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Co se povedlo v roce 2016
Andrea Součková

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ačkoliv v roli 
šéfredaktorky nejsem příliš dlouho, při psaní edi-
torialu mě často provázejí obavy, že se budu opa-
kovat a nepřijdu s ničím novým. Zpravodaj U nás 
vychází pravidelně každé čtvrtletí, a tak je těžké 
vyhnout se přicházejícímu či odcházejícímu jaru, 
létu, podzimu, zimě, prázdninám či Vánocům 
a být originální. Přesto opět připomínám konec 
roku - čas, kdy bychom se měli ohlédnout zpět, 
zamyslet se nad tím, co se zdařilo a co bychom 
naopak třeba příště rádi zlepšili. 

Rok 2016 byl dle mého názoru pro knihovny  
v Královéhradeckém kraji zdařilý, proto bych 
(možná zcela neoriginálně) chtěla zrekapitulovat, 
co se povedlo. Hradec Králové se stal místem ce-
lostátních setkání knihovnic a knihovníků z růz-
ných typů knihoven. V červnu zde proběhla valná 
hromada Svazu knihovníků a informačních pra-
covníků ČR (dále SKIP) spojená s odbornou kon-
ferencí Architektura a výstavba knihoven. Krajské 
město také v září hostilo knihovníky z muzeí a ga-
lerií a kolegy z veřejných a odborných hudebních 
knihoven. Tím ale zdaleka výčet nekončí. Rovněž 
bych zde ráda vyzdvihla letošní úspěchy někte-
rých našich knihoven a knihovnic. Webové strán-
ky Městské knihovny Náchod získaly v soutěži 
Biblioweb v kategorii obcí od 15 001 do 30 000 
obyvatel krásné druhé místo. Knihovna města 
Hradce Králové obdržela certifikát a logo Han-
dicap Friendly pro osoby se zrakovým postižením  
a je tak garantována její přístupnost pro tuto skupi-
nu uživatelů. V ČR se jedná teprve o třetí knihovnu, 
která může být označována jako Handicap Frien-
dly. (Se zkušenostmi hradecké městské knihovny 
se budete moci seznámit v některém z dalších čísel 
zpravodaje.) Na letošní soutěžní přehlídce OKnA 
(O Knihovnických Aktivitách) získala Cenu za 
promyšlený scénář a partnerský přístup k dětem 
Martina Voňková z Městské knihovny Slavoj 
Dvůr Králové nad Labem. Ředitelka Městské 
knihovny v Nové Pace, Stanislava Benešo-
vá, se stala rytířkou Řádu krásného slova. Dal-

ším významným oceněním se může pyšnit také 
Dagmar Honsnejmanová z Mokrého. Podařilo 
se jí získat titul žena regionu. V Hradci Králové 
byla udělena Cena českých knihovníků; jedním  
z jejích držitelů je i Mgr. Věra Škraňková, která 
celý svůj profesní život prožila v knihovnách na 
Náchodsku a aktivně se zapojovala do činnosti ne-
jen regionálního SKIPu. Další významné ocenění, 
pro které již bohužel nezbyl v aktuálním zpravo-
daji prostor, ale budeme se mu věnovat v dalším 
čísle, patří Obecní knihovně v Batňovicích a její 
knihovnici Markétě Tučkové (mimo jiné člen-
ce redakční rady U nás). Knihovna získala Cenu 
hejtmana za moderní knihovnické a informační 
služby v soutěži Vesnice roku. Posléze postoupila 
do soutěže Knihovna roku, kde se jí v kategorii 
základní knihovna podařilo získat zvláštní oceně-
ní a diplom za systematickou a koncepční práci  
v oblasti veřejných knihovnických a informačních 
služeb a mezigenerační aktivity knihovny v obci. 
V neposlední řadě je třeba zmínit držitele titulu 
knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje 
roku 2016. (Medailonky oceněných i příspěvek 
o slavnostním vyhlášení naleznete v tomto čísle 
zpravodaje.) Všichni jmenovaní si zaslouží obdiv 
za práci, kterou vykonávají s láskou a nadšením, 
často se jí věnují ve svém volném čase za nepatrné 
finanční ohodnocení.

