


U NÁS • LÉTO 2016 3

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

Aby se knihám dobře bydlelo... 

Andrea Součková

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, editorial 
druhého čísla tohoto roku jsem se rozhodla vě-
novat prostorám knihoven. Ačkoliv musím při-
znat, že se nejednalo o první volbu a původně 
se měl článek zabývat jinou oblastí, zvítězila 
praktičnost a logika. Téma je aktuální a často 
se dokonce stává předmětem bouřlivých diskusí. 
Postavit novou knihovnu nebo ji alespoň částeč-
ně zrekonstruovat je snem mnohých knihovnic 
a knihovníků, bohužel někdy až nedostižným.  

Základní úloha knihoven spočívala od po-
čátku jejich existence v shromažďování, zpra-
cování, uchování a zpřístupnění dokumentů. 
V současné době rozsah služeb, které knihov-
ny poskytují, významně vzrostl. Knihovny již 
nejsou chápány jen jako „půjčovny knih“, ale 
nabízí mnohem víc. Tento vzrůst zcela jistě sou-
visí s vývojem v oblasti informačních a komuni-
kačních technologií, který zásadním způsobem 
proniká do všech oblastí života společnosti 
a ovlivňuje informační potřeby lidí. Mnohem 
vyšší nároky jsou tak kladeny nejen na spo-
lečnost, ale také na knihovny. Pokud nechtějí 
knihovny zůstat pozadu, musí být schopny na 
tyto změny reagovat, a to nejen z hlediska po-
skytovaných služeb, ale také dostatečných pro-
stor pro jejich realizaci. Jinak může jakákoliv 
snaha knihovnic či knihovníků přijít vniveč.  

V České republice je problematice prosto-
rových možností a vybavení knihoven v sou-
časnosti věnovaná velká pozornost. Na konci 
roku 2014 byl vydán překlad technické zprá-
vy (normy) ISO k výstavbě a rekonstrukci 
knihoven. V připravované celostátní koncepci 
rozvoje knihoven na léta 2016-2020 je jedna 
z priorit věnována právě zlepšení prostorových 

podmínek knihoven. Některé z kroků již byly 
podniknuty. Na konci dubna tohoto roku byl 
zahájen průzkum prostorového a technického 
vybavení veřejných knihoven. Výsledky mohou 
sloužit jako podklad pro návrh na dotační pro-
gramy podpory pro ministerstvo kultury, kraje  
i obce. Mohou být také podkladem pro přípravu 
metodického centra pro výstavbu a rekonstruk-
ci knihoven, které je plánováno v Moravské 
zemské knihovně v Brně. Valná hromada SKIP, 
která proběhne ve dnech 14.-16. června 2016 
v Hradci Králové, bude spojena s odbornou 
konferencí Architektura a výstavba knihoven. 
(V příštím čísle zpravodaje vás budeme o akci 
informovat.) 

Jedná se o faktor, který hraje z hlediska fun-
gování knihoven bezesporu zcela zásadní roli. 
Pro současnou generaci, která je někdy označo-
vána také jako vizuální, je velmi důležité nejen 
to, jakou nabídku služeb knihovna poskytuje, 
ale také v jakých prostorách je umožňuje. Lidé, 
ať se jedná o mladší nebo starší ročníky, se při-
rozeně rádi pohybují v příjemném prostředí. 
V posledních desetiletích se sice podařilo vysta-
vět a rekonstruovat řadu knihoven, většina však 
stále nemá na svůj provoz, natož na rozšíření 
služeb, dostatečné prostory. Obzvlášť proto mě 
vždy potěší, když mohu do zpravodaje zařadit 
články o nových či zrekonstruovaných knihov-
nách. Jednou takovou knihovnou je i Knihovna 
Václava Čtvrtka v Jičíně (článek za editorialem). 
V posledních letech sice město do budovy vý-
znamně investovalo, ale rekonstrukce stále ještě 
není u konce. Přeji proto jičínské knihovně, aby 
oslavila 100. výročí Studentského domu v roce 
2024 již v nové budově. A nám knihovnicím 
a knihovníkům přeji, aby takových článků o no-
vých a krásných knihovnách v dalších letech ve 
zpravodaji stále jen a jen přibývalo. 
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V knihovně jako doma.
Studie stavebních úprav a přístavby 
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně

Jana Benešová

Jičínská knihovna sídlí v krásné budově 
bývalého Studentského domu, postaveného 
v roce 1924. Jeho architektem byl nejen v Jičíně 
a okolí uznávaný Ing. arch. Čeněk Musil. My, 
zaměstnanci Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, 
vnímáme příjemnou atmosféru tohoto domu  
a vážíme si toho, že v něm můžeme pracovat  
a vítat naše uživatele. V posledních letech město 
do budovy významně investovalo; proběhla vý-
měna oken a zcela bylo rekonstruováno vytápění 
včetně přechodu na dálkové vedení. Zapotřebí byly 
také interiérové úpravy, proto byl zrekonstruován 
víceúčelový společenský sál v přízemí knihovny 
a dětské oddělení. 

Přesto nám budova přestala stačit. Není se 
čemu divit - narůstá počet různých akcí pro čtenáře 
a ostatní návštěvníky knihovny i účast na nich 
(např. od roku 2008 se jejich počet, stejně tak jako 
počet jejich účastníků, ztrojnásobil). Pořádáme 
nové akce, chceme být komunitním centrem na-
šeho města.  V poslední době k nám pravidelně 
chodí senioři do svého Klubu aktivních seniorů  
a do Virtuální univerzity třetího věku a náctiletí do 
klubu Free Time. Ani současná čítárna a studovna 
v jednom není dostačující. Oddělení pro dospělé 
čtenáře neposkytuje pocit příjemného a vzduš-
ného prostředí, je spíše skladem knih s umělým 
osvětlením. Navíc nemáme bezbariérový přístup 
do prvního patra, kde sídlí dětské oddělení a jsou 
tam i dámské toalety. Náš provizorní bezbariérový 
přístup do přízemí knihovny je opravdu provizorní. 

Jsme tedy velmi rádi, že náš zřizovatel vyslyšel 
po delší době volání po rekonstrukci a rozšíření 
prostor a v loňském roce učinil první krok tímto 
směrem. Bylo jím zadání zpracování studie sta-
vebních úprav a přístavby knihovny, kterou jsme 
společně nazvali „V knihovně jako doma“.

Naše požadavky jsme formulovali takto: 
1. Zkvalitnění a rozšíření prostoru pro dospělé 
čtenáře.
2. Vytvoření prostoru pro pořádání akcí drob-
nějšího charakteru zejména pro seniory a děti.
3. Zajištění bezbariérového vstupu do prvního 
patra, kde sídlí dětské oddělení a jsou zde dám-
ské toalety. Zřízení výtahu z přízemí do patra 
pro vozíčkáře a rodiče s kočárky. 
4. Vybudování bezbariérové toalety.
Hlavním záměrem vzniku studie bylo tedy vy-

řešení nové vnitřní dispozice oddělení pro dospělé 
včetně úpravy stávajícího hygienického zázemí 
budovy a celkové zpřístupnění těchto prostor  
v bezbariérovém provedení. Architekti také na-
vrhli upravit stávající podkroví nad oddělením pro 
dospělé a využít přístavbu místo stávající severní 
terasy. Vnitřní uspořádání reflektuje požadavek na 
nové, přehlednější a vstřícnější prostředí půjčovny 
pro dospělé a čítárny včetně přilehlých obslužných 
prostor administrativy a prostoru pro veřejný 
internet. Studie nabízí vytvoření jednoduchého, 
vzdušného a prosvětleného interiéru oddělení 
pro dospělé, který se otevírá přes dvě podlaží. 
Zároveň je však dostatečně členitý a vrstevnatý, 
aby si každý čtenář mohl najít pohodlné místo či 
zákoutí pro studium či čtení časopisů. 

Příjemné velkorysosti interiéru návrh dociluje 
novým tvarem střechy, která v sobě integruje 
komfortní podkroví. To je přirozeně a plynule 
propojeno otevřeným schodištěm s přízemím. 
Jednoznačný ortogonální systém regálů kladených 
zejména kolem obvodových stěn je harmonicky 
doplněný jemnou křivkou schodiště, která provází 
čtenáře „labyrintem knih“ do otevřené galerie 
v podkroví. Ta je lemovaná dlouhým studijním 
stolem a dále pak čítárnou a menší přednáškovou 
místností.

Nová nástavba střechy cíleně navazuje  

a současným jazykem interpretuje architektonický 
odkaz původního autora – architekta Čeňka Musila. 
Jedná se o novou valbovou střechu s hřebenovým 
světlíkem a panoramatickým vikýřem směrem do 
ulice. Úlohou nové střechy je celkové rozšíření 
prostoru i jeho potřebné prosvětlení oproti stá-
vající situaci, proto je hřebenový světlík doplněn 
ještě velkým ateliérovým oknem na severní straně 
budovy směrem do zahrady. Ateliérové okno do-
hromady se střešním světlíkem zásadně promění  
a zpříjemní atmosféru interiéru knihovny a celkově 
zlepší čtenářské podmínky, které jsou nyní zcela 
závislé na umělém osvětlení.

Součástí řešení je také nové uspořádání hy-
gienického zázemí v obou podlažích a umístění 
bezbariérového výtahu v celé budově. To vše  
s ohledem na limitní prostory stávající památkově 
chráněné budovy. S novou stavbou samozřejmě 
souvisí i zpracování návrhu interiéru. I v tomto 
ohledu architekti postupovali velmi citlivě a s ohle-
dem na potřeby návštěvníků knihovny, které s námi 
pravidelně konzultovali. Studie tak naplňuje naši 
představu, kdy chceme, aby se naši návštěvníci  
u nás cítili jako doma. 

Studie byla městem zadána v létě 2015 ar-
chitektonické kanceláři A1Architects, s. r. o.,  
a dokončena v prosinci.1 Cena za zpracování 
první etapy, tedy studie, je 131 000 Kč bez DPH. 
Po převzetí dopracované studie jsme se snažili  
o co největší propagaci našich záměrů, a tak jsme 
uspořádali výstavu i veřejnou prezentaci za pří-

tomnosti architektů-autorů i zástupců města.2 Psala  
o ní regionální média, Jičínský zpravodaj jí věno-
val celou barevnou první stranu. Zastupitelstvo 
na svém nedávném zasedání rozhodlo po dlouhé 
diskuzi, ve které ale zastupitelé nezpochybňovali 
potřebu rozvoje knihovny, v pracích pokračovat. 
Předpokládá se další spolupráce s architekty při 
přípravě projektové dokumentace, a to ve dvou 
etapách. Zde by město doplatilo částku 200 000 
Kč. Pak budeme připraveni a budeme sledovat 
nejrůznější dotační programy a přestavbu realizo-
vat třeba i postupně. Naším přáním je zpřístupnit 
novou krásnou knihovnu nejpozději v roce 2024 
jako dárek k 100. narozeninám Studentského 
domu, kde sídlí. 

Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz
Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/

Lekotéka v Knihovně 
města Hradce Králové

a1 architects 
Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně 

www.a1architects.cz

stavební úpravy a přístavba 

www.a1architects.cz

studovna
a čítárna časopisů
na galerii 2.NP   

v knihovně 
jako doma...

1) Ukázka architektonické studie je k dispozici ve fotogalerii knihovny: http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/Archi-
tektonicka_studie_stavebnich_uprav_a_pristavby_Knihovny_Vaclava_Ctvrtka_v_Jicine/

2) Fotografie z veřejného představení architektonické studie naleznete taktéž ve fotogalerii knihovny: http://
knihovnajicin.rajce.idnes.cz/10._2._V_knihovne_jako_doma.../

Barbora Čižinská

Co je to vlastně lekotéka? Jedná se o půjčování 
souboru didaktických pomůcek a hraček pro děti 
se specifickými potřebami. Vše začalo ve Skan-
dinávii, ale pro nás lekotékou v Knihovně Jiřího 
Mahena v Brně, která byla spuštěna v roce 2013. 

Od začátku jsme věděli, že bychom tuto službu  
v rámci snah o skutečnou bezbariérovost rádi nabídli  
i v naší knihovně. Chvíli nám ale trvalo, než jsme 
se rozhodli, kde službu budeme poskytovat. Na-
konec byla vybrána pobočka Slezské Předměstí. 
Na tuto pobočku, i když nejen na tu, chodí děti 
opravdu se specifickými potřebami, autisté, spe-

Architektonická studie Kvč v Jičíně
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ciální školky a školy a paní knihovnice Vlasta 
Suchá s nimi pravidelně pracuje. 

Pro zajištění prostředků na nákup didaktických 
pomůcek a hraček jsme využili finanční soutěže 
Elektrárny Opatovice, v níž byl náš projekt  
k podpoře vybrán. Předtím jsme ale provedli po-
drobnou rešerši dodavatelů i konkrétních pomůcek 
a konzultovali jejich výběr se speciální školou, 
abychom v projektu popsali, co přesně budeme 
potřebovat.

V roce 2015 jsme po obdržení financí postupně 
nakoupili vybrané pomůcky a hračky a také jsme 
objednali doplňkový regál, kde měly být hračky 
vystaveny. Stanovili jsme pravidla (po průzkumu 
v dalších knihovnách) a zapracovali je do knihov-
ního řádu. Hračky kolegyně Kateřina Andrlová 
nafotila, abychom neporušovali autorská práva, 
ale zároveň aby mohly být ilustrační obrázky sou-
částí našeho online katalogu podobně jako obálky 
knih. Kolegyně vše pochopitelně knihovnicky 
zpracovaly, i když se nad tím asi někdy trochu 
zapotily. Hračky dostaly i svou signaturu (HR); 
zatím je čtenáři naleznou v dokumentech typu 
kniha a také pod klíčovým slovem „lekotéka“. 
Kolegyně na pobočce si také vytvořila tištěný 
nabídkový katalog lekotéky jako pomocníka pro 
výběr na místě.

Pak už jen stačilo připravit webovou stránku 
služby,  pěkný leták a od 1. února 2016 si i v naší 
knihovně mohou rodiče či školy půjčit pomůcky 
a hračky na měsíc domů. Školám se po dohodě 
lhůta prodlužuje. Půjčují se maximálně tři hračky 
najednou a kolegyně si je kontroluje podobně jako 
deskové hry a kufříky. Celkem jsme za 30 000 Kč 
pořídili a nabízíme cca 80 hraček.

Z praktických důvodů a po zkušenostech  
z Knihovny Jiřího Mahena v Brně jsme též ne-
chali vyrobit látkové tašky na odnos hraček domů  
a uzavíratelné pytlíčky pro některé pomůcky, 
když se původní obaly, které drží součásti hraček 
pohromadě, odstraní.

Od 1. 2. do 12. 4. 2016 jsme realizovali 108 
výpůjček těchto pomůcek a podobně jako v Brně 
si je půjčují nejen rodiče dětí s handicapem a školy, 

ale i rodiče dětí ostatních.
Zkušenosti s opotřebením či rozbitím pomů-

cek zatím vzhledem k tomu, že je služba nová, 
nemáme, ale z Brna nás informovali, že ztráty či 
poničení prakticky nejsou.

Hračky jsou pochopitelně výborným pomoc-
níkem při besedách s dětmi s různými handicapy 
a s tímto záměrem byly též pořizovány. Jde o mož-
nost vyzkoušet si je zdarma v knihovně a doma. 
Je to jedna z cest, jak potřebné pomůcky dopřát 
i těm, kteří si je z vlastních prostředků nemohou 
dovolit, a výraznou měrou tak přispět k podpoře 
osob usilujících o rozvoj potenciálu dětí. 

Vybrané pomůcky jsou v našem případě za-
měřeny na rozvoj zrakového (návyky pro čtení), 
prostorového a hmatového vnímání, rozlišování 
barev a tvarů, grafomotoriky, jemné motoriky, 
sociálních a komunikačních dovedností, emoční 
inteligence, řečových dovedností (logopedické 
pomůcky), představivosti a logiky. Zvláštní po-
zornost jsme věnovali komunikačním pomůckám 
pro autistické děti a pomůckám pro dyslektiky.

Co jsme konkrétně zakoupili: dřevěné hračky, 
puzzle a jiné skládačky, hlavolamy, speciální 
pexesa (hmatové pexeso, pexeso pro uši), při-
řazovací hry, zatloukačky, hrátky s písmeny, 
smyslové hry, stavebnice, mini hudební nástroje, 
balanční archy, domina, komunikační kartičky 
pro autisty, šněrovací hračky, geometrické tva-
ry, vkládací hračky, kartičky pro rozvoj jazyka, 
magnetické divadlo, emušáka, vzdělávací hry 
se slovy aj. Využili jsme následující dodavatele: 
Detoa, ucimeseradi.cz, nomiland.cz, Woody, Bino, 
Miktoys, autismus_ a_ my.cz, montessorihracky.
cz, spolecenskehry-hracky-cz.

Součástí projektu byl také nákup odborné lite-
ratury pro rodiče i pro naše potřeby (na téma: autis-
mus, Aspergerův syndrom, dyslexie, logopedie…). 
Rodiče dětí si mohou zapůjčit knihy na téma, které 
je zajímá, a zároveň se i my můžeme dále vzdělá-
vat. Bez znalostí o potřebách a specifikách dětí by 
to byla služba pouze poloviční. Absolvovali jsme 
zatím speciální seminář k dyslexii.

Touto službou jsme si udělali radost i my kni-
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hovníci: se zalíbením jsme si s kolegyněmi stále 
prohlíželi tu kupu krásných dřevěných barevných 
hraček a her.

Do budoucna plánujeme dle zájmu nabídku 
rozšiřovat (pravděpodobně podle úspěšnosti gran-
tových žádostí), i když například tyflopomůcky 
budou v nabídce naší speciální zvukové knihovny 
pro nevidomé a slabozraké již od letoška.

Lekotéku pro děti má kromě již zmiňované 
Knihovny Jiřího Mahena v Brně,  která pro 
financování využila programu Knihovna 21. sto-
letí a nabízí tuto službu v ústřední půjčovně a na  
17 pobočkách, také např. Městská knihovna Louny  
nebo Krajská knihovna Karlovy Vary. 

Doporučené články: 
VOJTÍŠKOVÁ, Eva. Knihovna půjčuje i hračky. 

Duha [online]. 2014, roč. 28, č. 3 [cit. 2016-04-15]. 
ISSN 1804-4255. Dostupné také z: http://duha.
mzk.cz/clanky/knihovna-pujcuje-i-hracky. 

HRDÁ, Libuše. Knihovny půjčují hračky. Ika-
ros [online]. 2004, roč. 8, č. 10 [cit. 2016-04-15]. 
ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/
knihovny-pujcuji-hracky

Kontakt na autorku: cizinska@knihovnahk.cz

Jak to žije v Obecní 
knihovně Hořičky

1) K dispozici na: http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/sluzby/lekoteka

2) http://www.kjm.cz/lekoteka
3) http://www.mkl.cz/aktuality/novinka-v-knihovne-lekoteka
4) http://www.knihovnakv.cz/lekoteka-p419.html

Marta Lelková

I díky takovým knihovnám, jako je Obecní 
knihovna v Hořičkách, mě moje práce metodičky 
baví. Co za tímto vyjádřením stojí?

Knihovnictví v Hořičkách má dlouholetou 
tradici. První knihovna byla založena již v roce 
1845 v č. p. 35 u Pichů. Od té doby se několikrát 
stěhovala, až byla umístěna do budovy č. p. 4, kde 
je společně s obecním úřadem dodnes. Ještě před 
dvaceti lety to byla dokonce knihovna profesio-
nální. Se změnami poměrů a potřeb obyvatel obce 

se zredukovaly i služby knihovny a v dnešních 
dnech je k službám uživatelům otevřená dvakrát 
do týdne, vždy celé odpoledne. Funkci knihovnice 
po celých dvacet let vykonává paní knihovnice 
Marie Kuderová.

Říká se, že sbírka knih se stává knihovnou až  
s knihovníkem, který je schopen její bohatství 
využít.

O paní Marii Kuderové platí tato definice 
absolutně. Charakterizovala bych ji jako velice 
čipernou a aktivní dříve narozenou dámu, které 
věk vůbec nečiní vrásky a žije svůj život naplno 

Z nabídky lekotéky
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Božena Blažková

Název článku bývá často pro autora problém. 
Pokud nechce zůstat u tradičního Představujeme 
vám Městskou knihovnu v Týništi nad Orlicí, musí 
přemýšlet, co je pro příslušnou knihovnu typické  
a co ji charakterizuje. Po návštěvě knihovny byl 
název článku jasný. Jak týnišťská knihovna k dubu 
přišla a jak s ním dále nakládá, to i mnohé další se 
dozvíte v následujícím povídání. 

Nejprve trochu historie
Počátky týnišťského knihovnictví spadají až do 

roku 1836, kdy byla založena „Knižnice školy tý-
nišťské“. V následujících letech se stala zakládajícím 
členem Matice české. Fond knižnice převzala v roce 
1883 nově založená Čtenářsko-ochotnická beseda.  
V roce 1922 přešel fond do Husovy veřejné knihov-
ny a jeho část je v majetku současné městské knihov-
ny uchovávána dosud. V roce 1963 byla knihovna 
profesionalizována. V rámci restitucí po roce 1989 
přišla knihovna o své prostory na náměstí a v roce 
1993 se přestěhovala do adaptovaných prostor bý-
valé mateřské školy v sídlišti u Dubu (roste zde 
památný dub letní, starý přes 200 let, vysoký 20 m, 
s obvodem kmene 525 cm).

