se ale najde nějaký ochotný jedinec.
Knihovna je úzká, je znát, že je umístěna ve
vestavbě ze 70. let, vsunuté mezi podstatně starší
budovy. Prostor je rozšířený do tvaru písmene
L a je trochu nepřehledný. Neposkytuje mnoho
možností pro pořádání akcí, vejde se sem asi tak
25 lidí. Když jich čekám víc, posunuji regál a výstavní panel, abych prostor alespoň trochu otevřela.
Nápad využít prostory zámku se pojí s prvním
Andersenem před pěti lety, kdy děti v zámeckých
komnatách plnily pokyny pohádkových bytostí.
Majitelé a správci zámku byli úžasní a zapojili
se také do hry. Od té doby se díky ochotě majitelů zámku mohou pro nejrůznější akce knihovny
využívat zdejší prostory. Na besedy s literáty
a dalšími osobnostmi (např. Jiří Dědeček, Tereza
Brdečková, Miloň Čepelka, Josef Pepson Snětivý)
je ideální zrcadlový sál se šedesáti křesly. Jiří
Dědeček ho vyprodal celý, ostatní osobnosti mívají
návštěvnost kolem 40 lidí. Do kavárny s krbem
může přijít až 35 lidí, ale nedávné zkušenosti
ukázaly, že se nás sem vejde až 50. V září 2013
poprvé přijal pozvání hudební publicista Jiří
Černý s pořadem o Leonardu Cohenovi. Od té
doby u nás pořádá přednášky pravidelně a jeho
pořady navštěvuje vždy kolem stovky posluchačů.
Na besedách v knihovně bývá „namačkáno“
většinou skoro 30 účastníků. Již dvakrát zde pro-

Šumné knihovny
běhlo setkání se spisovatelkou a publicistkou Zuzanou Maléřovou, která se v knihovně objeví znovu
na jaře příštího roku. Velký ohlas mají i pořady
s literárním zaměřením, které připravují manželé
Jana a František Albrechtovi, kantoři z Častolovic.
Na cestopisné a jiné odborné přednášky využívám
kvůli potřebnému technickému vybavení školu.
Co se týká získávání osobností do knihovny,
některé nabídky přijdou přímo na knihovní e-mail
(např. Jiří Dědeček, Tereza Brdečková, Josef Pepson Snětivý, Iva Pekárková, cestopisné přednášky), některé se domluví při návštěvě akcí v jiných
knihovnách (např. Albrechtovi).  Výjimkou je
Jiří Černý - tak dlouho jsem na jeho pořady jezdila jinam, až jsem si položila otázku, proč vlastně
nejezdí někam k nám? A oslovila jsem ho přímo.
Důležité jsou i osobní kontakty a sledování akcí
nejen v ostatních knihovnách.
V případě výstav využívám opravdu hodně
osobní kontakty. Vernisáže mají neformální
ráz, bývají doprovázeny hudebním vystoupením
a navštěvovány zhruba 30 a někdy i více lidmi.
Jednou z nejúspěšnějších byla výstava Doudleby
v obrazech, kde se představili různí autoři v různých obdobích. Bylo velmi zajímavé sledovat náš
městys dříve a nyní.
Z akcí pro děti mne kromě tradičních besed
a soutěží zaujalo tzv. Počteníčko. Mohla bys
čtenářům zpravodaje tuto aktivitu blíže představit (jak nápad vznikl, co ovlivňuje výběr
témat, kolik chodí dětí - jak se osvědčuje to, že je
možné během čtení volně přicházet i odcházet)?
Počteníčko vzniklo s cílem podpořit dětské
čtenářství. Zpočátku se ale nedařilo trefit se do
doby, kdy má co nejvíc dětí volno. Tento problém
se podařilo zčásti vyřešit díky spolupráci se školní
družinou a sem tam přijdou samozřejmě i jiné děti.
K větší návštěvnosti přispívá také to, že mohou
malí posluchači kdykoliv přijít a odejít, zkrátka
jak se jim to hodí. Celkem se tento přístup osvědčil a většina dětí zůstává po celou dobu. Knížky
vybíráme s hlavní aktérkou Janou Štarkovou:
má krásně znělý hlas a skoro až herecký projev.
Počteníčka pořádáme i pro dospělé, ale zde bývá
zájem menší a chodí obvykle max. 10 lidí. Výjimkou
jsou Počteníčka předvánoční (původně Listování)
s podáváním cukroví a punče; to bývá knihovna
zcela naplněna.

Na webových stránkách doporučuješ nový
dětský časopis Raketa, který je dle anotace
určen „pro děti chytrých rodičů“. Můžeš knihovníkům tento časopis více představit?
Časopis Raketa, jehož vydavatelem je nakladatelství Labyrint, se mi líbí po obsahové i výtvarné
stránce. Každé číslo je mírně tematicky zaměřené,
najdete v něm hodně komiksů, zábavy, „udělátek“,
poučení, ale nečekejte moc vyprávění. Děti jako
by k němu teprve hledaly cestu. Možná námět na
další Počteníčko… Zájemci si mohou časopis
prolistovat na webových stránkách nakladatelství
Labyrint: http://www.labyrint.net/kniha/857/raketa-c-04-naladove-cislo.
Když už mluvíme o webu, kdy se dočkáme
nové podoby webových stránek knihovny, které
už delší dobu avizuješ?
Stále hledám někoho, kdo mi pomůže zpracovat
jejich podobu. Uznávám, že už dlouho. 
Děkuji za virtuální rozhovor, u kterého jsem si
znovu uvědomila, jak důležitá je vzájemná spolupráce knihovny a dalších organizací a institucí
v místě. Knihovník, který je ve své knihovně sám,
se bez spolehlivých pomocníků jen těžko obejde.
Těším se na opravdové setkání, protože zdaleka
ne všechny otázky byly položeny. Doudlebské
knihovně i její knihovnici přeji co nejvíce spokojených čtenářů a návštěvníků dalších zajímavých
akcí.
Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz,
knihovna@doudleby.cz
Kontakt na dotazovanou: knihovna@doudleby.cz
Web knihovny: http://www.doudleby.cz/knihovna/
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Tady je Krakonošovo
- návštěva ve Vrchlabí

Knihovně v Častolovicích k pětadevadesátinám

Vanda Vaníčková
Rok 2015 připomněl 70. výročí konce druhé
světové války. Stejné jubileum, ale s jistě veselejší
historií, slaví knihovna ve Vrchlabí, oblíbeném
krkonošském turistickém městě. S paní ředitelkou
Soňou Kubcovou jsme probíraly, čím knihovna
žije nyní.
Pro 1 800 čtenářů, kteří knihovnu navštěvují,
jsou připraveny tradiční knihovnické akce, ale
i originální organizátorský počin. V letošním roce
se poprvé knihovna připojila k Noci s Andersenem a díky pozitivní odezvě se bude akce příští
rok opakovat. Premiérou byla pro knihovnu také
Knížka pro prvňáčka. Práce s nejmenšími čtenáři
je ve Vrchlabí dle slov paní ředitelky perfektní,
školky chodí do knihovny pravidelně a s nadšením.
Některé děti poté přivedou rodiče, aby jim ukázaly,
že i v jejich městě je knihovna, v níž by si rády
půjčovaly knížky.
Zajímavým nápadem je setkání nejstarších
čtenářů, které má v knihovně již tradici. Každoročně jsou osobní pozvánkou vyrozuměni nejstarší
čtenáři; letos je hraniční rok 1935. Příjemná atmosféra, vzpomínky a vyprávění pamětníků, vždy je
na co se těšit.
Knihovna spolupracuje s místními subjekty,
jako například s občanským sdružením TAMAR,
jehož vizí je vytvořit ve městě přátelské a prorodinné prostředí. Již proběhlou akci nazvanou Bleší
trh by paní ředitelka v budoucnu ráda doplnila
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o další společné aktivity. V rámci 19. týdne knihoven přijela do Vrchlabí Ivona Březinová, v listopadu knihovna přivítá Ivu Pekárkovou. Obecně se ale
knihovna v pořádání velkých akcí pro čtenáře příliš
neangažuje, a to jednak kvůli malým prostorům,
dále také proto, že většinu kulturní iniciativy města
vede Kulturní dům Střelnice.
Městská knihovna ve Vrchlabí nabízí návštěvníkům mimo tradiční služby půjčování audioknih.
Tato možnost je v knihovně (v době vydání zpravodaje) zhruba čtyři měsíce a její obliba stoupá.
Z celkového počtu asi 70 titulů je vždy alespoň
polovina půjčená, a to jak mezi studenty, kteří
jsou leniví, aby si přečetli papírovou verzi knihy,
tak i mezi dospělými, již si poslechem audioknihy
například zkracují chvíle při domácích pracích.
Půjčování audioknih je spojené i s odpovídajícím
vymezením pravidel s ohledem na platnou legislativu, o které se postarala ředitelka knihovny,
která musí se svými kolegyněmi a úvazkem 3,5,
jak sama říká, zastat mnohdy různorodou práci.
Dále si lze v knihovně vypůjčit DVD, které
nahradily v minulosti půjčované VHS kazety. Pozitivní zkušenost má knihovna s meziknihovními
výpůjčkami, díky nimž může pomoci především
studentům obstarat požadovanou literaturu. Nejčastěji knihovna žádá o knihy z Městské knihovny
v Trutnově a v SVK HK.
Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz
Web knihovny: http://www.mkvrchlabi.cz/

Jana Albrechtová

tomnými, zformulovalo neméně zajímavý postulát:
v současné době chybějí ve vztazích lidí skutečné
dialogy; monologů je, kam se podíváme! A ještě
uveďme, že kolem pětatřiceti návštěvníků přilákala
v druhé půli září též herečka, vypravěčka, skladatelka, textařka i interpretka vlastních písní Jitka
Smutná, která citlivým způsobem dala nahlédnout
do soukromého života svého i svých blízkých.
Jubilující častolovická knihovna se ale nezastavuje; chystá a už provádí další akce: ta nejbližší bude
věnována nejmenším školákům i předškolákům
a minikurz pro dospělé seznámí zájemce s tím, jak
vařit bez masa, a přece chutně. Stěny opět ožijí
výtvarnými olejomalbami, tentokráte paní Karolíny
Kadečkové a Nataši Skalické z Hradce Králové, při
vernisáži spojené s výstavou andělů vyrobených
různými technikami. Nejen ta častolovická, ale
všechny knihovny se i s bezplatným připojením
na internet stávají centry místní kultury, vlídným
přístavem pro všechny, kteří potřebují ke svému
žití i potravu pro duši.
Do nedaleké stovky přejeme té častolovické,
a hlavně její paní knihovnici, hodně zdaru, elánu
a zdraví.

Úctyhodné výročí slaví letos čtenáři, malí i velcí,
se svou paní knihovnicí Věrou Zaňkovou v čistě
vymalovaných prostorách místní knihovny, do níž
je od loňského podzimu zřízen bezbariérový vchod.
Akce pro děti, jako je čtení pohádek, prázdninové
dílničky, pasování na čtenáře i mnoho jiných, patří
už k tradici. Ani dospělí nepřicházejí zkrátka, a tak
se tu střídají zajímavé výtvarné výstavy (naposledy
z tvorby klientů Pobytového střediska v Kostelci
nad Orlicí), nejrůznější kurzy, přednášky i literární
besedy, z nichž zmiňme alespoň poslední dvě: už
třetí hostování začínající spisovatelky Anny Matějkové, tentokrát se scénickým čtením z její právě
vycházející knihy Život je zábavné drama. Autorce
se podařilo skloubit vlastní přednes s doprovodem
Davida Andrše předvedeným zcela netradičně na
bicí nástroje a posluchačům připravit i pastvu pro
oči v podobě citlivě ztvárněných barevných kompozic, jež ilustrovaly tituly kapitol promítaných na
plátně. Mladou výtvarnicí byla Veronika Vodičková,
jež se podílela i na ztvárnění stejně laděných prvků
na oblečení všech účinkujících. Zajímavé zamyšlení,
které Anna Matějková uvedla pak v besedě s pří- Web knihovny: http://www.knihovna-castolovice.cz/

Knihovna v Olešnici v Orlických
horách zažívá dobré časy
Ester Horáková
Když jsem se jela podívat do knihovny v Olešnici
v Orlických horách, abych napsala vámi právě čtený
článek, přivítalo mě ve vesničce chladnější říjnové
počasí s větrem a se vším, co již naznačuje příchod
blížící se zimy. Velmi ráda jsem proto přijala pozvání na příjemné popovídání a něco teplého na zahřátí.
Knihovna se nachází v obecním domě, přímo na
náměstí vedle úřadu. Ve stejné budově je i muzeum.
Prostory, ve kterých knihovna sídlí, sice nejsou
příliš moderní, ale pro mnohé návštěvníky jsou jistě
útulné. Starší čtenáři a lidé s omezenou schopností

pohybu také jistě ocení plně bezbariérové prostory.
Historie knihovny se datuje od roku 1896, kdy
sloužila především pro chudé děti z obecní školy.
Od roku 1923 se stal knihovníkem pan Josef Kubín.
Ten v olešnické knihovně působil až do roku 1961,
dokud péči o knihy na 36 let nepřevzala paní Jaroslava Lemfeldová. Knihovna se v té době nacházela
v loveckém zámečku a byla spojena s muzeem.
V roce 1997 však došlo ke změně ve vedení obce
a tím i k uzavření knihovny na dlouhých šest let.
Bez větrání a ve vlhkých prostorech knihy trpěly
až do roku 2003, kdy byla oslovena současná knihovnice paní Markéta Stonjeková, zda by nechtěla
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knihovnu vzkřísit a starat se o ni. Nejprve, jak sama
říká, váhala, i když knihy a čtení milovala. Láska ke
knihám a k lidem ji ale přesvědčila a začala těžká
a ze začátku špinavá práce. Knihy za uplynulých
šest let zplesnivěly a musely být nejprve omyty
a následně odvezeny do knihovny v Rychnově nad
Kněžnou, kde byly ošetřeny paprsky „horského
sluníčka“. Očištěné knihy nakonec dostaly nový
obal a nové místo v dnešních prostorech knihovny.
A jaké byly začátky v práci paní knihovnice?
V Olešnici se nachází první stupeň ZŠ i mateřská
škola. Paní Stonjeková se tedy rozhodla uspořádat
pro děti ze školky čtení a do knihovny poté pozvala i
žáky místní základní školy. Zájem o knížky ale i přes
snahu paní knihovnice u olešnických dětí vyvolán
nebyl. Inu, oslovit děti dnešní doby je těžké, a tak
si paní Stonjeková uvědomila, že pokud bude chtít,
aby knihovna žila, bude se muset zaměřit na jinou
část obyvatelstva. Připravila první akci pro osamělé
starší lidi, jako jsou vdovy a vdovci. Vytiskla malé
pozvánky a ty rozdávala osobně nebo je doručila do
schránky. Tímto přístupem se jí po několika letech
podařilo oživit knihovnu a některé akce se tak staly
téměř tradicí. Vánoční posezení v knihovně jsou
doprovázena vystoupením dětí ze ZŠ a nezbytným
občerstvením. Další hezkou tradicí se pomalu stává
pravidelné měsíční setkání s panem farářem. Na
tuto akci může přijít každý a téma je volné. Někdy,
jak říká paní knihovnice, se z jedné hodiny stanou
i tři, a stále se nikomu nechce odcházet. V knihovně
také zájemci besedují o životě významných obyvatel
Olešnice. Nejvýznamnější byla básnířka, malířka
a spisovatelka Františka Semeráková. Povídání
o jejím životě a díle bylo pro mnohé přítomné vzpo-

mínkou na mládí. Úspěšná byla i četba ze starých
kronik pana Boše. Zájemci se v četbě vraceli do dob
dávno minulých a vzpomínali na své předky. Zájem
místních o historii obce také dokládá vždy početná
návštěvnost při besedách nad starými fotografiemi
obce Olešnice. Některé snímky donesené návštěvníky byly zveřejněny úplně poprvé. V září také
knihovna společně s místními hasiči organizovala
promítání fotografií místních křížků a památek.
Asi bych ve výčtu akcí, besed a posezení, které se
v knihovně pořádají, mohla ještě chvilku pokračovat,
ale při návštěvě zde jsem objevila pro mě dvě podstatné věci. Vždy jsem měla pocit a myslela si, že
knihovna, ve které to „žije“, je knihovna, kde pracují
především s dětmi. V Olešnici mě ale nadchla práce
s dospělými čtenáři a seniory. Druhé mé poznání je,
že pokud je knihovník člověk na svém místě, může
knihovna výborně fungovat za všech okolností.
A ty v Olešnici nejsou vždy lehké.
Příští rok v březnu oslaví olešnická knihovna
120 let, a tak nezbývá než jí popřát hodně dobrých
nápadů a hodně věrných návštěvníků a čtenářů.
Kontakt na autorku: podbrezi.knihovna@seznam.cz

Pobočka Malšovice,
Knihovna města Hradce Králové
Alice Hrbková

po mnoho generací a lidé tu lpí na zavedených
pořádcích, všichni se navzájem znají a rádi se spolu
Knihovna. Na první pohled seriózní dům se setkávají. Knihovna je pro společenský život místo
stinnou zahradou, ale když ho budete chvíli sledovat, jako stvořené a ta malšovická je důkazem, že využít
se dá každý koutek.
ožije vám před očima…
Dům, o kterém je řeč, byl původně klasickým
Malšovice jsou jedna z nejstarších městských rodinným domem a jeho osvícená majitelka paní
částí Hradce Králové; mnohé rodiny zde žijí už Rybová jej začala už v roce 1947 používat pro
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knihovnické účely. Později, v sedmdesátých letech,
jej odkázala městské knihovně s podmínkou, že
knihovnou zůstane i nadále.
Myslím, že paní Rybová by s dodržením této
úmluvy byla nadmíru spokojená; vždyť jejím domem se každý den rozléhá dusot mnoha dětských
nohou, smích, štěbetání malých slečen i typické
mužné hovory malých dobrodruhů, kteří jsou
v knihovně jako doma.
Už po ránu by „paní domácí“ byla svědkem toho,
jak do knihovny míří třídy školáků či předškoláků
a že sem jdou se samozřejmostí štamgastů a zároveň s očekáváním nějaké nevšední zábavy. Před
polednem by tytéž děti viděla odcházet s lehkostí
domácích, kteří vědí, že příště přijdou zas a opět si
to užijí. Po dvanácté, kdy se každý den otevírá pro
běžné návštěvníky, by byla paní Rybová možná až
překvapená, protože mnohdy se školáci do knihovny
doslova sbíhají v houfech a evidentně nenaplňují
představy skeptiků, kteří tak rádi tvrdí, že děti nečtou.
V Malšovicích děti čtou a vědí, že v knihovně
najdou nejen pestrý výběr knížek, ale také příjemné
prostředí pro setkání s kamarády a navíc ještě možnost zapojit se do soutěžení a celoročních her Lovci
perel a Akademie Bradavice, které každoročně
vrcholí oblíbeným vánočním obchodem. Maminky
s menšími dětmi se mohou schovat v nedávno
připraveném pohádkovém pokojíku s pódiem
a křeslem.