Součástí programu slavnostního Setkání knihov-
nic a knihovníků byla i výstava věnovaná zpravo-
daji U nás, kterou do konce září roku 2017 můžete 
zhlédnout ve foyer konferenčního sálu Studijní  
a vědecké knihovny v Hradci Králové. Zpravodaj 
v roce 2016 oslavil 30 let své existence a společně 
s jihomoravskou Duhou je tak druhým nejstarším 
knihovnickým časopisem na našem území, což si 
jistě zaslouží pozornost. Zásluhou mnoha osobnos-
tí, zejména pak šéfredaktorek a členů redakčních 
rad, se dostal do povědomí knihovnic a knihovníků  
a troufám si říci, že se stal dokonce jakýmsi rádcem 
a pomocníkem mnohých kolegyň a kolegů. Podě-
kování si také zaslouží všichni autoři. Zpravodaji 
tedy do dalších let přeji, aby se okruh jeho přízniv-
ců rozšiřoval, aby si získal nové čtenáře a pro ty 
stávající byl nadále rádcem i pomocníkem. 
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120. výročí otevření 
Knihovny města Hradce 
Králové pro veřejnost

Barbora Čižinská 

Jak se slavila výročí knihovny v letech minu-
lých, vám vyprávět nemohu, neb nejsem přímým 
svědkem, ale mohu se s vámi podělit o to, co 
jsme společně vymysleli pro výročí aktuální. 
Knihovna města Hradce Králové byla založena 
již v roce 1894, ale pro veřejnost byla otevřena  
4. října roku 1896. Protože rok 1894 jsme si v roce 
2014 připomínali takříkajíc v kruhu rodinném bez 
propagace u veřejnosti, měli jsme o to výraznější 
pocit, že by to v roce 2016 mělo být trochu jinak. 
První myšlenka byla, že bychom chtěli celý plán 
připravit opravdu společně.  Jak známo, „více hlav, 
více nápadů“ nebo také „čeho se neúčastníte, to se 
vás příliš netýká“, a my jsme chtěli, aby se výročí 
týkalo opravdu všech, abychom ho určitým způso-
bem zažili a prožili sami. Uvědomili si, kdo jsme 
a jaká je naše historie. Dále jsme se logicky chtěli 
zaměřit na literaturu, připomenout ji odvážnějším 
způsobem a samozřejmě podniknout i v rámci 
propagace něco výraznějšího, aby nás bylo více 
vidět. Pracovní tým čítal kolem 20 lidí. Dívali 
jsme se na výročí i na knihovnu z více pohledů  
a rovin a měli štěstí, že některé příležitosti k nám 
přišly samy.

Celý projekt byl ve výsledku zaměřen na 
připomenutí významných literárních osobností 
Hradce, kulturní pořady pro obyvatele, propagaci 
města, jeho kultury a architektury u profesionálů 
z oboru knihovnictví z celé republiky v rámci 
významné konference, na prezentaci literárního 
bohatství Hradce včetně vydání publikace. Vý-
raznější propagace knihovny v roce 2016 měla 
kromě 120. výročí také připomenout významný 
počin a investici města do úspěšného projektu 
Centra celoživotního vzdělávání (tři roky od 
otevření). Některé aktivity v rámci projektu byly 
navrženy jako celoroční, další spíše specifické 

pro dané období podle termínů celohradeckých 
kulturních událostí.

Oslavy literární
Bývalý ředitel knihovny Mgr. Jan Pěta za námi 

přišel s nabídkou a rukopisem knihy Literární 
průvodce Hradcem Králové, což nám přišlo jako 
velice šťastné spojení s oslavami 120. výročí 
knihovny. Abychom upoutali pozornost na vydání 
knihy a nabídli trochu jiný zážitek z literatury, 
pokusili jsme se zrealizovat myšlenku, která  
v nás hnízdila již nějakou dobu, a vytvořili cyk-
lus literárních podvečerů vybraných hradeckých 
literárních osobností s přednesem/inscenováním 
jejich díla na místech, kde žili, studovali, o kterých 
píší. Pan ředitel Pěta pomohl vybrat autory, místa  
i doporučil texty. My jsme se po zkušenosti s orga-
nizací knihovnického happeningu v naší knihovně 
rozhodli oslovit dramaturgické profesionály, 
neboť, jak známo, „na odbornou práci mají být 
odborníci“, a večery jsme připravili ve spolupráci 
s divadlem Jesličky Josefa Tejkla a dramaturgem 
divadla Drak Tomášem Jarkovským. Snažili jsme 
se večery začlenit do nějakých knihovnu přesa-
hujících celohradeckých akcí, abychom získali 
návštěvníky i část propagace.