Cesta do knihovny 
Velkou nevýhodou knihovny je její současné 

umístění mimo centrum, na sídlišti v severový-
chodní části města. Knihovna se svými projekty 
snaží nevýhodu proměnit ve výhodu a využívá 
všechny možnosti místa, odkud je už jen kousek 
do přírody (nedaleko je také přírodní koupaliště  
a kemp). Díky systematické práci a aktivitě knihov-
nic si stále více čtenářů nachází cestu do knihovny. 
Abych ani já zbytečně nebloudila, doprovázela mne 
od nádraží kolegyně z oddělení pro dospělé, paní 
Věra Bouzková. Cestou nás zdravila jedna starší 
čtenářka, která hned hlásila, že jde do knihovny  

(a ta byla ještě pěkně daleko). Když jsme dorazily 
ke knihovně, vítal nás Andersenův pohádkovník 

– mladý, statný doubek, kterému se před vchodem 
do knihovny dobře daří. 

Prohlídka knihovny
Knihovna působí přívětivým, prosvětleným 

a upraveným dojmem. Zajímavým nápadem je 
velmi pěkně vybavený dětský koutek v oddělení 
pro dospělé – dítě, které si hraje a prohlíží, nezlobí. 
 Dále mne zaujala celkově promyšlená práce  
s barvami, která se projevuje i na regálech a barev-
ném značení. Snad nejvíce je využívána zelená bar-
va, kterou jsou mimo jiné natřeny lavičky v dětském 
oddělení. Lavičky, které na první pohled patří spíše 
do parku než do knihovny. Knihovnice mi hned  
s nadšením líčily, že to je záměr, protože u nich bude 
stát „dub“, který bude simulovat proměny ročních 
období v přírodě. I vitríny na novinky mají stříšku, 
takže působí jako informační cedule v plenéru. Obě 
půjčovny jsou bezbariérové. V prvním patře je vý-
stavní a přednáškový sál, ve kterém jsou pravidelně 
pořádány výstavy, přednášky a besedy. V den mé 
návštěvy se např. připravovala vernisáž výstavy 
čajových obalů ze sbírky Mgr. Kláry Volejníkové.

Akce knihovny
Paní ředitelka Jarmila Vašátková mi ukázala 

velice pečlivě vedený přehled všech akcí knihovny, 
který ještě doplňuje kniha hostů. Na webových 
stránkách se může zájemce seznámit s celou pes-
trou nabídkou besed a výstav za uplynulé roky. 
Na webu knihovny stojí také za přečtení rubrika 
Aktuality, kde kromě aktuálních akcí připravují 
knihovnice i malá knižní zamyšlení. Knihovna se 
účastní většiny celostátních knihovnických akcí  
a zapojuje se i do regionálních aktivit (Východočes-
ký umělecký maraton a další). Pravidelně pořádá 
besedy a setkání pro místní klub důchodců a klub 
seniorů. V knihovně se poprvé sešel i dámský klub, 

Pod dubem, za dubem
jak pro rodinu, tak i pro své okolí. Celých dvacet 
let vdechuje knihovně život a musím říci, že se jí 
to opravdu daří. V žebříčku nejlepších neprofesio-
nálních knihoven náchodského regionu  se Obecní 
knihovna Hořičky umisťuje téměř ve všech sledo-
vaných ukazatelích v první pětce. V průměrném 
počtu výpůjček na jednoho obyvatele je dokonce 
na prvním místě.

Ve výpůjční době se dveře do knihovny téměř 
nezavřou. Uživatelé nikdy neodejdou jen s kníž-
kou či časopisem, vždy se jim dostane i zájmu 
knihovnice o jejich radosti či trápení. Co u paní 
knihovnice velice oceňují, je její schopnost chápat 
potřebu změn a přijímat je. A právě tato její pruž-
nost umožnila, aby přistoupila k velice „výrazné 
změně“, jíž je automatizace knihovny.

Pro oddělení regionálních služeb v Městské 
knihovně Náchod bylo toto rozhodnutí potěšením, 
ale zároveň i velkým závazkem. Ze zkušeností 
víme, jaké kvantum práce přechod na automatizo-
vaný provoz knihovny obnáší, nejen pro samotnou 
knihovnu, ale i pro nás. 

Prvním krokem byla pomoc obci Hořičky 
s žádostí o dotaci z podprogramu VISK 3 na nákup 
knihovnického programu Verbis a souvisejícího 
hardwarového vybavení. Po schválení dotace 
a nákupu techniky přišla na řadu další naše vý-
pomoc, která tentokrát probíhala již v samotné 
knihovně. Jen pro ilustraci, co tato výpomoc 
obnáší: knihovna si svůj fond nakupuje sama 
z prostředků obce (ročně na nákup knih věnují 
zhruba 50 000 Kč). Ve fondu mají zhruba 7 000 
knih, které bude potřeba nejdříve probrat a nepo-
třebné vyřadit a odepsat. Zbytek fondu se musí opa-
třit čárovým kódem a zapsat do databáze programu 
Verbis. Potom následuje přebalení knih a případné 
přeznačení, aby knihy působily čistě a úhledně 
a knihovna tak nezískala jen na funkcionalitě, ale 
i na celkovém příjemném dojmu z prostředí. 

Celý tento proces je doprovázen přítomností 
paní knihovnice a konzultacemi nad vyřazenými 
knihami (jen těžko se loučí s každou z nich ), 
ale i radami, jak vybírat knihy do fondu, jak efek-
tivněji nakupovat, jak uspořádat fond atd. Přitom 
se ji snažíme neustále zasvěcovat do tajů práce 

s knihovnickým programem a doufáme, že i to se 
časem poddá. 

Až bude celý fond zpracován v databázi, při-
jdou na řadu čtenáři. Zaevidujeme je, vytiskneme 
čtenářské průkazy, zaznamenáme jejich aktuální 
výpůjčky a může se začít s půjčováním pomocí 
programu Verbis! Pro nás to ale ještě stále nebude 
hotovo. Čeká nás dlouhodobá podpora knihovníka 
v půjčovních dnech, kdy mu pomáháme s výpůjč-
ním modulem až do doby, kdy to zvládá sám bez 
větších potíží. 

Bude to ještě dlouhá cesta, ale utěšujeme se, 
že když to zvládla „stejně dříve narozená“ paní 
knihovnice Maruška Grimová z Nového Hrádku, 
tak se to zvládne i v Hořičkách. 

Výjimečné podpory se nám dostává i ze strany 
zřizovatele knihovny. Takový pozitivní přístup 
bych přála zažít každému metodikovi. Řešit 
vyvstalé problémy, komunikovat o změnách 
a vylepšeních pro pozitivní budoucnost knihovny 
není žádný problém. Vedení obce ví, že knihovna 
je jejich věcí, že ji chtějí zachovat a zvelebovat, 
práce knihovnice si váží a pomocí z naší strany 
nepohrdají. Co víc si přát – jen víc takových 
knihoven, knihovnic a vedení obcí, jako mají 
v Hořičkách. Ať jim ten „dobrý duch“, který 
je v Hořičkách cítit všude, vydrží co nejdéle. 

Kontakt na autorku: lelkova@mknachod.cz
Web knihovny: http://knihovnahoricky.webk.cz/

Paní knihovnice Kuderová se čtenářkou
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který zatím ještě hledá svoje zaměření. Z větších 
akcí bych ráda jmenovala alespoň dvě méně tra-
diční: Podorlické prostřeno (beseda nad knížkami 
Kuchařka Podorlicka a Kuchařka Orlických hor od 
autorky Ing. Jany Galbičkové, současné starostky 
města) a Elegance 1. republiky (pořad tanečního 
sdružení žen Sestry Chalupovy ze Skalice u Hradce 
Králové).  Za zmínku stojí i pravidelná spolupráce 
s místní základní uměleckou školou, která garan-
tuje umělecký program při vernisážích tematicky 
zajímavých výstav.

Emílkův dětský web
Emílek je pískomil a je patronem, či možná spíše 

maskotem dětského oddělení. Sice ke svému životu 
nepotřebuje dub, ale je živým důkazem toho, že to 
knihovna se svým zájmem o přírodu myslí vážně. 
Dalším důkazem může být např. velmi úspěšná 
beseda s veterinářem - Poradna pro začínající 
chovatele. Dětské oddělení pořádá pravidelné akce 
pro obě mateřské školy. Velký zájem je zejména 
o akce pro předškoláky. Knihovnu také využívá 
jediná základní škola ve městě. Snazší spolupráce 
je s prvním stupněm. Vyšší ročníky vzhledem  
k velké časové náročnosti způsobené vzdáleností 
knihovny od školy navštěvují knihovnu mnohem 
méně. Knihovna pravidelně spolupracuje s mateř-
ským centrem Ratolest. Současná knihovnice Jana 
Novotná velmi úspěšně navazuje na patnáctiletou 
systematickou práci své předchůdkyně Josefíny 
Hanzlové. O projektu S knihovnou za přírodou 
aneb Příroda v knihách píši v samostatném článku. 
Dětské oddělení má vlastní webové stránky, pojme-
nované po svém maskotovi Emílkův dětský web.  
Vaší čtenářské pozornosti bych z jednotlivých rubrik 
ráda doporučila Soutěže od Emílka (jsou celoroční 

a vítězové jsou vyhlašováni v rámci Dne dětské 
knihy), Kvízy, Knihovánek (dětský čtenářský klub) 
a Bezpečnost webu (rady, jak se chovat na internetu). 

informace pro knihovny
Týniště nad Orlicí má celkem 6 155 obyvatel. 

Knihovní fond tvoří přibližně 50 000 svazků. 
Knihovna buduje fond regionální literatury, který 
zahrnuje tituly týkající se Týniště n. O. a okolí. 
Součástí půjčovny pro dospělé je i studovna a čí-
tárna, kde je k dispozici příruční knihovna, 60 titulů 
novin a časopisů a sbírka CD. Fond je zpracováván 
knihovním systémem Verbis s online katalogem 
Portaro firmy KP-SYS v Pardubicích. Výpůjční 
protokol je automatizován od roku 2000. V loňském 
roce se celkem půjčilo 48 000 knihovních jednotek. 
Počet návštěvníků dosáhl téměř 27 500. V knihovně 
je registrováno celkem 813 uživatelů, z toho 203 
dětí. Pro malé čtenáře knihovna na svých webových 
stránkách připravuje každý měsíc přehledy novinek. 
Starší čtenáři oceňují tištěný seznam, doplněný 
obálkami jednotlivých titulů. V knihovně je také 
k dispozici čtenářský deník, a kdo chce, může do 
něj napsat svůj čtenářský tip. V rámci příspěvků od 
zřizovatele a z grantových podprogramů VISK 3 
Ministerstva kultury má knihovna celkem 13 počí-
tačů. V obvodu městské knihovny pracuje v rámci 
regionálních funkcí 14 obecních knihoven a z toho 
jsou 4 pobočky. Velmi dobře si vedou knihovny  
v Albrechticích n. O. a v Lípě n. O. Knihovna 
pro jejich MŠ a ZŠ pořádá akce, jezdí za nimi  
s besedami a naopak zase děti jezdí do Týniště n. O.  
V knihovně pracují tři knihovnice.

Kontakt na autorku: babickasovicka@seznam.cz 
Web knihovny: http://www.knihovnatyniste.cz/ 

1) Webové stránky: http://sestrychalupovy.webnode.cz
2) K dispozici na: http://knihovnatyniste.librisek.cz/

Dětský kroužek Knihovánek Dětský koutek výrobky Knihovánku

Vanda Vaníčková

O pokroku, vývoji společnosti a rozmachu tech-
nologií se toho všude dočteme mnoho. Obdobně 
často se odborníci i laici věnují vlivu zmíněných 
aspektů na vzdělávání a školu. Netvrdím, že křída, 
tabule a učebnice nutně přestávají stačit, ale pokud 
se nabízejí nové a efektivní nástroje, nebraňme se 
jim. Ani v knihovně.

Jeden článek neobsáhne vše, proto představím 
vybrané elektronické (a online) nástroje, jež mám 
ozkoušené a jsou využitelné v prostředí knihovny, 
například při informačních lekcích. Nejprve však 
připomenutí dvou obecných zásad, které dosažení 
kýžených vzdělávacích a výchovných cílů při práci 
s dětmi a mládeží napomohou. Zaujmout. Zlí 
jazykové tvrdí, že zaujmout dnešní děti je obtížné, 
mnohdy skoro až nemožné. Myslím, že je pouze 
nutné, aby činnost byla rafinovaná a šitá na míru. 
I dnešní děti „slyší“ na své idoly (například youtu-
bery), zájmy a určitou formu odměny. Naopak je 
asi nenadchne to, co bavilo nás, vás. Odpovídající 
úroveň aktivit. Neměnná zásada Komenského, 
upozorňující na požadavek, aby to, co učíme, 
odpovídalo tomu, koho učíme. Příliš těžké, ale  
i triviálně jednoduché aktivity nemotivují. Ani děti, 
ani dospělé. V případě zájmu o další didaktické 
zásady (jak správně učit) doporučuji nahlédnout 
například do publikace Obecná didaktika (Jar-
mila Skalková), Nárys didaktiky (Josef Maňák) 
či Obecná didaktika (Lucie Zormanová), jedna  
z nejnovějších publikací; vydána byla v roce 2014.

Prvním konkrétním nástrojem, jehož potenciál 
vidím i ve vzdělávání, je youTube (www.youtube.
com), nejznámější server pro sdílení videí. Trochu 
pohádkově by se dalo říci – ne ledajakých videí. 
Uživatelé nahrávají na server zjednodušeně čtyři 

druhy videí – zábavná (vtipy, nachytávky, show, 
parodie), umělecká (hudební videoklipy, filmy, 
audioknihy), naučná (dokumenty, odborné pořady)  
a realitu (záznamy z veřejných či soukromých 
akcí). Video z každé kategorie lze využít při 
informační lekci třeba jako ilustraci různých po-
hledů na určité téma. Ukázka konkrétních příkladů  
z YouTube v informačních lekcích:

• Téma: Harry Potter; parodie ságy o Harrym 
Potterovi; popularita příběhů o Harrym Potte-
rovi; video (kategorie zábavná): Harry Potter 

– upřímný trailer cz.
• Téma: sociální sítě; generace 21. století; 
seznamování v dnešní době; video (kategorie 
umělecká): Zdeněk Piškula – Balič novodobý.

• Téma: významné osoby české historie; refor-
mace; Jan Hus; náboženství a literatura; video 
(kategorie naučná): Dějiny udatného českého 
národa – Jan Hus.

• Téma: sport; naši sportovci; rok 2016 jako 
olympijský rok; olympiáda Rio de Janeiro; vi-
deo (kategorie realita): The Complete london 
2012 Opening Ceremony.
Kromě jistého oživení lekce použitím YouTube 

knihovník ukáže dětem, že „není tak úplně mimo“ 
a nástroj, který je jim důvěrně známý, také zná,  
a dokonce ho i úspěšně používá.

Za další účinné online pomocníky považuji 
obecně interaktivní vzdělávací webové stránky 
a aplikace, které nabízejí návštěvníkům mimo 
pasivní prohlížení obsahu i nějakou akci – kvíz, 
animaci, video aj. Taková forma vyžaduje indivi-
duální práci, a proto se příliš nehodí do klasických 
akcí, které pro děti a mládež pořádají knihovny. 
Určitě je ale vhodná na tematicky laděnou nástěnku 

„Už jsi vyzkoušel tyto stránky?“, „Mohlo by tě 
zajímat“, umístěnou v blízkosti počítačů, které 
děti ve všech knihovnách hojně využívají. Dětská 

Vzdělávání dětí
a mládeže na síti
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zvídavost v kombinaci s upoutávkou zajistí, že 
alespoň jednou server navštíví. Z praxe doporučuji 
například web Jetpunk (http://www.jetpunk.com/) 

- kvízy na nejrůznější témata; Pravopisně (http://
pravopisne.cz/) - procvičení gramatiky i znalostí  
z literatury či český rozhlas, projekt vem Bože-
nu do metra (http://www.rozhlas.cz/ctenarskyde-
nik/portal/) - audioknihy a literární testy. V mnoha 
knihovnách jsou dětem k dispozici i tablety, proto 
využijte i možnost vzdělávacích aplikací. Mnoho 
aplikací je zdarma: zkuste je stáhnout a uspořádat 
knihovnický turnaj třeba v zeměpisném kvízu, 
šibenici nebo Morseově abecedě. Nabídku hledejte 
na Google Play, galerie vzdělávacích aplikací 
(https://play.google.com/store/apps/category/

EDUCATION?feature=category-nav).

Výhodou internetu, která se zároveň stává ne-
výhodou, je velké množství informací, zahlcení. 
Stejně tak tomu je i v oblasti vzdělávání. Dobré 
nástroje naleznete hned, můžete však jejich hledání 
věnovat i hodiny. Zkuste požádat o radu (nejen) 
dětské návštěvníky knihovny. Sdílet se dají nejen 
zážitky, odkazy na Facebooku, ale i inspirace na 
zajímavé webové stránky a aplikace. Možná bude 
pro děti taková výzva v knihovně zajímavější  
a motivující víc, než se může na první pohled zdát…

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz

NAŠE TéMA
mů, ať už vzdělávacích, nebo kulturních v nich 
probudit chuť číst a nadšení a radost ze čtení.  
O tom, že jsou naše knihovnice zapálené pro věc  
a svou šikovností získávají stále nové dětské čte-
náře, svědčí výše zmiňovaná procenta dětských 
čtenářů. 

Jaké mohou být formy vzdělávání? Kromě kla-
sických programů pro třídy připravují knihovny pro 
děti výtvarné dílny, celoroční hry a jazykové kurzy. 
Knihovna města Hradce Králové (KMHK) pozvala 
v loňském roce děti na 57 výtvarných workshopů. 
Za nejzajímavější vzdělávací akci označila vedoucí 
dětského oddělení U Velryby Markéta Poživilová 
Noc vědců, při které se knihovna proměnila ve 
vědeckou laboratoř. Na jednotlivých stanovištích 
si děti ověřily prostřednictvím pokusů různé che-
mické a fyzikální zákonitosti. Knihovnice Markéta 
Dubnová z pobočky Kukleny považuje zase za 
velmi povedenou akci Bradavickou školu nejen čar  
a kouzel. Děti si od jednotlivých bradavických pe-
dagogů každý měsíc odnášely domů pracovní listy 
s otázkami z botaniky, astrologie, chemie a dalších 
věd s cílem naučit se vyhledávat informace v ency-
klopediích, na internetu apod.  Po sedmi měsících 

studia propukl předvánoční jarmark v Prasinkách 
a vítězové se účastnili akce Noc v Bradavicích. 
Letos probíhá na některých pobočkách KMHK 
půlroční hra o Karlu IV. autorky Alice Hrbkové, 
kterou zná většina „děckařů“ jako zakladatelku hry 
Lovci perel. V Městské knihovně Slavoj ve Dvoře 
Králové nad Labem probíhají od roku 2004 jazy-
kové kurzy pro předškoláky, nazvané Angličtina 
hrou. Jedná se o výuku cizího jazyka formou her, 
básniček, rytmických písniček, kreslení a pohybu. 
Děti ve věku 4 až 7 let si průběžně vytvářejí svou 
vlastní učebnici angličtiny. Jeden kurz pro začá-
tečníky a jeden pro pokročilé je zahájen vždy se 
začátkem školního roku a ukončen besídkou pro 
rodiče v květnu. Projekt trvá již 12 let a zájem 
rodičů o výuku dětí neklesá. Velmi povedený je 
i projekt My všichni jsme Východočeši. V rámci 
společné akce Klubu dětských knihoven SKIP 08 
Východní Čechy děti poznávají historii, osobnosti 
a zajímavosti východočeských měst. V roce 2017 
budeme vyhlašovat již čtvrtý ročník soutěže. 

Kontakt na autorku: stanikova@slavoj.cz

Vzdělávací akce pro děti 
v Královéhradeckém kraji

Marta Staníková

Napsat článek o vzdělávacích akcích pro děti 
pořádaných knihovnami v Královéhradeckém 
kraji se mi zpočátku jevilo jako snadná práce. Čím 
více jsem ale o tématu přemýšlela, tím větší jsem 
měla problém skutečně se do psaní pustit. Začala 
jsem oslovením knihoven s prosbou o sepsání 
pořádaných vzdělávacích programů. Jaký byl 
výsledek? Zjistila jsem, že každá knihovna si pod 
pojmem vzdělávací akce představuje něco jiného. 
Jedni zařadí do vzdělávání besedu na téma Josef 
Lada (dětem se přece dostanou nové informace 
o našem předním autorovi a ilustrátorovi), druzí 
uvedou informační lekce, které ale ve statisti-
ce zaznamenají mezi akce kulturní, v dalších 
knihovnách se vzdělávací akce nepořádají vůbec 
a veškeré programy zde řadí do akcí kulturních. 
Co teď s tím?  

Úvodem bych zmínila několik zajímavých čísel 
ze statistiky zpracované paní Evou Semrádovou 
ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.  
V našem kraji máme 390 knihoven a 50 poboček, 
které registrují celkem 80 200 čtenářů (15 % 
obyvatel kraje). Z tohoto počtu je registrovaných 

23 300 dětí (29 % z celkového počtu registrova-
ných čtenářů v kraji). Dětská oddělení v loňském 
roce vykázala 92 300 výpůjček naučné literatury  
a 424 000 výpůjček beletrie. Na jedno registrované 
dítě připadá v průměru 22 výpůjček ročně, toto 
číslo však stále klesá. Co ale roste, je počet akcí, 
které knihovny pořádají pro všechny zájemce  
v dané lokalitě, ať už patří, či nepatří mezi regis-
trované uživatele. V loňském roce tak knihovny 
zorganizovaly 4 776 kulturních akcí a 2 085 vzdě-
lávacích akcí. Jaké procento bylo určeno dětem, 
statistiky však neuvádějí. 