Naši patronku z dob dávno minulých by také
nejspíš zaskočilo, jak se dá nápaditě využít její
starosvětská zahrada, ale věřím, že by ráda přijala
pozvání do populárního letního kina vždy na konci
a na začátku školního roku nebo k občasným
ohňovým dýchánkům ve stylu keltských svátků.
A zaručeně by se nebránila pikniku všech současných i bývalých knihovníků, který se na zahradě
vždy v červnu pořádá.
S takovou průpravou by paní Rybová asi už nic
nenamítala ani proti výstavě na půdě, a pokud by
žádná výstava zrovna nebyla, třeba by v některém
temném půdním zákoutí našla erbenovský poklad
nebo zlato kapitána Flinta (pokud ovšem umí aspoň
trochu luštit tajné zprávy).
A aby si zralá dáma všechno dobře zapamatovala,
třeba by se cestou z rušných horních pater své vily
mohla na chvilku zastavit dole v oddělení pro dospělé, kde nedávno začal cyklus tréninků paměti…
Ano. Přání velkorysé podporovatelky kultury
ve zdejší městské čtvrti je naplněno a její knihovna
se stala oblíbeným místem malých i velkých návštěvníků nejen z Malšovic. Cítím, že paní Rybová
o tom ví…
Kontakt na autorku: malsovice@knihovnahk.cz
Web knihovny: http://www.knihovnahk.cz/

Bez metodiky to nejde
Rozhovor s Danou Michlovou,
metodičkou Knihovny Václava
Čtvrtka v Jičíně, vedla Alena
Pospíšilová, knihovnice Knihovny
Antonína Bocha Libošovice.
Jak jistě víte, na začátku roku jsme se pro
čtenáře zpravodaje U nás rozhodli zavést novou
rubriku, kterou jsme nazvali U nás to nejde. Často

totiž píšeme o knihovnách, kterým se celkem daří,
pořádají různé zajímavé akce, zapojují se do
celostátních aktivit a projektů či mají podporu
svého zřizovatele… Rubrikou jsme chtěli podpořit knihovny, kde vše nejde „jako na drátkách“
a ukázat jim možnosti řešení jejich problémů.
Začali jsme tématem čtenáři, fondy a výpůjčky,
v dalším čísle jsme se přesunuli k akcím a aktivitám knihoven pro veřejnost. Jelikož jsme si
nedali vůbec jednoduchý úkol, snažili jsme se
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ptát knihovníků malých obecních knihoven, jaký 1976 jsem nastoupila do jičínské knihovny a dělala,
co bylo potřeba. Půjčování v oddělení pro dospělé
je jejich názor na danou věc.
i
na pobočce, zpracování fondu, lekce knihovnicRubriku posledního čísla tohoto roku věnujeme
tví
i informační vědy apod. Zkrátka jsem prošla
podmínkám pro práci knihovny. Jelikož se jedná
o velmi širokou oblast, na kterou má vliv řada fak- vším. V roce 1981 po mateřské dovolené jsem se
torů, jako jsou zřizovatel, knihovník či financování, vrátila. Knihovně v té době chyběl okresní metodik
rozhodli jsme se v tomto případě oslovit prostřed- a ředitelka knihovny rozhodla, že tuto funkci budu
nictvím knihovnice z malé knihovny metodičku vykonávat já. Kolegyně odešla již před mým nástupem, nebyl nikdo, kdo by mně předal zkušenosti.
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně a ukázat vám
V této době byl v našem okrese střediskový systém.
tak trochu pohled z druhé strany. V následujícím
Metodický obvod Okresní knihovny Jičín byl menší,
rozhovoru se díky bohatým zkušenostem paní Dany
než je tomu dnes. Většina knihoven s profesionální
Michlové (jedna z Knihovnic Královéhradeckého
knihovnicí budovala vlastní výměnný fond a sama
kraje roku 2015) máte možnost dozvědět mnohé
zajišťovala metodické služby ve svém nejbližším
o historii i současnosti systému regionálních funkcí
okolí. Já jsem pomáhala u revizí fondů, s celona Jičínsku, seznámíte se se starostmi i radostmi
roční statistikou, odbornou i lidskou radou. Na
práce metodičky. Především se ale přesvědčíte, že
pravidelných poradách jsme si v okresní knihovně
pro činnost a práci vaší knihovny je spolupráce
vyměňovaly zkušenosti.
s metodičkami velmi důležitá. Finanční možnosti
AP: Po roce 1989 se situace radikálně změknihoven jsou omezené, a tak, jak zní název jednila.
Profesionální knihovny, které do té doby
noho známého české filmu, „musíme si pomáhat“.
spadaly personálně a metodicky pod křídla
AP: Téměř čtyřicet let se jako kolegyně známe Okresní knihovny v Jičíně, převzala do své správy
a spolupracujeme. Z toho skoro pětatřicet let zastá- jednotlivá města. Leckde byla tato změna hodně
váš funkci metodičky. Nejdříve jsi jezdila za mnou bolestivá. Menší města měla dosud v rozpočtu
do Sobotky. Vzpomínám na tvoji pomoc při revizi pouze náklady na provoz knihovny, nákup knih
knihovního fondu, kterou jsme podle lístkových a časopisů. Najednou přibyly i platy, které sice
revizních katalogů dělaly nejméně 14 dní. Tehdy nebyly nikdy vysoké, přesto bylo v mnoha přípaplnila sobotecká knihovna střediskovou funkci, dech těžké uhájit samostatné místo knihovnice.
měla jsem na starosti 16 okolních knihoven. Znám Většinou jsme dostaly do svých pracovních úvazků
proto práci metodičky z vlastní praxe. Po odchodu i další úkoly a povinnosti. Např. v Sobotce jsme
do důchodu jsem s kamarádkou převzala do péče s kolegyní Lenkou Dědečkovou převzaly k běžné
vesnickou knihovnu v Libošovicích. Znovu jsme se knihovnické práci vydávání Zpravodaje Šrámkovy
spolu profesně sešly. Prostřednictvím metodického Sobotky, péči o Šrámkův dům včetně provádění
oddělení využíváme služeb, které nám knihovna po- v Muzeu Fráni Šrámka, nakonec i tradiční festivěřená regionálními funkcemi nabízí. Uvědomuji val Šrámkovu Sobotku. Zrušením střediskového
si, jak se s dynamickým rozvojem knihoven tvoje systému nám ubyla pouze metodika.
pracovní náplň metodičky postupně hodně změnila.
DM: Ano, máš pravdu. Dle statistiky bylo
Vezměme to ale od začátku. Prosím tě o stručné v roce 1990 v okrese 143 knihoven /okresní knihovknihovnické curriculum vitae.
na, 13 knihoven s profesionálním knihovníkem
DM: Po maturitě na gymnáziu jsem dva roky
dojížděla do knihovny v Nové Pace, kde jsem pracovala v oddělení pro dospělé čtenáře pod vedením
Lidmily Grundmanové, nyní Košťálové. To byla
má úžasná kolegyně a učitelka. Na podzim v roce
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a 129 místních knihoven/. V roce 1998 byl zrušen
střediskový systém a „můj“ metodický obvod se
rozrostl na více než 100 knihoven. Poznala jsem
nová místa našeho okresu, nové dobrovolné knihovnice a knihovníky, nové starostky a starosty.

U NÁS TO NEJDE
V roce 2002 další velká změna: začal platit nový
knihovní zákon. Knihovny, které chtěly poskytovat
knihovnické služby, se musely zaregistrovat na
MK ČR. Zákon stanovil povinnost zavést do každé
knihovny veřejně přístupný internet. To bylo velké
síto, které zredukovalo početní stav knihoven na
61 životaschopných. Rušení malých knihoven,
které neměly vhodné umístění a nevykazovaly
téměř žádnou činnost, nebylo vůbec jednoduché.
Předcházela mu někdy až nepříjemná jednání
plná emocí. S obecními úřady bylo nutné sepsat
smlouvy o spolupráci. Knihovníkům zase pomoci
s vypracováním grantů na získání výpočetní techniky.
Byla to náročná etapa, ale výsledné dílo stálo za to.
AP: Vzpomínám, jak v době mého dvanáctiletého působení v jičínské knihovně bylo možné
velkoryse nakupovat do výměnného fondu. Zato
o novinky do fondu jičínské knihovny jsme téměř
„bojovali“. I to se ovšem změnilo. V současné době
je vedení města Jičína knihovně příznivě nakloněno,
a tak je možné plynule a v dostatečném počtu nové
knihy nakupovat.

váme i meziknihovní výpůjční službu v případě, že
jičínská knihovna požadovaný titul nemá.
DM: Opravdu se snažíme vycházet našim
knihovnám, knihovnicím i knihovníkům maximálně
vstříc. Co nejrychleji vyřizovat jejich požadavky
nejen na knihy, ale plnit i další přání. Pravidelně
připravujeme vzdělávací akce, exkurze a zájezdy
po vzorových knihovnách pro inspiraci. S potěšením je také zveme jednou ročně na aktiv knihovníků.
Letos se sejdeme v jičínské knihovně 19. listopadu.
Vedle odborného programu nás čeká i setkání
s oblíbeným hercem Stanislavem Zindulkou.
AP: Ačkoliv znám předem odpověď, dovoluji
si zeptat se, co tě na práci metodičky nejvíc baví?
DM: Pestrá práce s lidmi. Každý den je jiný.
Těší mě, když se povede k práci v knihovně získat
šikovnou knihovnici nebo knihovníka. Nadchnout
starosty k podpoře knihovny, k rekonstrukci,
k přestěhování do lepších prostor, k vybudování
úplně nové knihovny. Někdy přijde s iniciativou
zřídit v obci knihovnu i sám budoucí knihovník.
Stalo se nám to v nedaleké vesnici Brada Rybníček. Šikovní manželé se na důchod přistěhovali
z Prahy na chalupu. Získali starostu pro myšlenku
vybudovat v podkroví obecního úřadu knihovnu,
kterou vybavili svými vlastními knihami. Nápad
byl realizován, metodicky jsme pomohli, dodali
výměnné soubory a knihovna pod vedením RNDr.
Věry Černé vykazuje skvělé výsledky.

DM: Ano, doba, kdy jsme získávali dostatečnou
částku na nákup knih do výměnného fondu z kraje
prostřednictvím SVK Hradec Králové, minula.
V roce 2013 došlo ke snížení částky na regionální
funkce. Na nákup knih do výměnného fondu je
nutný příspěvek od obcí. Opět bylo třeba projednat
se starosty a zastupiteli nutnost finanční podpory.
Naštěstí se nám to povedlo, všechny obecní úřady
AP: Dlouholetá spolupráce postupně přerůstá
mají zájem činnost knihoven zachovat a přispěly.
v
mnoha
případech v hezká přátelství.
Naše dlouhodobá spolupráce a rovněž obětavá
DM: Je tomu tak. Za knihovnicemi a knihovníky
práce venkovských knihovnic a knihovníků je i tímto vstřícným přístupem ze strany obcí oceňována. jezdím jako za blízkými lidmi, za přáteli, jsou mojí
AP: Bez možnosti získávat nové, ale i starší kni- druhou velkou rodinou. Mám radost, že stejný
hy z výměnného fondu by malá knihovna přestala pocit mám i z jejich reakcí. V letošním roce se
být za krátkou chvíli pro čtenáře přitažlivá. Kme- pokusíme zavést novou tradici, každoročně ocenit
nový fond je většinou sice dobrý, ale všichni víme, nejlepší knihovnu na Jičínsku. Na slavnostním
že většina čtenářů „jde po novinkách“. I kdyby aktivu v listopadu se knihovnou roku stane Lidová
to byla jen nová vydání starších knih. O to víc si knihovna Mlázovice. Tamní knihovnice Blanka
vážíme vstřícné a přátelské spolupráce s jičínskou Johnová tam působí od roku 1977. Má trvale dobré
knihovnou. Snadná komunikace prostřednictvím výsledky. Uznání a poděkování si plně zaslouží.
internetu umožňuje nám i čtenářům jednoduchý
AP: Naše knihovnické rozprávění bych ráda
přístup do katalogu knihovny v Jičíně. Plně využí- uzavřela osobním přáním tobě. Milá Dano, přeji

U NÁS • ZIMA 2015 13

U NÁS TO NEJDE
ti hlavně pevné zdraví a děkuji za dlouhá léta
společného radostného „knihovničení“. Určitě
i ty nejen „svým ovečkám“ něco vzkážeš.

pevné zdraví a moc se těším na pokračování naší
další spolupráce.

DM: Děkuji vám všem, že s takovou láskou
pečujete o své knihovny a čtenáře. Přeji vám

Kontakt na autorky: michlova@knihovna.jicin.cz,
trizuby@seznam.cz

Tak to jde v Úhlejově
Daniela Valentová
Druhý článek rubriky „U nás to nejde“ je v aktuálním čísle zaměřen také poněkud netradičně. Ačkoliv se jedná o příklad knihovny, které se spíše daří,
ukazuje se, že i zde je důležitá metodická pomoc.
Zároveň je zjevné, že pro úspěšný chod knihovny je
zcela zásadní vstřícný přístup zřizovatele.
Vznik písma znamená pro člověka osvobození
od nevysvětlitelného. Dlouhá staletí se snažíme
porozumět světu kolem nás a přiblížit se k poznání,
které zaznamenáváme prostřednictvím psaného
textu. Tradiční formou zaznamenání vědění je kniha.
Naši dávní předci by nám nejspíše záviděli možnosti
přístupu ke knize. Stejně tak jako se v současnosti
v mnohých místech světa „bojuje“ o seriózní přístup
k oáze vědění, i v dobách minulých byly pravděpodobně naše knihovny předmětem bojů. U nás
v Úhlejově však naštěstí takové starosti nemáme
a již od 19. století je knihovna a tím i knihovník
předmětem zájmu vedení obce. V současné době stojí
v čele obce starostka, paní Lenka Šedivá, DiS. Jedním
z prvních úkolů, který si po zvolení do funkce dala,
bylo obnovení činnosti knihovny. Když mě tedy
před deseti lety ve věci vedení knihovny oslovila,
neváhala jsem ani vteřinu. Čtení knih je mi vlastní
již od dětství a důvěra paní starostky mě potěšila.
Paní starostka ochotně naslouchá mým potřebám
nejen knihovnice, ale i organizátorky akcí. Ochotně
při těchto akcích pomáhá, a dokonce přesvědčuje
zastupitele o potřebnosti finanční podpory. Díky
schopnostem paní starostky se také podařilo zajistit finanční prostředky na rekonstrukci knihovny,
včetně kompletního vybavení, která proběhla v roce
2014. V obci s cca 120 obyvateli knihovna organi-
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zuje akce, jako jsou např. koncerty, odborné přednášky, tematicky zaměřené akce pro děti. Mimo to
se knihovna podílí na ostatních aktivitách obce buď
úvodním slovem, nebo zajištěním určité části prací.
Nemyslete, že jde vše lehce a že jsou akce navštěvovány všemi obyvateli.
Až nám někdy s paní starostkou přijde líto, že
lidé ve větší míře nevyužijí možností, které obec
nabízí. Máme ale společnou radost. Naši občané
včetně dětí našli cestu do knihovny, v letních měsících chodí i chalupáři, co víc si přát.
Přání nás obou se splnila, knihovna v Úhlejově
funguje. Mimo jiné i díky pomoci ze strany metodiček Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, paní Dany
Michlové a Heleny Vejvarové.
Dodatek z jičínské knihovny: že to v Úhlejově jde, je
vidět i na statistických výsledcích za rok 2014: knihovna má 27 % registrovaných čtenářů z počtu obyvatel
(v krajské statistice z 316 obecních knihoven na 13. místě) a navštívilo ji 843 návštěvníků (v kraji na 5. místě).
Kontakt na autorku: knihovna.uhlejov@seznam.cz
Web knihovny: http://knihovnauhlejov.webk.cz/

NAŠE TÉMA

Proč a jak získávat názory uživatelů
Božena Blažková a Vanda Vaníčková
Krajská knihovnická kampaň zaměřená na
služby knihoven se pomalu, ale jistě blíží ke svému konci, proto by bylo vhodné ji nějakým způsobem uzavřít i ve zpravodaji. Série článků s uvedenou tematikou, která se letos pravidelně objevuje
v rubrice Naše téma, je tedy v posledním čísle letošního roku zcela logicky zaměřena na možnosti
získávání zpětné vazby od uživatelů knihoven.
Pokud poskytujeme jakoukoliv službu a nechceme „zkrachovat“, je důležité dobře znát místo našeho působení a názory našich současných
i budoucích klientů. Je také zapotřebí porozumět
zákonitostem vztahů a chování jednotlivců i skupin. Znalost všech těchto faktorů nám usnadní
rozhodování a zahájení dialogu s uživateli. Ne nadarmo používá český projekt zaměřený na získávání zpětné vazby od čtenářů a nazvaný vyzkumy.
knihovna.cz výstižné heslo: „Dejte uživatelům
vaší knihovny slovo“.1
PROČ?
Otázkám, které začínají slůvkem PROČ, se
ve své práci občas vyhýbáme, protože nemáme
čas je řešit. „Prostě je to potřeba, tak to uděláme. Jinde to také dělají, tak to zkusíme.“ Jenže co
funguje jinde, nemusí fungovat v našem prostředí
a nemusí vyhovovat našim čtenářům. Pokusme
se vést s našimi uživateli dialog, i za cenu, že
s námi často nebudou souhlasit. Učme se učit se
z chyb (zejména vlastních) a zkusme reagovat
na požadované změny. Nikdy se nám nepodaří
vyhovět všem a ani by to nemělo být cílem našeho snažení. Cílem je dát našim čtenářům po1)

cit opravdového zájmu o jejich potřeby a ukázat
jim, že dle našich konkrétních podmínek hledáme
možnost uspokojení jejich požadavků. Toto platí
nejen pro uživatele, ale i pro zřizovatele.  Nezapomínejme ani na to, že každá knihovna je součástí fungující knihovnické sítě a my můžeme ve
prospěch svých čtenářů (pokud zjistíme, že o to
mají zájem) využívat i služby ostatních knihoven.
Začátek našeho dialogu s uživatelem by mohly
tvořit například následující věty: „Jste s našimi službami spokojeni? – Řekněte to dál. Jste
s našimi službami nespokojeni? – Řekněte nám
to a my uděláme vše pro změnu k lepšímu.“
JAK?
Otázky, které začínají slůvkem JAK, mohou
být různě příznakové – zvídavé, bezradné, naléhavé nebo třeba sarkastické. Nejpodstatnější ale stále
zůstávají odpovědi. Nás nyní zajímají ty na otázku:
Jak získat názory uživatelů knihoven na nabízené služby?
Průzkumy veřejného mínění našich čtenářů jsou
z odborného hlediska sociologické konstrukty odpovídající striktním metodologickým pravidlům. Knihovníci nejsou akademičtí pracovníci ani analytici,
proto se budeme snažit představit zjednodušeně základní možnosti v úvodu nastoleného JAK?
Dva základní druhy zkoumání představuje výzkum kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní již
svým názvem naznačuje, že půjde o „kvantum“ odpovědí; používá se pro práci s větším množstvím dat
a vyhodnocuje se pomocí určité statistické metody.
Příkladem jsou v praxi často realizované dotazníky.
Čtenáři volí možnosti dle pokynů, z četnosti jednotlivých odpovědí se následně zpracují výsledky. Tyto

Vyzkumy.knihovna.cz [online]. ©2012. [cit. 2015-10-25]. Dostupné z: http://vyzkumy.knihovna.cz/
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výzkumy pracují se vstupním tvrzením, tzv. hypotézou, jejíž pravdivost testují. Například vhodnou
sadou otázek v dotazníku potvrzujeme, nebo vyvracíme hypotézu: Uživatelům knihovny vyhovuje odpolední otevírací doba.
Kvalitativní výzkumy jsou orientovány na
menší počet respondentů (když chceme znát názor
konkrétní úzké skupiny čtenářů) a jejich cílem je
vytvářet teorie, nová tvrzení. V praxi jsou nejčastěji reprezentovány individuálním nebo skupinovým
rozhovorem, pozorováním.
Možností, jak sbírat data, je velké množství. Níže
uvedeme příklady těch nejvhodnějších pro knihovnické prostředí, a to i s ohledem na již zmíněnou obtížnost vyhodnocování získaných informací.

tuly, ale i při vyhodnocení nejnavštěvovanějších
webových stránek na veřejném internetu v knihovně.
Víme-li, co čtenáře zajímá, můžeme to zohlednit při
plánování akcí, besed či výběru nových knih.