První večer nesl název Čapek zamilovaný  
a uskutečnil se v rámci Open Air festivalu. Vybrá-
ny byly Čapkovy dopisy Anielce a hrálo se a zpí-
valo u kašny na Malém náměstí, kde Karel Čapek 
bydlel. Dramaturgii a účinkování zajistilo divadlo 
Jesličky Josefa Tejkla pod režijním vedením Mo-
niky Janákové. Návštěvnost předčila očekávání, 
spojení a propagace v rámci oblíbeného Open Air 
festivalu se ukázalo jako šťastné. Představení se 
bude ještě jednou opakovat v prostorách knihovny.

Druhý večer byl věnován Zbyňku Hejdovi; 
četla se jeho poezie i sny, a to na schodech Gym-
názia J. K. Tyla, kde studoval. Výběr básní zajistil 

dramaturg divadla Drak Tomáš Jarkovský. Úryvky 
četl primátor města MUDr. Zdeněk Fink, herec 
Milan Hajn a s lehkým uzarděním také ředitelka 
knihovny. Večer to byl velmi komorní, což, jak 
jistě pochopíte, je eufemismus pro skromnou ná-
vštěvnost. Studenti gymnázia se jaksi mihli a zase 
mizeli. Přišli jen věrní návštěvníci knihovny. Pro-
tagonisté si ale dle očitých svědků večer opravdu 
vychutnali. Autorův duch byl snad i lehce přítomen.

Třetí večer se podařilo uskutečnit v Týdnu 
knihoven a v rámci Dnů pro Izrael (pořádaných 
Centrem Sion) a vzpomínalo se na hradecké dětství 
Viktora Fischla. Z jeho knihy Hrací hodiny četli 
opět interpreti divadla Jesličky Josefa Tejkla v režii 
Moniky Janákové. Vzhledem k ročnímu období 
jsme raději z praktických důvodů akci uskutečnili 
pod střechou místo na ulici Čelakovského, kde se 
Viktor Fischl narodil. Opět velmi komorní podve-
čer se nakonec odehrál v kavárně kina Bio Central, 
podbarven židovskou hudbou.

Kdo podobné akce mimo knihovnu organizoval, 
jistě si vybaví, jaké jsou to obavy, zda všechno 
dobře dopadne, interpreti dorazí, počasí bude 
příznivé a návštěvníci přijdou.

Pomyslným vrcholem literárních pochoutek, 
které jsou zmíněny výše, byl křest knihy Literární 
průvodce Hradcem Králové, jenž se uskutečnil 
1. prosince v ústřední budově knihovny. Publi-
kace je vydána dokonce ve dvou vydáních, a to 
v elektronickém (rozšířeném) vydání s bohatým 
bibliografickým aparátem pro badatele a klasickém 
pro širokou veřejnost. O knize vás jistě budeme 
informovat v některém z příštích čísel. 

Oslavy z pohledu vnitřního
To pro nás znamenalo připomenout si výročí 

také uvnitř knihovny a udělat si čas na sebe na-
vzájem. Tuto rovinu jsme naplnili společnou prací, 
společně prožitým dnem, drobnou inscenací a veli-
ce záludným fotografickým kvízem Poznej svého 
kolegu. Nápad ředitelky na celoroční soutěžní hru 
pro knihovníky s aktovkami ze života knihovny  
v průběhu století bohužel v naší demokraticky říze-
né knihovně neprošel. To, že je ale třeba také čas 
na reflexi, cítíme stále a chceme si to připomínat 
i v roce dalším.

Propagace výročí
Zásadní rovinou oslav výročí je samozřejmě 

propagace a k té patří mj. logo. O návrhu speci-
álního výročního loga jsme soutěžili mezi kolegy  
a jeho vítěznou podobu jsme se rozhodli opravdu 
důsledně používat v průběhu celého roku. Máme 
šikovné kolegy, díky jim! 