Proč vlastně knihovny pořádají vzdělávací 
akce pro děti? Proč nestačí, podle nás knihovní-
ků, pouze výuka ve škole, kde se dětem věnují 
pedagogové s patřičným vzděláním? Knihovny 
jsou ideálním místem pro vzdělávání díky svému 
neformálnímu prostředí a okamžitému přístupu 
k informacím. Dovolím si napsat, že většina 
pedagogů vnímá knihovnu jako partnera, který 
jejich žákům podá a doplní probíranou látku 
jinou formou. Nabízíme nadstavbu školního 
vzdělávání a většina pedagogů ji s díky přijí-
má. Cílem dětských oddělení je přivést děti do 
knihoven a pomocí dobře připravených progra-

Bradavická škola v KMHK Angličtina hrou ve Slavoji

Očima odborníka:
děti na internetu

Vanda Vaníčková

V minulém čísle zpravodaje U nás byl rozhovor 
s Lenkou Eckertovou. Vzhledem k tomu, že je aktu-
ální číslo zaměřeno na vzdělávání dětí a mládeže, 

rozhodli jsme se na toto téma popularizátorku pro-
blematiky bezpečnosti na internetu dál vyzpovídat.

Proč jste si pro svou činnost vybrala právě 
tuto cílovou skupinu (děti a mládež)? Proč je 
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důležité vzdělávat v tematice nebezpečí na 
internetu právě je?

Tato cílová skupina se teprve učí orientovat  
v životě, ale skrze moderní technologie už si 
může dost nepříjemně uškodit. Následky může 
nést velmi dlouho. Během mých besed vidím, že 
se děti zamýšlejí nad věcmi, které je dosud ani 
nenapadly. I dospělý doprovod se dozvídá spoustu 
zajímavostí, mj. od samotných dětí.

Děti se pohybují v kyberprostoru zcela přiro-
zeně, stejně jako v reálném světě. Jsou důvěřivé, 
bezelstné, nemají dostatek životních zkušeností. 
Dospělými jsou poučovány, jak se chovat a jak se 
vyhýbat nebezpečí, která na ně číhají v reálném 
světě. O rizicích na internetu se svými rodiči 
zdaleka tak často nemluví. Proto musí být osvěta 
šířena skrze školy a knihovny.

Tématu se věnujete delší dobu. v čem se inter-
net, práce na něm, rizika mění? Co už je téměř 
neaktuální a co je naopak na vzestupu?

Internetem jsem se začala zabývat před dvaceti 
lety. Tehdy jsem pracovala ve firmě, která jako 
jedna z prvních vytvářela internetový obsah v čes-
kém jazyce. Starali jsme se pouze o to, abychom 
si nezavirovali počítače a nezničili data. Což se 
občas stávalo, pokud člověk použil virem napa-
denou disketu. Internetu rozuměla úzká skupina 
zasvěcených. Postupně se stal masovou záležitostí. 
Dnes jej využívají všechny věkové skupiny, od 
batolat po seniory. Komunikují skrze něj obyčejní 
lidé, úřady, firmy. Proudí tu ohromné množství 
informací. V takovém prostředí se samozřejmě 
nevyskytují jen hodní lidé. 

Na velkém vzestupu je počítačová kriminali-
ta. Zejména útoky na finance a majetek se dnes 
zločincům docela vyplácejí. Zmíním například 
vydírání uživatelů s pomocí ransomwaru (škodli-
vého softwaru), který brání v používání počítače 
či dat v něm uložených. Pro odblokování útočník 
žádá od své oběti výpalné, přičemž není jasné, co 
vlastně po zaplacení udělá. 

Jsou nějaké zásady, které by měli dospělí, kteří 
chtějí s dětmi hovořit o moderních technologi-

ích, internetu, znát a dodržovat?
Zjednodušila bych je na: otevřenost, upřímnost 

a přiměřenost věku dětí. A samozřejmě zdravý 
selský rozum!

Co je podle vás minimem, které by měl kni-
hovník znát (ovládat) v oblasti bezpečnosti na 
internetu?

Knihovníci, s nimiž se setkávám, mívají obavy 
ze sledování nevhodného obsahu mladými uživa-
teli na veřejných počítačích a z jejich obsesivního 
hraní her či využívání sociálních sítí.

Knihovna je dnes místem pro získávání in-
formací a setkávání, nikoli jen půjčování knih. 
Myslím, že knihovník by měl mít základní po-
vědomí o rizicích v oblasti závadového obsahu  
a rizikové komunikace. Pokud by se na něj uživa-
tel obrátil s dotazem či problémem, aby mu uměl 
říci, kde hledat radu či pomoc. Předpokládám, že 
technické zabezpečení knihovních počítačů je  
v rukou specialistů.

Napadá vás nějaké propojení knihovny a tema-
tiky bezpečného internetu (literatura, náměty 
na besedy, osobnosti...)? 

Jak jsem již zmínila, knihovna je skvělým 
místem pro setkávání a pro čerpání informací. 
Místem pro besedy a další zajímavé akce. Besedy 
na téma bezpečného a zodpovědného užívání 
internetu může knihovna organizovat například 
pro děti z místních škol. Osobně mám výbornou 
zkušenost zejména s žáky 3.-5. tříd základních 
škol. Jsou poměrně zdatnými uživateli moderních 
informačních technologií a zároveň jsou ještě 
ochotni naslouchat dospělým autoritám. K různým 
aktivitám lze využít příležitosti Dne bezpečnějšího 
internetu, každoročně v únoru. A samozřejmě lze 
doporučit literaturu vhodnou pro děti i dospělé  
z nakladatelství Computer Press (Albatros Media), 
Grada, Nakladatelství Petr Prchal atd.

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz
Kontakt na dotazovanou: lenka@eckertova.cz
Web: www.eckertova.cz, www.hustejinternet.cz 2) Umělecká agentura Pierot: http://www.uapierot.cz/bdrijverova.php

Božena Blažková

Městská knihovna v Týništi nad Orlicí se již 
delší dobu systematicky zaměřuje na propojení 
čtenářské gramotnosti s poznáváním okolní pří-
rody. Při besedách v dětském oddělení jsou cíleně 
využívány nejen knížky a internet, ale i tematic-
ké hry a pracovní listy. Mezi úspěšné akce patřil  
v loňském roce cyklus botanických vycházek pro 
dospělé, na které vždy navazovala zajímavá před-
náška s projekcí. Ke spolupráci si knihovna při-
zvala regionálního botanika Mgr. Jana Doležala, 
který se specializuje na původní květenu Rych-
novska, ale i na lokality ovlivněné lidskou čin-
ností, jako jsou nádraží, pískovny, kamenolomy, 
vojenské prostory či lesní školky. S knihovnou 
spolupracuje jako dobrovolník.

Spokojenost a chvála dospělých účastníků 
vycházek, dlouholetá systematická spolupráce  
s místní základní školou a v neposlední řadě ná-
paditost a cílevědomost týnišťských knihovnic 
stály u zrodu projektu S knihovnou za přírodou 
aneb Příroda v knihách.

Do projektu bylo zařazeno jedenáct tříd zá-
kladní školy (všechny paralelní třídy druhých až 
pátých ročníků, celkem asi 230 žáků). Jeho reali-
zace byla podrobně rozpracována do pěti měsíců 
(únor až červen 2016). Od února probíhají pro 
zúčastněné třídy v knihovně tematické vzděláva-
cí besedy (např. Zvířátka v knihách, Pohádkoví 
hrdinové ze světa zvířat, Ilustrované knihy o pří-
rodě aneb Cestujeme s přírodou, Příroda v okolí 
Týniště nad Orlicí – Poznej a chraň). Cyklus be-
sed bude zakončen autorským čtením spisovatel-
ky Martiny Drijverové a setkáním s ilustrátorem 
Vojtěchem Otčenáškem nad jejich společnou 
knížkou Pozorování v přírodě (Edika, 2015). Jed-
ná se o interaktivní pořad zajišťovaný uměleckou 

agenturou Pierot.1 V březnu byla také slavnostně 
vyhlášena soutěž, při níž jednotlivé ročníky zpra-
cují vlastní třídní projekt na určité téma (oblíbená 
kniha o přírodě, oblíbení zvířecí hrdinové, příro-
da je můj kamarád, můj příběh z přírody, příro-
da a její krásy v okolí našeho města, jak chránit 
přírodu). Cílem této soutěže je spolupráce dětí na 
zadaném tématu a následně veřejná prezentace 
společné práce. Vyhodnocení je připravováno 
na červen a ceny odpovídají zaměření celého 
projektu. Vítězná třída první kategorie (druhé  
a třetí ročníky) pojede na výlet do Plachetkova or-
nitologického památníku, který je součástí Muzea  
a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněž-
nou, a vítězové druhé kategorie (čtvrté a páté roč-
níky) navštíví Hvězdárnu a planetárium v Hradci 
Králové.

Projekt uspěl ve výběrovém dotačním ří-
zení Ministerstva kultury Knihovna 21. století  
v tematickém okruhu Kulturní, výchovná a vzdě-
lávací činnost. Kromě pocitu z dobře vykonané 
a obecně prospěšné práce bude mít knihovna po 
ukončení projektu k dispozici vlastní dataprojek-
tor, který bude moci využívat při dalších akcích 
a aktivitách knihovny. (Paní knihovnice si dříve 
na každou akci musely dataprojektor půjčovat.)

Závěrem článku bych ráda, pro inspiraci ostat-
ním knihovnám, ještě jednou přiblížila cíle a plá-
novaný přínos výše uvedeného projektu:

- podpořit rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí 
mladšího školního věku a motivovat je k vyu-
žívání knihovny,
- navázat systematickou spolupráci školy  
a knihovny,
- prostřednictvím čtení s porozuměním probu-
dit v dětech zájem o literaturu a přírodu,
- umožnit dětem získat nové informace o pro-
středí, ve kterém žijí,

S knihovnou za přírodou 
aneb Příroda v knihách
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ta Hradce Králové již zkušenosti. Více informací  
o dostupných platformách, včetně seznamu 
knihoven, které je využívají, naleznete na webové 
stránce E-knihy pro knihovny: https://sites.google.
com/site/eknihyproknihovny/.

E-knihy do každé knihovny je projekt založe-
ný na spolupráci knihoven s nakladateli v České re-
publice. Jeho koordinátorem je Městská knihovna  
v Praze, která spolupracuje s dalšími 11 knihov-
nami. V rámci projektu partnerské knihovny 
zpřístupňují elektronické verze titulů současné 
české produkce. Uživatelé si tyto knihy mohou 
číst pouze na terminálech na půdě knihovny. Zpří-
stupnění e-knih je tedy omezeno otevírací dobou 
knihovny. Mezi spolupracující nakladatele patří 
Academia, Jan Melvil Publishing, Aleš Prager, 
Univerzita Pardubice, Nakladatelství P3K. 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
s. r. o., provozuje portál levná knihovna. V nabídce 
najdeme tituly z oborů právo, ekonomie, psycho-
logie, filozofie a další. E-knihy jsou dostupné přes 
centrální systém Shibboleth a lze je číst pouze 
online na klasických počítačích, tabletech a mo-
bilních telefonech bez nutnosti stažení speciální 
aplikace. Výpůjční doba e-knih je 1 den až 14 dní, 
dle požadavku uživatele.

Společnost Fraus Media, s. r. o., v rámci 
portálu Flexibooks – docela jiné e-knihy nabízí 
knihovnám možnost nakupovat jak výpůjčky, tak 
roční licence. V nabídce titulů převažují odborné 
publikace, učebnice, populárně-naučná literatura, 
ale okrajově zde lze najít i beletrii z nakladatel-
ství Grada Publishing, Portál, Fraus, Host, Kniha 
Zlín aj. Kromě klasických e-knih se společnost 
specializuje na multimediální knihy. Vypůjčené  
e-knihy lze číst na počítačích, tabletech a mo-
bilních zařízeních se systémem Android, iOS 
a Windows prostřednictvím čtečky Flexibooks, 
kterou lze stáhnout zdarma. Výpůjční doba  
e-knih je 31 dní.

Společnost eReading.cz působí na českém trhu 
s e-knihami již několik let. V roce 2013 zavedla 
službu půjčování e-knih, kterou zprostředkovává 
nejen pro knihovny, ale i pro veřejnost. V součas-
né době nabízí k vypůjčení více než 2 300 titulů. 
Nejvíce je zastoupena beletrie, ale v poslední době 
se objevuje i řada titulů naučné literatury. Nalez-

neme zde kompletní nabídku titulů nakladatelské 
skupiny Albatros Media, dále vybrané tituly sou-
časné produkce nakladatelů Paseka, Host, Petrklíč, 
Prostor, Vyšehrad, Kniha Zlín aj. Uživatelé mají 
k dispozici světové bestsellery, knihy oceněné  
v soutěži Magnesia Litera, severské detektivky atd. 
Obsah je průběžně aktualizován.

Nabídku e-knih lze integrovat do knihovních 
systémů ARL, Carmen, Portaro, VuFind, KOHA, 
Aleph. V katalogu knihovny se zobrazují všechny 
tituly e-knih k vypůjčení, knihovna však platí 
pouze za uskutečněné výpůjčky. E-výpůjčky 
jsou implementovány do výpůjčního protokolu; 
knihovník je uvidí ve své oblíbené statistice  
v elektronických dokumentech, uživatel ve svém 
čtenářském kontě.

Mezi nesporné výhody půjčování e-knih pro-
střednictvím eReading.cz patří jejich dostupnost 
neomezená na otevírací dobu knihovny. Jeden 
titul si může půjčit několik uživatelů zároveň. 
Výpůjční doba je 21 dní, poté se kniha ze zařízení 
automaticky smaže. Počet knih, které si lze v rámci 
lhůty půjčit, si každá knihovna stanoví sama dle 
svého uvážení. Většina knihoven povoluje dva 
až tři tituly. 

Uživatel, který se rozhodne službu využívat, 
si musí nejprve vytvořit svůj účet na stránkách 
eReading.cz. Podmínkou je uvedení stejné e-mai-
lové adresy, kterou má uloženou ve čtenářském 
kontě v knihovně. Do svého zařízení si stáhne 
aplikaci eReading. V současné době lze provést 
výpůjčky pouze na zařízení s operačním systémem 
Android, iOS a na čtečky eReading START 2, 3 
a 4 Touch Light. Samotné provedení výpůjčky je 
velice snadné. Ve webovém katalogu knihovny si 
uživatel vyhledá tituly, klikne na tlačítko vypůjčit 
a poté stáhne knihu do svého zařízení. E-knihy lze 
číst offline až na šesti různých zařízeních.

Mezi hlavní nevýhody služby eReading.cz 
patří softwarové omezení, které představuje pro 
uživatele značnou překážku. Většina uživatelů 
totiž vlastní čtečky, které nejsou kompatibilní  
s platformou. Knihovny zase vidí zásadní problém 
v ceně - vadí jim vysoká částka 49 Kč za výpůjčku. 
Knihovny v České republice nabízejí službu pro 
registrované uživatele zcela zdarma. Mají však 
možnost službu zpoplatnit jako nadstandardní; 
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- rozvíjet klíčové kompetence žáků k učení, 
vyhledávání informací a vzájemné spolupráci,
- seznámit děti nejen se světem knih a přírody, 
ale i s prostředím knihovny a prací botanika,
- využít umístění knihovny mimo centrum 
města v prostředí nedaleké přírody,
- představit knihovnu jako místo využitelné ke 

studiu a k volnočasovým aktivitám,
- prostřednictvím rozvoje čtenářství zvýšit po-
chopení významu knihovny pro společnost.

Kontakt na autorku: babickasovicka@seznam.cz 
Web knihovny: http://www.knihovnatyniste.cz/ 

Zuzana Bořková

Knihovny jsou úzce spjaty s měnícím se pro-
středím knižního trhu, které souvisí s vývojem 
informačních technologií. Na tyto změny musí 
knihovny nějakým způsobem reagovat. Momen-
tálně patří k hodně diskutovaným tématům půjčo-
vání elektronických knih. Bohužel se i v dnešní 
době setkáváme s určitými předsudky nejen ze 
strany knihoven, ale i nakladatelů a distributorů. 
Přitom pro optimální fungování výpůjček elektro-
nických knih je velmi důležitá spolupráce všech 
tří výše zmíněných subjektů. 

V České republice působí v současné době sedm 
poskytovatelů nabízejících platformy pro zpřístup-
ňování a půjčování českých elektronických knih. 
Tito poskytovatelé uzavírají licenční smlouvy  
s nakladateli. Knihovnám odpadá mnohdy složité 
vyjednávání s držiteli autorských práv, získají „ho-
tovou platformu“, kterou lze ve většině případů in-
tegrovat do knihovních systémů. Výpůjčky e-knih 

zůstávají službou knihovny, což je pro knihovny 
nesmírně důležité. Knihovníci mají možnost 
oslovit více uživatelů než samotní nakladatelé, 
případně distributoři. Zároveň mohou výrazně 
přispět k výchově uživatelů různých věkových 
kategorií a naučit je, jak zacházet s elektronickými 
knihami v souladu s autorskými právy a etickými 
normami. V ideálním případě by mělo být pozitiv-
ním důsledkem snížení výskytu nelegálních kopií 
elektronických knih na internetu, což by mělo vést 
k pozitivnímu rozvoji knižního trhu.  

Pokud se knihovna rozhodne zavést pro své 
uživatele novou službu půjčování e-knih, měla 
by si vyjasnit tři zásadní věci: akviziční profil 
knihovny, potřeby současných, ale i potenciálních 
uživatelů a v neposlední řadě i finanční možnosti. 

Ve svém článku stručně představím projekty  
E-knihy do každé knihovny, Levná knihovna a por-
tál Flexibooks. Podrobněji se budu věnovat společ-
nosti eReading.cz, se kterou máme v Knihovně měs-

E-knihy ve veřejných knihovnách

Botanické vycházky s Honzou Doležalem
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uživatel by si pak náklady částečně hradil sám. 
Je třeba si uvědomit, že knihovny tímto krokem 
výrazně podporují nakladatele a spisovatele, což 
vede k příznivému vývoji knižního trhu.

V Knihovně města Hradce Králové jsme se 
vzhledem ke složení uživatelů a zaměření knihovny 
rozhodli spolupracovat se společností eReading.cz. 
Při výběru jsme se ohlíželi i na platformy, které 
zpřístupňuje Studijní a vědecká knihovna sídlí-
cí ve stejném městě. Projekt jsme v roce 2015 
realizovali s finanční podporou Ministerstva 
kultury ČR – z podprogramu VISK 3. Zároveň 
jsme do knihovny zakoupili 2 čtečky eReading  
4 Touch Light, které půjčujeme absenčně. Myslíme 
na uživatele, kteří nemají zařízení, na kterém by 
novou službu mohli vyzkoušet. Některé knihovny 
pro tyto případy zakoupily tablety, které půjčují 
jako univerzálnější zařízení.

Komplexní hodnocení služby bych ponechala 
až po jejím ročním fungování, přesto zde uvedu pro 
zajímavost několik čísel. Od zahájení půjčování 
e-knih (20. června 2015) do konce března 2016 
tuto službu využilo 186 uživatelů. Z toho 50 % 
uživatelů patří do věkové kategorie 31-50 let,  
20 % do věkové kategorie 51-70 let, s nepatrným 
rozdílem jednoho procenta následuje věková ka-
tegorie 16-30 let, 8 % spadá do věkové kategorie 
0-15 let a 3 % do kategorie 71 let a výše. Služba 
tedy není cílena na mladší generaci, jak by mohl 
někdo namítnout. Výsledek ale může být ovlivněn 
faktem, že mladší generace čte všeobecně méně. 

Celkem bylo staženo 660 titulů e-knih. První 
tři pozice nejstahovanějších titulů nás velice pře-
kvapily. Na prvním místě se umístil Bestiář (12x), 
následují Analfabetka, která uměla počítat (11x), 
Dámské příběhy českého středověku (11x), Velká 
kniha anekdot (11x), Dívka v pavoučí síti (9x), 

Grandhotel (9x). Náš předpoklad, že půjčování 
e-knih vyřeší dlouhé čekání v řadě rezervací na 
tištěné knihy, se zatím nepotvrdil. A to i přesto, 
že je uživateli, který si půjčený titul zarezervuje, 
odeslán e-mail s upozorněním na možnost vypůjčit 
si knihu elektronickou, kterou by měl k dispozici 
ihned. Většinu titulů z nabídky máme v knihov-
ně zastoupenu v tištěné podobě, ale objevují se  
i tituly, jejichž exempláře nevlastníme. V případě 
nových titulů se e-kniha ke čtenáři dostane dříve 
než kniha tištěná. Do budoucna by bylo dobré 
koordinovat akvizici a do určité míry by se pro 
uspokojení všech čtenářských požadavků nemu-
sely nakupovat multiplikáty. Jako u každé nově 
zavedené služby je velmi důležitá propagace. Dle 
zkušeností z jiných knihoven víme, že se pomocí 
ní dá ovlivňovat počet stahovaných e-knih. Před-
pokládám, že s přibývajícími novými tituly bude 
stoupat i zájem o službu.

Jak jsem již zmínila v úvodu, knihovny jsou 
úzce spjaty s měnícím se prostředím knižního 
trhu. Zároveň musí reagovat na aktuální poža-
davky uživatelů. Půjčování e-knih není v českých 
knihovnách běžnou službou, avšak během posled-
ního roku se především díky platformě nabízené 
společností eReading.cz zvýšil počet knihoven 
nabízejících e-výpůjčky. V některých knihovnách 
se tato služba setkává s velkým ohlasem, v někte-
rých se rozbíhá pozvolna. I když současná situace 
není pro knihovny tak úplně výhodná, důležitý je 
především fakt, že knihovny nezůstávají stranou 
dění a aktivně se zapojují do legálního šíření 
elektronických knih. V opačném případě by se 
totiž mohlo stát, že jednou půjčování e-knih bude 
probíhat zcela mimo jejich kompetence.