MYSTERY SHOPPING
Populární marketingový nástroj našel uplatnění
i na půdě knihoven. Mystery shopping je forma kontroly předem daných skutečností na určitém místě na
základě požadavku vedoucího, majitele. V obchodě
„tajný zákazník“ sleduje aranžování výloh, čistotu
interiéru, odborné poradenství prodejce. V knihovně
mystery shopping může hodnotit přehlednost nabídky knih, ochotu knihovníka poradit či spokojenost
s doplňkovými službami knihovny. Konkrétní výsledky z průzkumů, které proběhly v některých česDOTAZNÍKY
Finančně nákladnou papírovou podobu dotazní- kých knihovnách (např. i v SVK v Hradci Králové)
kového šetření můžeme doplnit o elektronickou ver- a další informace o projektu MyS3 jsou pro zájemce
zi. Uživatelsky příjemné prostředí a hlavně služby k dispozici na webu: www.mys3.cz.2
zcela zdarma nabízí například Google (https://forms.
Závěrem si dovolujeme znovu upozornit na
google.com) nebo Survio (http://www.survio.com/
webové stránky o výzkumech v knihovnách a jejich
cs/). Výhodou online dotazování je neomezená čametodice sepsané přímo pro potřeby knihovníků,
sová flexibilita pro vyplňující, cena pro zadavatele které jsou k dispozici na: http://vyzkumy.knihovna.
a automatické vyhodnocení pomocí softwaru.
cz/. Vznik portálu má na svědomí Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU a naleznete
POZOROVÁNÍ
zde spoustu užitečných tipů, jak sestavit dotazník
O zvycích uživatelů napoví přímé pozorování nebo na co myslet při realizaci výzkumu z hledismnohdy více než zprostředkované odpovědi v do- ka etiky a ochrany osobních údajů. Ani tuto oblast
tazníku. Pozorovat, z hlediska metodologie, lze zú- nemůžeme podcenit, neboť i pro knihovníky platí
častněně (pozorovatel je zároveň aktérem činnosti), okřídlená fráze: neznalost neomlouvá.
nebo nezúčastněně (pozorovatel do akce nezasahuje,
je skrytý mimo dění). Úspěšnost pozorování je pod- Další doporučená literatura:
Proč je důležité dělat v knihovnách výzkumy
míněna pečlivou přípravou, v níž si vytyčíme sledované jevy a položíme otázky, na něž by pozorování [online], ©2012. Vyzkumy.knihovna.cz [online]. [cit.
2015-10-25]. Dostupné z: http://vyzkumy.knihovna.
mělo odpovědět. Například jako nezúčastněný pozocz/ucebnice/proc-je-dulezite-delat-v-knihovnachrovatel můžeme během otevírací doby sledovat: Jak
-vyzkumy
často čtenáři sledují nástěnku s nabídkou kulturních
Záznam z webináře - Jak na dotazníky? ©2012.
akcí ve městě?
Vyzkumy.knihovna.cz [online]. [cit. 2015-10-25].
Dostupné z: http://vyzkumy.knihovna.cz/aktuality/
ANALÝZA DOKUMENTŮ
zaznam-z-webinare-jak-na-dotazniky
Tuto nepřímou metodu (práce s materiálem, ne
SEBERA, Martin. Vybrané kapitoly z metodoločtenářem) lze využít například při snaze zmapovat gie. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978frekvenci výpůjček, vytipovat nejpůjčovanější ti- 80-210-5963-4.
2)

MyS3: Mystery shopping v knihovnách [online]. [cit. 2015-10-25]. Dostupné z: http://mys3.cz/
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Spokojenost uživatelů knihoven
Eva Semrádová
Mezinárodní směrnice doporučuje
Měření spokojenosti uživatelů knihovny se
od roku 2012 dostalo mezi základní doporučení,
jak provozovat veřejnou knihovnu a rozvíjet její
služby směrem k vyšší kvalitě a k vyššímu zájmu
veřejnosti. V dokumentu Standard pro dobrou
knihovnu1 si přečteme, že toto doporučení zcela
koresponduje s mezinárodními směrnicemi a že
to tedy není žádná česká specialita. V roce 2010
vydaná směrnice IFLA Public Library Service
Guidelines totiž jmenuje analýzu potřeb veřejnosti mezi základními nástroji pro řízení veřejné
knihovny. Dalšími cennými nástroji pro zjišťování dění v knihovně jsou metody hodnocení
z vnějšku (například mystery shopping) nebo audit a pak kvantitativní metody založené na měření výkonů knihovny.
Analýza potřeb veřejnosti má dvě části.
Základem výzkumu je určení profilu veřejnosti
(sociologické a demografické údaje, jako např.
věkové složení, vzdělanostní úroveň), dále údaje
o organizacích v obci (školy, kulturní organizace), ale i struktuře obchodu a podnikání. Důležité
je určit spádovou oblast knihovny, tedy kde žijí
potenciální zákazníci, všímáme si veřejné dopravy i konkurenčních služeb, které poskytují jiné
místní organizace. Průzkum mezi návštěvníky
a registrovanými uživateli knihovny, který zjišťuje, co si myslí o poskytovaných službách a co
by si přáli v knihovně nacházet, je pak druhou
částí průzkumu.
Další nástroje pro řízení veřejné knihovny
jsou měření výkonů knihovny, kvůli kterým
shromažďujeme statistická data o službách, vybavení knihoven, finančních nákladech. Porovnáváme je s výkony jiných knihoven obdobné
velikosti a charakteru, což je benchmarking.
1)
2)

3)
4)

Sledujeme, jak se výkony vyvíjejí v čase, tj. porovnáváme výkony s minulým obdobím, zaznamenáváme jejich průběh za pět, deset let. Měříme užitečnost jednotlivých služeb v porovnání
s finančními náklady, například metodou známou
pod zkratkou ROI (metoda návratnosti investic).
Analýzy fungování knihovny a spokojenosti
uživatelů by se měly podle výše citovaného mezinárodního doporučení řídit následujícími zásadami. Pokusme se k nim doplnit pár postřehů
z české praxe.
„V některých zemích je zjišťování potřeb veřejnosti zákonným požadavkem orgánu místní
správy.“2
A co u nás? V Královéhradeckém kraji dává
zřizovatel pokyn k zahájení průzkumu opravdu
jen výjimečně. To knihovníci iniciativně vkládají do výročních zpráv výsledky průzkumů, informují v místním tisku, co zjistili a co s tím hodlají
dělat dál. A orgány místní správy se většinou
spokojí s iniciativou knihovníků.
„Průzkum je práce pro specialisty, objektivnější výsledky přináší výzkum prováděný externí organizací, pokud jsou na to finanční prostředky.“3
Objektivnější výsledky, vyšší prestiž, ale na
specialisty má u nás peníze jen opravdu velká
knihovna (Městská knihovna v Praze v roce
2009); někde se využije iniciativa studentů alespoň na rozšíření pracovní kapacity pro propagaci
průzkumu, zpracování dotazníků apod. (Knihovna města Hradce Králové v roce 2015), ale ve
valné většině probíhají průzkumy vlastními silami.
„Aby mohla veřejná knihovna poskytovat služby, které uspokojí potřeby celé komunity, musí
zjišťovat rozsah těchto potřeb. Zjišťování je nutno provádět v pravidelných intervalech, nejlépe
každých pět let, protože potřeby a očekávání se
mění.“4

Ke stažení na: http://ipk.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf
KOONTZ, Christie, ed. a GUBBIN, Barbara, ed. Služby veřejných knihoven: směrnice IFLA. Praha: Národní
knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2012. 203 s. ISBN 978-80-7050-620-2. Dostupné také z:
http://ipk.nkp.cz/docs/IFLA/sluzby-verejnych-knihoven-smernice-ifla-.pdf
Tamtéž.
Tamtéž.
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Doporučení k pravidelným průzkumům se
ujalo. Ještě těsně před jeho zveřejněním metodičky našeho kraje registrovaly v celém kraji jeden
až dva průzkumy za rok, často se šetření odkládala kvůli nedostatku času a třeba i neznalosti,
jak naložit se zjištěnými výsledky. První pokusy
o elektronické zpracování průzkumů pro neveřejné využití se datují do roku 2009.5 V současnosti
je zpracování a zejména publikování výsledků
samozřejmostí.

v první řadě jako půjčovnu knih a časopisů; pokud jim něco chybí, tak více knižních novinek,
cizojazyčná literatura, časopisy. K tomu pak vyhledávají komfort pro přístup do knihovny (delší
otevírací doba, parkování, vadí nepříjemné schody), pobyt v knihovních prostorách (více křesel,
automat na kávu, větší prostor, upozornění na
opotřebovaný interiér). Samostatnou kapitolu
uživatelé věnovali obsluze: je vidět, že si knihovnu bez obsluhy nedovedou představit, a hodnocení je velmi kladné (ochotní, vstřícní, s profesionálním přístupem).
Oproti průzkumům před pěti lety se více respondentů pustilo do hodnocení webových stránek, elektronických katalogů a Facebooku, a zde
všechny zmíněné knihovny našly prostor pro
zlepšování. Návštěvnost těchto služeb má velký
potenciál do budoucna, rezervy jsou například
ve využívání webu pro informace o kulturních
a vzdělávacích pořadech, v přehlednosti a technické spolehlivosti webu, v modernizaci online
katalogů.
V závěru dotazníků bylo možné zapsat vlastní náměty a postřehy, vedoucí knihoven se také
ptali na zájem o zavedení nových služeb (rodinné průkazy, antikvariát, knihovní zahrada). A již
tradičně zde našli překvapivé náměty a zajímavé
postřehy. Za všechny uveďme „definici“ knihovny od uživatele Knihovny města Hradce Králové:
„Otevřenost. Tvořivost. Pozitivní atmosféra. Pestrost.“

Indikátory spokojenosti splněny
Průzkumy spokojenosti s knihovnou a jejími
službami probíhají nyní často a pravidelně. Vedou k tomu nejen metodická doporučení s požadavkem ověřit každých pět let, že 90 % uživatelů
hodnotí služby knihovny jako dobré nebo velmi
dobré, ale také v praxi ověřené poznání, že je užitečné se o názory návštěvníků zajímat. V nedávné době vyhlásily dotazníkový průzkum například městské knihovny v České Skalici, Hradci
Králové, Nechanicích, Novém Městě nad Metují,
Třebechovicích pod Orebem. Průzkumy přinesly
těmto knihovnám pozitivní hodnocení, manažeři knihoven získali podněty pro zlepšení služeb.
A není bez zajímavosti, že některé výsledky
a rysy potvrzené v průzkumech lze vysledovat
u všech zmíněných knihoven od nejmenší (Štolbova městská knihovna Nechanice) až po největší
(Knihovna města Hradce Králové).
První poznatek vhodný k zobecnění i s ohledem na celostátní šetření je důvod návštěvy
knihovny. Většina uživatelů stále vidí knihovnu Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz
5)

Více se dozvíte v článku: SEMRÁDOVÁ, Eva. Vážení čtenáři, jak hodnotíte služby knihovny. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2009, 19(2) [cit. 2015-11-09]. Dostupné také
z: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=1049

Průběh průzkumu spokojenosti
uživatelů v Knihovně města Hradce Králové
Barbora Čižinská

zim roku 2014. (Vycházeli jsme ze standardu
VKIS, který stanovuje knihovnám zjišťování poPrůzkum spokojenosti čtenářů jsme v knihov- třeb veřejnosti minimálně každých pět let, a u nás
ně naplánovali na rok 2015 s přípravou na pod- proběhl poslední průzkum v roce 2011.) V prů-
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běhu příprav nás oslovila studentka oboru literární dokumentaristika a teorie čtenářství Univerzity
Hradec Králové a projevila zájem věnovat svou
bakalářskou práci průzkumu právě v naší knihovně. Tato skutečnost nás trochu popohnala a určila
termíny. O využití případné spolupráce s externí
firmou jsme uvažovali jen okrajově, ale jistě bychom se na tuto problematiku dívali jinak při volbě atypického či originálního průzkumu na míru.
V přípravné fázi jsme si rozdělili práci následujícím způsobem:
Studentka si vzala na starosti vyhledání nástrojů pro tvorbu dotazníku a zpracování primárního
návrhu dotazníku v tištěné a elektronické podobě
v následně zvoleném nástroji Survio (http://www.
survio.com/cs/).
Pracovní tým knihovny měl následující úkoly:
1. Provedl rešerši týkající se praktických doporučení a průzkumů v jiných knihovnách za
poslední tři roky. Kvůli možné návaznosti
si připomněl poslední průzkum realizovaný
knihovnou a jako zdroj informací použil též
standardizovaný dotazník vytvořený Národní
knihovnou.
2. Stanovil časový harmonogram včetně
určení doby realizace samotného dotazování,
který vycházel ze zkušeností ostatních knihoven, a to na dobu dvou měsíců (dvě návštěvy
čtenářů).
3. Stanovil formu průzkumu, formulace otázek a celkový rozsah dotazníku a upřesnil
cílovou skupinu. Bylo rozhodnuto o provedení průzkumu pomocí dotazníku v tištěné
a elektronické formě (s ohledem na rozdílné
věkové kategorie čtenářů a jejich počítačovou
gramotnost, též s předjímáním potřebnosti následného zpracování). Abychom se dozvěděli
více, dbali jsme na zařazení volných otázek
a možnost komentářů. Kvůli ochotě čtenářů
k vyplnění dotazníků jsme se snažili o stručnost. Zvolenou cílovou skupinou byli dospělí
návštěvníci knihovny.
4. Určil okruhy dotazů, došlo tedy k věcnému
vymezení. Jako základ byl vybrán standardizovaný dotazník vytvořený Národní knihov-

nou a hodnocení spokojenosti známkováním,
aby bylo možné porovnat výsledky s ostatními
knihovnami. Dále jsme zohlednili specifika
naší knihovny včetně fondů (pobočky, hudební oddělení, zvuková knihovna pro nevidomé, literární kavárna) a přidali téma, které nás
aktuálně velmi zajímalo (postoj k výpůjčkám
e-knih). Doplnili jsme také oslovení čtenářů.
5. Připomínkoval a dopracoval návrh studentky podle požadavků knihovny s důrazem na
jednoznačnost a srozumitelnost otázek bez sugestivních formulací. Dopracoval i grafickou
podobu, a to s ohledem na přehlednost, úsporu
místa, následný tisk. Finální verze dotazníku
měla 24 otázek.
Ve spolupráci se studentkou knihovna zakoupila přístup k využívání výsledků průzkumu
u firmy Survio (služba Business) a s předstihem podrobně seznámila všechny knihovníky
ve službách s obsahem dotazníku a jejich úkoly.
Velmi důležitou složkou pro úspěšnou realizaci průzkumu byla také jeho propagace směrem
k uživatelům. Knihovna dostupnými komunikačními kanály avizovala čtenářům konání průzkumu. Dotazníky byly namnoženy ve formátu A5
a A4 (větší písmo - pro seniory) a distribuovány
na všechna oddělení knihovny a pobočky, včetně
těch nejmenších. Sběr tištěných dotazníků probíhal pomocí sběrných boxů.
Během realizační fáze měla studentka na
starosti rozhovory se čtenáři, resp. pomoc s vyplňováním dotazníků na místě, výběr tištěných
dotazníků ze sběrných boxů a jejich vkládání do
elektronické podoby. Průběžně jsme tak mohli
sledovat počet respondentů, abychom zajistili validitu průzkumu. Knihovna rozeslala informační
e-mail čtenářům s odkazem na elektronický dotazník, odkaz na dotazník byl zveřejněn také na
webových stránkách knihovny a jejím Facebooku.
Při realizaci výpůjčních služeb byl průběžně distribuován dotazník v tištěné formě. Pro dotazy
čtenářů a informaci o nedoručených zprávách
sloužila speciální e-mailová adresa: dotaznik@
knihovnahk.cz.
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Závěrečná fáze průzkumu zůstala víceméně
na knihovně. Tým knihovny zpracoval vlastní
zprávu o výsledcích průzkumu, tiskovou zprávu
pro veřejnost,1 leták pro čtenáře, bylo zveřejněno
poděkování čtenářům. Ředitelka knihovny informovala zřizovatele a s poděkováním za spolupráci představila výsledky průzkumu všem pracovníkům knihovny. Zjištěné negativní skutečnosti,
kterých bylo minimum, byly projednány osobně.
Náměty na nákup vybavení a zlepšení kvality služeb se v případě drobností v podstatě téměř okamžitě realizovaly, další ještě musí projít věcnou
diskusí ve vedení knihovny a budou zapracovány
do plánů na příští období. Téma metody interpretace výsledků průzkumu nebylo předmětem
tohoto článku.
Zkušenosti
• Práce studentky byla pro knihovnu užitečná
– termíny nás nutily postupovat, nebylo nutno
plýtvat silami na opisování dotazníku do elektronické formy.
• Bakalářská úroveň práce je dle mého osobního názoru nedostatečná pro intepretaci výsledků: studentka nezná věcné pozadí, vyvozuje
sporné závěry, které není možno využít. Rozsah práce neumožňuje podrobnější hodnocení.
• Nástroj Survio se osvědčil. V objednané službě typu Business je možné filtrovat výsledky
podle různých kritérií, uložit si je v různých
formátech. Poskytuje sumář podle volby včetně grafického či tabulkového ztvárnění. My
jsme využili např. zpracování výsledků podle
cílové skupiny (studenti, senioři, ekonomicky aktivní, rodiče na mateřské dovolené), ale
i další pohledy. Senioři například hodnotili
knihovnu nejlaskavěji.
• Nástroj Survio vám poskytne i informace
o tom, jak s dotazníkem uživatelé nakládají:
např. kolik uživatelů si ho pouze otevřelo, kolik nedokončilo. Byli jsme si vědomi, že dotazník je rozsáhlý, ale šlo víceméně o převzetí
standardu (20 otázek), který je obtížné zkrá1)