Inspirována jedoucími reklamami, troufla 
si knihovna i na zdánlivě nemožné – objednat  
a zaplatit celoplošný polep autobusu MHD, který 
celý rok na různých linkách připomíná: knihovna 
tu byla a je. Autobus bylo samozřejmě nezbytné 
slavnostně pokřtít. Na přípravě křtu jsme si dali 
opravdu záležet – hosté, hudba, autentické převle-
ky, citáty, pamětní jízdenky, prezentace historie aj.  
Přiznáváme, že to bylo hodně práce, ale těšíme se  
z pohledu na autobus, kdykoli ho ve městě po-
tkáme, a jen litujeme, že nejsme trochu bohatší. 
V plánu jsme měli též propagační akce přímo za 
jízdy, ale usoudili jsme, že lidé jsou spíš přesy-
ceni reklamním tlakem, a my jako knihovna jim 
nechceme nic vnucovat. Knihovnu jsme v rámci 
výročního roku též propagovali na méně tradičních 
místech, jako bylo koupaliště Flošna či Slavnosti 
královny Elišky. O výročí knihovny se zajímala 
i regionální média, takže vyšel např. dvoudílný 
článek o historii knihovny v týdeníku Radnice 
a v březnu a v říjnu ho připomněl Český rozhlas.

Na celoroční projekt 120. výročí jsme požá-
dali město Hradec Králové o záštitu a obdrželi ji  
i s finančním příspěvkem na vydání zmiňované 
publikace. Ačkoli jsme již v roce 2015 přišli s řa-
dou nových služeb pro čtenáře v rámci celokrajské 
kampaně, ani ve výročním roce jsme nelenošili  
a nabídli následující služby: tichou linku (online 
tlumočení do znakového jazyka), validace MojeID, 
půjčování deštníků, tašek a brýlí a také tyflopomů-
cek a hmatových her ve zvukové knihovně.

Doufáme, že se nám podařilo a ještě podaří dů-
stojně naplnit jubilejní rok a lidem připomenout, že 
knihovny jsou jedny z nejstabilnějších a v současné 
době jedny z nejzajímavějších kulturních institucí.

Kontakt na autorku: cizinska@knihovnahk.cz
Web knihovny: http://www.knihovnahk.cz/
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Dva roky v knihovně 
v České Skalici

Martina Zálišová

Do Městské knihovny v České Skalici jsem 
nastoupila v listopadu roku 2014. První dva měsíce 
mě do chodu instituce zasvěcovala odcházející ve-
doucí, paní Olga Rejdáková. Díky ní jsem poznala 
specifika takto velké knihovny. (Česká Skalice má 
cca 5 000 obyvatel.)

Měla jsem čas důkladně se seznámit s celou 
knihovnou, porovnat svoje představy s realitou 
běžného provozu a ujasnit si svoje cíle. Hlavní 
úkol byl jasný: zpříjemnit prostory knihovny, 
modernizovat je a revitalizovat. Podpora ze strany 
zřizovatele, města Česká Skalice, byla velká. O to 
bylo vše jednodušší. 

V loňském roce slavila českoskalická knihovna 
170. výročí svého založení.1 Během celého roku tak 
knihovna dostávala „dárky“. Vše začalo čítárnou. 
Pořídily se nová křesla, police a výzdoba. V prů-
běhu letních prázdnin byly navrženy nové regály  
v oddělení pro dospělé a v části s naučnou litera-
turou. Součástí vybavení se měl stát i časopisecký 
regál. Výměna proběhla na konci září. Jen ze zájmu 

jsem spočítala, kolik jsem přenosila knih. Dostala 
jsem se na pěkných 15 tun. 

Tím ale modernizace knihovny zdaleka nekon-
čila. Koncem loňského roku jsme pořídili datapro-
jektor s plátnem a nový zahradní nábytek, který 
se posléze použil při zpřístupnění naší zahrady. 
Dne 9. 12. 2015 u nás proběhla porada vedoucích 
městských knihoven náchodského okresu a byla 
jsem mile překvapena reakcemi kolegů. Měla jsem 
pocit, že jsem odvedla kus dobré práce. Vše bylo 
jednodušší i zásluhou nové kolegyně, která v říjnu 
nastoupila díky spolupráci s úřadem práce. 

Začátek letošního roku se nesl v duchu mnoha 
kulturních akcí. Zájem ze strany veřejnosti byl 
značný. V březnu jsme si vyzkoušeli, jaká je 
maximální kapacita oddělení, když na poutavou 
přednášku manželů Klempířových o Grónsku přišlo 
70 posluchačů. Dalším významným bodem byla 
poslední přednáška doktorky Heleny Sobkové. Ta  
i díky přátelství s mým manželem nakonec souhla-
sila, že svoje veřejné vystupování zakončí právě  
v České Skalici, v Jiřinkovém sále. S paní doktorkou 
se také osobně znám, a i pro mě to byl silný zážitek.