Kontakt na autorku: borkova@knihovnahk.cz

Tatrách a od té doby se toho tak moc nezměnilo. 
Pokusím se tedy o aktualizaci svého tehdejšího 
příspěvku a budu doufat, že alespoň pro některé 
knihovny bude přínosem.

Online katalog lze bezpochyby přirovnat k vý-
kladní skříni knihovny, proto by měl být na dobře 
viditelném místě webu. Výhodou je, pokud lze 
z webu knihovny přímo vstoupit do čtenářského 
konta. Katalog knihovny v mnohém připomíná 
katalog zboží v internetovém obchodě – slouží  
k objednávání dokumentů a služeb. V dalším textu 
nebudu zdůrazňovat dnes již zcela samozřejmé  
a běžné funkce katalogů, jako je objednávání a re-
zervace dokumentů, informace o stavu zpracování 
objednávky, prodlužování výpůjček, předběžná 
registrace, upomínky a upozornění o končící 
výpůjční lhůtě, formulář pro dotazy knihovně atd. 
Zaměřím se spíše na různá vylepšení a zdokonalení, 
která zvýší uživatelský komfort a umožní uživate-
lům sdílet vlastní názory s ostatními.

Moderní knihovní systémy by měly podporovat 
využívání prvků webu 2.0, kdy aktivní uživatelé 
spoluvytvářejí vzhled a podobu katalogu. 

Typickým příkladem jsou nejhledanější výrazy 
v katalogu. Jsou zobrazována často hledaná slova 
a sousloví, která uživatelé předchozí den použili 
opakovaně v dotazech při vyhledávání. Slova se 
odlišují velikostí písma, která závisí na četnosti 
jejich použití. Nejčastěji se vyskytující slova jsou 
zobrazena největší velikostí.

Přidanou hodnotu poskytnou uživateli také 
přehledy nejčastěji žádaných a nejčastěji půjčo-
vaných titulů.

Důležitou kreativní částí katalogu jsou ko-
mentáře uživatelů, kdy čtenáři mohou psát  
a sdílet názory na jednotlivé dokumenty. Komen-
táře mohou sloužit jako doporučení ostatním, pří-
padně poskytují doplňující informace o konkrétním 
dokumentu. Jednodušší a možná i srozumitelnější 
je hodnocení knihy vyjádřené hvězdičkami tak, jak 
jej známe i z e-shopů

Dalším dobře dostupným obohacením bib-
liografických záznamů v katalogu jsou obálky  
a obsahy knih a periodik. Obálky dokumentů jsou 
pro uživatele, navyklé v běžném životě hlavně na 
vizuální podněty, velmi vítanou přidanou hodno-
tou. Při katalogizaci dokumentu je podle ISBN 
ověřováno, zda je již obálka uložena na serveru 
www.obalkyknih.cz. Projekt agreguje různé zdroje 
informací do jedné, snadno použitelné webové 
služby. Tato služba slouží k obohacení biblio-
grafických údajů o další prvky. Kromě obálek  
a obsahů jsou to: fulltexty obsahů převedené na 
text pomocí technologie OCR a zpřístupněné 
pro indexaci knihovním systémem, anotace, ko-
mentáře a hodnocení, autority, tj. obrazové a jiné 
materiály napojené na ID autority, např. fotografie 
osob, GPS souřadnice míst, www odkazy…

Zdrojem pro obalkyknih.cz jsou zejména spo-
lupracující nakladatelé a knihkupci, kteří za jistých 
podmínek souhlasí se zobrazováním obálek v kni-
hovních katalozích knihoven patřících do sdružení 
SKIP. Dalším zdrojem obálek jsou samy knihovny, 
které aktivně skenují obálky knih ze svých knihov-
ních fondů a ty pak vkládají na obálkový server. 
Služby systému obalkyknih.cz využívá celá řada 
knihoven všech velikostí i zaměření, včetně většiny 
velkých knihoven. Řada dodavatelů knihovních 
systémů už podporu pro službu obalkyknih.cz 
nabízí. Pro informace o stavu podpory se obraťte 
na vašeho dodavatele knihovního systému. Dne  
6. 4. 2016 databáze obsahovala 1 155 986 obálek  
a 185 999 obsahů českých a zahraničních publikací.

Užitečnou službou je možnost vyhledání dal-
ších informací o konkrétní knize, často i plného 
textu odkazem na https://books.google.cz přímo 
ze záznamu v katalogu. Čtenář se pak může lépe 
rozhodnout, zda si knihu vypůjčí, koupí anebo se 
spokojí s nabídnutým plným textem.

Přidané služby obohacující 
knihovní katalogy současnosti

Lenka Málková

Když jsem byla požádána o napsání tohoto 
článku a dozvěděla se, že má být otištěn v rubri-
ce „Nové trendy“, trochu jsem se bránila. Vždyť 

katalogy s obohacenými záznamy a přidanými 
službami jsou již několik let pro řadu knihoven 
samozřejmostí, nikoliv novinkou. Podobnou 
tematikou jsem se zabývala již před pěti lety na 
konferenci INFOS ve Staré Lesné ve Vysokých 
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Pro ty, kteří potřebují ve svých studentských či 
vědeckých pracích citovat použitou literaturu, je 
určen generátor citací Citace.com nebo jeho pro-
fesionální verze Citace PRO. Jde o plnohodnotný 
citační software, který umožňuje citovat podle 
normy ČSN ISO 690. API rozhraní umožňuje 
zobrazování citací přímo v knihovních katalozích. 
S verzí Citace PRO lze kromě ISO 690 využít  
i další známé citační styly. Pokud si nainstalujete 
doplněk pro Microsoft Word, budete moci vkládat 
citace přímo při psaní textů ve Wordu a následně 
vygenerovat soupis použité literatury.

Knihovny mohou z online katalogu zpřístupnit 
uživatelům i další služby. Příkladem je tematická 
mapa fondu, která poskytuje tematický profil 
fondů uspořádaný do 26 základních předmětových 
kategorií metodou konspektu, tj. mezinárodního 
standardu pro popis a budování knihovních fondů 
a knihovních sbírek.

Další možnou službou je odkaz na formulář 
umožňující čtenářům dávat vlastní návrhy na do-
koupení knih do fondu. Knihovna má možnost také 

informovat čtenáře o nových přírůstcích do fondu, 
ať už tradičním přehledem nových titulů, nebo 
zasíláním avíz o nových titulech odpovídajících 
předem naformulovanému dotazu uživatele (služ-
ba SDI – Selective Dissemination of Information).1

Výše uvedená obohacení záznamů a vylepšení 
služeb prostřednictvím katalogu jsou sice chvá-
lyhodná, ale vývoj směřuje k integrovaným kni-
hovním systémům poskytujícím jednotné rozhraní 
k vyhledávání ve více zdrojích. Na jednom místě 
přinášejí uživateli možnost vyhledávání v lokál-
ních sbírkách knihovny i ve vzdálených databázích 
a výsledek prezentují jednotně na jednom místě  
s ohledem na intuitivnost vyhledávání a přehled-
nost prezentace výsledků. Uživatel by měl být bez 
nutnosti zaškolení schopen efektivně vyhledávat. 
K tomu slouží jednoduché vyhledávání podobné 
vyhledávání v Googlu, přičemž zpřesnění výsledků 
se dosáhne výběrem z nabídky faset. Výsledky 
jsou automaticky obohaceny o recenze, hodnoce-
ní, obálky, doporučení typu „lidé, co hledali tuto 
publikaci, hledali také toto:“ atd.

Kontakt na autorku: lenka.malkova@svkhk.cz

nějakého oboru nebo tématu). Pro to, aby služba 
SDI splnila očekávání uživatele, je klíčová správ-
ná formulace dotazu. Pokud je dotaz formulován 
příliš úzce, je pravděpodobné, že uživatel bude 
dostávat zprávu jen velmi zřídka.

Uživatel postupuje tak, že nejprve zadá dotaz 
do čtenářského katalogu. Vyhledávacím termí-
nem může být jméno autora, klíčové slovo, pří-
padně kombinace několika kritérií. Pokud je spo-
kojen s výsledky svého dotazu, může si aktivovat 
záložku SDI (v katalogu SVK HK je nazvána 
Zprávy o novinkách), která je umístěna v horní 
části obrazovky nad seznamem výsledků. Služba 
je dostupná pro přihlášené uživatele. Vyplněním 
formuláře se uživatel přihlásí k odběru novinek 
pro svůj dotaz a zvolí časový interval zasílání 
(denní, týdenní, měsíční). Předem lze také určit, 
po jaké době má být zasílání novinek ukončeno 

nebo přerušeno a zda se má uskutečnit i v pří-
padě, že se nevyhledají žádné záznamy, které by 
odpovídaly zadání. Editovat nebo vymazat vytvo-
řené dotazy je možné po přihlášení do čtenářské-
ho konta. 

Co může uživatel od služby SDI (Zprávy o no-
vinkách) očekávat? Obdrží na svůj e-mail soupis 
bibliografických záznamů, které odpovídají zada-
nému dotazu. 

Zasílání zpráv o novinkách přináší výhody jak 
uživateli, tak knihovně samotné. Uživatel šetří 
čas tím, že nemusí opakovaně zadávat stejný do-
taz, aby zjistil, co nového je k dispozici z daného 
oboru. A knihovny mohou upozornění na novin-
ky využít k propagaci svých služeb.

Kontakt na autorku: hana.hornychova@svkhk.cz
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Barbora Buřičová z Babčic

MAZÁČOVÁ, Pavlína. Komunikační a pe-
dagogické aspekty informačního vzdělávání  
v knihovnách. Knihovnický zpravodaj Vysočina 
[online]. 2014, roč. 14, č. 2 [cit. 2016-04-22]. 
ISSN 1213-8231. Dostupné z: http://kzv.kkvyso-
ciny.cz/default.aspx?id=1724

Jedním z velkých témat současnosti je infor-
mační vzdělávání. Pro knihovníky to však žádná 
novinka není. Sekce pro informační vzdělávání 
uživatelů (IVU) vznikla při Sdružení knihoven 
ČR už v květnu 2009,1 ale knihovny se této pro-
blematice věnují nejméně od začátku 21. století, 
ne-li dříve. Na informační vzdělávání se také 
specializuje Kabinet informačních studií a kni-

hovnictví na Masarykově univerzitě v Brně, kde 
vyučuje i autorka článku, který se vám touto ces-
tou pokusím přiblížit.

Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., se zabývá 
technologiemi ve vzdělávání a informační gra-
motností. Je spoluautorkou e-knihy Informační 
vzdělávání pro učitele.2

Současné knihovny nejsou chápány jen jako 
výpůjční místa, ale jsou vnímány i jako velice 
prospěšné kulturní instituce a komunitní centra. 
Přiznává se jim statut bezpečného a kultivova-
ného prostoru pro děti, různé minority a senio-
ry. Jejich vzdělávací funkce je veřejností vítána  
a zřizovateli akceptována, i když právní ukotve-
ní zatím chybí. Většině knihovnic a knihovníků 
je vlastní sloužit a pomáhat uživatelům a mnohé  
z nich i vzdělávat. Možná je to dáno i tím, že ně-

SDI aneb Co je u nás nového

Knihovnická specializace: 
lektorka/lektor informačního vzdělávání

Hana Hornychová

Knihovny se odjakživa snaží o pravidelný pří-
sun nových dokumentů do svých fondů a uživate-
lé se po těchto titulech neustále pídí a dožadují se 
jich. Jak mají ale knihovny o novinkách ve svém 
fondu informovat? Někde je vystavují na vyhra-
zených regálech, jinde se snaží novou produkci 
propagovat na webu. 

Přirozenou cestou však stále zůstává čtenářský 
katalog, respektive zadání dotazu do tohoto kata-
logu. Pravda, opakovaně – každý týden nebo mě-
síc. Proč ale toto požadovat po našich uživatelích 

v době, kdy lze nastavit automatické upozornění 
téměř na cokoliv, od pracovní schůzky až po uží-
vání léků.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Krá-
lové proto nabízí svým uživatelům službu, kte-
rá se anglickou zkratkou nazývá SDI (Selective 
Dissemination of Information – česky znamená 
výběrové šíření informací). Službu SDI nabízela 
již první databázová centra a dnes je díky tech-
nologickému pokroku standardně integrována do 
čtenářských katalogů. V podstatě se jedná o za-
sílání novinek e-mailem. Hlavním smyslem této 
služby je sledovat nové dokumenty (např. podle 

1) PESLEROVÁ, Veronika. Sekce pro informační vzdělávání uživatelů - odborná sekce SDRUK ČR. U nás: 
knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2015, roč. 25, č. 1, s. 42-44 [cit. 2016-
04-22]. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.
aspx?id=20150125

2) http://eknihy.knihovna.cz/kniha/informacni-vzdelavani-pro-ucitele 
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kteří byli původní profesí učitelé nebo jimi být 
chtěli.

Ovšem ne všechny kurzy, semináře, besedy 
a exkurze, které v knihovnách probíhají, se dají 
označit za informační vzdělávání. Definovat, co 
informační vzdělávání je a co není, se na začátku 
své existence snažili právě členové sekce IVU. 
Informačním vzděláváním v knihovnách jsou 
především lekce informačního vzdělávání a tyto 
lekce je třeba reflektovat v kontextu vzdělávacích 
potřeb žáků a studentů pro život v 21. století.

Knihovník-lektor musí komunikovat se ško-
lou a s učiteli a měl by umět nabízet a propagovat 
své připravené lekce. Doporučuje se, aby znal za-
měření školy a stanovil si vzdělávací cíl, jehož 
má být při lekci dosaženo. Nedílnou součástí je 
i znalost charakteristiky žáků a studentů, kteří se 
budou lekce účastnit. 

Podmínkou kvalitního informačního vzdělává-
ní je prostudovat si kurikulární dokumenty školy 
(rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací 
programy) a porozumět jim. Znalost vybavení ško-
ly informačními technologiemi pomáhá lektorům 
zvážit, s jakou úrovní počítačové gramotnosti žáků 
a studentů by mohli při lekci počítat. 

Chtějí-li knihovníci vést lekce informačního 
vzdělání, měli by si osvojit lektorské (pedagogic-
ko-didaktické) kompetence. To znamená: mít do-
statečné odborné znalosti k danému tématu, znát 
metodiku vedení informační lekce, nebát se učit 
a mluvit před větším počtem lidí, nebát se dětí, 
umět pracovat s žákem se specifickými potřeba-
mi, znát aktivizační metody výuky, vědět, co je 

kritické myšlení a jeho trojfázový model učení  
E-U-R, a umět podle něho vést lekci. 

Role knihovníka-lektora je náročná a může 
přinášet nejen mnoho radosti, ale také jistá úska-
lí. Proto je třeba vytvářet v knihovnách podmín-
ky pro kvalitní vedení informačního vzdělávání  
a také poskytovat cílenou pomoc knihovníkům, 
aby získali a mohli dál rozvíjet své lektorské 
kompetence. Nároky jsou opravdu vysoké, ale 
knihovníci-lektoři na to nemusejí být sami. 
Podporu jim poskytnou semináře a konference  
s tematikou jak informačního vzdělávání, tak 
lektorských dovedností a také projekt ceinve.cz.3 

Proslýchá se, že i jeden z tematických bloků le-
tošní konference Knihovny současnosti se bude 
informačnímu vzdělávání věnovat a možná bude 
přednášet i paní Pavlína Mazáčová.

Článek se podrobně zabývá metodickou pří-
pravou lekcí, proto jej doporučuji k přečtení nejen 
začínajícím lektorům informačního vzdělávání, 
ale i těm zkušenějším.

Doporučená literatura: 
Jak zařadit naši knihovnu mezi vzdělávací 

instituce aneb Informační vzdělávání uživatelů 
v teorii i v praxi. U nás: knihovnicko-informač-
ní zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 
2013, roč. 23, č. 4, s. 42 [cit. 2016-04-22]. ISSN 
0862-9366. Volná příloha. Dostupné také z:  
http://www.svkhk.cz/getattachment/Pro-knihov-
ny/Zpravodaj-U-nas/Clanky/Volna-priloha-
-zpravodaje--Jak-zaradit-nasi-knihovn/Rocnik-
-23-(2013)-Cislo-4-Volna-priloha.pdf.aspx
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3) https://kisk.phil.muni.cz/cs/co-resime/projekty/ceinve

Není graf jako graf
Marta Lelková

Vizualizace informací či analýza dat je trendem, 
se kterým se dnes potkáváme téměř všude. V časo-
pisech, novinách, televizi i na internetu se stále čas-
těji vyskytují různá grafická vyjádření složitých dat. 
Záměrem vizualizace je data zprůhlednit, objasnit, 
poskytnout je příjemci v srozumitelnější formě. 

Není to ale tak jednoduché, jak se to na prv-
ní pohled zdá. Nesprávným použitím grafů mů-
žeme příjemce sdělení dezinformovat, případně 
data neobjasníme, ale naopak znepřehledníme. 
Většinou to děláme v dobré víře, že interpretaci 
dat pomůžeme. Pokud ale neznáme zásady tvorby 
grafů, můžeme si natropit ostudu, v horších přípa-
dech i problémy.

Chybně používané grafy, špatně interpretova-
ná data jsou tak častým jevem, že se s ním běžně 
setkáme i na místech, kde bychom je nečekali, 
například v novinách či v televizi. Tam je pak na 
místě otázka, jestli prezentované dezinformace 
plynou z nevědomosti tvůrců, nebo jde o záměrné 
podávání zkreslených informací. 

Myslím, že i my knihovníci máme v této ob-
lasti větší nebo menší problémy a možná o tom 
často ani nevíme. 

Chci vám proto doporučit k přečtení materiál, 
který mě velice zaujal a ukázal mi, jaké chyby 
v používání grafů dělám nejčastěji a jak se jim 
vyhnout. Jedná se o diplomovou práci Tomáše 
Marka Efektivní vizualizace dat se zaměřením 
na základní typy grafů,1 kde celou problematiku 
podrobně vysvětluje. 

Přílohou této práce je materiál nazvaný Tvor-
ba efektivních grafů,2 který vřele doporučuji 
jako povinnou studijní literaturu každého kni-

hovníka.  Jedná se o 25 stran příkladů dobrého  
a špatného použití grafů a krátkých vysvětlujících 
textů.

Pro inspiraci cituji závěrečné shrnutí výše 
zmíněného studijního materiálu: 

„Všechna doporučení můžeme shrnout do ně-
kolika bodů, které je dobré mít na paměti, když 
vytváříme graf: 

- Graf není povinnost, graf je výhoda. 
- Nevytvářejme bezobsažné grafy. 
- Definujme si, co chceme říct.
- Graf by měl obstát i sám o sobě. 
- Ověřme si, že bude graf správně přečten. 
- Zbavme se chartjunku,3 utlumme nepodstatné, 
odstraňme 3D efekty. 
- Pozor na barvy. 
- Mysleme na barvoslepost a černobílý tisk. 
- Při tvorbě grafů používejme selský rozum.“

Kontakt na autorku: lelkova@mknachod.cz

1) MAREK, Tomáš. Efektivní vizualizace dat se zaměřením na základní typy grafů [online]. Brno, 2015 [cit. 
2016-04-10]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií  
a knihovnictví. Vedoucí práce Jan Boček. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/362075/ff_m/362075_magisterska-
-prace.pdf

2) MAREK, Tomáš. Tvorba efektivních grafů [online]. Brno, 2015 [cit. 2016-04-10]. Příloha diplomové práce. 
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Jan 
Boček. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/362075/ff_m/tvorba-efektivnich-grafu.pdf

3) Matoucí vizuální prvky, které zbytečné odvádí pozornost od prezentovaných dat.

Spokojenost uživatelů
nemusí zřizovatelům stačit 

Eva Semrádová

„Vážení čtenáři, jak hodnotíte služby knihov-
ny?“ tak jsme se loni společně ptali v článku 
Spokojenost uživatelů knihoven,1 kde jsme in-
formovali o metodách, jak na tuto otázku hledat 
objektivní odpověď. Dnes zkusíme toto téma ještě 
rozšířit. Průzkum spokojenosti se službami mezi 
návštěvníky knihovny proběhl, knihovna dostala 

dobré vysvědčení. Bude to dostatečný argument 
pro zřizovatele ve chvíli, kdy bude rozhodovat, 
zda koupit nový nábytek, vyměnit staré počítače, 
adaptovat budovu, schválit mzdové prostředky na 
dalšího kvalifikovaného pracovníka?

„Politická reprezentace na jedné straně často 
hovoří o pozitivním přínosu kultury a vzdělávání, 
ale při reálném rozhodování o rozpočtech vnímá 

1) SEMRÁDOVÁ, Eva. Spokojenost uživatelů knihoven. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhra-
deckého kraje [online]. 2015, roč. 25, č. 4, s. 17-18 [cit. 2016-04-22]. ISSN 0862-9366. Dostupné také z: http://
www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150411
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podvědomě tyto oblasti jako něco prodělečného.“ 
Toto sdělení zveřejnil před třemi lety předseda 
Ústřední knihovnické rady PhDr. Vít Richter,2 
ale stačí sáhnout do historie knihoven a máme 
potvrzeno, že to je postoj, který charakterizuje 
vztah knihovna a její zřizovatel od počátku, kdy 
městská či obecní zastupitelstva o financích pro 
knihovny rozhodují. 