tit. V elektronické formě vyplňovalo dotazník
39 % respondentů 2–5 min. a 37 % respondentů 5–10 min., přičemž doba do 10 min. je
považována za optimální.
• 70 % respondentů vyplnilo elektronický dotazník, 30 % vyplnilo tištěnou verzi.
• Po rozeslání upozornění na dotazník v elektronické podobě čtenáři reagovali na nabídku
tištěného dotazníku někdy již odmítavě („Vím
o tom!“).
• Jak jsme očekávali, nejzajímavější část výsledků představovaly odpovědi na otázky:
„Co Vám v knihovně chybí?“ – „Za co byste
knihovnu pochválili?“
V případě otázek či zájmu o užitý dotazník
nás můžete kontaktovat na adrese: cizinska@
knihovnahk.cz.
Doporučené odkazy:
ČERNÝ, Pavel et al. Když se knihovna zeptá.
1. část. Čtenář, 2010, 62(5), s. 167-171. ISSN
0011-2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.
cz/clanky/2010-roc-62/05-2010/kdyz-se-knihovna-zepta-71-645.htm
ČERNÝ, Pavel et al. Když se knihovna zeptá.
2. část. Čtenář, 2010, 62(6), s. 211-214. ISSN
0011-2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.
cz/clanky/2010-roc-62/06-2010/kdyz-se-knihovna-zepta-2-72-670.htm
ČERNÝ, Pavel a ŠANTORA, Roman. Když
se knihovna chce ptát svých čtenářů. Čtenář,
2010, 62(7/8), s. 243-247. ISSN 0011-2321. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2010-roc-62/0708-2010/kdyz-se-knihovna-chce-ptat-svych-ctenaru-73-688.htm
RICHTER, Vít. Benchmarking a zjišťování
spokojenosti uživatelů knihoven. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online], 2009, 9(2) [cit.
2015-10-25]. ISSN 1213-8231. Dostupné z:
http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1165

Tiskovou zprávu knihovny z 9. 10. 2015, která shrnuje výsledky průzkumu, naleznete na adrese: http://www.
knihovnahk.cz/files/tinymce/pro-media/medialni_vystupy/tiskove_zpravy/TZ_Pruzkum_spokojenosti_2015.pdf
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Služby elektronické i lidské
Božena Blažková a Vanda Vaníčková
V každém letošním čísle našeho zpravodaje se
autoři článků z různých úhlů zamýšleli nad službami knihoven. Závěr kampaně by bylo vhodné
podpořit konkrétním průzkumem požadavků našich uživatelů. Ale znáte to, času nebylo nazbyt
, a tak šéfredaktorka položila nejmladší (*1989)
a nejstarší (*1948) člence redakční rady následující otázky:
Jakou knihovnu a jak často navštěvujete?
Jak jste spokojena se službami v knihovně
a jejich poskytováním?
Jak jste spokojena s nabídkou fondu knihovny?
Jak jste spokojena s přístupem knihovníků po
profesní i lidské stránce?
Jakou knihovnu a jak často navštěvujete?
1989: Na prvním stupni ZŠ jsme šli na školní exkurzi do jedné pobočky městské knihovny
(KMHK) a mně se tam moc líbilo. Bavilo mě
„přehrabovat“ různé knížky, účastnila jsem se
i literárních soutěží. Po prvním stupni přišla ale
dlouhá pauza, kterou víceméně přerušily až povinnosti vysoké školy. Při studiu byla literatura
třeba a najednou se na kontě ocitly stovky výpůjček. V současnosti chodím do SVK HK, a to zhruba dvakrát měsíčně.
1948: V současné době navštěvuji malou veřejnou knihovnu u nás na vesnici a občas si zajedu do krajského města do knihovny. Ráda bych
navštěvovala i některé akce (besedy, vzdělávací
akce), ale autobus během dne nejezdí tak často,
jak bych potřebovala. Dopoledne přijedu bud velmi brzy ráno, nebo pozdě a odpoledne se pak zase
nedostanu domů. Bez auta je to složité.

1989: Jsem spokojena s otevírací dobou (podpořeno možností vracet knížky do biblioboxu,
i když je zavřeno), velice mě potěšila možnost platit poplatky kartou. Poslední dobou se mi zdá, že
na Facebooku knihovna příliš nežije, což je škoda,
přicházíme o spoustu informací, o kterých se lze
dozvědět pak už jen z letáčku přímo v knihovně
nebo na nepřehledném webu. Obecně ale akce
v knihovně příliš nenavštěvuji. Myslím, že je to
pestrou nabídkou jiných institucí ve městě. Zároveň se mi ale zdá, že je knihovna zaměřená na
úzký okruh témat – knihy a cestování.
1948: V naší malé knihovně jsem spokojená
zejména s paní knihovnicí. Vždycky má čas na kus
řeči. Jen je problém, že když se nás sejde více, už
se tam nevejdeme. Chodím do knihovny jednou
za 14 dní. Jedinou službou, kterou naše knihovna
poskytuje, je půjčování. Myslím si, že obyvatelé
větších měst a návštěvníci velkých knihoven mají
mnohem větší nabídku – literatury i akcí.

Jak jste spokojena s nabídkou fondu knihovny?
1989: Jak jsem již zmínila, navštěvuji velkou
knihovnu, takže mám k dispozici i značně rozsáhlý fond. Jediné chvíle, kdy jsem byla s knihovnu
nespokojená, byly při shánění titulů z tzv. povinné
četby. V Hradci Králové je univerzita s oborem
český jazyk, střední a základní školy a některých
knih je prostě málo.
1948: Na to, jak je v naší obecní knihovně
málo místa, je v ní hodně knížek. Regály jsou až
do stropu a řazení je dost nepřehledné. Naštěstí
jsou knížky z výměnného souboru vždy po ruce
a paní knihovnice umí nejen poradit, ale i do
souborů nám objednává knížky, o jaké máme zájem. Velkou výhodou je, že se zde všichni známe
a upomínky se moc neřeší. Mohu si půjčit tolik
knížek, kolik unesu – pro sebe i pro celou rodinu.
Jak jste spokojena se službami v knihovně Ve městě si půjčuji spíše naučnou literaturu, mám
a jejich poskytováním?
dost koníčků a nechci se vším otravovat naši paní
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knihovnici. Knihy jsou zde sice přehledně srovnané, ale je jich na mne moc. Musím si napřed
vyhledat v počítači, co jsem si poznamenala, že
chci půjčit. Tak zjistím, kde knížku najdu, pak teprve obcházím regály. Je to jako ve velkém marketu – často si půjčím něco úplně jiného, než jsem
původně chtěla. A taky jsou zde problémem upomínky. Sice mi zasílají včas e-mailem upozornění,
že je čas knížky vrátit, ale já na počítač nechodím
každý den, a tak skoro pokaždé platím pokutu.
Sice mi dcera nabízela, že za mne knížky vrátí do
biblioboxu, ale v to nemám důvěru.

že nemá podporu na obecním úřadu. Tam mají
pocit, že se v knihovně scházejí jen důchodci,
a prostory a knížky z výměnného souboru musí
stačit. Letos paní knihovnice ani nedostala peníze
na nákup knížek do vlastního fondu a časopisů taky
bere méně. Do knihovny chodí i maminky s dětmi,
a kdyby bylo kde se scházet, mohla by probíhat
i nějaká další činnost kromě půjčování. Ve velké
knihovně jsem jako ztracená. Když požádám, tak
poradí, ale jinak mám pocit, že je nezajímám.
Původně to vypadalo, že pokud budeme chtít
alespoň trochu poukázat na různost požadavků na
služby knihoven, budeme muset odpovědi poněkud stylizovat a zobecňovat. Ale jak jste si sami
mohli přečíst, velké stylizace nebylo ani zapotřebí.
Takže malá rada na závěr: Pokud nestíháte
zpětnou vazbu všech svých uživatelů, ptejte se
alespoň zástupců nejmladší a nejstarší generace.
Jejich odpovědi vám většinou vymezí hranice potřebných a žádaných služeb.

Jak jste spokojena s přístupem knihovníků po
profesní i lidské stránce?
1989: Znalý a empatický pracovník je základ
jakékoli služby. Na druhou stranu já komunikuji
hlavně s online katalogem, automatem na výpůjčky a biblioboxem, takže o knihovnících takový
přehled nemám. Myslím, že ve velké knihovně
typu SVK HK se lze bez přímého styku se zaměstnanci s trochou šikovnosti obejít.
1948: Již jsem psala, že s naší paní knihov- Kontakt na autorky: bozena.blazkova@svkhk.cz,
nicí jsem maximálně spokojená. Jen mne mrzí, VandaV@seznam.cz

Recenze článku E-learning
na půdě českých knihoven
Erika Jelínková a Marta Lelková
VANÍČKOVÁ, Vanda. 2015. E-learning na
půdě českých knihoven. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje
[online]. 25(3): 25-26 [cit. 2015-10-25]. ISSN
0862-9366. Dostupné také z: http://www.svkhk.
cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.
aspx?id=20150313
Mgr. Vanda Vaníčková ve svém článku E-learning na půdě českých knihoven navazuje na
svůj starší příspěvek, který byl zařazen v letošním
2. čísle knihovnicko informačního zpravodaje
U nás, kde popsala základní specifika e-learnin-
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gu. V právě popisovaném článku je vložen odkaz, který na úvodní seznámení s problematikou
e learningu směruje, a případný zájemce si text
může snadno najít a přečíst.
Nyní se autorka zabývá možnostmi e-learningového vzdělávání pracovníků knihoven.
Knihovníci i informační pracovníci by měli být
s tímto trendem, pokud už ho sami aktivně nevyužívají, alespoň seznámeni, tak aby byli schopni
poskytovat případným zájemcům z řad uživatelů
adekvátní informace. E-learning je jistě také jedním z možných nástrojů celoživotního vzdělávání
knihovníků a je třeba mu věnovat pozornost.
Článek je poměrně logicky členěn. Nejprve se
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čtenáři dozvídají o možnostech využití dotačního
podprogramu VISK 2. Dále se autorka zabývá
popisem praktické stránky e learningových kurzů. Čtenář je vzhledem k rozsahu článku poměrně
podrobně seznámen s organizací výuky v prostředí e-learningu, včetně metod výuky či forem ověřování probrané látky. Článek je také z velké části
věnován zdrojům, kde se lze e-learningových kurzů dopátrat, jejich tematice a zaměření. Autorka
zde klade velký důraz na portál kurzy.knihovna.
cz, který je jako jediný v ČR určený a provozovaný pouze pro účely e learningové vzdělávání.
V závěru jsou uvedeny některé e-learningové kurzy, které knihovny pořádají.
Článek dle mého názoru poskytuje čtenáři
celkem ucelený přehled o možnostech e learningového vzdělávání, popis toho, jak takové
vzdělávání probíhá, a možností jeho financování
a stručný přehled o provozovatelích kurzů. Autorka se v dané problematice orientuje a vzhledem k
rozsahu článku se soustřeďuje na nejdůležitější
informace. Uvítala bych srovnání využívání e-learningového vzdělávání u nás a v zahraničí,
z kterého by se dal odhadovat vývoj u nás.
Erika Jelínková
Městská knihovna Nový Bydžov
Kontakt na autorku: e.jelinkova@novybydzov.cz

hojnějšího využití tohoto nového způsobu učení
v knihovnictví. E-learning však s sebou nese
i značné nevýhody: kromě nutnosti přístupu k informačním a komunikačním technologiím a ovládání práce s nimi se může jednat o nevyřešené
otázky etického a právního rázu v prostředí internetu, které zase hovoří ve prospěch tradičních
způsobů vzdělávání.)
Po rekapitulaci v pořadí prvního článku věnovaného e-learningu vidíme, že Mgr. Vanda Vaníčková vytvořila vhodné „klima“ pro zveřejnění
druhého příspěvku, který je již zasazen konkrétně
do prostředí knihoven. Autorka zde stručně popisuje způsob, jakým e learning probíhá, a uvádí
několik adres, na kterých kurzy najdeme.
V článku oceňuji informaci o možnosti získání prostředků na realizaci e-learningového kurzu
z dotačního podprogramu VISK 2. Je určitě dobré podotknout, že získání financí na realizaci je
sice důležitou, ale ne nejzásadnější fází projektu
vzdělávání knihovníků pomocí e learningu. Nejnáročnější částí je tvorba samotné náplně kurzu
a mentorování kurzu, výběr, instalace a práce
s LMS (Learning Management System, tj. systém
pro řízení elektronického vzdělávání). Vyžaduje
to mít za sebou jak dobré technické zázemí, tak
dostatek lidských zdrojů. To naznačuje, že tvorba e-learningových kurzů je záležitostí nemnoha
velkých knihoven, které těmito zdroji disponují,
ale uživateli mohou být knihovníci z kterékoli
malé či velké knihovny.
Z výčtu knihoven připravujících e-learningové kurzy a uváděných autorkou je patrné, že tento
nový trend lze zaznamenat více na Moravě, ať už
se jedná o MZK nebo Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Článek je ukončen přehledem vybraných
e-learningových kurzů pořádaných českými
knihovnami a stručným obsahem náplně kurzů,
což pokládám za dobrou tečku a zároveň výzvu,
která je tak vysílána všem knihovníkům uvědomujícím si, že se potřebují neustále vzdělávat
a mohou tak činit i z pohodlí svého domova.

Článek E-learning na půdě českých knihoven
od Mgr. Vandy Vaníčkové navazuje na příspěvek
téže autorky, který byl publikován v 2. čísle ročníku 2015 knihovnického zpravodaje U nás. Před
popisem druhého článku autorky je tak potřeba
nejprve ve stručnosti zrekapitulovat první příspěvek.
Článek E-learning aneb Učíme se elektronicky
je věnován úvodnímu seznámení s problematikou
vzdělávání v elektronickém prostředí. Kromě definice pojmu e-learning jsou zde shrnuty základní
informace vztahující se k problematice. Pro snazší pochopení tématu čtenáři je velká pozornost
věnována výhodám a nevýhodám e-learningu.
(Je evidentní, že výhody, jako je flexibilita, ak- Marta Lelková
tuálnost vyučované problematiky, opakované vy- Městská knihovna Náchod
užití studijních materiálů, se přiklánějí na stranu Kontakt na autorku: lelkova@mknachod.cz
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Malé povídání o velkých věcech aneb Zimní
útlum, deprese nebo syndrom vyhoření?
Jana Bartoňová
Sedím u krbu, pokukuji do plamenů, které
ukázněně tančí za skleněnými dvířky, a vybavuje se mi jeden výjev z mé nedávné návštěvy
v knihovně:
Vchází starší paní, asi šedesátnice, nese plátěnou tašku evidentně plnou knih. Vchází není
dost vhodné slovo, to evokuje příchod s určitou
elegancí a graciézností, ale toto bylo spíše jako
přepadení banky… Takže znovu: Do dveří okresní knihovny vrazí s prudkostí poryvu vichřice postarší dáma a za ní vlaje taška plná knih. Prudce
rozražené dveře se stejně rychle s notným bouchnutím zavírají. Knihovnice prudce a trochu polekaně vzhlédne od regálu s knihami, kam ukládá
dnešní vrácené kusy.
„Tak to mi tu ještě chybělo!“ prolétne jí hlavou.
Podvědomě se otočí zpět ke své práci a chabě
prohlásí: „Za pět minut zavíráme.“
„Jen se nebojte, já budu za těch pět minut hotová. Pojďte sem a nechte ty knížky, to si můžete
rovnat, až tady nebudu!“ zaznělo v odpověď.
Knihovnice naprosto konsternovaná direktivností informace, která zazněla, přechází roboticky
od regálu k pultu.
„Ukažte, já vám je odpípnu,“ zmohla se na
dnes (snad již, jak ve skrytu duše doufala) poslední ochotnou odpověď. Už ale nebylo ke komu
mluvit, protože velikost příchozí dámy se již
rozplynula v sekci románů pro ženy. Knihovnice pokorně přijala vrácené knihy, zařadila je do
komínku těch, které mají být vráceny na svá místa odpočinku, než je někdo zase nalezne a vyndá. V duchu si představovala, jak by byla krásná knihovna bez lidí: vše stále na svých místech,
srovnáno v abecedním pořádku, hřbety zařezávající s okrajem polic, všude klid a mír…
Ze snění ji vytrhl náhlý poryv tak výrazného
zvuku, že ho nebylo možné ignorovat: „Prosim
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vás, a máte toho novýho Vívega, víte, jak se
rozvádí s tou svojí ženskou. No, co to může bejt
za potvoru, když von je tak těžce nemocnej, to
člověk nepochopí. Vždyť utek hrobníkoj z lopaty. Tak těžký chvíle spolu prožili, a teď vod něj
vodejde?!…“
„Paní, tady máte tu knížku, co hledáte, a poprosím vás o opuštění knihovny, zavíráme,“ neodpustila si knihovnice připomenout, že již uplynulo domluvených pět minut.
„No, však už jdu. Vždyť tady máte bejt pro lidi,
ne?“ dodala sveřepě paní a nehodlala opustit své
dobyté území věnované románům pro ženy, ke
kterým byla stále svým pohledem zcela připoutána.
Knihovnice stála za obslužným pultem, svírala v ruce čtečku čárových kódů a tupě zírala před
sebe. Čekala odevzdaně na příchod paní s novou
knihou či knihami. Probral ji až nastavený signál mobilního telefonu, že je čas opustit prostor
pracoviště a vydat se na autobusovou zastávku.
„Paní, mohla byste, prosím, přijít třeba zítra?
Jsme tu celý den od 10 do 18 hodin. Potřebovala
bych už zavřít.“
„Myslíte si, že mám čas jenom na knihovnu,
nebo co? Milá pani, já mám i jiný starosti!…“
Monolog sice pokračoval, ale knihovnice již
jeho obsah nevnímala. Rozplakala se.
Něco vám to připomíná? Cítili jste se někdy
podobně? Také vám někdy lidé lezou na nervy?
Je možné, že trpíte syndromem vyhoření. Ale
taky ne. Rozlišit, zda člověk trpí tímto poměrně
závažným a ne zase tak vzácným syndromem, je
obtížné. Důležité jsou indicie - příznaky, které
nás na podezření, že se jedná o tento syndrom,
mohou navést:
1. práce s lidmi (úředník, učitel, lékař, psycholog, maminka i knihovník jsou ohroženi
syndrom vyhoření),
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2. pocit vyčerpání, netrpělivost, únava,
špatná nálada, opakované pracovní neschopnosti během krátké doby, bolesti
hlavy, bolesti zad a kloubů, zažívací potíže, nespavost, dýchací potíže, bušení srdce,
svalové napětí, vysoký krevní tlak, podrážděnost, přibývání nebo úbytek na váze, nechutenství nebo přejídání, zapomínání, nesoustředěnost, sklíčenost, pocity bezmoci,
agrese, nízká sebedůvěra, uzavírání se do
sebe nebo naopak přehnaná hlučnost nebo
vulgárnost… (syndrom vyhoření se opravdu
projevuje velmi pestře a u každého jinak),
3. pochybnosti o smyslu práce (mateřství,
knihovnictví, medicína…).
Propadli jste panice a jste přesvědčeni, že
určitě trpíte syndromem vyhoření? Tak v klidu
seďte a čtěte dál:
Víte, to, že se člověk občas cítí unavený
nebo znechucený z práce, je normální. Pokud se
u člověka vyskytne většina těchto příznaků, je to
varovný signál. Stále ještě jsme ale na začátku
pátrání po tom, co to vlastně syndrom vyhoření
je a proč vzniká. Pojďme tedy po dalších stopách
této záhady:
Existují totiž faktory, které mohou významně urychlit nástup syndromu vyhoření nebo jeho
průběh zhoršit. Je to např.:
- práce v zaměstnání, které mě nebaví, nenaplňuje a nesplňuje mé představy a očekávání,
- práce ve špatném kolektivu (kolegové pomlouvají, nepřijali mě, jsem nováček a nemohu
zapadnout, chci něco změnit a ostatním to vadí,
ukazuji na chyby a ostatní se nechtějí měnit
apod.),
- nevhodné pracovní prostředí (zima, teplo,
málo místa, málo prostředků na obnovu knihovního fondu, nezájem čtenářů),
- špatné sociální zázemí (matka samoživitelka, rozvod, výchovné problémy s dětmi, partnerské problémy, finanční tíseň, dlouhodobá péče
o osobu blízkou – postižené dítě, starý rodič –,
pracovní nejistota – hrozí třeba, že moji pobočku
zavřou a budu bez práce –, období odchodu dětí
z domu – na vysokou školu, odstěhování…),