Křest autobusu S knihovnou na Flošně

Letos v březnu začala další fáze úprav. Roz-
hodli jsme se, že opravíme a zpřístupníme zahra-
du. Nebylo to jednoduché. Vymyslet, jak bude 
vypadat podlaha, zabralo dost času a přemýšlení. 
Přes všechna úskalí se podařilo zahradu připravit 
a během prázdnin ji mohli využívat čtenáři. Zájem 
nebyl takový, jak jsme si představovali, ale na 
příští rok vymyslíme další zpestření a doufám, že 
zde čtenáři budou trávit více času.

Pak už nás čekala pravidelná revize knihovního 
fondu, malování prostor knihovny a další drobné 
práce. Vše se stihlo do konce června.

Naši čtenáři oceňují změny, které se podařilo 
provést, ale sama dobře vím, že jsem teprve na 
začátku.

Po všem možném zařizování a jednání ráda 
sama usednu ke stolu s knížkami, pročítám, pro-
hlížím a katalogizuji.

Mám spoustu přátel, kteří mi mou práci závidí, 
a já se jim nedivím. Rozhodně se nejedná o jed-
nostrannou činnost, jak by si mohl nezasvěcený 
uživatel myslet. Ani to není práce omezená jen 
na otevírací dobu pro veřejnost. Jak zlepšovat  
a modernizovat knihovnu a její služby se mi honí 
hlavou pořád. Někdy to jsou cíle reálné, někdy to 
jsou opravdu jen sny.

Nechci psát, co vše mě ještě čeká, protože se 
může mnohé změnit, ale ráda bych také pokračova-
la v pořádání zajímavých přednášek z regionálních 
dějin, cestopisných besed a výstav.

Mým pracovním mottem je - 170. výročím 
jsem začínala, 200. bych ráda končila. Jestli se to 
podaří, ukáže čas. 

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

1) Viz článek Nejstarší knihovna na Náchodsku, U nás, č. 2/2015; http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_ar-
chiv/20150202.pdf.

Audiokniha je prima!  
aneb Jak jsme v Opočně nahrávali

Oddělení pro dospělé - čítárna Z Grónska do české Skalice - přednáška manželů 
Klempířových

Radka Mecnerová

Každá knihovna se snaží pracovat se svými dět-
skými čtenáři tak, aby v nich probudila vztah a lásku 
ke knihám, příběhům a tištěnému slovu celkově.  
V Opočně patřil letošní rok audioknize, a ačkoli se 
jedná o zvukový záznam, četli jsme, prohlíželi si 

knihy, poslouchali, malovali i besedovali.
Celý projekt pod názvem Audiokniha je prima! 

byl rozdělen do dvou částí a zapojili se do něho žáci 
třetích a šestých tříd místní základní školy. 

První část probíhala od dubna do června, 
účastnili se jí žáci šestých tříd a patřila přípravě na 
nahrávání a poté samotnému nahrávání. Pro zvu-
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kový záznam byly vybrány příběhy z knih Zlobilky  
a Nezbedníci od Martiny Drijverové. Jednotlivé 
příběhy jsme přepsali do scénářů a rozdělili postavy 
mezi děti. Následovala příprava na nahrávání, kdy 
se jednotlivé texty načítaly se správným přednesem 
a intonací. S tím dětem pomáhala místní spisova-
telka a divadelnice Božena Tymichová. Děti měly 
zároveň možnost navštívit Labyrint divadla Drak  
v Hradci Králové, kde absolvovaly divadelnický se-
minář. Samotné nahrávání probíhalo v nahrávacím 
studiu Střední průmyslové školy elektrotechniky  
a informačních technologií v Dobrušce pod vedením 
Jaroslava Mužíka, který vše upravil a provedl mixáž 
se zvukovými efekty, které si děti také vytvářely 
samy. Konec června pak patřil společnému poslechu 
vzniklého díla.

Druhá část projektu pokračovala v měsících září 
a říjnu. Účastnili se jí žáci třetích tříd. Ti na základě 
poslechu vzniklé audioknihy kreslili obrázky. Ze 
všech děl pak vznikla výstava, která prezentovala 
celý projekt. Výstavu otevírala paní Martina Drij-
verová, která přijela s dětmi pobesedovat o své 
práci a o knihách.

Celý projekt jsme si s dětmi moc užili. Knížky 
od Martiny Drijverové jsou v současné době nedo-
statkovým zbožím. Velkou radost nám také dělá to, 
že k nám do knihovny chodí sedmáci (bývalí žáci 
šestých tříd) nejen pro knihy, ale i si popovídat či 

nám nosí ukázat své básničky a napsané příběhy. 
To si pak řeknete, že to mělo smysl. 