Už před 100 lety byla výroční hlášení o chodu 
knihoven spíš podobná účetní knize, než aby byla 
svědectvím o kvalitě knihovny, o spokojenosti 
návštěvníků a přínosech pro vzdělání obyvatel-
stva. Ani koncem 20. století nevidíme žádnou 
změnu. Vyberu z vlastních vzpomínek a můžu 
konstatovat, že kolem roku 1985 se rozpočet 
knihovny často poměřoval s náklady na jednu 
výpůjčku. Spotřebované peníze děleno počtem 
výpůjček, to vše v porovnání s celostátními pa-
rametry, bez jakýchkoli dodatků o individuálních 
podmínkách knihovnické práce. Výsledkem byla 
informace, zda se knihovna neprodražuje. Nut-
no ale dodat, že v té době vše v knihovně smě-
řovalo k půjčování knih, objem jiných služeb 
byl minimální. Nyní by už takový jednoduchý 
výpočet neobstál; knihovny pořádají vzdělávací  
a kulturní programy, provozují informační centra, 
mají veřejný internet a reprografické služby. Pro 
zamyšlení ještě přidám postřeh, že v 80. letech 
přepočítávání výpůjček na peníze knihovníkům 
daleko víc vadilo. Žily ještě v knihovnické ko-
munitě osvětové ideály? V roce 2016 určování 
finanční hodnoty knihovnických služeb nikoho 
nepřekvapí. Vedoucí knihoven se stavějí ke své 
práci pragmaticky a sami hledají, jak společen-
skou potřebnost své organizace prokázat, aplikují 
postupy známé z ekonomie a počítají.

Měření hodnoty knihovnické služby metodou 
ROi

V knihovnickém slovníku se objevují nové 

termíny, jako hodnota veřejné služby, analý-
za efektivnosti knihovny, rentabilní knihovna.  
Celostátní koncepce knihoven v ČR na léta  
2011-20153 podpořila spolupráci knihovníků  
s ekonomy a sociology, proběhl výzkum ekono-
mických nástrojů vhodných pro měření provozu 
knihovny a v nedávné době zveřejnění metodiky 
určené pro české knihovny. 

Autoři metodiky zvolili postup, který eko-
nomové nazývají Analýza návratnosti in-
vestic (zkratka ROI, z anglického Return on 
Investment). ROI index označuje poměr vyděla-
ných peněz (přínosy, zisky) k penězům investo-
vaným (náklady). Při aplikaci na oblast knihoven 
dosazujeme do vzorce:

Náklady knihovny jsou celkem dobře měři-
telné, i když ani zde nestačí jen nahlédnout do 
účetnictví. Některé knihovny nejsou samostat-
ně hospodařícím subjektem; odečíst by se měly 
mimořádné investice a naopak přičíst náklady 
(například nájmy), které hradí za knihovnu její 
zřizovatel apod. 

Vyčíslit hodnotu knihovnické služby je mno-
hem obtížnější a autoři metodiky se museli obrátit 
na uživatele služeb a ptát se, kolik by byli ochotni 
utratit za danou knihovnickou službu, kolik pe-
něz jim knihovna ušetřila půjčením dané publika-
ce atd. Cílem bylo proměnit subjektivní pocit, že 
knihovna poskytuje užitečné a hodnotné služby, 
v reálné číslo, které by bylo možné doplnit do 
vzorce. 

Zpracování metodiky ROI bylo završeno 
zveřejněním softwarového nástroje pro výpočet 
efektivity knihovny, který je dostupný na adrese: 
http://roi.mlp.cz.4 V současné době mají některé 
knihovny výpočet hotový. K nácviku práce s kal-
kulátorem přistupovali pracovníci knihoven buď 
samostatně, nebo využili bohatou nabídku ško-

JAK NA TO
lení, kde si postup práce s kalkulátorem osvojili. 
Nyní mají v ruce odhad celkové efektivity své 
knihovny. Výsledky výpočtů jsou zpravidla více 
než optimistické. Například: efektivita knihovny 
= 5 znamená, že za každou korunu veřejných pro-
středků vložených do rozpočtu poskytla knihovna 
veřejnosti službu v hodnotě 5 Kč. 

Ale co dál? Jak s touto informací efektivně 
naložit? Zastupitelstvo hovoří o přínosu kultury 
a vzdělávání pro rozvoj obce a knihovna pomocí 
ROI indexu dokládá, že přispívá k hospodárnému 
využití obecního rozpočtu. Bude veřejnost hodně 
překvapena cenou knihovnických služeb, nebu-
dou zastupitelé výpočet zpochybňovat? K tomu 
už autoři metodiky konkrétní radu nedali. Pro 
výsledek výpočtu zvolili marketingově laděný 
název Šťastné číslo pro knihovnu a tím naznačují, 
jakým směrem se dát. Výpočet je argument pro 
jednání, ale úspěch bude záviset na způsobu in-
terpretace. První zkušenosti bychom mohli hledat  
u knihoven, které se účastnily úvodního prů-
zkumu (knihovny v Uherském Hradišti, Táboře, 
Kutné Hoře), které zveřejnily certifikáty na kni-
hovnických webech (např. knihovny ve Strakoni-
cích,5  Hradci nad Moravicí, Českém Krumlově) 
nebo informovaly o výsledku měření efektivity  
v tisku (Městská knihovna v Táboře).6 

literatura a vzdělávání k tématu ROi:
články, publikace

CHRUŠČOVÁ, Veronika. ROI: šťastné číslo 
pro knihovnu v praxi. Čtenář. 2016, roč. 68, č. 4, 
s. 130-131. ISSN 0011-2321.

ŘEHÁK, Tomáš. Není na co čekat! Měření 
efektivity knihoven v praxi. Čtenář [online]. 2015, 
roč. 67, č. 7/8, s. 243-244 [cit. 2016-04-22]. ISSN 
1805-4064. Dostupné také z: http://ctenar.svkkl.
cz/clanky/2015-roc-67/0708-2015/tema-neni-
-na-co-cekat-mereni-efektivity-knihoven-v-pra-
xi-146-1986.htm

STEJSKAL, Jan. Měření hodnoty veřejných 
služeb: (na příkladu veřejných knihoven). Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. ISBN 978-80-
7478-412-5.

V publikaci najdeme teoretická východiska 
pro výzkum, metodiku, příklady ze zahraničí i zá-
věrečné zprávy z výzkumu v městských knihov-
nách v Praze, Táboře, Kutné Hoře a Uherském 
Hradišti.

Semináře a praktické dílny
Seminář Šťastné číslo pro knihovnu (24. 9. 

2015) - 1. část. In: YouTube [online]. [cit. 2016-
04-06]. Dostupné z: https://www.youtube.com/
watch?feature=player_detailpage&v=_wU-
xlO2nL6o

Seminář Šťastné číslo pro knihovnu (24. 9. 
2015) - 2. část. In: YouTube [online]. [cit. 2016-
04-26]. Dostupné z: https://www.youtube.com/
watch?v=9b_xKTs2rzY

Semináře a praktické dílny budou probíhat  
i po celý rok 2016; termíny a přihlášky jsou zve-
řejněny na webu: http://roi.mlp.cz.

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

2) ŘEHÁK, Tomáš a kol. Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 
ISBN 978-80-7478-413-2.

3) K dispozici na: http://ipk.nkp.cz/legislativa/koncepce-strategie-deklarace
4) Webová stránka Městské knihovny v Praze obsahuje kromě kalkulátoru ROI také dokumenty k projektu, meto-

dické materiály, odkazy na videa. Na serveru YouTube je ke zhlédnutí např. video Vyplatí se knihovna? nebo 
záznam ze setkání odborníků a řešitelů projektu z 11. 3. 2014 Metodika měření hodnoty služeb knihoven. 

5) Dostupné na: http://www.knih-st.cz/knihovna-se-mestu-vyplati
6) Dostupné na:  http://www.knihovnatabor.cz/aktuality/knihovna-obstala-v-ocich-ctenaru-i-cisel

hodnota poskytovaných služeb
náklady na provozEfektivita knihovny =
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Helena Hubatková Selucká

CERNIŇÁKOVÁ, Eva et al. Rovný přístup 
- Standard Handicap Friendly: metodická pří-
ručka pro práci knihoven s uživateli s postižením. 
1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky 
- Knihovnický institut, 2014, 92 s. ISBN 978-80-
7050-641-7. Dostupné také z: http://ipk.nkp.cz/
docs/Rovny_pristup.pdf

Standard Handicap Friendly usiluje o vytvá-
ření podmínek k naplnění rovného přístupu k li-
dem se specifickými potřebami (dále SP). A to 
takříkajíc od A do Z. Od dokumentů typu kni-
hovní řád přes strategické materiály až po evaku-
ační směrnice. Chceme-li nastavit knihovnu jako 
přívětivé místo ve všech možných směrech, je 
potřeba myslet na osoby se SP při krátkodobém, 
střednědobém i dlouhodobém plánování. Je nut-
né zohlednit jejich potřeby a počítat s nimi již při 
vytváření koncepčních dokumentů, nákupu knih 
a směřování služeb knihovny, výstavbě či rekon-
strukci apod. Například připravuje-li knihovna 
celoroční plán výstav, měla by v něm myslet  
i na prezentaci organizací zastřešujících osoby se 
SP. V případě výstav, které potřebují rozsáhlejší 
prostor, by měla sledovat, aby expozice nenaru-
šila vodicí linie knihovny pro osoby se zrakovým 
postižením. Knihovna by měla také zjistit, zdali 
je možné k výstavě připravit komentovanou pro-
hlídku i ve znakovém jazyce pro osoby neslyšící. 
To vše můžeme použít jako postup při nákupu 
knihovního fondu, nového mobiliáře knihovny či 
různých technologických vylepšení, které chce-
me pro knihovnu získat.

Přitom nemusí jít o nabídku stále nových slu-
žeb, ale o úpravu těch stávajících tak, aby vyho-

vovaly i našim čtenářům se SP, kteří knihovnu 
navštěvují. Nikdy nedosáhneme toho, aby vše 
vyhovovalo všem. V hledáčku našeho zájmu by 
měla být cílová skupina, která navštěvuje naši 
knihovnu. K příkladům, jak lze úpravu nabídky 
služeb knihovny řešit, patří metodika ke stan-
dardu Handicap Friendly nebo přímý kontakt  
s organizací či uživateli s daným typem postižení. 
Není však vhodné vybrat si jen jednu z cest pro 
získání těchto informací. Tak jako vždy se může 
objevit velké množství názorů, které si někdy 
mohou odporovat. Velmi podnětným zdrojem 
informací o požadavcích čtenářů a návštěvníků 
knihovny může být knihovník-asistent, který se 
v knihovně věnuje práci s osobami se SP přímo 
ve výpůjčních službách. Na toho se mohou obra-
cet čtenáři se SP se svými požadavky či názory 
na fungování knihovny. Tento kontakt je často 
méně formální než kontakt s vedením knihovny 
nebo dotazníkové šetření. Požadavky, které se 
objevují častěji, mohou být pro knihovnu námě-
tem k rozšíření a vylepšení nabídky. I zde se ale 
ještě hodí konzultace s dalšími odborníky v da-
ném regionu. 

Často se nabídka služeb neliší od nabídky 
běžným uživatelům knihovny. Někdy je potřeba 
jen úprava dostupnosti, tedy přístupu ke službám,  
a to jak k výpůjčním, tedy k regálům s kniha-
mi, tak k technice nebo přístupu na akce, které 
knihovna pořádá. V otázce služeb si můžeme 
představit např. prezenční výpůjčky. Osoby se 
zrakovým postižením potřebují výjimku z kni-
hovního řádu, aby si mohly prezenční dokumen-
ty půjčit někam, kde si strany vybrané ke studiu 
budou moci naskenovat. Stejné je to i u možné-
ho prodloužení výpůjční doby knih. Doba, která 
stačí k přečtení běžnému čtenáři, může být pro 

osoby s některými druhy SP nedostatečná. 
Jindy je potřeba upravit nabídku služeb více 

nebo využít služeb asistenta, tlumočníka či oso-
by pečující, která pomůže nabídku zprostředko-
vat cílovému uživateli, osobě se SP. Může se 
jednat o komentář k promítanému filmu pro oso-
bu se zrakovým postižením, tlumočení do zna-
kového jazyka nebo úpravu výkladu pro osoby  
s mentálním postižením tak, aby pro ně byla akce 
zajímavá a přínosná.

V otázkách knihovního fondu je potřeba za-
měřit se také na literaturu k problematice lidí se 
SP a knihy biblioterapeutické. Všechny mohou 
sloužit jak osobám pečujícím, tak všem, kteří se 
o tématu chtějí dozvědět více. A i zde platí, že 
zdroje informací mohou využít i jiné cílové sku-
piny. Jedním příkladem za všechny jsou knihy 
s velkými písmeny, jednoduchým textem a ob-
razovým doprovodem pro osoby se sluchovým 
postižením, které mohou sloužit dobře i přísluš-
níkům jazykových menšin, kteří se učí jazyk, či 
seniorům, kteří velký tisk i zjednodušený text 
zajisté také ocení. Je sice často možné zajistit 
audioverzi klasické knihy či její zvětšení pomocí 
lupy, ale složitost textu může být někdy limitní. 

V rámci akvizice knihovního fondu nesmíme 
v dnešní době zapomínat na dokumenty audio-
vizuální (a to s titulky, tlumočené do znakového 
jazyka nebo s komentářem pro lidi se zrakovým 
postižením), auditivní (audioknihy v různém for-
mátu) a vizuální (obrazové publikace, komiksy 
apod.), a to jak pro děti, tak pro dospělé. Zejmé-
na uživatelé s mentálním postižením si vyberou 
spíše z fondu literatury pro děti a mládež než  
z fondu pro dospělé (nemusí se ale jednat o pra-
vidlo).

Při nákupu fondu pro osoby se SP (se zdravot-
ním postižením) může být přínosná spolupráce  
s Knihovnou a tiskárnou Karla Emanuela Maca-
na, která umožňuje knihovnám rozšíření nabídky 
jejich fondu nejen pro osoby se zrakovým posti-
žením, jak tomu bylo dosud, ale i pro osoby se 

zdravotním postižením. 
Velkým přínosem pro osoby s omezenou po-

hyblivostí je doručování výpůjček domů (v pří-
padě osob se zrakovým postižením je možné vy-
užít zvýhodněné tarify České pošty), ale i zde je 
důležitý osobní kontakt s knihovníkem-asisten-
tem či jiným dobrovolníkem, neboť tato služba 
vyžaduje velkou důvěru. 

Vše souvisí se vším. Nabídka služeb knihovny 
a její fondy budou využívány, pokud o nich bu-
dou čtenáři vědět. Budou-li přístupné na webo-
vých stránkách, prezentované v zastřešujících 
organizacích nebo i v čekárnách specialistů - or-
topedů, očních lékařů apod. Čtenáři se SP, ať se  
o knihovně dozvědí kdekoliv, jistě ocení, vní-
má-li personál knihovny jejich názory a potřeby 
jako rovnocenné s názory a potřebami majority. 

Kontakt na autorku: hubatkovaselucka@gmail.com

Handicap Friendly 2/4
– Nabídka služeb a fondu
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Bohdana Hladíková 

Co zajímá knihovníky v našem kraji? Nejspíš 
vás nepřekvapí, že je to literatura. Na konci minu-
lého roku a počátku letošního realizovala Studijní 
a vědecká knihovna v Hradci Králové dva průzku-
my, jež si kladly za cíl zjistit, v kterých oblastech 
mají knihovníci zájem se vzdělávat. Jedna anketa 
se zaměřila na vzdělávání v oblasti informačních  
a komunikačních technologií, druhá na další téma-
ta. S větším zájmem se setkala druhá z nich. 

Do uzávěrky (31. 1. 2016) jsme obdrželi 87 
odpovědí od zaměstnanců všech typů knihoven 
(přehled neobsahuje údaje z SVK HK). Přednášku  
o současné české literatuře by si chtělo poslech-
nout 50 zájemců a v těsném závěsu je i současná 
světová literatura se 46 hlasy. Zájem je hlavně  
o severskou a anglo-americkou produkci, ale ob-
drželi jsme také řadu velice inspirativních námětů 
týkajících se dalších geografických oblastí - na-
příklad Izraele, Polska nebo Bretaně. Současně 
nás potěšil zájem knihovnic z malých knihoven.  
I u nich vítězí literatura, zejména ta pro děti a mlá-
dež. Odpovědi nám zaslalo celkem 13 neprofesio-
nálních knihovnic a 10 z nich by si přednášku na 
literární téma rádo poslechlo. 

Mezi náměty nechyběly ani tzv. měkké kom-
petence. Obvykle k nim řadíme např. schopnost 
komunikovat, spolupracovat, flexibilitu, kreativitu 
nebo zvládání zátěže. Rovněž ony jsou mezi kni-
hovníky v popředí zájmu. Komunikace v knihov-
nách se umístila na celkovém třetím místě a získa-
la 40 hlasů. Práce s lidmi a pro lidi je často velice 
náročná. Zřejmě zejména proto duševní hygiena  
a syndrom vyhoření oslovily 46 % hlasujících.

Z odborných knihovnických činností stále vítě-
zí katalogizace podle pravidel RDA. Poslechnout 
by si o ní chtělo 36 respondentů. O něco méně žá-

dané jsou akvizice (20 hlasů) a základy katalogiza-
ce (22 hlasů). 

Rok 2016 se nese v duchu motta „Vzdělává-
me pro život“. Kdo vzdělává, měl by vědět, jak 
na to. Nejspíš proto se s úspěchem setkalo peda-
gogické minimum (35 hlasů) a kreativní techniky  
v informačním vzdělávání (24 hlasů) Oba návrhy 
se umístily v první polovině našeho žebříčku.

A o které školení byl nejmenší zájem? Kurz 
prozákaznické orientace a řešení problematic-
kých situací v komunikaci se čtenáři oslovil pouze  
3 respondenty. Zda za tím stojí vyšší vložné (dané 
cenou, kterou lektorky účtují za jednoho frekven-
tanta), individuální práce v malé skupině nebo ob-
sahová náplň kurzu, nevíme. 

Některá z těchto školení již naleznete v přehle-
du akcí na webu SVK HK (v části Pro knihovny): 
http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Vzdelavani.
aspx.

V úvodu jsme zmínili hlasování ohledně vzdě-
lávacích akcí v oblasti informačních a komuni-
kačních technologií (ICT). Jaký je zájem o ně?  
K datu vyhodnocení (27. 11. 2015) nám z kniho-
ven v kraji došlo 73 odpovědí. Největšímu zájmu 
se těší problematika e-knih s 27 hlasy. Hlasující si 
vyžádali i opakování školení o nových technologi-
ích v knihovnách (24 hlasů), které bylo realizováno 
již v loňském roce. Na prvních pěti pozicích jsou 
dále autorská práva na internetu (22 hlasy), cesta 
k plným textům (21 hlasů) a bezpečnost a ochrana 
dat na sociálních sítích a internetu (21 hlasů). Jak 
vidíte, jde především o specializované přednášky. 
O tom, že většina respondentů je počítačově gra-
motná a ovládá základy práce na PC, svědčí i malý 
zájem o základy práce s internetem (2 hlasy) nebo 
MS Word (7 hlasů). 

Výsledky vašeho hlasování posloužily jako 
podklad pro zpracování žádosti o příspěvek z do-
tačního podprogramu VISK 2 Ministerstva kultury 
ČR. V průběhu letošního roku bude realizováno 12 
školení v oblasti ICT, o která jste v dotazníku pro-
jevili největší zájem. 

Poznámka nakonec: Děkujeme vám za ochotu 
vyplňovat nejrůznější ankety a dotazníky, které 

vám průběžně zasíláme. Tímto článkem jsme se 
pokusili ukázat, že výsledky šetření dále využí-
váme a také jak s nimi pracujeme. O aktuálních 
vzdělávacích akcích se můžete dozvědět z webu 
knihovny: 
http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Vzdelavani/
Aktualni-vzdelavaci-akce.aspx.

Kontakt na autorku: bohdana.hladikova@svkhk.cz
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Analýza zájmu o vzdělávání 
u knihovníků v Královéhradeckém kraji

Knihovna v knihovně 
Dana Novotná a Vlaďka Buchtová 

Dne 22. 2. 2016 se ve Studijní a vědecké 
knihovně v Hradci Králové s konečnou platností 
otevřela veřejnosti „Odborná knihovna profesora 
Františka Černého – divadlo a region“. Kdo byl 
prof. Černý a proč je zrovna jeho knihovna, nebo 
lépe řečeno část jeho knihovny, součástí té naší? 
Profesor František Černý byl významným českým 
teatrologem, historikem českého divadla, prvním 
polistopadovým děkanem Filozofické fakulty Uni-
verzity Karlovy v Praze a dlouholetým členem 
Teatrologické společnosti. Narodil se v roce 1926 
v našem regionu – v Jaroměři. Byl rovněž jedním 
z největších znalců dějin českého činoherního 
divadla a divadelní kultury 18. až 20. století, za-
kladatelem Kabinetu pro studium českého divadla  
a duchovním otcem monumentálních Dějin české-
ho divadla.

Prvotním a velmi důležitým impulsem k tomu-
to počinu bylo jistě přání samotného pana profe-
sora, aby část jeho knihovny týkající se našeho 
regionu byla umístěna právě u nás:  „Pokud jde 
o velmi unikátní i vzácnou sbírku literatury zamě-
řené k dějinám českého divadla, rovněž už budo-
vanou mým dědou a otcem, i o knihy týkající se 
divadla ve světě a také teorie divadla, byl bych 
rád, kdyby se uchovala pohromadě a nerozptýlila 
se po antikvariátech. (...) Navrhuji nabídnout roz-
sáhlý soubor literatury o divadle vědecké knihovně  
v Hradci Králové, která by si z tohoto fondu mohla 

zřídit teatrologické oddělení, jaké by v kraji, ma-
jícím silné divadelní tradice ochotnické i profesi-
onální i živou divadelní přítomnost, i samozřejmě 
také vysoké školy, mělo být.“1

Před pěti lety se nám tedy podařilo tento roz-
sáhlý knihovní fond získat. Ten v současnosti 
obsahuje více než 4 000 zajímavých a kvalitních 
publikací, zejména monografie i periodika s tema-
tikou divadla (teoretická pojednání, odborné studie 
a stati, ale i biografie herců, texty divadelních her) 
a regionu východních Čech. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o osobní knihovnu, kterou prof. Černý 
budoval celý život, objevují se zde i díla z jiných 
oborů, které ho zajímaly nebo které potřeboval 
studovat ke své práci, a samozřejmě také belet-
rie, kterou četl. Část titulů již byla ve fondu naší 
knihovny zastoupena, ale řadu publikací, přede-
vším odborných studií (českých i cizojazyčných) 
jsme dosud nevlastnili, a pokud se nám podařilo 
zjistit, některé z nich nejsou ve fondu žádné další 
knihovny v republice.