- nadměrná usilovná touha po společenském uznání - pracuji přece dobře a chci, aby si
toho někdo všímal a říkal mi to (ve zdravé míře
je to dobrý motiv další práce, v nadměrné míře je
to brzda a spouštěč problémů),
- nereálné požadavky na vztahy s lidmi (nemohu očekávat, že s každým spolupracovníkem
budeme „naladěni na stejnou notu“, že si budeme hned tykat, že spolu budeme chodit na kafe,
svěřovat se…),
- přehánění, zveličování, neustálé rozebírání problémů (kdo se toto naučil, velmi těžko se
vrací zpět k normálnímu realistickému pohledu
na svět a život. Existuje jedno velmi hezké přísloví: Vidíš třísku v oku svého bližního, ale trám
ve svém oku nevidíš. Někdy je dobré se zamyslet
nad tím, komu vlastně prospěje, když budu neustále upozorňovat jen na to, co se nepovedlo, co
je špatně a co kdo pokazil. Nebudu mít asi mnoho přátel a ani mé náladě to neprospěje.),
- vztahování problémů k vlastní osobě (to
je specifikum lidí s nízkým sebevědomím. Proč
by si kolegové, kteří si něco šuškají, měli povídat zrovna o mně? Když si mě zavolá nadřízený,
nemusí jít hned o průšvih. Třeba mě chce něčím
pověřit, nebo dokonce pochválit. To, že někdo
večer nezavřel v knihovně okno a napršelo na
malbu, nemusí být moje zodpovědnost. Ano,
mohl jsem se podívat, jestli jsou všechna okna
zavřená, ale v popisu práce to nemám a kolega
má taky oči. :-)).
Stále ještě jste přesvědčeni, že byste to mohli
být vy, kdo trpíte syndromem vyhoření? Tak čtěte ještě další upřesňující informace. Nyní je důležité ukázat, jaké jsou fáze syndromu vyhoření,
jak vlastně probíhá:
1. První fází je nadšení - sršíme elánem,
máme mnoho nápadů, pracujeme přesčas nebo
ve svém volnu, bereme si práci domů, chodíme
do práce ráno dříve, nemáme čas na přátele, rodinu, koníčky, odříkáme vlastní aktivity kvůli
práci.
2. Poté nastupuje stagnace - to znamená jakési zastavení. Počáteční nadšení nás opouští, kolegy už máme přečtené a zjistili jsme, že nikdo
není dokonalý, pracovní tempo zvolňujeme, vra-
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címe se ke koníčkům, začneme zase žehlit a vařit
teplé večeře nebo oprášíme kolo a vyjedeme ven,
občas se vyspíme a začneme jíst alespoň, když
dostaneme hlad.
Stále ještě jsme v normálu - ve stavu, který je typický pro většinu lidí. Můžeme ale pokračovat dál:
3. Po nějakém čase přichází pocit frustrace.
Znamená to myšlenky a pocity, kdy se ptáme,
zda má moje práce vůbec smysl. Nadřízený stejně nevidí nic, i kdybych se přetrhl. Čtenáři čtou
stále stejné braky z reklamy, po pořádné knížce
nesáhnou. Peníze mi nepřidali, projekt na novou
čítárnu neschválili. Stojí mi to vůbec za to?
Tohle je období, kdy se mohou projevit první
zdravotní potíže, neshody s kolegy, smutná nálada apod.
4. Celý stav může přejít do apatie, kdy máme
pocit, že nic nemá smysl. Cítíme se bezmocní
a trpíme beznadějí. (V angličtině se můžete setkat se zkratkami HH ze slov helplessness a hopelessness, což lze přeložit jako bezmoc a beznaděj.) Práce je mi jen zdrojem obživy a nic mě na
ní netěší, odmítám cokoliv nového, jakoukoliv
aktivitu navíc, přesčas, jsem uzavřený a málomluvný. Klienti mě obtěžují.
Tady je nejvyšší čas z kolotoče vystoupit, protože mám ještě zbytky zdravého rozumu. Pokud
se tak nestane,
5. velmi snadno se překulí tato fáze do poslední fáze vlastního vyhoření. Jsem vyčerpaný,
mám pocit, jako bych nežil realitu, jako bych neexistoval, nic se mě nedotýká, jsem jen kolečko
v soukolí, lidé okolo mě ztrácejí tváře, nevím, co
dělám a proč to dělám, můj mozek občas vynechá, až se vypne úplně. Koncem může být kolaps,

ztráta paměti (nevím, kdo jsem, kde jsem, kolikátého je), neurotický záchvat (začnu se bát něčeho,
co mi dříve nevadilo) a další.
Dočetli jste až sem a zhluboka jste si oddechli, tak tohle se mě naštěstí netýká! To je dobře
a dělejte dál rádi svou práci, ale také milujte své
blízké a občas si zajděte jen tak poklábosit na
kafe nebo se na něco hezkého podívat do divadla.
Dočetli jste a řekli jste si, tak to jsem úplně já!
Pak jsou dvě možnosti:
1. Buď jste hypochondr, který kdykoliv čte
o jakékoliv nemoci, zjistí, že ji má,
2. nebo opravdu trpíte syndromem vyhoření
a hned vezměte telefon a objednejte se u nejbližšího psychiatra.
Hezké dny ve vašich knihovnách vám přeje
Mgr. Jana Bartoňová.
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zi následoval odjezd do hornického muzea, kde
se knihovníci rozdělili na dvě skupiny. Jedna
jela vláčkem do dolu Anna a druhá absolvovala
adrenalinovou prohlídku hornického díla Drkolnov. Zde zájemci sestupovali po žebřících dolů
k vodnímu kolu, kterým se kdysi čerpala voda na
povrch. Obrovské prostory dolu na těžbu stříbra
uchvátily všechny přítomné. Po skončení prohlídky jsme se přesunuli do motorestu v Milíně,
kde bylo zajištěno ubytování a také stravování.
Večer jsme měli možnost zhlédnout fotky z loňského setkání v Ratíškovicích. Hana a Miroslav
Bláhovi, knihovníci z Kostomlat pod Milešovkou, je velmi pěkně zpracovali a s patřičným komentářem i promítli. Poté dostali slovo zástupci
obce Milína, kteří představili svoji obec a její
významné osobnosti.
Oficiální program druhého dne setkání zahájil
PhDr. Vít Richter představením Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2015–2020. Nelehký

život spisovatele Jana Drdy, jehož sté výročí
narození jsme si letos v knihovnách připomínali,
přiblížila Mgr. Naďa Čížková. S možností SMS
komunikace v knihovnách nás krátce seznámila
Kateřina Horáková. Svoji knihovnu nám v krátké
prezentaci představila Věra Povalačová z Obecní knihovny Horní Lideč, která se stala vítězem
soutěže Knihovna roku 2014, a proto bude v příštím roce toto třídenní setkání knihovníků organizovat. Po odborném programu následoval pěší
přesun do Centra volnočasových aktivit v Milíně.

Některým knihovníkům je možná jméno autorky povědomé. Určitě by proto bylo vhodné
zmínit, že Mgr. Jana Bartoňová vedla na začátku
září letošního roku v Městské knihovně v Náchodě seminář nazvaný Syndrom vyhoření a jak se
mu bránit a tak vznikl tip na článek. V listopadu
přednášející opět zavítala do Náchoda a hovořila
na téma Psychologické profily literárních postav
a identifikace čtenáře s postavou. Výběr témat
dává tušit, že zaměření paní Bartoňové je velmi
široké. Zabývá se pedagogikou, psychologií, poradenstvím i vším, co s těmito obory souvisí.
Kontakt na autorku: janka.bartonova@centrum.cz
Web autorky: http://rodicovstvi9.webnode.cz/

Co venkovské knihovny
umějí a mohou
Jana Sehnalová
Již po jedenácté se konalo setkání knihovníků venkovských knihoven, letos v obci Milín
ve Středočeském kraji, vítězi soutěže Knihovna
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roku 2013. Přes čtyřicet knihovnic a knihovníků nejdříve přivítala Knihovna Jana Drdy v Příbrami, kde bylo ve čtvrtek 17. září 2015 setkání
oficiálně zahájeno. Účastníci si zde mohli prohlédnout všechna oddělení knihovny. Po exkur-

U NÁS • ZIMA 2015 27

stalo se
Na prostranství před knihovnou nás mile přivítal
soubor harmonikářů ze ZUŠ v Příbrami, který zahrál několik moderních i vážnějších skladeb. Knihovníky jménem obce přivítal místostarosta Ing.
Vladimír Vojáček. Tři skupinky knihovníků se
rozešly na prohlídku Centra. Měli jsme možnost
prohlédnout si Knihovnu Dr. E. Bořického, mateřské centrum Milínek, nízkoprahový klub, výstavní a přednáškový sál, venkovní zahradu s horolezeckou stěnou, zázemí pro spolky. Všechny
tyto aktivity zastřešuje Centrum volnočasových
aktivit Milín. Úžasné prostory s odpočinkovými
koutky, plno zajímavých dekorativních předmětů
a spousta vtipných vychytávek knihovníky zcela
pohltily.
Rádi jsme se seznámili i se zajímavostmi regionu, na které přišel čas odpoledne. Navštívili
jsme místo posledních bojů druhé světové války
u Milína nebo bývalý komunistický lágr Vojna
u Příbrami. Zde byli v padesátých letech vězněni
političtí vězni, kteří v nepředstavitelně těžkých
podmínkách museli pracovat v uranových dolech. Zhlédli jsme poutní místo s barokním kostelem sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské
na Makové hoře a dojeli do vesnice Dalskabáty,
kam umístil Jan Drda děj divadelní hry Dalska-

báty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Zde nás
čekalo velké překvapení: čerti v krátké dramatizaci části jmenované divadelní hry a ochutnávka
výborné bramboračky s hříbky. Po návratu do Milína jsme si prohlédli střed obce a v místním kině
nás knihovnice seznámily s aktivitami knihovny
během celého roku. Nabitý den jsme ukončili
společenským večerem s hudební skupinou For
Evergreens.
V sobotu 19. září 2015 jsme navštívili Památník Karla Čapka ve Strži a měli jsme možnost
prohlédnout si krásnou knihovnu v Dobříši.
Program třídenního setkání byl opravdu velmi pestrý. Byla jsem mile překvapena vstřícností
všech hostitelů a pestrostí programu. Nedokázala
jsem také skrývat úžas nad šíří aktivit Centra volnočasových aktivit v Milíně.
Milé kolegyně, pokud to jen trochu půjde, rezervujte si na příští rok zářijový termín na setkání
knihovníků venkovských knihoven, které bude
hostit knihovna Horní Lideč. Sama se na další
ročník velmi těším a děkuji všem, kteří setkání již
léta tak výborně organizují.
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o této problematice je pojednáno v metodickém
materiálu Metodický pokyn Ministerstva kultury
k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven
a jejich koordinaci na území ČR.2 V knihovním
zákoně3 se regionálními funkcemi rozumí „…
funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí
pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací
a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů
a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. … Krajská knihovna
plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji.“
Program regionálních funkcí knihoven vznikl

Kontakt na autorku: sehnalova@mkrtyne.cz

Celostátní seminář Regionální
funkce knihoven 2015
Kateřina Hubertová
Ve dnech 20.–21. 10. 2015 se v Domě hudby
v Pardubicích konal celostátní seminář Regionální funkce knihoven, který pořádala Sekce pro regionální funkce SDRUK ČR (Sdružení knihoven
ČR)1 a Knihovnický institut Národní knihovny
ČR ve spolupráci s Krajskou knihovnou v Pardubicích. Tento seminář se koná jednou za dva
roky a jeho program je názvem daný – hovoří se
na něm převážně o regionálních funkcích a o sou1)

visejících otázkách a problémech českého knihovnictví. Prezentace, které na semináři zazněly,
by měly být podle slibu organizátorů v nejbližší
době vystaveny na webu SDRUKu, kde lze nalézt
i podrobný program.
Co jsou regionální funkce knihoven, jistě nemusíme vysvětlovat. Týkají se především malých
knihoven a jejich smyslem je pokud možno srovnat úroveň poskytování knihovnických služeb bez
ohledu na velikost jejich sídla, tzn. stejné služby
uživatelům v malé obci i ve velkém městě. Blíže

http://www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-regionalni-funkce/clanek/sekce-pro-regionalni-funkce/
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2)
3)

4)

v roce 2000. Patnácti letům trvání tohoto programu se v úvodním příspěvku celého semináře věnoval PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického
institutu Národní knihovny ČR, předseda Ústřední knihovnické rady a výkonný tajemník Svazu
knihovníků a informačních pracovníků ČR. V 90.
letech 20. století proběhla reforma veřejné správy
a to vedlo často k rozpadům okresních knihovnických systémů. Připravoval se nový knihovní
zákon a program podpory výkonů regionálních
funkcí. Tam byla zakotvena životně důležitá systémová podpora knihoven v malých obcích. Touto podporou jsou právě regionální funkce knihoven. Knihovny v malých obcích by dnes bez ní
nemohly existovat. Pokud tuto podporu nedokážeme zachovat, dojde k zániku mnoha malých
knihoven.
Metodická a poradenská činnost, vzdělávání knihovníků, pomoc při zpracování statistických výkazů knihoven, revize knihovních fondů
a veledůležité budování a cirkulace výměnných
fondů… to vše je na dobré úrovni. Pro fungování regionálních funkcí je klíčové financování.
Z knihovního zákona: „Plnění regionálních funkcí a jeho koordinaci zajišťuje kraj z peněžních
prostředků svého rozpočtu.“4 Bohužel v něm ale
dále není řečeno, v jaké výši…
I politici říkají, že vzdělanost a kultura národa
jsou důležité. Proč ale na tyto oblasti při vytváření rozpočtu vždy zbývá málo peněz?
Financování v krajích republiky je tak velmi

http://ipk.nkp.cz/docs/RF/Metodicky_pokyn_RF_2014.pdf
ZÁKON ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Dostupné také z: http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/Zakon257.htm
Tamtéž.
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rozdílné. Některé kraje jsou financované dobře,
jiné dlouhodobě podfinancované. V průměru dochází k soustavnému poklesu jak financí, tak pracovníků vykonávajících regionální funkce. Vytrácí se systémový charakter podpory jako výraz
zájmu a podpory ze strany státu. Z toho vyplývají
nelehké úkoly pro další období: vypracovat návrh
novely knihovního zákona, včetně návrhu částky
na výkon regionálních funkcí, které by umožnily
změnu postoje krajů k regionálním funkcím.
Na legislativních změnách musí pracovat
odborníci z Národní knihovny, Knihovnického
institutu a Ministerstva kultury. Změnit postoj

krajů, s tím můžeme pomoci my všichni. Je nutné neustále vysvětlovat starostům, zastupitelům,
uživatelům knihoven, co jsou regionální funkce
knihoven a k čemu jsou dobré. Proč se i v malých knihovnách mohou dít zajímavé věci, proč
knihovník v malé knihovně nemá problém se
vzděláváním, jak dokáže zpracovat statistiku,
jakým kouzlem se stává, že čtenáři v malé obci
nacházejí při své návštěvě na regálech stále nové
a nové knihy bez toho, aby se ty staré hromadily
v koutě…
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz

Knihovny současnosti
„se otevřely“ Olomouci
Andrea Součková
Největší knihovnická událost v roce? Akce,
kde lze získat v ucelené podobě informace o aktuálních trendech nejen v českých knihovnách,
ale i v zahraničí? Věřím, že většině knihovníků
při položení obou otázek ihned naskočí v hlavě
slovo Seč a těm nejmladším ročníkům už možná
„pouze“ Olomouc. Ano, tušíte správně, řeč bude
o Knihovnách současnosti, konferenci, o níž se
vás zpravodaj U nás snaží pravidelně informovat.
Ve dnech 8.–10. 9. 2015 se uskutečnil již 23. ročník této tradiční akce, který nesl podtitul Otevřená knihovna.
První den byl tradičně zahájen slavnostním
předáním medailí Z. V. Tobolky; mezi oceněnými
byli pan Bohdan Roule (ředitel Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana), Ing. Petr Žabička (náměstek Moravské zemské knihovny), Mgr.
Ivo Kareš (ředitel Jihočeské vědecké knihovny
v Českých Budějovicích), Mgr. Jaroslava Štěrbová (hlavní knihovnice Městské knihovny v Praze) a PhDr. Helena Bouzková (ředitelka Národní
lékařské knihovny). V odborné části, příznačně
nazvané Nové vlny, vystoupili zahraniční hosté – Knud Schulz, ředitel knihovny v Aarhusu,
a Jakob Heide Petersen, ředitel knihovny v Kodani,
a hovořili nejen o aktuálních trendech v dánském
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knihovnictví, ale i o novinkách, které zavedli ve
svých knihovnách.
Program druhého dne konference byl složen
z několika bloků, které se navzájem překrývaly. Ačkoliv se nejednalo o vůbec jednoduché
rozhodování, účastníci si předem museli zvolit
z nabízených témat: Lidé se věnovali problematice českého knihovnického vzdělávání. Hovořilo
se nejen o celoživotním vzdělávání a získávání
kvalifikace, ale i o knihovnických školách, řízení pracovních týmů a jednotlivců v knihovnách… V rámci Infoboxu zazněly přednášky
věnované online katalogům, problematice analytického zpracování článků, ukládání e-knih
a jejich zpřístupňování, využití WikiMedia při
vnitřní komunikaci v knihovně, zkušeností se
systémem KOHA… Blok Služby v akci byl zaměřen na seznámení s konkrétními úspěšnými
a v praxi ověřenými příklady netradičních služeb
poskytovaných knihovnami. Kreativní knihovny
se zamýšlely nad pojmy, jako je hravost, aktivní přístup a tvořivost v knihovnách. Knihovníci
se dozvěděli např. to, co obnáší práce muzejního
pedagoga, co je to kreativní průmysl, s jakými
problémy se potýkají vývojáři počítačových her…
Poslední den konference byl věnován zásad-
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ním tématům českého knihovnictví. PhDr. Vít
Richter, ředitel Knihovnického institutu NK ČR,
seznámil přítomné se stavem přípravy nové celostátní koncepce knihoven na léta 2016-2020. Ing.
Petr Žabička shrnul hlavní milníky a výsledky
projektu Centrální portál knihoven od počátku až
do současnosti a nastínil, jaké jsou plány do roku
2016; součástí příspěvku byly i ukázky praktické
realizace. Ing. Martin Lhoták, ředitel Knihovny
Akademie věd ČR, uvedl přehled výsledků hlavních digitalizačních projektů v českých knihovnách a jejich agregace v rámci projektu Česká
digitální knihovna včetně jejich zpřístupnění
v CPK. Došlo také k předání prvních certifikátů
standardu pro rovný přístup Handicap Friendly.
Po třech dnech nabitých mnoha a mnoha informacemi byla jistě pro všechny účastníky milou a vítanou tečkou na závěr rekapitulace a zhodnocení
jednotlivých programových bloků zástupci sekcí.
Každý z příspěvků by si zasloužil jistě nejméně jeden samostatný článek. Některá z témat však
v dalších číslech zpravodaje naleznou své místo
a možná se i s ohledem na jejich důležitost budou
zařazovat opakovaně. Aktuálně bych však všem,
kteří se konference neúčastnili a mají zájem
o další informace, chtěla doporučit web SDRUK,

kde naleznou podrobnější informace k programu,
prezentace od jednotlivých přednášejících a volně ke stažení bude i sborník v elektronické verzi.

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Informace o konferenci (na webu SDRUK): http://
www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/clanek/konference-knihovny-soucasnosti/

Zažijte knihovnu jinak
aneb Na šikmé ploše
Vladimíra Buchtová
Jestli vás nadpis vyděsil, klidně spěte. „Na
šikmé ploše“ je totiž název jedné ze soch, která
byla slavnostně odhalena hned začátkem Týdne
knihoven 2015 před Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Jedná se o maturitní práci
studentky Střední průmyslové školy kamenické
a sochařské v Hořicích Karolíny Oberreiterové
a řečeno jazykem odborným se jedná o „strukturální pojednání povrchů segmentů prostorové
geometrické skladby“. Jste moudřejší? Já ne. Nic-

méně, nic to nemění na tom, že se jedná o pozoruhodné dílo, které od pondělí 5. října 2015 trvale
zdobí vnější prostory knihovny. Druhou, nebo
chcete-li, první sochou je dílo – rovněž maturitní
práce hořické studentky Apoleny Hákové, stejně
pozoruhodná a stejně tak z pískovce – s názvem
„Pocta básníku Josefu Kocourkovi“. Jedná se
o východočeského, tedy regionálního umělce,
který bohužel svou životní pouť završil příliš
brzy. Na soklu sochy je citován jeden z jeho milostných veršů, který obsahuje ženské jméno, takže nejde o žádnou úlitbu neznámé místní knihov-
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nici, nýbrž o umělecký záměr.  Jste-li zvědaví,
jaké jméno se v básni skrývá, přijďte se podívat.
Tím však projekt, kterým naše krajská knihovna ve spolupráci s hořickou Střední průmyslovou
školou kamenickou a sochařskou začala Týden
knihoven, zdaleka nekončí. Možnost představit
svá díla budou mít v příštích letech i další studenti
této školy, neboť projekt bude klást před studenty
náročný úkol: pojetí sochařského díla v daném
prostoru s konkrétním tématem, které bude vždy
výsledkem společného rozhodnutí obou zúčastněných stran, SVK Hradec Králové i SPŠKS Hořice. Dobré, ne?
O hodinku později se mohli všichni návštěvníci přesunout do galerie U Přívozu, kde proběhla
vernisáž výstavy, která se již tradičně v říjnu na
tomto místě odehrává. Konkretisté byli opět velmi konkrétní a výstavu nazvali VIII. konkrétní
podzim na téma Trojúhelník. Hostů bylo víc než
dost a další ještě přivezl hradecký vláček, a tak
bylo před knihovnou opravdu živo.
Ono tam bylo totiž živo i dopoledne. Vzhledem k tomu, že naše knihovna zohledňuje i ty,
jimž zrovna sochařství či malířství moc neříká,
bylo ve vstupní hale umožněno všem, kdo se
zajímají o své zdraví, kondici, racionální výživu
a podobné aktivity, měření tělesných hodnot.
Svět zdraví a krásy Hradec Králové zde umožnil všem příchozím zjistit nejen jejich hmotnost,
ale také procento podkožního tuku – můj bože! –,
hmotnost svalové hmoty a její rozložení, procento vody v těle nebo opotřebení organismu. Navzdory všem těmto hrůzám byl zájem značný po
oba dny, kdy akce probíhala. 
Středa nebyla příslovečně škaredá, ba právě
naopak. V galerii Automat se konala vernisáž
výstavy, která mapovala pětadvacetiletou historii Společnosti přátel Itálie, a tak není divu, že se
knihovna stala místem setkání význačných osobností. Výstavu osobně navštívili Jeho Excelence
velvyslanec Itálie Aldo Amati a primátor města
Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink. Oba velmi příjemní pánové. Víno bylo skvělé, podávané
sýry excelentní a vyzrálé a přátelé Itálie veselí
a zábavní.
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Tentýž den se pak o něco později konala talk
show moderovaná Simonou Babčákovou. Téma
bylo závažné – „Jak se žije s duševní nemocí“
–, protože ve stejné době, kdy probíhal Týden
knihoven 2015, probíhal i Týden duševního zdraví. Oba Týdny zajímavé, žádný jsme nechtěli pominout, a tak jsme je šalamounsky spojili. Přestože téma bylo závažné, večer probíhal za účasti
zajímavých hostů velmi nezávažně a byl spojen
s hudebním vystoupením zpěvačky Tony Nyass
z Yellow Sisters. Zpěvačka byla štíhlá a krásně
zpívala, Simona Babčáková vtipná a velmi přátelská a sál nacpaný k prasknutí, takže nás opět
napadlo, že potřebujeme to šesté patro. 
Poslední akcí jsme slogan „Knihovna jinak“
nenaplnili. Proběhla přednáška o architektuře,
a to děláme normálně. Což neznamená, že některá z předchozích akcí byla nenormální, byly prostě jenom jinak.
Během tohoto a ještě následujícího týdne pak
probíhala 100% literární soutěž pro naše uživatele, kdy měli v prostorách třetího podlaží knihovny
najít a poznat úryvek z klasického díla. Byli jsme
potěšeni, že odevzdané odpovědi byly vesměs
správné. Jen ten Komenský trochu „zahaproval“.
 Labyrint světa a ráj srdce, připouštím, není
zrovna paperback na pláž. Pět vylosovaných výherců pak mělo možnost vybrat si z nabízených
cen, jako je poukaz na registraci zdarma či kniha
o malbách v knihovně. Kdo poznal i Komenského, dostal tričko jako prémii.
Bazén jsme tedy v knihovně nezřídili, jak
tak trochu naznačoval plakát na celostátní akci,
i když i tom jsem chvíli uvažovala. Ale troufám si
říct, že na šikmé ploše jsme se neocitli a veřejnost
se dobře bavila. A a a voooo tom to je… 
K celostátní akci Týden knihoven, kterou vyhlašuje SKIP, se v letošním roce přihlásil dle
slov jejího předsedy Mgr. Romana Giebische,
Ph.D., dvojnásobný počet knihoven. Jednalo se
o cca 800 knihoven! Zajímavé údaje podává také
mediální analýza firmy Anopress IT, a. s., která
monitorovala 19. ročník Týdne knihoven. Celkem
bylo publikováno k tomuto tématu 263 příspěvků, z toho převažovaly regionální deníky (177
článků) a internetové zdroje (27 článků). Z regionálních deníků byla největší pozornost věnována celostátní knihovnické akci ve středočeském
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tisku (31 článků) a v Plzeňském a Karlovarském v Lidových novinách. V článku novinář vzdává
kraji (28 článků).1 Přestože jsme se v kraji, co do hold „všem dobrým knihovnicím“.
propagace, neumístili na prvních příčkách, královéhradecké knihovnice jistě velmi potěší článek
od Jana Rejžka, který vyšel v polovině října 2015 Kontakt na autorku: vladimira.buchtova@svkhk.cz
1)

Mediální analýza: Týden knihoven 2015. SKIP: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online].
[cit. 2015-11-09]. Dostupné z: http://www.skipcr.cz/dokumenty/tyden-knihoven-2015/ma_tyden_knihoven_2015.pdf

Setkání knihovnic
a knihovníků v roce 2015
Andrea Součková
Ve středu 4. listopadu 2015 se pod záštitou
hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra
France uskutečnilo již sedmé Setkání knihovnic
a knihovníků. Ve Studijní a vědecké knihovně
v Hradci Králové se sešlo okolo 60 hostů; jsme
rádi, že mezi jinými přijali pozvání i MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradec Králové, Mgr.
Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního
rozvoje, grantů a dotací krajského úřadu, Mgr.
Veronika Janáčková, odborná referentka kultury
a památkové péče krajského úřadu, a PhDr. Vít
Richter, ředitel Knihovnického institutu NK ČR.
Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, zahájila slavnostní setkání proslovem, ve kterém kromě tradičního uvítání hostů hovořila o knihovnické profesi
a o tom, co vše musí dnešní pracovníci knihoven
zvládat. Že toho není rozhodně málo, dokládá nejen soubor kompetencí u jednotlivých knihovnických typových pozic v Národní soustavě povolání,
ale také každodenní praxe, která před knihovníky
staví stále nové požadavky a výzvy.
Slavnostním večerem nás slovem provázela Jana Sehnalová, vedoucí Městské knihovny
ve Rtyni v Podkrkonoší, členka krajské komise
Vesnice roku a také členka regionálního výboru
SKIP Východní Čechy, který byl spolu s krajskou
knihovnou hlavním organizátorem celé akce. Moderátorka v úvodním slově navázala na řeč Mgr.
Evy Svobodové, hovořila o knihovnické profesi,

o jejích výhodách, ale i o vysokých požadavcích,
které jsou na knihovníky kladeny. Zdůrazněna
byla zejména důležitost ocenění této práce: „… ti,
kdo knihovnictví vykonávají s láskou dlouhá léta,
často po celý svůj život, si zaslouží naše uznání
a hluboký obdiv.“
Slavnostní předání ocenění vyznamenaným
knihovnicím bylo orámováno hudebním vystoupením. Na flétnu hrál pan Martin Brunner, výborný hudebník a také zakladatel hradeckého festivalu Jazz Goes to Town.
Následovala krátká informace o soutěži Vesnice roku a průběhu jejího krajského kola, ve kterém letos získala Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje za moderní knihovnické a informační
služby Obecní knihovna v Roudnici. O tom, že si
paní Ivana Novotná cenu zaslouží, není sporu. Již
v prvním ročníku krajského oceňování knihovnic
a knihovníků byla jednou z vyznamenaných. (Pro
zájemce o podrobnější informace doporučujeme
nahlédnout do minulého čísla zpravodaje U nás,
kde naleznou rozhovor s paní Novotnou.) Malé
poděkování za úspěch v krajském kole předala
Mgr. Eva Svobodová a Bc. Kateřina Hubertová,
předsedkyně SKIP Východní Čechy.
Hlavní část programu, kterou všichni přítomní
s napětím očekávali, byla věnována udělení titulů
Knihovnice/Knihovník Královéhradeckého kraje
roku 2015. Letos „pouze“ vyznamenané knihovnice a jejich knihovny představila prostřednictvím prezentace Bc. Eva Semrádová, pracovnice
oddělení služeb knihovnám SVK HK. V kategorii
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knihovnice malých veřejných knihoven ocenění
převzaly: Hana Šanderová ze Všestar, Jitka Šidáková ze Sobčic, Věra Novotná z Provodova, Božena Dyntarová z Bačetína, Kateřina Štěpánová
z Mladých Buků. V kategorii knihovnice veřejných knihoven byla udělena dvě ocenění: Daně
Michlové z Jičína a PhDr. Boženě Klabalové
z Hradce Králové. (Naší pečlivé korektorce tímto
také upřímně gratulujeme k ocenění.) O jednotlivých knihovnicích se můžete více dozvědět prostřednictvím medailonků, které naleznete v rubrice Kdo je v aktuálním čísle zpravodaje. Stejně
tak jako v roce minulém i letos došlo na společné
fotografování všech vyznamenaných knihovnic
se zástupci měst a obcí a s předávajícími ocenění, kterými byli: PhDr. Vít Richter, Mgr. Ivana
Kudrnáčová, Mgr. Eva Svobodová a Bc. Kateřina
Hubertová.
Pro všechny přítomné byla jistě milým bodem
programu beseda s paní Martinou Bittnerovou.
Mnozí „knihovničtí“ jistě neslyší toto jméno poprvé. Znát můžete paní Bittnerovou nejen díky
její přednáškové činnosti, pořadům či besedám,
ale zejména prostřednictvím její literární tvorby,
ve které se věnuje významným českým osobnostem minulosti. V roce 2015 vyšla její dosud poslední kniha Lásky Boženy Němcové. Těžkosti
i radosti spojené se vznikem knihy, zajímavosti
ze života významné osobnosti, která má blízký vztah ke Královéhradeckému kraji, její lásky
a mnohé další: to vše bylo součástí vyprávění.
Po rekapitulaci slavnostního setkání, pozvání
na výstavu, poděkování všem hostům za účast
i knihovnicím podílejícím se na organizaci, jsme
se mohli přesunout do neformální části večera.
Ve foyer konferenčního sálu byl pro hosty
připraven raut, o který se postaraly pracovnice
SVK HK. Zájemci také mohli na celkem devíti
panelech zhlédnout výstavu nazvanou Design
knihovnické propagace, která vznikla s přispěním 22 městských a místních knihoven z Královéhradeckého kraje. Na stolcích byly pro hosty
kromě občerstvení připraveny letáky informující
o nejbližších akcích SVK HK pro veřejnost či pozvánky na knihovnický jarmark (v příštím čísle
vás budeme podrobněji informovat). Na jednom
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Povídání o esoterické literatuře (2. část)
Zuzana Hloušková

ze stolků byly také vystaveny knihy Martiny Bittnerové, které si mohli hosté zakoupit přímo od
autorky. Mnozí využili této možnosti a nechali si
knihu opatřit jejím autogramem.
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Informace o akci na webu Královéhradeckého
kraje:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/
kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/
zname-knihovnice-roku-kralovehradeckeho-kraje-84110/