Projekt Audiokniha je prima! byl částečně finan-
cován z dotačního programu Ministerstva kultury 
České republiky Knihovna 21. století.

Pozn.: Bohatou fotogalerii z celého projektu lze 
najít na webu Městské knihovny v Opočně (http://
knihovna.opocno.cz/?cat=27) i na jejím Facebooku 
(https://www.facebook.com/knihovna.opocno/pho-
tos/?tab=album&album_id=1760864050852430).

Kontakt na autorku: mecnerova@opocno.cz
Web knihovny: http://knihovna.opocno.cz/

čtení scénářů pod vedením Boženy Tymichové 

Knihovna Albrechtice nad Orlicí

Jaroslava Svobodová

Knihovna v Albrechticích nad Orlicí je umístěna 
ve středu obce v domě, který je obecním majetkem. 
V knihovně o ploše 50 m2 je k dispozici počítač  
s tiskárnou. Obě zařízení jsou veřejnosti přístupná 
dvě hodiny v týdnu, tedy v době, kdy si čtenáři mo-
hou půjčit i knihy. Prostory knihovny jsou vyzdo-
beny kresbičkami od dětí z místní mateřské školky.

Na nákup knih dostává knihovna od obce cca  
12 000 - 15 000 Kč na rok. Výběr knih je ponechán 
na mém vlastním uvážení.

Knihovna má v současnosti 3 307 svazků; jen 
loni bylo vypůjčeno cca 2 000 svazků. V knihovně 
je registrováno 63 čtenářů, z toho 19 dětí. Čtenářská 
obec je kromě dětí zastoupena většinou důchodci. 
V případě potřeby zajistím našim starším občanům 
donášku knih. 

Soubory knih (60 svazků) odebírám dvakrát až 
třikrát do roka z knihovny v Týništi nad Orlicí, od-
kud si podle potřeby a přání čtenářů půjčuji během 
roku i další knihy. Prostřednictvím týnišťské knihov-
ny také zajišťuji meziknihovní výpůjční službu ze 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a ze 

Středočeské vědecké knihovny v Kladně. 
Knihovna má svůj web, kde jsou nabízeny 

aktuální knižní novinky. Stránky jsou každý měsíc 
aktualizovány. 

V knihovně probíhají jednou měsíčně besedy se 
žáky z místní základní školy; ty patří mezi velké 
akce. Připravuje je paní Jana Novotná z dětského 

oddělení Městské knihovny v Týništi nad Orlicí. 
Vždycky je má pečlivě přichystané. Beseda má 
hlavní téma a pak následují soutěže a kvízy. Dětem 
se moc líbí.

Kontakt na autorku: knihovnaano@seznam.cz
Web knihovny: http://www.knihovnaano.wz.cz/

Budova obecní knihovny Mateřská škola na návštěvě v knihovně

Půvaby Univerzitní 
knihovny v Hradci Králové

Marie Otavová

Knihovny mají po staletí zcela výlučné po-
stavení: patří k objektům, které pečlivě střeží 
vzácné duchovní bohatství před jinak přirozeným 
procesem zániku. Jsou spojeny s civilizací, jsou 
její pamětí, svědomím i myšlenkovým kapitálem. 
Knihovny byly vždy místem odpočinku, radosti, 
místem získávání nových poznatků a zkušeností. 
Proto měl tak stěžejní postavení architektonický 
ráz budov, ve kterých se nacházely. Musely odo-
lávat kořistnickým útokům nepřátel, krádežím, 
požárům i nepříznivým klimatickým vlivům. 
Knihovny patřily k nejreprezentativnějším a často 
k nejpompéznějším stavbám ve městě, a proto 
jim architekti nezřídka vtiskli podobu okázalých 
budov - často se podobaly chrámům. Také interiéry 
okouzlovaly vzácnými nástěnnými malbami a na 
míru vytvořenými regály, důmyslně využívajícími 

otevřený prostor. Knihovny měly být místem, kam 
se lidé rádi vraceli.

Letošní téma Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR (přesněji odborné konference 
spojené s valnou hromadou) – „Architektura  
a výstavba knihoven“ - bylo jistě vybráno záměrně 
s cílem nepřehlédnout unikátní stavby, ve kterých 
knihovny sídlí. Protože i Univerzitní knihovna 
Univerzity Hradec Králové měla a má takové 
štěstí, je článek zaměřen na budovy, ve kterých 
se knihovna nacházela a kde v současnosti působí,  
a na jejich atraktivitu.