Již od začátku jsme považovali za důležité 
ponechat osobní knihovnu pana profesora jako 
ucelený soubor. Tak také byla zpracována a tak ji 
také nyní nabízíme našim uživatelům. Ti si mohou 
volně z knihovny vybírat tituly, prohlížet je a stu-
dovat na přilehlých studijních místech, případně si 
je vypůjčit domů. Jsme proto rádi, že se nám poda-
řilo zajistit pro tento fond samostatné umístění ve 
volném výběru v těsné blízkosti studovny periodik 

1) Citace z pozůstalosti prof. Černého. 
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ve čtvrtém nadzemním podlaží a zpřístupnit jej 
veřejnosti. Není zde však knihovna celá. Publika-
ce vydané před rokem 1900 a také ty, které by se 
umístěním ve volném výběru mohly poškodit, jsou 
uloženy ve skladu a půjčovány na požádání, vzác-
nější z nich pouze prezenčně.

Knihovna byla slavnostně otevřena za přítom-
nosti obou potomků prof. Černého - dcery doc. 
PhDr. Marie Klimešové, Ph.D., a syna RNDr. 
Jiřího Černého -, s nimiž jsme po celou dobu 
příprav úzce spolupracovali. Právě oni věnovali 
knihovně psací stroj, na němž pan profesor psával, 
i několik originálních dokumentů obsahujících 
jeho poznámky. Během slavnostního večera doc. 
Klimešová zavzpomínala na svého otce a přidala 
se tak k dalším mluvčím večera – k prvnímu ná-
městkovi Královéhradeckého kraje RSDr. Ing. 
Otakaru Rumlovi, k vedoucímu Katedry divadelní 
vědy FF UK doc. Mgr. Petru Christovovi, Ph.D., 
a v neposlední řadě k Mgr. Aleši Fettersovi, blíz-
kému příteli pana profesora. Slavnostní večer  
ozdobila i přítomnost známé herečky Divadla na 
Vinohradech Gabriely Vránové. Atmosféra byla 
přes svůj slavnostní ráz uvolněná a všichni zúčast-
nění strávili velmi příjemný večer.

Doufáme, že si ke knihám prof. Černého na-
jdou cestu jak mladí lidé, především středoškolští 
a vysokoškolští studenti, kteří zde mohou získat 
řadu důležitých a zajímavých informací, tak starší 
lidé, které zase možná více osloví publikace regi-
onálního charakteru. Pan profesor měl totiž celý 
život ke svému rodnému kraji velmi silný vztah 
a například v knize Putování se starými pohledni-
cemi z Hradce Králové do hor, která vyšla v roce 
1988 v nakladatelství Kruh, můžeme číst toto jeho 
vyznání: „Tu cestu, z níž vám budu posílat staré 
pohledy, šel jsem už bezpočtukráte a půjdu po ní 
asi i poslední vteřiny mého života. Je to cesta kou-
zelným krajem rodné země – a mladými léty, která 
byla i krásná i těžká. Vydejte se, prosím, tentokrát 
se mnou…“.2 

Pozn. aut.:
Sbírka byla pořízena za finanční podpory Krá-

lovéhradeckého kraje a v roce 2014 zpracována za 
finanční podpory Ministerstva kultury z podpro-
gramu VISK 5.

Kontakt na autorky: dana.novotna@svkhk.cz, vla-
dimira.buchtova@svkhk.cz

nabízí odpověď motivační semináře k Vesnici 
roku. Ať už vedení obce zvažuje přihlášení do 
soutěže poprvé, nebo se přihlašuje poněkoliká-
té, vše potřebné se má možnost dozvědět prá-
vě na těchto setkáních. V ČR se jich v letošním 
roce uskutečnilo celkem sedm, každý v jednom  
z krajů. Vedle vyhlašovatelů soutěže byl jedním 
z hlavních pořadatelů také SKIP, díky kterému 
byly pro místa konání seminářů zvoleny právě 
knihovny. 

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se uskutečnil 
seminář v Knihovně města Hradce Králové. 
Účastnilo se ho okolo 70 starostů a dalších zá-
stupců obcí z Královéhradeckého i Pardubic-
kého kraje. Na semináři byli přítomní sezná-
meni s organizací Vesnice roku, byla jim blíže 
představena udělovaná ohodnocení, tzv. stuhy. 
O svých zkušenostech dále hovořili starostové, 
kteří se do soutěže přihlásili v přechozích letech. 
Svůj prostor na semináři získaly také knihovny. 
Příspěvek o tom, jak by měla a mohla vypadat 
pěkná obecní knihovna, přednesla Jana Sehna-
lová, krajská komisařka soutěže Vesnice roku  
a ředitelka Městské knihovny ve Rtyni v Podkr-
konoší. Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní 
a vědecké knihovny v Hradci Králové, přítom-
né seznámila se systémem regionálních funkcí  
v Královéhradeckém kraji neboli s tím, jak velké 
knihovny pomáhají menším. Prezentace z jejich 

vystoupení jsou k dispozici na webu SVK HK3  
a webu Knihovny města Hradce Králové.4 

V současné době (v době psaní článku – 
konec dubna) je již ukončen příjem přihlášek  
a je jasné, které obce se do soutěže přihlásily. 
V následujících dvou měsících (květen a čer-
ven) proběhne hodnocení krajských kol. A to je 
doba, kdy nastává práce také pro metodičky. Na 
základě kooperace krajské knihovny a pověře-
ných knihoven jsou pro krajskou komisi soutěže 
zpracovány charakteristiky přihlášených kniho-
ven. Metodičky také aktivně nabízí přihlášeným 
knihovnám metodickou a praktickou pomoc při 
přípravě na soutěž a často podpoří „své“ knihov-
ny i při návštěvě komise.

Do letošního ročníku soutěže se v České re-
publice přihlásilo celkem 251 obcí.5 Nejpočet-
nější zastoupení má Královéhradecký kraj s 32 
obcemi.6 Mezi oceněné má být letos rozděleno 
až 32 milionů korun na další rozvoj. Která z obcí 
se stane krajskou Vesnicí roku a která hlavním 
držitelem titulu? Která z knihoven v kraji obdrží 
čestný diplom za moderní knihovnické a infor-
mační služby? To vše se teprve dozvíme.  

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web soutěže: http://www.vesniceroku.cz/

2) ČERNÝ, František. Putování se starými pohlednicemi z Hradce Králové do hor. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 
1988. 253 s. 

Vesnice roku 2016 
- seminář pro starosty

Andrea Součková 

Na začátku března 2016 byl vyhlášen již 22. 
ročník soutěže Vesnice roku v Programu obno-
vy venkova. Cílem soutěže je „snaha povzbudit 
obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji 
svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost 
programů uskutečňování obnovy vesnic a upo-
zornit širokou veřejnost na význam venkova“.1 
Vyhlašovateli jsou Spolek pro obnovu venkova 
ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst 

a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství.2 Pro 
knihovníky však tyto informace nejsou prav-
děpodobně žádnou novinkou. O Vesnici roku  
a jejích vítězích se často hovoří na nejrůzněj-
ších knihovnických vzdělávacích akcích, téma 
je zařazováno do programů porad či zveřejňo-
váno v odborných časopisech. Ani zpravodaj  
U nás není v tomto případě výjimkou a o soutěži 
se snaží své čtenáře také pravidelně informovat. 

Co vše je v soutěži hodnoceno? Jak připravit 
prezentaci obce? Na tyto a mnohé další otázky 

1) Vesnice roku v Programu obnovy venkova [online]. 2011 [cit. 2016-04-27]. Dostupné z: http://www.vesniceroku.cz/
2) Jedním ze spoluvyhlašovatelů je i Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

3) http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Aktualni-zpravy/Clanky/Seminar-pro-starosty.aspx
4) http://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/sluzby/materialy-k-vyuziti/seminar-pro-starosty
5) Seznam přihlášených obcí je k dispozici na webu Vesnice roku.
6) Ze soutěžících v kraji má vlastní knihovnu 27 obcí.

Zaplněný sál Centra celoživotního vzdělávání KMHK vystoupení Jany Sehnalové
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Můj pohled na Listování 

Jana Albrechtová

O tom, jak je důležité dětské čtenářství pro 
celkový školní a později i pracovní úspěch, se ví 
už dávno. Však z tohoto poznání vzniklo nemálo 
iniciativ - viz Celé Česko čte dětem,1 Noc s An-
dersenem2 a v neposlední řadě akce Listování,3 
cyklus scénických čtení. Za mnohými počiny 
na podporu čtenářství stojí obětavá knihovnice 
(pánové prominou, že užívám hlavně ženské-
ho rodu, to pro tu genderovou převahu). Proto 
tu vzdávám hold všem těm, které a kteří zpra-
vidla v součinnosti s místními školami či škol-
kami vzbuzují zájem o knihu, organizují, zvou  
a z nevelkého rozpočtu většinou i platí všechny 
ty akce, kde se setkávají děti s knihou.

Díky „naší Věrce“ neboli paní knihovnici 
Zaňkové jsem se i já ocitla v pondělí 22. února 
2016 na jedné takové akci, kterou pořádá naše 
častolovická knihovna. Jednalo se o Listování 
knihou Petry Dvořákové Flouk a Líla, vydanou  
v loňském roce pro děti od pěti do sedmi let.  
V programovém letáku se praví, že „pohádka je  
o tom, jak se liší náš skutečný svět a virtuální 
realita. Jde o příběh o velikém přátelství počí-
tačové myši a kouzelného kocoura, který by se 
rád dostal do počítače. A když už tam je, zkusí si  
v něm nejdřív zajít na záchod. A navíc se tam 
ještě popere. Ještě že je tu myš Líla, která to  
s počítačem tak umí!“ Tolik citát.

Popravdě řečeno, knížku ani program jsem 
před pozváním neznala, ale těšila jsem se, že se 
vydám na zasvěcenou, poučnou a emočně sil-
nou procházku stránkami neznámé knížky, která 
by měla dětem, především těm přítomným, stát 
za přečtení. Petra Dvořáková je, jak se rovněž 
dozvídám z propagačního letáku, autorka, jež 
získala mj. např. Cenu učitelů za přínos k roz-

voji dětského čtenářství, ceněna je její práce pro 
dětské posluchače a diváky Českého rozhlasu  
i České televize. 

Jak ale dělat takové listování knížkou pro 150 
šesti- až jedenáctiletých? Dá se jen tak upoutat 
předčítáním a udržet děti v pozornosti „pouhým“ 
slovem? Může být právě předčítání pro děti v ta-
kovém velkém počtu tím médiem, které vyvolá 
u dětí zájem knížku si přečíst, neřku-li koupit?

Protagonisté pořadu, mladí herci Alan Novot-
ný v roli kocoura Flouka a Markéta Lánská jako 
počítačová myš Líla, skákali po stole, tančili, 
kocour k velkému gaudiu malého publika „dělal 
bobek“ (však byl na záchodě), tančilo se za do-
provodu hudby ze záznamu, zkrátka bylo veselo. 
A já jsem si v tu chvíli uvědomila, že normál-
ní mluvené, čtené slovo, které vzbuzuje vlastní 
fantazii čtenáře či posluchače, bylo pro naše milé 
mladé herce málo. Podepírali ho ze všech sil své-
ho hlasu i těla, a tak vlastně, o čem se hrálo - čet-
lo - listovalo, nevím! Pro různé opičky jsem se to 
prostě nedozvěděla.

Mám za to, že svět literatury je svět ticha  
a soustředění. Svět divadla je světem reálných 
obrazů, jednání a konání. Slovo na divadle má 
svůj říz i řád, ale i tomu musí být rozumět, a člo-
věk při něm nespotřebuje zdaleka tolik vlastního 
přemýšlení a námahy, kolik musí vydat při čtení. 
A ta důležitá hranice mezi oběma druhy umě-
ní, která obě patří k životu kulturního člověka  
a taky dítěte, se tím zbytečným balastem smazává. 
Jako kdyby nebylo potřeba dítě učit i soustředění  
a vlastnímu myšlení, jako by všechno mělo být 
jen třeskutá zábava a halas. To mi běželo hlavou, 
neboť kdybych byla dítě, tohle by mě nikdy ne-
napadlo a navždy bych si až do stáří myslela, že 
to tak má být, že halas, nesoustředěnost a překři-
kování je normální…

Druhé představení – listování knihou pro do-
spívající, které se už beze mne odehrálo v 10 ho-
din, bylo podle účastníků nádherné. Chci tomu 
věřit, aniž bych škarohlídsky poznamenala, že 
každý vidí nádheru jinak. Ale nic ve zlém. Pořad 
- a ne levný - splnil asi svůj účel. Jen naší Věr-
ky mi bylo trochu líto, když jsem jí při odchodu 
dost neomaleně své výhrady vysypala, jako by 
ona mohla za mé nepatřičné požadavky na to, jak 
dětem ukázat krásu literatury.

Mimochodem: nestálo by za to pořádat ja-
kási předváděcí představení pro knihovníky  
i kantory spolu s diskusí s autory podobných po-
řadů? Vždyť právě herci by vskutku mohli být 
jedinečnými průvodci světem literatury a moh-
li by poučeněji pomáhat rozeznívat struny citu  

a vnímavosti u nejmenších čtenářů. Ostatně naše 
Věrka to jako i mnohé z ostatních dělá na svém 
každoročním Čtení pohádek, které jsme – ohřeju 
si polívčičku – v Častolovicích s mužem založili 
před deseti lety a pro únavu vzdali. Odpusťte ten 
dlouhý výlev, ale věřte, že mi jako starému kan-
torovi i prarodiči opravdu dětské čtenářství leží 
na srdci stejně jako vám, vážené a milé paní kni-
hovnice a knihovníci. Budiž vám chvála!

Pod dojmy z Listování napsala Jana Albrech-
tová, bývalá spolupracovnice knihovny Častolo-
vice. 

Web knihovny: http://knihovna.ou-castolovice.cz/

1) http://celeceskoctedetem.cz/
2) http://www.nocsandersenem.cz/
3) http://www.listovani.cz/

Hlavní protagonisté pořadu Publikum scénického čtení v častolovicích

Řehečská slepice zakdákala 
v jičínské knihovně popatnácté

Oldřich Suchoradský

Současné knihovny nemají v náplni činnosti 
zdaleka jen půjčování knížek a časopisů. Stávají 
se centrem pro získávání informací, ale i místem 
setkávání podobně naladěných lidí.  Tuto roli 
již mnoho let plní Knihovna Václava Čtvrtka 
v Jičíně, která pod svá křídla vzala vyhlášení 
výsledků literární soutěže o Řehečskou slepici.  

V úterý 5. dubna 2016 se konalo vyhodnocení již 
15. ročníku a bylo spojené, jak tomu bývá zvy-
kem, s hodinovým recesním programem, připra-
veným novopackým spisovatelem, povoláním 
zubařem, panem MUDr. Václavem Francem  
a jeho přáteli a zarámované dobovými písnička-
mi Řehečského kvarteta, vedeného Mgr. Oldři-
chem Němcem. Pro účastníky literární soutěže  
a další četné příznivce to byla po roce nová pří-
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i ocenění. A to je malé vítězství jeho, avšak zároveň 
i naší soutěže. Autora jsme neodradili, ale zapálili  
a ukázali mu, jak by měl dál psát. 

A potom ještě jedna věc. Vždycky soutěžícím 
říkám, že i když u nás neuspějí, mají šanci zkusit 
další soutěže. Třeba jsme se jako porota zmýlili. 
Nejsme přece neomylní. A to je velký rozdíl pro-
ti soutěžím, kde porotkyně říká autorům, že jim 
musela dát o pět bodů méně, protože báseň byla 
moc dlouhá. 

Zažil jsem, že mě jedna autorka oslovila, 
abych jí řekl, co dělá při psaní špatně. Já její asi 
pětistránkovou povídku proškrtal na půl strán-
ky. Příběh tak dostal spád a švih. A autorka mi 
později svěřila, že pochopila, jak má vlastně 
psát. Ani já nemám patent na rozum. Ale snažím 
se psát citem. Pochopit autora a pomoci, pokud  
o to má sám zájem.

A v neposlední řadě autora průběžně informu-
jeme o soutěži. Pošleme mu pozvánku na vyhlá-
šení, i když nebyl oceněn. Případně mu pošleme 
sborník oceněných prací. Prostě nezatracujeme 
ho. Já si totiž myslím, že i ten, kdo neuspěl, když 
si přečte práce oceněných a chce o psaní přemýš-
let, si uvědomí, kde dělá chyby.

I když je dneska jiná doba, stále věřím, že se 
slušnost vyplácí. Sice to někdy dlouho trvá, ale 
rozumný člověk ji ocení. A právě ona serióznost, 
slušnost a to, že si na nic nehrajeme a snažíme se 
říkat soutěžícím pravdu, to k nám autory přitahuje 
a ty zavedené opakovaně vrací.

Možná to zní samozřejmě, ale je řada soutěží, 
kde se ani neobtěžují oznámit autorům výsledek 
nebo poslat oceněnému, který se omluví a nedo-
staví se na vyhlášení, diplom nebo cenu. To my 

neděláme. My si soutěžících vážíme.
A dáváme jim několik šancí. Vedle účasti  

v soutěži i otištěním jejich prací v našich časo-
pisech ČAJ a KOBRA. Co názvy znamenají? 
Kobra = Kulturní občasník regionálních autorů  
a ČAJ = Časopis autorů Jičínska. Nesouvisí pří-
mo s Řehečskou slepicí, ale spíše s literárním 
počinem jičínského spolku autorů. Kobru jsem 
začal vydávat v listopadu 2000 jako zpravodaj  
o naší činnosti, upoutávku na nejrůznější akce, za-
jímavé knihy. A když zbylo místo, tak se přidala 
i básnička nebo kratší povídka. Ale právě proto, 
že místa, především pro delší příspěvky, zbývalo 
málo, vznikl v říjnu 2002 ČAJ, kde se objevují 
delší příspěvky. Časem jsem začal zvát hosty  
a představovat jejich tvorbu (dokonce i ze Slo-
venska, Polska či Maďarska) nebo zařazovat roz-
hovory s literáty a kulturními pracovníky nejen  
z Jičínska. No a v dubnu 2016 vyšlo už číslo 115 
a přináší třeba rozhovor se slovenskou autorkou 
žijící v Itálii Marcelou Kubovovou. Takže ČAJ 
už dávno není jen časopisem Jičínska. Zájemci si 
mohou o zasílání jeho elektronické podoby požá-
dat e-mailem na: franczub@seznam.cz.

S MUDr. Václavem Francem, organizátorem 
literární soutěže Řehečská slepice, která oslavila 
15 let své existence, rozmlouval Oldřich Sucho-
radský. 

Psáno pro Jičínský deník a knihovnicko-infor-
mační zpravodaj U nás.

Kontakt na autora: suchoradsky@centrum.cz

ležitost k setkání a vzájemnému pobavení. 

Využili jsme chvíle, kdy nebyl hlavní organi-
zátor pan doktor Franc v obležení účinkujících,  
a vyslechli si jeho vyprávění o historii této ojedi-
nělé soutěže. Na samém počátku byl zájem jeho 
a synovců Martina a Pavla o Cimrmana. 

To jsme tehdy podle Cimrmanova vzoru po-
řád něco legračního vymýšleli. Třeba už to naše 
vydávání humoristických novin, později  Ře-
hečských novin. A od toho byl už jen krůček  
k tomu, abychom Řeheč v duchu cimrmanovské 
mystifikace učinili středobodem světa. Nejdřív 
to byly hry a zábava jenom pro nás a úzký krou-
žek lidí kolem. Ale postupně ta myšlenka zrála, 
až přerostla z plenek do daleko širších a vyšších 
sfér. 

Když jsme v roce 2001 vyhlásili první ročník 
řehečské literární soutěže, skromně jsme doufali 
v její regionální charakter. Neměli jsme žádná 
velká očekávání, ale díky internetu a kontaktům 
přišlo do klání literátů hned napoprvé 16 prací 
od autorů z různých koutů republiky. To byl 
první rok a pak už následovaly další ročníky, 
kdy se zvyšoval počet soutěžících, nabaloval se 
doprovodný program a připojily se další aktivi-
ty, které přilákaly zájem diváků a soutěžících.  
A proč ta hra na velkoobec Řeheč lidi tolik zau-
jala a zajímá je dodnes? Asi proto, že je to docela 
příjemná a nevinná relaxace. Lidi baví, že si dělá-
me legraci sami ze sebe a nikoho tím neurážíme. 
Prostě se snažíme dlouhodobě dělat inteligentní 
slovní humor, který dnes v tištěných, ale i těch 
audiovizuálních médiích tolik chybí.

Vyhlášení výsledků prvního ročníku se ko-
nalo v bývalé úlibické škole v dubnu 2002. Pro-
gram byl zaměřen na vysílání první řehečské 
televize, pochopitelně fiktivní. Pak jsme si dali 
v Úlibicích ještě repete, ale to už nám byla ško-
lička příliš těsná, takže jsme požádali o pomoc 
jičínskou knihovnu. A ta nás od roku 2004 vzala 
ochotně pod svá ochranná křídla a zatím tahle 
spolupráce funguje k oboustranné spokojenosti 
až do současného 15. ročníku, který jsme právě 
úspěšně završili.