Období druhé světové války představuje jakousi „dobu temna“. Všechny esoterické spolky byly
okupační vládou zrušeny a jejich představitelé
stíháni gestapem, pokud odmítli spolupráci. Ani
nástup komunismu neznamenal obrat k lepšímu:
žádné přednášky, žádné projevy duchovna, žádné
spolky. Většina hermetiků se stahuje do ústraní
a činnost původních spolků přechází do ilegality.
Přesto se mystikovi Květoslavu Minaříkovi podařilo sestavit originální duchovní nauku, kterou
později popsal v 80 knihách. Z tohoto období pochází i rotaprintem rozmnožovaný Kurs astrologie
Antonína R. Svobody. V rámci tajného setkávání
stoupenců mystického hnutí byl založen Kruh duchovního bratrstva, který se angažoval zejména
v přednáškové a editorské činnosti. V literární
sekci vydal např. Meditaci a duchovní cvičení pro
každý den Lubomíra Kukly nebo Tarot, cesta k nesmrtelnosti Miroslava Vlasáka. Kruh byl rozpuštěn komunisty v roce 1956 a všichni jeho členové
perzekvováni. V této pohnuté době se objevuje náš
přední parapsycholog Břetislav Kafka, známý svými úspěšnými knihami Nové základy experimentální psychologie, Svítání v duši, Kultura rozumu
a vůle, Člověk zítřka. Od r. 1951 spolupracuje se
svým žákem Zdeňkem Rejdákem. Ten později
zakládá Výzkumné pracoviště pro psychotroniku
a juvenologii. Sám Rejdák je autorem více než 150
statí o psychotronice a knih o telepatii a jasnovidectví. Šedesátá léta probíhají ve znamení komunistické antipropagandy, která vyústila ve vydání
spisu O zázracích a nadpřirozených silách, jehož
cílem bylo naučit čtenáře správnému „objektivnímu způsobu myšlení“. Přesto vznikají při několika
vysokých školách tajné hermetické kroužky, do
kterých se občas pokouší proniknout StB. Objevují
se i neúspěšné pokusy obnovit zaniklé martinistické lóže. Uvolnění přináší až blížící se rok 1968, je
ustavena Koordinační skupina pro výzkum otázek
psychotroniky, jejíž badatelská činnost vyústí až
v uspořádání pražského Mezinárodního kongresu psychotroniků v roce 1973. Zájem o esoteriku je obrovský, pátrá se po lidech se zvláštními

schopnostmi, léčitelích, bylinářích a jasnovidcích.
Velkou módou se stává indické myšlení, zájemci
o jógu a Tibet se shromažďují v kurzu orientalisty
Borise Merhauta, jenž společně s manželkou Eliškou zpřístupnil řadu významných literárních děl
Orientu vč. překladu knihy Prorok Chalíla Džibrána. Literární díla však mohou vycházet stále jen
v samizdatu, jak to pocítili např. Jiří Scheufler nebo
Jan Iglauer. Do dějin esoterického hnutí se zapsal
též astrolog Otakar Solnař, z jehož kruhu vzešlo
i originální dílo Nové poselství z Prahy. Ve svém
bytě provozoval tajnou mystickou školu. V sedmdesátých letech se nejvýrazněji zapsala do povědomí činnost spolku Unitarie, který vydal i díla aktivních esoteriků, třeba Ludmily Maceškové alias
Jana Kameníka. Fungují nejrůznější kroužky jógy,
které provozuje samotná ČSTV a kvituje nárůst
počtu nových členů. Hrstka původních hermetiků,
scházejících se v bytě Vladimíra Rohlíčka, se rozhodne vybudovat tajnou alchymistickou laboratoř,
ale k realizaci záměru nakonec nedojde. Místo
toho je na pražské Vysoké škole chemicko-technologické uvedena do provozu Psychoenergetická
laboratoř pro výzkum paranormálních jevů. V letech 1978-1986 ji vede matematik a bývalý ministr
školství František Kahuda. Laboratoř kryla řadu
léčitelů před zraky StB, na druhou stranu soupeří
s Rejdákovým psychotronickým pracovištěm. Někdy v této době se formuje tzv. Skupina mladých
(hermetiků), která se zasloužila o vydání Dvaadvaceti dopisů Paracelsovi Theophana Abby a řady
astrologických a alchymistických studií (všechno
cyklostylem). Samizdatovou činnost zahájila také
skupina kolem Vladislava Zadrobílka, schovaná
za šifrou T. F. C. (= Tres faciunt collegium). Vzniká tak několik edičních řad (Trezor hermetismu,
Symbolika hermetismu, Dokument aj.). Chystá se
obnova původních esoterických spolků - to se píše
rok 1988 a k sametové revoluci zbývá jen krůček.
Do všech plánů však vtrhne jako velká voda hnutí
New Age.
Česká republika byla v té době duchovně vyprahlá, a úspěch New Age byl tudíž zaručen. Každý rok se začaly konat velké esoterické festivaly
pod hlavičkou tohoto nového směru, vznikly dvě
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desítky center, pořádajících víkendové semináře,
byla založena Univerzita Nové doby Milana Calábka a uchytily se hned tři měsíčníky (Regena,
Regenerace a Meduňka). Knižní pulty zaplavily
desítky titulů typu New Age, věnujících se tematicky Věku Vodnáře, náboženstvím Orientu, nové
psychologii, kvalitě lidského života ve spojení těla
a mysli a vědecké hypotéze o hmotě, která není
složena jen z částic, ale také z vlnění. Dochází
k zaměňování hnutí New Age s pojmem „esoterika“ a řada lidí je považuje za synonyma. Přesto
se literatuře typu New Age nedaří tolik jako třeba
hudbě. Samotné hnutí totiž spadne do stejné kategorie jako nebezpečné náboženské sekty, a tak
bylo nejprve nutné uspořádat rozsáhlou publicistickou kampaň na obranu New Age. Objevily se
nové časopisy (Baraka, Mana), zdůrazňující ekologický charakter myšlenek New Age. Teprve pak
přišly na řadu překlady zahraničních děl velkých
„guruů“ hnutí, jako např. Alice Ann Baileyové
nebo Luisy L. Hayové. Nelze opomenout Jamese
Redfielda, který se proslavil knihou Celestinské
proroctví, přeloženou do mnoha světových jazyků.
Skvěle vypracovanou teorií kapitalismu se prosadil už zmíněný Robert Kiyosaki v díle Bohatý táta,
chudý táta. Někdy po roce 2002 konečně následovali autoři čeští, např. Zdenka Blechová nebo Marcel Vaněk. Zmiňme ještě třeba autorskou dvojici
Marie Mihulová – Milan Svoboda nebo výchovné
spisky Zdeňky Jordánové.
Jak se tedy v záplavě knih esoterického ladění,
ať s pozadím hnutí New Age, či bez něj, zorientovat? Esoterické nauky lze rozdělit do několika
skupin, podle nichž se rozpadají i proudy literární tvorby. Jeden směr se orientuje na psychotronické jevy, jako jsou telepatie, telekineze, levitace, astrální cestování. Druhý směr se věnuje
jasnovidectví a věštění a sem můžeme řadit knihy
o astrologii, chiromantii (hádání z ruky) a výkladu
karet (tarot), snáře, horoskopy a další metodické
příručky, jak se něco dozvědět o vlastní minulosti
či budoucnosti. Třetím a velmi oblíbeným směrem
je léčitelství, zahrnující nejrůznější příručky, jak se
uzdravit s pomocí nemedikačních způsobů, opřených často o východní filozofii (reiki, feng-shui,
čakry, shamballa, jóga, ajurvéda), příp. o koncepty
tzv. celostní medicíny a homeopatie. Sem řadíme
také publikace o tom, jak správně meditovat, relaxovat a stravovat se, dietní rádce, nebo jak využívat moudrost našich předků (bylinky) a pracovat
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s energetickými body či geopatogenními zónami.
Čtvrtý směr se obrací k základům freudovsko-jungovské psychoanalýzy a přináší praktické rádce,
jak se uzdravit duševně s pomocí psychoterapie,
sugesce, hypnózy aj. Velmi populární jsou příručky na hranici s motivační literaturou, jak být
sám sobě psychologem, zbavit se stresu, úzkosti
a vůbec mít život ve svých rukou. V poslední době
válcuje všechny podobně laděné knihy Kurz zázraků Heleny Schucmanové a Williama Thetforda,
dvou profesorů psychologie na Lékařské fakultě
Kolumbijské univerzity v New Yorku, kteří umně
spojili psychoterapii a křesťanskou víru. Na tento
koncept, který nyní studují lidé po celém světě,
navazuje horká novinka Uzdrav se vnitřním klidem Přemysla Nesbita. Do esoterické literatury
se začaly řadit tituly s typicky křesťanskou tematikou, věnované zázrakům, svatým i současným
církevním hodnostářům, často se silným ekumenickým podtextem a snahou uchopit skryté jádro či
prazáklad všech současných náboženství. Jedním
z posledních proudů jsou tzv. tajné dějiny, které
se pokoušejí vysvětlit průběh historických událostí
jiným, alternativním způsobem a zaplnit mezery
v životopisech skutečných osobností. Do motivací
těchto osobností se vkrádají okultní důvody nebo
je ovlivňují psychotronické dovednosti samotných
hybatelů dějin. Mohli bychom se také bavit o „tajné geografii“, přinášející na knižní trh průvodce
po tajuplných místech v krajině i ve městech. Na
vlně zájmu o tyto „skryté“ vlastnosti lokalit, kolem
kterých běžně chodíme, se svezl Jiří Kuchař, jehož Praha esoterická je už patnáct let beznadějně
vyprodaná.
Esoterická literatura sice zaplavila knihkupectví, ale zůstala nezařazená v žánrové hierarchii
a dál žije v jakési mezeře mezi psychologií, kuchařkami, medicínou, filozofií a astronomií. Pravda, i knihkupci či knihovníci často tápou, kam mají
tituly z tohoto ranku zařadit. Chybějí také recenzenti a literární kritici, kteří by se touto literaturou
zabývali a vytvořili k ní řádnou sekundární nadstavbu. Objevil se pouze jeden nepovedený pokus
o encyklopedii v podobě Výkladového slovníku
esoteriky a pavěd Jiřího Heřta. Nemáme ani žádné soutěže, ocenění či anticeny, které by v tomto
žánru vytvořily přirozené seberegulační mechanismy (až na anticenu Bludný balvan spolku Sysifos,
kterou uděluje dílům přispívajícím „k matení české veřejnosti a rozvoji blátivého způsobu myšlení“
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obecně). Přesto, a snad právě proto by esoterická
literatura neměla ujít naší pozornosti; ač se může
názor na její kvalitu lišit, pro současné čtenáře má
bezpochyby nezanedbatelný význam, jelikož jim
dává odpovědi, které věda zatím nebyla schopna
formulovat.
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Errata (z dílu č. 1 o esoterice)
V první části článku o esoterické literatuře se objevilo několik nepřesností, které nyní napravujeme:
V případě boha Herma Trismegista byla nevhodně použita metafora o „vynálezci“ alchymie
a mohla by čtenáře mást.
Časopis Sborník pro filosofii, mystiku a okultismus vycházel s přílohami Sfinx a Gnosis od roku
1899, nikoliv 1989.
Díla Černý mág, Ve spárech démonů, Cagliostro,
Zahrada sfingy byla omylem přisouzena Pravoslavu Lexovi, ale jejich skutečným autorem je
Felix A. Cámara.
Jedním ze zakladatelů významného hermetického spolku Universalie byl Josef Štěpán Kmínek,
jehož přezdívka zní správně Čaroděj Kmín.
Mystik Petr Klíma-Toušek nenapsal třicetisvazkové dílo, ale okolo třiceti prací.
František Drtikol pravděpodobně nebyl žákem
Marie Kubištové, přestože v použitých zdrojích
se tato informace vyskytla.
Kontakt na autorku: skrabak@email.cz

„Jak přiblížit Evropskou unii občanům?“
Odpověď nabízí Eurocentrum Hradec Králové
Renata Černilovská
Je to již devět let, kdy se v Hradci Králové
poprvé otevřela regionální kancelář Eurocentra.
Dnes ji můžeme nalézt v sídle Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, v tzv. Evropském domě,
kde je otevřena veřejnosti a slouží jako informační
místo pro občany, které zajímá Evropská unie
a vše, co s ní souvisí. V kanceláři Eurocentra
je občanům k dispozici knihovna s odbornými

publikacemi o Evropské unii, která umožňuje
zájemcům vypůjčit si knižní tituly zdarma domů.
Pravidelně také Eurocentrum vydává měsíčník
Eurolisty, který se věnuje aktuálním tématům
evropské integrace a přináší pozvánky na akce
v regionu. Výčet služeb, které Eurocentrum poskytuje, je však mnohem širší.
Eurocentra v České republice vznikla v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské
unie. Cíl byl jasný: poskytnout občanům prostor,
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kam se budou moci obracet se svými dotazy na
fungování Evropské unie a s otázkami, jak se
členství České republiky v Evropské unii promítne
do jejich každodenního života.
Od svého založení do dnešního dne prošlo
Eurocentrum mnoha obměnami. V průběhu let
se ukázalo, že je potřeba nejen zodpovídat dotazy
veřejnosti, ale také aktivně informovat o nejrůznějších aspektech členství České republiky v Evropské unii, a to prostřednictvím besed, přednášek
a akcí po veřejnost.
Pracovníci Eurocentra navštěvují po celý rok
zdarma základní a střední školy se vzdělávacími
programy věnovanými Evropské unii. Kromě
seznámení s Evropskou unií má Eurocentrum ve
své nabídce pro nejmenší žáky i interaktivní besedy
o vánočních zvycích a velikonočních tradicích
v jiných zemích Evropy. Ve svých aktivitách
nezapomíná ani na mládež, pro kterou připravuje
besedy o možnostech studia, dobrovolnictví
a pracovního uplatnění za hranicemi České republiky. Na takové besedy jsou často zváni zahraniční
dobrovolníci působící v Čechách, se kterými se
mohou studenti seznámit, procvičit si své jazykové
znalosti a navázat cenné kontakty do budoucna.
„Pro studenty pořádáme během školního roku
také několik soutěží. Na podzim jsme zorganizovali
soutěž Navrhni projekt! Žáci měli v rámci akce za
úkol vymyslet vlastní projekt, kterým by chtěli přispět ke změně svého okolí za pomoci fondů Evrop-

ské unie. Další tradiční akcí je soutěž s názvem Staň
se na den tvůrcem evropské politiky, založená na
modelu rozhodování evropských institucí. Studenti
si v jejím rámci mohou vyzkoušet roli evropských
státníků a prostřednictvím zážitkové pedagogiky se
učí porozumět legislativním procesům v Evropské
unii,“ doplňuje Renata Černilovská, vedoucí Eurocentra Hradec Králové.
Velké oblibě se také těší akce pro veřejnost,
které lidem přibližují členské země Evropské
unie. Zahrnují ukázky jazykových kurzů, přednášky zaměřené na tradice a historii dané země,
cestovatelské besedy a nechybějí ani kulinářské
workshopy. Tradičními akcemi jsou rovněž oslavy Dne Evropy a celoevropské akce, jako je Noc
vědců či Noc s Andersenem.
„Cílem Eurocentra je přiblížit Evropskou unii lidem. Proto pořádáme po celém Královéhradeckém
kraji aktivity, které jsou pro veřejnost přístupné
zdarma, kde se snažíme návštěvníkům ukázat Evropu v jiném světle, než jak ji znají z médií. Potkat
nás můžete na odborných debatách věnujících se
migraci, seminářích pro žadatele z fondů Evropské
unie, ale třeba i na lekcích řečtiny, olympijských
hrách pro děti či ukázce irských tanců,“ doplňuje
na závěr Renata Černilovská.

Kontakt na autorku: cernilovska@euroskop.cz
Web Eurocentra: https://hradeckralove.eurocentra.cz/

Představujeme Klub tvořivých
knihovníků SKIP
Alena Volková Balvínová
Jak Klub tvořivých knihovníků vlastně vznikl?
Ke konci roku 2010 jsem se začala připravovat na
odchod do důchodu. Vykonávala jsem poměrně
náročnou profesi – působila jsem jako vedoucí
Střediska vědeckých informací Přírodovědecké
fakulty UK. Jelikož jsem byla profesních aktivit
nasycena a měla jsem (a mám) skvělého koníčka,
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nechtěla jsem příliš dlouho „přesluhovat“. Rodiče mi dali do vínku poměrně velkou činorodost,
určitě bych v důchodu nechtěla jen tak „sedět za
pecí“ a čekat na…
Předpokládala jsem, že nejvíce lidem, kteří
odešli z pracovního procesu, chybí kontakt s lidmi. Přemýšlela jsem nad činnostmi, kterými bych
se zabývala, abych nepřišla o kontakt s tak skvělou a početnou skupinou lidí, jako jsou knihovní-
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ci a informační pracovníci. Znala jsem i několik
takových, kteří měli také výtvarné koníčky, něco
rádi vytvářeli, a snad i dobře. A tak byl na světě nápad na vznik Klubu tvořivých knihovníků.
Byli jsme dokonce přijati „pod křídla“ SKIPu
a činnost klubu se rozjela. Myslela jsem si, že
v klubu mohou být nejen výtvarníci, ale i lidé,
kteří mají jiné koníčky (herectví, návrhářství, vaření, cukrářství, šití apod.). Nechtěla jsem samozřejmě zapomenout na muže a možnost předvést
truhlářské, kovářské i jiné řemeslné umění jim
byla také nabídnuta. Ale praxe ukázala, že mimo
výtvarné činnosti a ruční práce se činností klubu
lidé s jiným koníčkem neúčastní. Necítí zřejmě
potřebu se sdružovat. Možná je chyba ve mně, že
je neumím zapojit, ale už se o to ani nesnažím.
Když se ohlédnu zpátky na téměř pět uplynulých let existence klubu, nemusím ničeho litovat.
Máme za sebou spoustu společných výsledků
a určitě ne bezvýznamných. Činnosti většinou
vymýšlím já, ale vždy se najdou ochotné a šikovné ruce na pomoc a zapálení lidé, kteří se aktivit
účastní. Každý rok jsem se snažila uspořádat nějakou společnou akci, která by členům klubu také
něco přinesla. Vzpomínám si na náš první seminář, byl velice zajímavý. Pozvala jsem jako lektorku doktorku psychologie. Seminář se věnoval
tématu psychologie volnočasových aktivit. Paní
doktorka nenásilnou, zajímavou formou docílila
vzájemného představování členek KTK a povídala o tom, jak je důležité mít svého koníčka.
Nejen lidem v pokročilejším (důchodovém) věku
záliby slouží jako možný prostředek k seznamování se s lidmi, ale i jako prostředek k plnohodnotné náplni života.
Další semináře se již týkaly výtvarného umění a ručních prací. Jeden se konal na téma „Jak se
vyvarovat kýče“, další na téma „Ruční práce jako
duchovní obroda“. V roce 2013 jsme společně
s Městskou knihovnou v Lounech uspořádali
celostátní seminář „Výzdoba interiérů knihoven
tvořivě“, jenž byl podpořen finanční spoluúčastí
Ministerstva kultury ČR. Cílem lounského semi-
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náře bylo předání zkušeností o výzdobě knihoven
a jejich zkrášlování v návaznosti na vybavení interiéru. Seminář byl určen hlavně pro knihovny,
kterým chybějí finance na profesionální výtvarnou firmu a na jejichž výzdobě se podílejí sami
knihovníci. Mluvené příspěvky byly doprovázeny informačními panely - postery s fotografiemi
zajímavě a inspirativně vyzdobených interiérů
knihoven.
Co se týká vlastní výtvarné činnosti členek
KTK, v posledních letech jsme se soustředily
na přehlídky svých prací. První větší společná
výstava nesla název „Knihy, informace, internet
a počítačové sítě trochu jinak“ a byla uspořádána
v závěru roku 2012 v prostorách Knihovny Jana
Palacha na Filozofické fakultě UK v Praze. Členky klubu zde vystavovaly exponáty vzniklé různými výtvarnými technikami, jako jsou kresba,
malba, grafika, keramika, drátování, patchwork,
šití i práce z papíru. Kromě běžného, „klasického“ zahájení výstavy proběhla živá diskuse
u vybraných exponátů, kde si autorky vyměňovaly zkušenosti se zajímavými technikami a povídaly též o zážitcích provázejících vznik exponátů.
Výstavu jsme pojali jako „putovní“. Nabídla jsem ji knihovnám v ČR. Záměr se vydařil.
V Čechách a na Moravě bylo uskutečněno celkem deset instalací této výstavy. Na konci června
2015 proběhla poslední instalace a exponáty byly
převezeny do Prahy, kde si je autorky rozebraly.
Další společnou přehlídku prací jsme uspořádali letos v Knihovně Jabok. Výstava „UPCYCLING aneb Nové příležitosti pro věci bez šance“
tam probíhala od konce května do konce června.
Poté byla výstava nainstalována na Magistrátu
hl. m. Prahy ve Škodově paláci, kde si ji zájemci
mohli prohlédnout až do konce srpna. Výstava
představovala exponáty z materiálů, které již dosloužily svému původnímu účelu… Byla doprovázena krátkými komentáři na téma upcycling.
Komentáře v českém a anglickém jazyce napsali
studenti Jaboku - VOŠ sociálně pedagogické
a teologické.
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Zajímavou aktivitou klubu jsou vánoční a občas i velikonoční jarmarky, pořádané již od roku
2011 ve spolupráci s Národní knihovnou ČR na
nádvoří Klementina. Své drobné výrobky tam
prodávají členky klubu, zaměstnankyně NK ČR
a bývají tam i stánky chráněných dílen. Část výtěžku prodávající věnují Nadačnímu fondu Klíček. Další charitativní akcí byl i prodej výrobků
členek KTK pro kočičky v útulku. Jedna z členek
klubu celou akci vymyslela a zrealizovala. Vyhlásila dobrovolnou tvorbu výrobků se zvířecími
motivy, od členek klubu hotové výrobky soustředila a následně je prodávala na kočičích aukcích
i na Facebooku. Za rok 2014 a 2015 prodala větší část výrobků, utržila přes 11 500 Kč a předala
je na transparentní účet kočičího útulku Zachraň
kočku, o. s., z Jílového u Prahy. Peníze jdou hlavně na veterinární pomoc kočičkám.
Jsem vděčná za jakoukoliv pomoc jednotlivců
i knihoven. Např. jedna z kolegyň mi poskytuje
průběžnou pomoc při tvorbě a úpravě webových
stránek klubu. Další mi pomáhala s převozem
výstavy z Moravy na sever Čech na vlastní náklady. Jiné kolegyně mi pomáhají při organizaci
a instalaci našich výstav. Vítám jakoukoliv aktivitu uspořádanou v regionech, jako byla např. výstava „Knihovníci vystavují aneb Jak nás neznáte“ v Krajské knihovně Karlovy Vary a podobně
laděná výstava „Tvořiví knihovníci se představují“ ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci
Králové, složená z výrobků knihovnic Královéhradeckého kraje. To si člověk říká, že nezačal
něco zbytečně.
Samozřejmě hledám stále někoho, kdo by mi
s organizováním akcí a přehlídek pomohl, kdo by
přišel i s dalšími inovativními nápady. Pro jednoho člověka to zřejmě bude brzo větší „sousto“,
než sám zvládne.
Kontakt na autorku: balbal@seznam.cz
Informace o klubu na webu SKIP: http://www.
skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych
-knihovniku
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Knihovnice Královéhradeckého kraje
roku 2015
Eva Semrádová
Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci
Králové se 4. listopadu 2015 uskutečnilo slavnostní setkání, v jehož rámci byly uděleny tituly
Knihovnice/Knihovník Královéhradeckého kraje
roku 2015. Pro předání titulů připravila Bc. Eva
Semrádová, pracovnice oddělení služeb knihovnám SVK HK, za spolupráce metodiček pověřených knihoven medailonky oceněných knihovnic.
V mírně upravené podobě vám nyní medailonky
předkládáme. Více se o průběhu slavnostního večera můžete dočíst v rubrice „Stalo se‘‘ aktuálního čísla zpravodaje.
Kategorie knihovnice malé veřejné knihovny:
Hana Šanderová
Obecní knihovna Všestary, okres Hradec
Králové
Paní Hana Šanderová se stala knihovnicí ve
Všestarech v roce 2009. První poznatky v oboru získala v rámci knihovnického kurzu, ale
i v současnosti ráda bedlivě sleduje nové trendy
knihovnického oboru.
Knihovna ve Všestarech je umístěna v budově školy a využívá spojení se školní knihovnou.
Dobrá úroveň knihovnických služeb je podporována pravidelnými finančními příspěvky obce
i regionálními službami. Každý měsíc se mohou
čtenáři těšit na nové knihy i časopisy, probíhají
odpolední výtvarné dílny, Noc s Andersenem,
Den pro dětskou knihu. Paní knihovnice využívá
pro propagaci knihovny a komunikaci s jejími
příznivci web i Facebook, sama se stará o doplňování elektronického katalogu knihovny.
Knihovna ve Všestarech se pod vedením paní
Šanderové stala vyhledávaným místem pro děti
i dospělé. Všestary mají téměř 1 500 obyvatel
a čtvrtina z nich se každoročně hlásí do knihovny.