Secesní budova Obchodní akademie na náměstí 
Svobody - sídlo vysokoškolské knihovny

Pro nově založený Pedagogický institut a vy-
sokoškolskou knihovnu byla v roce 1959 vybrána 
jedna z nejreprezentativnějších staveb ve městě 
- budova Obchodní akademie. Byla postavena na 
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konci 19. století podle návrhu architektů Huberta 
Gessnera a Otokara Béma; oba byli žáky proslu-
lého vídeňského architekta Otto Wagnera. Stavba 
patřila k nejvýstavnějším ve městě a spoluvytváře-
la tzv. „salon republiky“. Architektura Wagnerovy 
vídeňské školy často vycházela z historismu a na 
přelomu století uplatňovala nový architektonický 
styl secese. Obchodní akademie se pyšní bohatou 
secesní výzdobou, kterou zrealizoval Josef Maix-
ner. Zdobí ji u vchodu dvě sfingy a v horní části 
sochy atlantů. Ústřední knihovna zde poskytovala 
knihovnické služby až do roku 1997.

Zvyšující se počet studentů, akademických 
oborů i pracovníků Pedagogické fakulty přinesl 
nejen významný nárůst fondu knihovny, ale také 
přivedl vedení vysoké školy k záměru hledat nové 
prostory pro vysokoškolskou knihovnu. Tato po-
třeba již byla velmi naléhavá, proto se v dalších 
stavebních projektech počítalo také s novými 
prostory pro ústřední knihovnu.

Objekt společné výuky – budova „Na Soutoku“
V červnu roku 1989 se zástupci Pedagogické 

fakulty dohodli, že proběhne stavba první z budov 
areálu „Na Soutoku“. Výstavba prvního objektu  
z rozsáhlého komplexu byla zahájena později, než 
se předpokládalo, a to 4. července 1995 poklepem 
na základní kámen. Pro realizaci byl vybrán návrh 

Ing. arch. Ivana Bergmanna ze Zlína, který nejlépe 
korespondoval s cihlovou architekturou Hradce 
Králové a velmi dobře se snoubil s architekturou 
Jana Kotěry, autora několika významných budov 
ve městě (např. Muzea východních Čech). V říj-
nu roku 1997 byla dokončena první budova tzv. 
Objektu společné výuky komplexu „Na Soutoku“. 
Spolu s přestěhováním učeben došlo i k přesu-
nu fondu ústřední knihovny, který přesahoval  
200 000 knihovních jednotek. V roce 1998 získala 
tato stavba titul „Stavba roku“ a stala se skuteč-
ným klenotem královéhradecké moderní architek-
tury. Důmyslně využívá členění vnitřního prostoru  
a efektně kombinuje barevný kontrast užitých ma-
teriálů a prosklených ploch. Teprve tato velkolepě 
pojatá budova umožnila vytvořit nádhernou mo-
derní knihovnu s tehdy nově zavedeným velkým 
volným výběrem knih a prostornými studovnami 
osvětlenými denním světlem. Celá budova byla 
koncipována nadčasově a mnohým může při-
padat, jako by byla otevřena teprve nedávno. Je 
neuvěřitelné, že již v příštím roce to bude 20 let od 
okamžiku, kdy začala sloužit vzdělávacím účelům.

Kontakt na autorku: marie.otavova@uhk.cz
Informace o knihovně na webu univerzity: https://
www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/
Univerzitni-knihovna

Budova bývalé Obchodní akademie, dnešní sídlo 
Pedagogické fakulty UHK, fot. archiv UHK

Kampus budovy A UHK Objektu společné výuky se 
sídlem knihovny, fot. ing. Miloslav Prokeš

Vzdělávání seniorů
v knihovnách

Zlata Houšková 

Knihovny jsou od počátku své existence 
vnímány především jako vzdělávací instituce, 
které doplňují a podporují infrastrukturu for-
málního vzdělávacího systému. Jsou zdrojem 
literatury, informačních pramenů a materiálů 
pro vědu a výzkum, inovace, kreativní průmy-
sl i osobní rozvoj; jsou databankou uložených 
poznatků lidstva i studijním zázemím. Zároveň 
roste i jejich význam a pozice v neformálním 
vzdělávání obyvatel. To vše se týká v plné míře 
i seniorů. Základem aktivit knihoven přátelských  
k seniorům jsou tedy jejich aktivity vzdělávací. 