Smyslem soutěže bylo od prvopočátku šíření 

humoru. Nechtěli jsme dělat nějakou další ofici-
ální literární soutěž, která si hraje na něco, čím 
ve skutečnosti není. Chtěli jsme oslovit autory 
humoristy, kteří ochotně přistoupí na naši hru  
s mystifikací. A ono se to podařilo. Našlo se 
mnoho autorů, kteří se nejen zúčastnili, ale 
právě u nás získali i první ocenění své tvorby.  
A dnes se už někteří z nich pyšní vlastními vyda-
nými knihami. A co je od nich krásné, že nezapo-
mínají na místo svých literárních začátků a stále 
nám píší a soutěže se dále účastní. Jako autoři 
nebo třeba jen jako diváci při našich ročních se-
tkáváních. 

Pravidla soutěže se několikrát měnila. V prv-
ních ročnících jsme nechávali spíše volné téma, 
ale postupně, jak autoři rostli, jsme témata určo-
vali (třeba sport, nepohádky, cestování, vaření, 
školní historky - to bylo snad nejlepší téma -, 
nebo dokonce i kosmonautika). Vždy v katego-
riích poezie a próza. A od roku 2012 se soutěží  
i v písňovém textu.

A jaké jsou naše záměry do budoucnosti? 
Hlavně bychom chtěli ještě pár let vydržet. Mini-
málně do 20. ročníku. Témat, která jsme nevyčer-
pali, je ještě hodně (třeba řehečská svatba nebo 
příchod praotce Řecha do našich končin,…).  
V diáři mám plány na dalších šest sedm roků. Jako 
účastník nejrůznějších soutěží jsem viděl, jak se 
to dělá jinde. A tak jsem věděl, jak by taková 
soutěž určitě neměla vypadat. Třeba že bychom 
neměli soutěžící pranýřovat za špatné „i“, ale na-
opak je umět povzbudit. Když už si autor dá tu 
práci a něco napíše, tak je to záslužné a přínosné. 
Než aby seděl a koukal do televize. Pochopitelně, 
že nám do soutěže chodí i práce vyloženě slabé, 
které asi těžko najdou ocenění. Ale to přece ne-
vadí, když už přinesly radost autorovi při psaní 
nebo potěší někoho jemu blízkého. Ona i taková 
ta veršovánka „Pepíčku náš - ty dneska narozeni-
ny máš“ může potěšit právě Pepíčka. Ale už tolik 
neosloví porotu nějaké literární soutěže. Autor to 
však přece myslel dobře. Často právě u nás na 
soutěži pochopí, že vlastní tvorba si žádá trochu 
víc práce a také znalostí. A stalo se, že takový, 
dejme tomu, autor spíše podprůměrného pří-
spěvku na sobě zapracoval a za několik let získal  Defilé letošních vítězů literární soutěže, foto Martin Žantovský vystoupení Řehečského kvarteta, foto Martin Žantovský
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STAlO SE DOPORučuJEME DO vAŠiCH FONDŮ

Jitka Víchová

Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se uskutečnil zá-
jezd knihovnic a knihovníků jičínského regionu 
do Prahy. Miluji Prahu, a proto jsem musela být 
u toho. Hlavní organizátorkou zájezdu byla paní 
Dana Michlová, metodička Knihovny Václava 
Čtvrtka v Jičíně a Knihovnice Královéhradecké-
ho kraje za rok 2015.

Krátce před jedenáctou hodinou jsme se přes-
ně podle plánu ocitli v Ostrovní ulici čp. 13 před 
Knihovnou václava Havla. Dostalo se nám vře-
lého přijetí, včetně malého občerstvení. Přivítal 
nás ředitel knihovny pan Michael Žantovský. Při-
pomněl svou nedávnou návštěvu Jičína. Krátce 
se také zmínil o své profesní dráze. A pak mlu-
vil především o Knihovně Václava Havla, která 
shromažďuje, zkoumá, zveřejňuje, šíří a hájí my-
šlenkový, literární a politický odkaz spisovatele, 
dramatika, myslitele, bojovníka za lidská práva 
a československého a českého prezidenta. Za-
bývá se také osobnostmi, událostmi a jevy, které  
s odkazem Václava Havla souvisejí. Ředitelka ji-
čínské knihovny paní Jana Benešová poděkovala 
panu Žantovskému za úvodní slovo a předala mu 
dárek.1 

Poté nás pracovníci knihovny seznámili  
s hlavními aktivitami. Zaměřili se především na 
archiv, pořádané akce a publikační činnost. Do-
zvěděli jsme se, že digitální archiv v současnosti 
obsahuje více než 46 000 fotografií, rukopisů, au-
diovizuálních dokumentů, zvukových záznamů, 
vzpomínek a dopisů. Knihovna s cílem oslovit 
co nejširší veřejnost pořádá nejrůznější semináře, 
autorská čtení, debaty, koncerty, divadelní před-
stavení a konference a společně s dalšími organi-
zacemi se podílí na udílení Ceny Václava Havla 
za lidská práva. Vydala také řadu titulů, které jsou 
zaměřeny zejména na dílo Václava Havla, ale  

i tvorbu jeho přátel a blízkých.
Všechny účastníky zájezdu uchvátila stálá ex-

pozice, nazvaná Václav Havel aneb Havel v kost-
ce. Stěny pokrývají koláže fotografií a citátů. Do-
tykové obrazovky prostřednictvím podrobnějších 
informací i zvukových záznamů řadí jednotlivé 
životní etapy – rodina, divadlo, disent a prezi-
dentství – do širších kulturněhistorických souvis-
lostí. Globální „stopa“ Václava Havla je viditelná 
na velkoplošné interaktivní mapě.

Knihovna Václava Havla mě nesmírně na-
dchla. 

Po pauze na oběd následovala hodinová pro-
hlídka Národního divadla. Ve dvou skupinách  
v doprovodu průvodkyně a průvodce jsme si pro-
hlédli divadlo od sklepa se základními kameny až 
po galerii, ze které jsme obdivovali stropní malby 
a lustr. V Národním divadle jsem byla mnoho-
krát, ale pokaždé, když sedím v hledišti a vidím tu 
nádheru kolem sebe, zažívám zvláštní pocit. Jsem 
hrdá na naše předky.

A musím se s vámi podělit ještě o jeden vel-
ký zážitek. Po dlouhé době jsem se setkala s paní 
učitelkou dějepisu. Od šesté třídy základní ško-
ly jsem ji neviděla. Byla jí současná knihovnice  
v Lukavci paní Dana Víchová. Nejenže máme 
stejné příjmení, ale jdu v jejích stopách – na zá-
kladní škole učím dějepis a jsem taky knihovnice.

Myslím, že si všichni zájezd užili a nikdo 
nebyl zklamán. Z jarní slunečné Prahy jsme se 
vrátili do deštivého Jičína plni poznatků a dojmů. 
Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit. Děkuji.

Kontakt na autorku: chotec.knihovna@seznam.cz
Web Knihovny Václava Havla: http://www.vac-
lavhavel-library.org/

Zájezd do Prahy

Michael Žantovský vítá jičínské knihovnice Pohled na scénu Národního divadla

Konference Do černého 2016
Stanislava Benešová

Kdo se 26. ledna 2016 zúčastnil v Městské 
knihovně v Praze konference Do černého 2016, 
která se věnovala kreativitě v knihovnách, ten se 
opravdu do černého trefil. Kromě řady odborných 
přednášek bylo možné účastnit se také worksho-
pů. Volba odpoledního programu (např. ledolam-
ky, vyprávěčská dílna, žurnalistický workshop  
a další) však závisela na konkrétním účastníkovi 
a jeho zájmu. Mě oslovila nabídka seznámit se  
s hrou larp Ook. Během tříhodinového 
workshopu jsme měli možnost poznat základní 
herní pravidla a principy. Larp Ook je hra o kníž-
kách a knižních hrdinech. Kniha je vlastně jedi-
nou rekvizitou, kterou ke hře potřebujete. Vybe-
rete si svou oblíbenou literární postavu, s jejímž 
osudem nejste spokojeni a chtěli byste ho změnit. 

V průběhu hry budete mít šanci do osudů svého 
hrdiny zasáhnout. A tak se během hry může se-
tkat Robin Hood s Odysseem a zmařit jeho návrat  
k Penelopě.  Setkat se může i Malý strom 
(Škola Malého stromu) s Dívkou ve vlaku nebo 
Pollyanna a Phil Marlowe. Během hry se jednot-
livé postavy navzájem ovlivňují a vytvářejí zce-
la nový příběh. Larp Ook je hra, kterou si může 
zahrát každý; potřebujete pouze knihu, nadšené 
hráče a bujnou fantazii.

O všech příspěvcích, které zazněly dopoled-
ne, si můžete přečíst na stránkách časopisu Ikaros  
v článku Jana Lukavce: http://ikaros.cz/konferen-
ce-do-cerneho-2016-aneb-o-kreativite-v-knihov-
nach-podruhe.

Kontakt na autorku: npknihovna@monix.cz

Valdštejn jinak

Jana Benešová

GOTTLIEB, Jaromír. Jičín - Valdštejnovo 
pole neválečné: teze a poznámky k problemati-
ce plánování jičínské raně barokní aglomerace  

v letech 1621-1634. Regionální muzeum a galerie 
v Jičíně, 2015. 131 s. ISBN 978-80-87486-05-4.

Kniha předkládá osobitý pohled na činnost 
Valdštejnovy stavební kanceláře a vévodův my-

1) Co bylo tím dárkem, můžete zjistit na serveru YouTube, kde je k dispozici video Michael Žantovský vítá kni-
hovníky z Jičínska v Knihovně Václava Havla, 14. 4. 2016.
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šlenkový svět. Práce je výsledkem letitého ba-
datelského úsilí Jaromíra Gottlieba, pedagoga  
a bývalého ředitele jičínského muzea, který se ve 
své práci zaměřil na raně barokní komponova-
nou krajinu a rozkvět Jičína v době, kdy město 
a jeho okolí patřily Albrechtu z Valdštejna. Ten 
se v první polovině 17. století snažil vybudovat  
z poměrně málo významného Jičína rezidenční 
sídlo frýdlantského vévodství. Jičín chtěl povýšit 
i založením biskupství a univerzity, zůstalo ale jen  
u plánů. Doposud se na Valdštejna nahlíželo spíše 
jako na vojevůdce, hospodáře a státníka. Publika-
ce přináší nový podhled na Valdštejna jako sta-
vitele a objednatele uměleckých děl. Tím zpřes-
ňuje pohled na významnou osobnost i na dobu, 
ve které žil, a má záměr stát se novým impulsem 
pro další bádání. Kniha ve dvou částech odhaluje  
a sleduje dva urbanistické koncepty pro Jičín, a to 
z let 1627–1634 a z let 1624–1627.

Autor v závěru píše, že jeho ambicí je spíše 
přinášet nové otázky nežli závěry. Cílem díla je 
podnítit diskuzi a zájem o dané téma a vybízet 
k přemýšlení. Třeba i tím, že lidé pojmou knihu 
jako průvodce a sami se vydají na procházku po 
světských a sakrálních stavbách v Jičíně a okolí.

Publikaci Jičín - Valdštejnovo pole neválečné 
vydalo Regionální muzeum a galerie v Jičíně spo-
lečně s Knihovnou Václava Čtvrtka za finanční 
podpory města v nákladu 300 kusů. Kniha má 

bohatý obrazový doprovod v podobě kreseb a fo-
tografií. Objednat si ji můžete v jičínském muzeu 
a v Městském informačním centru Jičín.

Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz
Web muzea: http://www.muzeumhry.cz/
Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/

Klub vysokoškolských 
knihovníků SKIP

bez rozdílu postavení a náplně práce. Aktivně se 
role ujala paní doktorka Stanislava Bícová, tehdy 
vedoucí knihovny na Vysoké škole ekonomické  
v Praze. Pro setkání zájemců poskytovala pro-
story VŠE, vybírala diskusní témata a zvala za-
jímavé hosty, organizovala schůzky a důsledně 
hájila zájmy vysokoškolských knihoven. Malá 
skupina zájemců se začala rozrůstat a našla se 
cesta, jak vzniklou komunitu zasadit do struk-
tury SKIP jako Klub vysokoškolských knihov-
níků.

Postupem doby se činnost klubu ustálila na 
pořádání dvou až tří seminářů za rok vždy na 
aktuální témata, která se jevila v dané době jako 
ožehavá, a bylo potřeba otevřené diskuse a vý-
měny zkušeností. Obsahově se první semináře 
zaměřily např. na hodnocení publikační činnosti, 
organizační problémy typu centralizace kniho-
ven, marketingové aktivity a nástroje, informač-
ní vzdělávání…

Koncem roku 2005 bohužel paní kolegyně Bí-
cová podlehla těžké nemoci a hlavní hybatelkou 
v roli předsedkyně klubu se stala Mgr. Jitka Bíl-
ková – vedoucí Ústřední knihovny Pedagogické 
fakulty UK v Praze. Za všechny další aktivní 
kolegyně bych ráda jmenovala dobré duše a „ta-
houny“ paní Ing. Janu Hartmanovou a PhDr. Mi-
loslavu Faitovou. Pokračovala pravidelná setká-

ní členů klubu nad odbornými tématy, ale vždy  
v přátelské, neformální atmosféře. Přibylo jedno 
milé pracovní setkání v letní zahrádce. Řešila se 
dílčí i zásadní témata, např.: personalistika a tzv. 
oboroví (předmětoví) knihovníci, elektronické 
informační zdroje – jejich získávání, financování  
a zpracování do katalogů. 

Do rozjetého vlaku bezvadného fungování 
klubu naskočila koncem roku 2011 jako jeho 
předsedkyně Mgr. Petra Hornochová, která po-
kračuje v koordinaci aktivit klubu dodnes.

Kontinuita dvou seminářů ročně trvá a poda-
řilo se na ně získat také nějaké finance prostřed-
nictvím grantu Ministerstva kultury. Pozornost 
se věnovala tématům jako e-knihy, benchmar-
king, nový občanský zákoník a knihovny, pravi-
dla RDA. Podstatné je i zachování přátelské at-
mosféry pro výměnu zkušeností, utříbení názorů 
na situace, se kterými se setkávají vysokoškolští 
knihovníci.

V současné době má klub 84 individuálních 
členů, ale na seminářích a přátelských setkáních 
se schází aktivní třetina. 

Aktivity klubu, přihlášení ke členství a další 
informace jsou k dispozici na webu https://ciks.
vse.cz/skip/KVSK/.

Kontakt na autorku: petra.hornochova@mup.cz

Petra Hornochová

Vysokoškolské knihovny mají v systému 
knihoven své tradiční, nepostradatelné místo  
i svá specifika.

Primárně zaměřují služby na studenty, aka-
demické pracovníky, zaměstnance a absolventy 
vysokých škol, ale i na širokou veřejnost. I když 

celkový počet vysokoškolských knihoven je ne-
patrným zlomkem oproti veřejným knihovnám, 
mají samozřejmě i ony svou knihovnickou ko-
munitu, témata a problémy k řešení.

S novým tisíciletím se zřetelně projevila po-
třeba založit na neformální, dobrovolné bázi pro-
fesní uskupení určené pro spolupráci a výměnu 
zkušeností mezi vysokoškolskými knihovníky 

Rok s rokem...

Kateřina Hubertová

Zdá se to jako chvilka, kdy jsem do zpravoda-
je psala článek o tom, že proběhla valná hromada 
SKIP 08 Východní Čechy v Městské knihovně  
v Novém Městě nad Metují… Je tomu již více 
než rok a za sebou máme další…

Jak letošní valná hromada proběhla? Uskuteč-
nila se v úterý 15. března 2016 v Knihovně města 
Hradce Králové. Přítomno bylo 40 % členů, kteří 
se postupně seznámili se zprávami o činnosti za 

rok 2015, o hospodaření a se zprávou revizní ko-
mise. Společně s plánem akcí na rok 2016 byly 
všechny předložené materiály hlasováním schvá-
leny. Následovalo představení volebních kandi-
dátů do regionálního výboru SKIP 08 a kandidátů 
do ústředních orgánů SKIP ČR. O celorepubliko-
vém dění podrobně informoval host regionální 
valné hromady a čestný předseda SKIP PhDr. Vít 
Richter z Národní knihovny v Praze. Přítomné 
seznámil s přípravou velké valné hromady SKIP 



U NÁS • LÉTO 2016 4140 U NÁS • LÉTO 2016

Z KNiHOvNiCKÝCH ORGANiZACí Z KNiHOvNiCKÝCH ORGANiZACí
ČR, která proběhne ve dnech 14.-16. června 
2016 v Hradci Králové.1

Po vlastních volbách (výsledky voleb a zápis 
z valné hromady jsou k dispozici na webu SKIP 
08)2 následovala informace o letošním hledání 
nejlepšího čtenáře v knihovnách. Letos se hleda-
la čtenářská třída, a jak to dopadlo, naleznete také  
v aktuálním čísle zpravodaje. 

Posledním bodem programu byla přednáška 
Mgr. Zlaty Houškové o připravovaném standar-
du a metodice práce se seniory v knihovnách. 
Znevýhodnění skupin obyvatel může být velmi 
různé. Jedním z faktorů je i věk. V České repub-
lice žije momentálně 20 % seniorů a do budouc-
na se bude toto číslo stále zvyšovat. Knihovny 
jsou zvyklé na práci se seniory. Pořádají pro ně 
vzdělávací aktivity a velký díl jejich čtenářů je 
právě ze skupiny seniorů. Jak se stát specialis-
tou na služby a komunikaci se seniory a nejen 
to, by měla řešit příručka Standard Senior Frien-

dly, kterou pracovní skupina složená z knihov-
nických odborníků právě dokončuje. Příručka 
tak doplní již vyšlý metodický materiál pro práci 
knihoven s uživateli se specifickými potřebami 
Standard Handicap Friendly.3

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz 
Web SKIP 08: http://skip.knihovnahk.cz/

Prezence účastníků

Čtenář roku 2011-2016

Kateřina Hubertová

Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
České republiky (SKIP ČR)1 začal v roce 2011 
novou tradici - oceňování nejlepších čtenářů ve-
řejných knihoven. V průběhu propagační kam-
paně Březen - měsíc čtenářů tak knihovny pravi-
delně každý rok hledají své nejlepší čtenáře, aby 
je vyhlásily jako „Čtenáře roku“. Cílem této ak-
tivity je posilovat společenský význam a prestiž 
četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce 
využívají. Základním kritériem pro výběr Čtená-
ře roku bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře 

za uplynulý rok, jak  byl vykázán ve výpůjčním 
systému. Ale nejen to… Každým rokem je stano-
veno nové téma a zadána kritéria, podle kterých 
vybírat a hodnotit. Každá knihovna si navíc může 
pravidla přizpůsobit podle svých potřeb. Knihov-
ny nominují své nej… čtenáře zpravidla pomocí 
registračního formuláře na webu. Vyhodnocení 
je dvoukolové: na regionální úrovni se hodnotí 
nej… čtenář každého regionu SKIP. Ze všech re-
gionálních vítězů pak vzejde v druhém kole vítěz 
celostátní, jehož vyhlášení je spojeno s předává-
ním cen Magnesia Litera.2 

A teď malá rekapitulace toho, jak jsme své 
Čtenáře roku hledali ve SKIP 08 – region Vý-
chodní Čechy. 
Rok 2011 – nejpilnější čtenář

Základním kritériem byl počet výpůjček knih 
konkrétního čtenáře tak, jak byl vykázán ve vý-
půjčním systému. Slavnostní vyhlášení proběhlo 
v Litomyšli3 a oceněn byl pan Milan Bukovský, 
čtenář Krajské knihovny v Pardubicích.
Rok 2012 – nejvěrnější čtenář

Zaměření soutěže bylo provázáno s tím, že rok 
2012 byl Evropským rokem aktivního stárnutí  
a mezigenerační solidarity. Hledali jsme tedy čte-
náře, kteří jsou nejdéle registrováni jako aktivní 
uživatelé a návštěvníci určité knihovny. Našemu 
vítězi se v soutěžním poměřování opravdu daři-
lo. I na celostátní úrovni totiž uspěl pan Vladimír 
Macháček (*1929), čtenář Knihovny města Hrad-
ce Králové. Pan Macháček navštěvuje hradeckou 
knihovnu od roku 1935, tj. v roce vyhodnocení 
této soutěže rovných 77 let. V České republice 
se nenašel nikdo jiný, kdo by tuto dobu překonal.
Rok 2013 – nejaktivnější čtenář

Ročník byl zaměřen především na dětské čte-
náře, tj. čtenáře do 15 let. Museli to ovšem být 
čtenáři takoví, kteří často navštěvují knihovnu 
sami nebo v doprovodu rodičů, rádi se účastní 
aktivit své knihovny a alespoň jednou měsíčně si 
vypůjčí knihy domů. Slavnostní vyhodnocení za 
východní Čechy organizovala Krajská knihovna 
v Pardubicích a odměny si odnesly všechny no-
minované děti z jednotlivých knihoven. 
Rok 2014 – čtenářská rodina 

V tomto roce jsme v knihovnách oceňovali 
naše čtenářské rodiny; doporučeným kritériem 
byl celkový přehled přečtených knih, ale zapoje-
né knihovny si opět mohly doplnit další kritéria 
pro výběr. Sukupovi, vítězná rodina východních 

Čech, pocházeli z Chrudimi.
Rok 2015 – táta čtenář

V loňském roce oceňoval SKIP ve spolupráci 
s Ligou otevřených mužů4 čtenářské táty. Dopo-
ručeným kritériem byl celkový přehled přečte-
ných knih. Východní Čechy i v tomto roce ne-
čekaně zabodovaly v celostátním poměřování. 
Vítězem se totiž stal táta východních Čech, pan 
MUDr. Robert Fűrbach, čtenář Městské knihov-
ny v Chrudimi.  
Rok 2016 – čtenářská třída

Soutěž probíhala ve spolupráci s projektem 
Čtení pomáhá.5 Na regionální úrovni uspěla Zá-
kladní škola Sion z Hradce Králové. Tato výcho-
dočeská vítězná čtenářská třída se stala nakonec 
i vítězem celostátním a její nejlepší žák-čtenář si 
cenu převzal opět na vyhlašování cen Magnesia 
Litera v Praze.