Jitka Šidáková
Obecní knihovna Sobčice, okres Jičín
Paní Jitka Šidáková je knihovnicí v Sobčicích
od roku 2000, je absolventkou knihovnického
kurzu a dalších odborných školení. Ve svém občanském povolání působí jako učitelka mateřské
školy a to se kladně projevuje v charakteru jejích
knihovnických aktivit.
Nabídka knihovnických služeb v malé obci
s 280 obyvateli pamatuje na všechny věkové
kategorie návštěvníků. Pro děti jsou připraveny
soutěže, hry a tvořivé dílničky, pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Studenti nejvíce využívají meziknihovní služby, nejstarší uživatelé
knihovny si chválí donáškovou službu. Knihovna čerpá regionální služby z Knihovny Václava
Čtvrtka v Jičíně, má automatizovaný knihovnický systém i vlastní web.
Paní Šidáková zapojila svoji knihovnu do kulturního dění v obci, je kronikářkou obce, prezentuje se také jako autorka omalovánek, které jsou
vydány tiskem. Její knihovna je malá místnost
s dvaceti metry čtverečnými, přesto je živým
místem pro setkávání a volný čas.
Věra Novotná
Obecní knihovna Provodov, okres Náchod
Paní Věra Novotná vede svoji knihovnu
od roku 1973, což je 42 let. A právě vytrvalost
v knihovnické práci a pak pečlivost a ochota zajistit každému čtenáři knížku podle jeho přání jsou
důvodem pro udělení titulu Knihovnice roku.
Provodov má 400 obyvatel a jedná se o místní
část obce Šonov, která leží v blízkosti Nového
Města nad Metují. Obec svou knihovnu cíleně buduje, finančně přispívá na nákup knih do
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vlastního fondu. Další novou literaturu knihovna
čerpá v rámci regionálních funkcí z výměnných
fondů. Paní knihovnice si pro propagaci knihovny zvolila prosklenou plochu na autobusové zastávce, proto mají občané aktuality z knihovny
stále na očích.
Paní Novotná se nejraději věnuje výpůjční
činnosti, uskutečňuje ve spolupráci se školou
předčítání a zaměřuje se na propagaci čtenářství
mezi dětmi.
Božena Dyntarová
Obecní knihovna Bačetín, okres Rychnov
n. Kněžnou
Paní Božena Dyntarová převzala péči
o knihovnu před 44 lety: jako vášnivá čtenářka
ráda přijala nabídku stát se ve volném čase knihovnicí a v této funkci vytrvala dodnes.
V současnosti se paní knihovnice často zamýšlí nad upadajícím zájmem o čtení, a proto připravuje pro návštěvníky zajímavé programy na
podporu čtenářství. Velký úspěch mělo výtvarně
zaměřené Klubování, Knihovnický den, čtení pro
děti Povídám, povídám pohádku a samozřejmostí
je donáška knih domů. Paní knihovnice přivítala
vybavení knihovny internetem i automatizovaným knihovnickým systémem a oceňuje spolu
se čtenáři doplňování literatury z regionálních
výměnných fondů.
Paní Dyntarová získala pro knihovnu vlastní
znak a knihovna je v současnosti rozšířena o čítárnu, kde se konají čtenářské podvečery pro dospělé a tematické výstavy.
Kateřina Štěpánová
Obecní knihovna v Mladých Bukách, okres
Trutnov
Paní Kateřina Štěpánová získává ocenění za
vynikající knihovnickou práci, za znovuzrození
knihovnických služeb v obci.
Rozsah knihovnických služeb odvozujeme
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od velikosti obce. Městys Mladé Buky je místo
s více než dvěma tisíci obyvateli a u takto velkých obcí se již uvažuje o profesionálním vedení
knihovny. Knihovna Mladé Buky tento status zatím nemá, přesto v řadě parametrů již nabízí potřebnou kvalitu, a to díky paní knihovnici Štěpánové. Knihovna je otevřena 15 hodin týdně a je
potěšující, že se v poslední době podařilo zavést
řadu moderních služeb; knihovna má svůj web
i elektronický katalog, využívá aktivně výměnné
fondy. Do knihovny se hlásí noví čtenáři, funguje dětský Klub šikovných ručiček. Mladé Buky
mají svoji Noc s Andersenem, pasování prvňáčků
i Týden knihoven.
Paní Štěpánová se velmi rychle zorientovala
v knihovnické práci, je iniciativní ve spolupráci
s místní školou. Výsledky její práce potvrzuje
fakt, že se počet návštěvníků knihovny v posledních letech zněkolikanásobil.

KDO JE
ho bydliště.
Profesní dovednosti i osobní vlastnosti paní
Michlové výstižně popsala její současná nadřízená, paní Jana Benešová: „Takto si představuji
kvalitní knihovnici. Je odborně vzdělaná, práce
je pro ni koníčkem, své zkušenosti se nebojí v práci prosazovat, je komunikativní, zajímá se o dění
ve „svých“ obcích a knihovnách. Vychovala a vychovává další generace knihovnic a knihovníků.“
PhDr. Božena Klabalová
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

skromností. Na dotaz, jak by charakterizovala
své významné aktivity v knihovnictví, odpověděla:
„Nic významného jsem neprovedla, pouze mě
bavilo pomáhat lidem hledat informace a při
exkurzích a přednáškách je seznamovat s informační činností a zvyšovat jejich informační gramotnost. Od nepaměti jsem působila v redakční
radě U nás (začínali jsme pod názvem Zpravodaj
jednotné soustavy knihoven), publikační činnost
jsem vlastně měla v náplni práce. Vyučovala jsem
nějaký čas na Střední knihovnické škole Brno
a také v SOŠ SOU Hradební v Hradci Králové.“
Paní Klabalová zůstala ve Studijní a vědecké
knihovně v Hradci Králové 30 let. Nyní po ukončení aktivního zaměstnání zastává místo dobrovolné knihovnice ve farní knihovně v Hradci
Králové, je kronikářkou farnosti a věnuje se sborovému zpěvu. Pro redakční radu knihovnického
zpravodaje U nás je nadále spolehlivou jazykovou korektorkou.

Dana Michlová
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Paní Božena Klabalová pochází z jihozápadních Čech, prošla humanitním i knihovnickým
vzděláním a v roce 1983 přijala zaměstnání ve
vědecké knihovně v Hradci Králové.
Od počátku svého knihovnického působení se
paní doktorka Klabalová specializovala na informační a rešeršní činnost, s přechodem Studijní
a vědecké knihovny do nové budovy zastávala
funkci vedoucí prezenčních služeb.
Paní Klabalová je známá svým zaujetím pro
knihovnictví, svými pevnými názory i svou Kontakt: eva.semradova@svkhk.cz

Paní Dana Michlová je knihovnicí v Jičíně
více než 40 let; na počátku svého pracovního působení získala praxi v katalogizaci i výpůjčních
odděleních a pak natrvalo spojila profesní život
s jičínským regionem ve funkci metodičky.
Paní Michlová dosáhla řady pracovních úspěchů, prosadila zájmy knihoven při jednáních se
starosty obcí, zasloužila se o budování kvalitních
výměnných fondů a zavádění regionálních služeb.
Za jejího působení řada vesnických knihoven
Jičínska (jako například Vršce, Stav, Mladějov,
Libuň, Střevač, Lužany) znovu obnovila nebo
výrazně zlepšila svoji činnost. Nyní se jičínská metodička zabývá automatizací vesnických
knihoven, vzděláváním knihovníků, své zkušenosti prezentuje na krajských odborných akcích,
je aktivní členkou SKIPu. Mimo zaměstnání se
podílí na organizaci kulturního dění v místě své-

Autor fotografie: Bc. Martin Holek, tiskové oddělení Khk

Kategorie knihovnice veřejné knihovny:
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Knihovnická dílna v Jičíně
Božena Blažková

zajímavé akce, které v rámci dosavadních devatenácti ročníků proběhly.

Festival Jičín - město pohádky se v letošním
roce konal již po pětadvacáté. Knihovnická dílna, kterou jičínští knihovníci pod záštitou SKIP
08 Východní Čechy v rámci festivalu organizují,
bude mít kulaté výročí až příští rok. Ve dnech
6.–8. září 2016 se uskuteční jubilejní Dvacátá
knihovnická dílna, na kterou se organizátoři
pilně připravují. Programová nabídka bude tradičně zaměřena na inspirativní ukázky práce
s dětmi, zajímavé přednášky z oblasti čtenářství,
besedy se spisovateli a zástupci nakladatelství.
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně chce připravit přehled všech Dílen a prosí, zejména účastníky prvních ročníků, o zaslání fotografií, zajímavých materiálů, vzpomínek na kolegy, lektory či

Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz
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zobrazených metodických listů nebo lze výběr
zúžit podle kategorie (analýza, definování potřeby, hledání informací, komunikace, organizace
informací, tvorba dokumentů a znalostí), jazyka
(čeština, angličtina) či věkové skupiny, pro kterou je lekce připravena (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň
ZŠ, SŠ). Před samotným stažením lekce (popř.
jejím vytištěním) je možné nahlédnout do stručné anotace, kde se dozvíme nejdůležitější informace o tom, komu a čemu je lekce věnována.
Některé lekce jsou zpracované tak precizně,
že už nemusíte nic sami domýšlet či dotvářet.
Jiné vám možná poslouží spíše jako inspirace
a budete je muset lehce přizpůsobit svým potřebám.
Tak či onak je portál studnicí nápadů, ze kte-

ré můžete čerpat zkušenosti otestované v praxi
a uznané za hodné sdílení. Vybírat můžete ze
150 lekcí od 79 autorů (vzhledem k době psaní
článku stav odpovídá začátku října 2015). Věřím, že číslo bude nadále narůstat. 
Záměrem tvůrců bylo, aby byl portál živým
projektem, z kterého můžete vy, knihovníci,
čerpat, ale i přispívat do něj svým zpracovaným
metodickým materiálem a sdílet ho s ostatními.
Vítán je každý i nedokonale zpracovaný metodický materiál, který můžete zaslat na kontaktní
adresu uvedenou na portálu.

Kontakt na autorku: lelkova@mknachod.cz

Představení portálu
metodika.knihovna.cz
Marta Lelková
Knihovny se kromě mnoha jiných činností
věnují také informačnímu vzdělávání uživatelů.
Pořádají množství besed a lekcí pro různé typy
škol. V oblasti vzdělávání se však často mění
postupy i témata. Každý knihovník věnující se
informačnímu vzdělávání tak zřejmě uzná, že
nejtěžší na přípravě lekce je nápad. Někdy zase
nápad je, ale nevíme, jak ho realizovat. Nastat
může i situace, kdy víme jedno i druhé, ale chybí nám čas na přípravu. Pro všechny případy je
dobré vědět, kde najít pomoc.
Studenti oboru informační studia a knihov-
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nictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity již několik let v rámci předmětu aplikační seminář uvádějí do života projekty, které si kladou
za cíl přiblížit nové trendy nejen knihovníkům,
ale i širší veřejnosti. Jedním z posledních zdařilých projektů je i portál metodika.knihovna.cz,
který soustřeďuje na jednom místě komplexně
metodicky zpracované besedy a lekce vhodné
pro knihovníky a lektory informačního vzdělávání.
Portál je koncipován velice jednoduše a přehledně. K vypracovaným lekcím ve formátu
PDF se dostanete klikem na záložku „Katalog
metodik“, kde si můžete vybírat prohlížením
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Znáte senzačního seniora?
Božena Blažková
Projekt SenSen (Senzační Senioři) vznikl
v Nadaci Charty 77 / Konto Bariéry. Patrony celého projektu a jeho dosavadních programů jsou:
Jiřina Bohdalová (Druhý život dětské knihy),
Zdeněk Mahler (Národní kronika), Marie Retková (Aktivní život) a Simona Stašová (Cena Senior roku). Více informací a inspiraci naleznete
na webových stránkách projektu: http://www.
sensen.cz.
Cena Senior roku byla v letošním roce udělována již potřetí. Je udělována ve dvou kategoriích – nejlepší jednotlivci a nejlepší kluby.

Týden knihoven
2015 v SVK HK

Cílem oceňování seniorských aktivit je podpora seniorů a prezentace jejich práce a aktivit
veřejnosti. Z celkem devadesáti nominovaných
získala krásnou třetí cenu v kategorii Nejlepší klub roku Čajovna u bludičky v Mokrém.1
Gratulujeme. 
Pokud máte mezi svými čtenáři šikovného
a aktivního seniora nebo ve vaší knihovně či
v okolí pracuje seniorský klub se zajímavým
programem, prostudujte si nominační kategorie
a kritéria pro udělení ocenění. A nezapomeňte
si na jaře pohlídat termín přihlášení k nominaci.
Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz

Do čísla přispěli:
Mgr. Jana Albrechtová – Častolovice, Božena Blažková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci
Králové, RNDr. Alena Volková Balvínová – Klub tvořivých knihovníků SKIP, Mgr. Jana Bartoňová
– pedagog Trutnov, Bc. Vladimíra Buchtová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Mgr.
Renata Černilovská – Eurocentrum Hradec Králové, Mgr. Barbora Čižinská – Knihovna města
Hradce Králové, Helena Hájková – Místní knihovna Doudleby n. O., Mgr. Zuzana Hloušková – Spolek
přátel krásného slova, Ester Horáková – Místní knihovna Podbřezí, Bc. Alice Hrbková – Knihovna
města Hradce Králové, Bc. Kateřina Hubertová – SKIP 08 a Knihovna města Hradce Králové,
Ing. Erika Jelínková – Městská knihovna Nový Bydžov, Bc. Marta Lelková – Městská knihovna Náchod,
Dana Michlová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Alena Pospíšilová – Knihovna Antonína Bocha
Libošovice, Jana Sehnalová – Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší, Bc. Eva Semrádová - Studijní
a vědecká knihovna v Hradci Králové, Mgr. Andrea Součková - Studijní a vědecká knihovna v Hradci
1)

O mokerské čajovně jsme podrobně informovali v článku Dagmar Honsnejmanové: Čajovna u bludičky
v Mokrém, který vyšel ve druhém čísle roku 2013.
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Králové, Bc. Antonín Šimek - Knihovna městyse Velké Poříčí, Daniela Valentová – Místní knihovna
Úhlejov, Mgr. Vanda Vaníčková – Univerzita Palackého v Olomouci