Co rok 2017? Pro další rok výkonný výbor 
SKIP ČR odsouhlasil téma Babička čtenářka. 
Knihovny se již mohou těšit na vyhlášení soutěže, 
které by z časových důvodů mělo proběhnout již 
v říjnu v rámci akce Týden knihoven. Knihovny 
tak budou mít dostatek času najít svou čtenářskou 
babičku a nominovat ji. Podrobnosti k dalšímu 
ročníku budou včas vyhlášeny v elektronických 
knihovnických konferencích a na webu SKIP ČR. 

Jak vyplynulo z tohoto shrnutí, má regionální 
organizace SKIP Východní Čechy v této soutěži 
mimořádně úspěšné čtenáře roku. Plná polovina 
vítězů z šesti uplynulých ročníků pochází z vý-
chodních Čech! Tak směle do dalšího ročníku. 
Nominujte své čtenáře. Třeba to znovu vyjde  
a východní Čechy budou ve sbírání úspěchů po-
kračovat. 

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz 

1) http://www.skipcr.cz/ 
2) http://www.magnesia-litera.cz 

3) Litomyšl patří do kraje Pardubického. Regionální organizace SKIP 08 Východní Čechy totiž zahrnuje kraj 
Pardubický, kraj Královéhradecký a část Kraje Vysočina. Je tedy v pořádku, že i další jmenovaní vítězové 
pocházeli např. z Chrudimi.

4) http://www.ilom.cz - Stránka této organizace je zajímavá i pro knihovny. Liga vydává vlastní publikace, které jsou 
na webu ke stažení. I muži se totiž ocitají v mezních životních situacích, kdy potřebují poradit kudy a kam dál.

5) http://www.ctenipomaha.cz - Projekt snad není potřeba knihovnám představovat. Co však potřeba rozhodně je, 
aby knihovny „Čtení pomáhá“ dál co nejvíce propagovaly. Dětští čtenáři zde rozhodují, jak budou financovány 
vybrané charitativní projekty.

1) Více o valné hromadě SKIP ČR na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/9.-valna-
-hromada/9-valna-hromada

2) http://skip.knihovnahk.cz/2016/3/21/vh-skip-volby
3) Příručku lze stáhnout na: http://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/rovny-pristup.-standard-

-handicap-friendly
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jekt, kterému dáme hodně času, přinese radost 
autorům i čtenářům. Naposledy jsem například 
byla předávat ceny na Řehečské slepici v Jičíně, 
kterou pořádá Vašek Franc, to je zrovna jedna  
z pravých rukou, které mám ve středisku. To jsou 
vždycky fajn okamžiky, kdy si říkám, má to cenu. 

Středisko východočeských spisovatelů kaž-
doročně organizuje východočeský umělecký 
maraton. letos se uskuteční, pokud správně 
počítám, již 12. ročník. Šanci připojit se k této 
významné akci mají i knihovny. Jak mají v ta-
kovém případě postupovat? 

Většinou se snažíme dávat termíny do konce 
prázdnin, kdy bychom měli mít dohromady hlav-
ní program. Jsou akce, které se opakují každoroč-
ně a jsou na každém Maratonu, ale jsme samo-

zřejmě rádi, když kdokoliv z našich členů přijde 
s novým návrhem, s něčím, co tu ještě nebylo. 
Bude jen dobře, když se knihovny zapojí více. 
Ačkoliv na to, že by s námi nechtěly spolupra-
covat, si stěžovat nemůžu. Je pravda, že zrovna 
hradecké knihovny - jak SVK HK, tak KMHK -  
s námi často úzce spolupracují a každý rok tam  
v rámci Maratonu několik tradičních akcí probí-
há. Takže spolupráce s knihovnami funguje, če-
hož je dokladem třeba i tenhle rozhovor. Budeme 
moc rádi, když nás knihovny kontaktují, nejlépe 
přes e-mail: spisovatelevc@seznam.cz.

Dosud ti vyšly tři knihy - Nezdálo se mi nic 
(2006), věci, které se snadno zapomenou 
(2012) a Tyhle moje řeky (2014). Píšeš teď něco 
dalšího - na co se můžeme těšit?

Dopisuji dvě prozaické knihy. Jedna, Jak jsem 
nenapsala knihu, obsahuje humoristické prózy, 
povídky, fejetony a druhá, Vypravěčka, je vážněj-
ší. Byla bych ráda, kdyby jedna byla hotová již 
letos. Námětů je spousta, takže bude záležet, kdy 
to utnu. Také záleží, jak se vyvinou postavy. Vy-
stihl to Mika Waltari, když říkal, že za ním cho-
dily postavy z jeho knih a otravovaly ho, dokud 
nebyly hotové. 

Je jisté, že nepohrdneš žádnou dobrou knihou. 
Mohla bys čtenářům na závěr našeho rozho-
voru doporučit nějaký titul, který je zaručeně 
nezklame? 

Pro mě je těžké vybrat si jeden titul, protože 
čtu hodně a ráda. Když vezmu opravdu poslední 
věc, přečetla jsem celou trilogii od autora Trygva 
Gulbranssena. První díl se jmenuje Věčně zpívají 
lesy, druhý Vane vítr z hor, třetí Není jiné cesty. Je 
to klasika. Spousta životní moudrosti a hloubky.

S Evou Černošovou jsme se sešly na Gymná-
ziu Boženy Němcové v Hradci Králové. Možná 
právě tento azyl způsobil, že se rozhovor stočil  

Andrea Součková

Učitelka českého jazyka a dějepisu na Gymná-
ziu Boženy Němcové v Hradci Králové, knihov-
nice ve vesnici Popovicích, členka sboru Cantus 
feminae, spisovatelka, básnířka, prozaička a od 
roku 2014 také předsedkyně Střediska východo-
českých spisovatelů. To vše je Eva Černošová, 
kterou jsme vám stručně představili prostřednic-
tvím zpravodaje (tehdy ještě jako Evu Kulhánko-
vou) již v roce 2007.1 Od té doby uplynulo mnoho 
času, a proto jsme se ji rozhodli znovu vyzpovídat. 

Evo, v roce 2007 vyšel ve zpravodaji o tobě  
a tvé tvorbě článek. Devět let je dlouhá doba. 
Jaké hlavní změny se v tvém životě udály? 

Jedna věc, která mě pobavila a byla bych ráda, 
kdyby se někde objevila. Už jsem si několikrát 
v recenzích, kritikách nebo článcích přečetla to, 
že jsem první knížku vydala pod pseudonymem. 
Nezměnila jsem jméno jen tak. Žádná záhada hla-
volamu, žádná tajemná změna jména, prostě jsem 
se normálně vdala, proto ta změna příjmení.  
Potom taky přibyly další dvě knížky.

učíš, píšeš, zpíváš… lze říci, že tě některá  
z těchto aktivit naplňuje nebo baví nejvíc? 

Vyhovuje mně kombinace všeho. Mám pocit, 
že se mi vše pěkně propojuje a doplňuje. Učím, 
to mě naplňuje, baví. (Díkybohu, zatím - a dou-
fám, že mi to vydrží.) No a potom veškeré ty dal-
ší aktivity, které jsou trochu koníčkem, ale taky 
trochu povoláním. Jako třeba psaní. Nelíbilo by 
se mi asi, kdybych třeba jen psala. Kdybych ne-
pracovala s lidmi, nebyla ve spojení se studenty, 

protože mně to svým způsobem přináší inspiraci. 
Takže mně to do jisté míry vyhovuje - učit, psát 
a do toho se starat o knihovnu. Což je moje první 
povolání. V obecní knihovničce jsem totiž začala 
pracovat už jako studentka. A zase to tam nezabe-
re tolik času. Někdy se ale dostávám do situace, 
kdy mám pocit, že je toho teď moc a že by bylo 
fajn některou z těch aktivit vypustit. Když si mám 
ale zvolit co, zjistím, že mě baví všechno. Kromě 
všech těch věcí, které se točí okolo literatury, je 
tu ještě muzika, která mě nabíjí a je pro mě jistou 
formou relaxace. (Pokud není zrovna nějaká kon-
certní šňůra. ) 

Od roku 2014 jsi předsedkyní Střediska vý-
chodočeských spisovatelů. Jaké starosti a na-
opak radosti přináší tato funkce? 

Kdybych měla z výčtu činností vybrat jednu, 
která mi dává nejvíce zabrat, aniž by se převážila 
pozitivy, tak to je administrativa okolo střediska. 
Musím říct, že té práce není málo, a i když má 
středisko stovku lidí, v samotném vedení nás není 
tolik. Navíc se většina lidí z různých důvodů ne-
může zapojit naplno. Pak nás je skutečně pár sta-
tečných, kteří máme na svých bedrech veškerou 
administrativu, a to jsou věci mnohdy ubíjející. 
Myslím si, že administrativní zátěž je skutečně až 
neúměrná vzhledem k tomu, že jsme neziskovou 
organizací, a to určitě nemluvím jen za nás. Spíš 
to jde proti našemu poslání, proti tvořivosti.

Radosti jsou se střediskem samozřejmě také 
spojené. Více se setkávám s dalšími autory, za-
jímavými osobnostmi, lidmi. A pak samozřejmě 
ta radost, když vidím, že se něco podaří. Že pro-

1) Článek od Boženy Blažkové vyšel ve 4. čísle zpravodaje U nás a k dispozici je na: http://www.svkhk.cz/Pro-
-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=757

Co je nového u Evy Černošové

Z autorského čtení poprvé, foto ivo Martin
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i k tématům týkajícím se školství a učitelství. Ně-
které z otázek z této oblasti se bohužel do tištěné 
verze již nevešly. Celý, nezkrácený článek nalez-
nete v elektronické verzi zpravodaje na webových 
stránkách Pro knihovny SVK HK.

Kontakt na autorku rozhovoru: andrea.soucko-
va@svkhk.cz
Kontakt na Evu Černošovou: eva.cernosova@
centrum.cz
Web Střediska východočeských spisovatelů: 
http://www.spisovatelevc.cz/

KDO JE KDO JE
kace. Nejenom v rámci naší knihovny, ale v rám-
ci celého oboru. Velice oceňuji, že si knihovníci 
napříč republikou vyměňují postřehy a řeší svoje 
problémy v celé řadě elektronických konferencí, 
ale zejména to, že se jejich prostřednictvím mů-
žou všichni vyjadřovat k připravovaným strate-
gickým dokumentům. Druhá věc, které si velmi 
cením, je důraz kladený na vzdělávání. Za dvacet 
let profesního života úřednice jsem absolvovala 
asi dvouhodinové školení práce s textovým edi-
torem a odhadem tak šest hodin školení měkkých 
kompetencí. Tady je pro knihovníky připravová-
na velice bohatá nabídka vzdělávacích akcí, od 
počítačových dovedností přes komunikaci až po 
odborná témata. 

Sama z vlastní zkušenosti vím, že metodická 
práce na našem oddělení je velmi různorodá. 
často máme nějakou představu, co budeme 
následující pracovní den dělat, ale jakmile 
přijdeme do práce, může se situace vyvinout 
úplně jinak. Pokud to lze, pokus se čtenářům 
u nás přiblížit svůj běžný pracovní den anebo 
svou pracovní náplň. 

Tak to jsi uhodila hřebíček na hlavičku. Sna-
žím se svoji práci plánovat, nicméně si někdy za 
celý den nedokážu ze seznamu odškrtnout ani 
jednu položku. To dělá tu práci zajímavou a pes-
trou. Vrátím se k tvé otázce. Moje práce je hodně 
o hledání a komunikaci. Průběžně si vytvářím 
seznam zajímavých námětů na školení, abychom 
měli knihovníkům z regionu co nabídnout. Pro-
to sleduji e-mailové konference, stránky jiných 
knihoven, prohledávám internet a samozřejmě 
sbírám i náměty od účastníků našich školení. 
Oslovuji potenciální lektory a sjednávám s nimi 
podmínky jejich vystoupení a dohodnutá školení 
pak organizačně zajišťuji. V personální oblasti se 
teď zabývám zejména hledáním nových zaměst-
nanců – od inzerátů po tu smutnou část – komuni-
kaci s těmi, kteří nebyli vybráni. Vše samozřejmě 
zahrnuje nutnou administrativu, ale to by asi ne-
bylo příliš zajímavé čtení. 

Abychom pořád jen nemluvily o práci. Ráda 
navrhuješ a vyrábíš šperky, maluješ, fotogra-
fuješ, cestuješ, zajímáš se ale i o počítače a růz-
né novinky ve světě iT… Máš spoustu koníč-
ků, je ale nějaký ten top? A pokud ano, proč 
tomu tak je?

Ani ne. Ony se vlastně všechny ty koníčky 
tak trochu prolínají. Inspiraci k obrazům a konec-
konců i ke šperkům hledám v přírodě, ale vyrazit 
si ven se stojanem je z mnoha důvodů nemožné. 
Tak se své náměty snažím zachytit na fotky a pak 
maluji podle nich. Obraz je stejně z větší části 
tvůj pocit, který se snažíš zachytit na plátno. Je 
docela šikovné namalovat si svoji představu, než 
se vrhneš do výroby šperků. Lépe si je představíš. 
Stejně tak, když se chceš na internetu pochlubit 
svými šperky, musíš je nějakým způsobem na-
fotit, naučit se fotografie upravovat v programu, 
umístit na web a tak dále… Víš, co jsem si při 
tvé otázce uvědomila? Že to jsou právě koníčky, 
které mě přivedly k současné práci. Jako amatér 
se učím hlavně z knih. A ten zmiňovaný inzerát 
jsem objevila, když jsem si ověřovala, zda už mi 
nekončí lhůta pro jejich vrácení.

K základnímu předpokladu práce v knihovně, 
zajisté i v dnešní přetechnizované době, patří 
zájem o literaturu. vím, že nepohrdneš žád-
nou dobrou knihou. Máš nějakou nejoblíbe-
nější? Mohla bys čtenářům doporučit nějaký 
další titul, který je zaručeně nezklame? 

První knížka, která se mi k tvojí otázce vy-
bavila, je Exupéryho Malý princ, ale tu už jsem 
opravdu dlouho nečetla. Odpočinu si u dobré 
detektivky. Každý máme trochu jiný vkus, pro-
to se bojím doporučovat. Zmíním pár knih, které 
mě nějakým způsobem zasáhly. Nemohu zapo-
menout na Simmelův román Nikdo není ostrov. 
Kromě silného příběhu je to zajímavé srovnání 
proměny společnosti. V době vzniku románu fil-
mová hvězda svoji handicapovanou dceru skrý-
vala, dnes by to zřejmě byl prostředek, jak se ještě 
více zviditelnit. 

Andrea Součková

Pokud patříte mezi pravidelné návštěvníky 
vzdělávacích akcí ve Studijní a vědecké knihovně 
v Hradci Králové, jistě jste zaznamenali změnu. 
Ke konci loňského roku nastoupila na oddělení 
služeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny  
v Hradci Králové nová posila a převzala starost 
a péči o vzdělávání knihovníků v Královéhradec-
kém kraji. Kromě toho se musí vypořádat také  
s úkoly z oblasti personalistiky. Řeč je o kolegyni 
Bohdaně Hladíkové, kterou jsem požádala o krát-
ký rozhovor.

Bóďo, málokdo ví, že před nástupem do naší 
knihovny jsi pracovala více než dvacet let na 
Finančním úřadě v Hradci Králové. Co tě ved-
lo ke změně, touze změnit zaměstnání? A proč 
právě knihovna byla tím prvním místem, kam 
ses rozhodla směřovat?

Člověk jednoho dne začne bilancovat. Začne 
se ptát sám sebe: dává mi moje práce nějaký smy-
sl? Je někomu prospěšná? No a já si odpověděla, 
že nedává a není.  Najednou jsem měla pocit, že 
nezáleží na tom, jestli svoji práci dělám dobře 
nebo špatně, ale na tom, zda splním ta či ona sta-

tistická kritéria. Zároveň jsem chtěla nějak využít 
svoje sociálně-pedagogické vzdělání, které jsem 
získala na Univerzitě Hradec Králové. Nějakou 
dobu jsem se po práci rozhlížela, ale žádná mě 
příliš neoslovila. Až když jsem na webu SVK 
HK našla inzerát na svoji současnou práci, najed-
nou jsem věděla, že to je Ono. Že to je přesně 
ta práce, o kterou stojím a kterou bych opravdu 
chtěla získat. Proč? To se těžko vysvětluje. To, 
že jsem vždycky ráda četla, že jsem se v (teď už 
naší) knihovně vždy cítila dobře, by mohlo znít 
jako klišé, i když je to tak. Ale určitě to nebyl 
hlavní důvod. Hlavní roli hrála smysluplnost té 
práce. Organizovat školení a pomáhat lidem růst 
je práce, která opravdu smysl má. 

v SvK HK již pracuješ více než půl roku, tak-
že už ses postupně zapracovala. Než jsi však 
do knihovny nastoupila, určitě jsi měla o této 
práci nějakou představu. Splnila se tvá očeká-
vání? v čem tě práce v knihovně překvapila? 
A co se ti na ní nejvíc líbí?

O náplni práce jsem určitou představu měla 
a překvapivě se od skutečnosti příliš neliší. Na 
práci mě nejvíce překvapila otevřenost komuni-

Kdo je Bohdana Hladíková 

Z autorského čtení podruhé, foto ivo Martin
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Téma žen dlouhodobě vězněných únoscem 
netradičně zpracovala Emma Donoghue ve svém 
románu Pokoj. Kniha je zajímavá příběhem i ja-
zykem, ale vidím v ní i širší poselství o tom, že ne 
všechno, co si opravdu přejeme, nám může při-
nést jednoduché štěstí. 

Jako poslední zmíním autobiografii rakouské-
ho psychologa V. E. Frankla A přesto říci životu 
ano. Autor v ní z pohledu psychologa popisuje 
svoje zážitky vězně koncentračního tábora. Ale 
není to jen svědectví o hrůzách vyhlazovacího 
tábora, je to především svědectví o síle člověka. 

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Kontakt na dotazovanou: bohdana.hladikova@
svkhk.cz

TiPy A NÁMĚTy

Do čísla přispěli:
Mgr. Jana Albrechtová - Častolovice, Božena Blažková – Studijní a vědecká knihovna v Hradci 

Králové, Mgr. Jana Benešová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Stanislava Benešová – Městská 

knihovna Nová Paka, Mgr. Zuzana Bořková - Knihovna města Hradce Králové, Bc. vladimíra 

Buchtová – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Barbora Buřičová z Babčic – nezávislá 

autorka, Mgr. Barbora čižinská – Knihovna města Hradce Králové, Mgr. Bohdana Hladíková  

– Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Mgr. Petra Hornochová – Klub vysokoškolských 

knihovníků SKIP a Odborná knihovna Jiřího Hájka, Mgr. Hana Hornychová - Studijní a vědecká 

knihovna v Hradci Králové, Bc. Kateřina Hubertová – SKIP 08 a Knihovna města Hradce Králové, 

Bc. Marta lelková – Městská knihovna Náchod, Mgr. lenka Málková – Studijní a vědecká 

knihovna v Hradci Králové, Mgr. Dana Novotná – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 

Mgr. Helena Hubatková Selucká – Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP,  

Bc. Eva Semrádová - Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Mgr. Marta Staníková 

– Klub dětských knihoven SKIP 08 a Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem,  

Mgr. Oldřich Suchoradský – Hradec Králové, Mgr. Andrea Součková - Studijní a vědecká 

knihovna v Hradci Králové, Mgr. vanda vaníčková – Univerzita Palackého v Olomouci,  

Mgr. Jitka víchová – Místní knihovna Choteč.

Výjezdní zasedání 
redakční rady 
v Opočně

Elektronická konference 
Zaměstnavatel

Oddělení služeb knihovnám 

Od loňského roku je pro zájemce k dispozici 
nová diskusní konference Zaměstnavatel, kte-
rá vznikla z iniciativy Zaměstnavatelské sekce 
SKIP. Zabývá se problematikou managementu, 
pracovního práva a lidských zdrojů, legislativy, 
projektového řízení, kolektivního vyjednávání, 
kulturní politiky, zahraničních zkušeností, spo-
lupráce s Unií zaměstnavatelských svazů apod.  
E-konference je vhodná nejen pro ředitele a ve-

doucí pracovníky knihoven, ale také pro ekono-
my či metodiky. Přihlášení je možné prostřednic-
tvím PhDr. V. Richtera (vit.richter@nkp.cz). 

Seznam dalších elektronických konferen-
cí, včetně praktických informací týkajících se 
přihlašování, naleznete na webu Informace pro 
knihovny: http://ipk.nkp.cz/adresare-e-konferen-
ce/diskusni-konference.

Kontakt na oddělení: knihovny@svkhk.cz

Knihovnická dílna 
v Jičíně podvacáté

Jana Benešová

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně zve kni-
hovnice a knihovníky, kteří pracují s dětmi, na 
tradiční Knihovnickou dílnu v rámci festivalu 
Jičín – město pohádky. Uskuteční se 6.-8. září 
2016. Nabídne pestrý program. Z lektorů je mož-
no jmenovat např. Petra Nikla, Přemysla Ruta, 

Zlatu Houškovou, Ditu Nastoupilovou, Michala 
Zwingera, Jeronýma Klimeše. Vyvrcholením 
Dílny bude oslava 105. výročí narození Václa-
va Čtvrtka. Další informace naleznete na: http://
knihovna.jicin.cz. 

Kontakt na autorku:  benesova@knihovna.jicin.cz

Z přednášky v základním knihovnickém kurzu