Knihovny běžně organizují pro seniory jedno-
rázové vzdělávací aktivity i cyklické vzdělávání, 
jehož základní formy jsou:

• kurzy (počítačové/digitální gramotnosti, občan-
ské gramotnosti, finanční gramotnosti, tvůrčího 
psaní, výtvarné a rukodělné, jazykové atd.);
• volné vzdělávací přednáškové tematické cykly;  
• akademie třetího věku (A3V);
• univerzity třetího věku (U3V);
• virtuální univerzity třetího věku (VU3V). 
Zásadou je vždy: 
• mít dostatečný potenciál aktivních seniorů, kte-
ří mají zájem dále se vzdělávat;
• vycházet z jejich potřeb a zájmů (udělat předem 
průzkum, o jaké obory nebo oblasti mají senioři 
zájem);
• komunikovat při přípravě se všemi potenciální-
mi partnery v obci;
• zvážit podmínky, možnosti a kapacity knihov-
ny, zejména:  

- personální: mít pracovníka s kladným vzta-
hem k seniorům (úvazek závisí na velikosti  
a možnostech knihovny a rozsahu plánova-
ných aktivit);
- technické: mít potřebnou techniku, obvykle 

dataprojektor, notebook, plátno, event. pre-
zentér, flipchart… (požadavky konkrétního 
lektora je třeba vždy upřesnit s předstihem);
- prostorové: zvážit vhodnost vlastních pro-
storů, možnost pronájmu apod.;
- finanční: je třeba najít zdroje ve vlastním 
rozpočtu, z příspěvku vstřícného zřizovatele, 
případně využít možností vícezdrojového fi-
nancování (granty, dotace, sponzoři…) atd.;

• mít jasnou koncepci vzdělávání (konkrétní 
obsah, velikost cílové skupiny, případně počet 
skupin, zda půjde o aktivitu jednorázovou, dlou-
hodobou, krátkodobou, zda ji bude knihovna 
zajišťovat sama nebo ve spolupráci s partnerem, 
jaká bude frekvence jednotlivých lekcí, jejich 
formy a metody…);
• přizpůsobit čas konání vzdělávacích aktivit po-
třebám seniorů v regionu či obci;
• mít kontakty na kvalitní přednášející (jejich 
kvality raději ještě osobně ověřit); lektorům vždy 
dávat jasné a přesné zadání v souladu se zjištěný-
mi potřebami a preferencemi seniorů;
• vést lektory k využívání takových metod, které 
umožní seniorům nejen získat nové informace, 
ale i sdílet zkušenosti, komunikovat s lektorem  
i ostatními účastníky;
• vyhodnocovat každou aktivitu a následně ji zlep-
šovat, v případě potřeby upravovat i měnit koncept;
• využívat osvědčené modely, distribuovat metodi-
ky, sdílet je s relevantními partnery a knihovnami;
• zaměřit se na účinnou propagaci a marketing 
těchto služeb. 
Další doporučení:
• Upřednostňovat dlouhodobější, cyklické ak-
tivity (i s vědomím toho, že někteří senioři se  
z nejrůznějších důvodů nechtějí zavazovat  
k dlouhodobějším aktivitám, a delší časové roz-
pětí může tedy působit jako určitá překážka); 
dobré je zohlednit i roční období.
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• Stanovit a dodržovat pravidelné termíny; even-
tuální nezbytné změny avizovat s předstihem  
a všemi dostupnými komunikačními cestami.
• Nezapomínat kurzy inovovat (mění se např.  
i kompetence nových seniorů).
• Realizace vždy záleží na velikosti a perso-
nálním zajištění knihovny, na velikosti obce  
a její věkové struktuře, na infrastruktuře služeb  
a množství organizací působících zde v oblasti 
celoživotního vzdělávání, na dopravní obsluž-
nosti obce a jejím spojení s okolím atd.
• Vhodné je také udělat ze vzdělávání mezi 
seniory „prestižní záležitost“ a z každé akce 

či jednotlivé lekce/přednášky, nebo alespoň ze 
zahájení a ukončení (v případě cyklu) malou 
„společenskou záležitost“. 

Více doporučení, praktických rad i příkladů 
naleznete v příručce Rovný přístup. Knihovna 
přátelská k seniorům, kterou v letošním roce 
vydává Národní knihovna ČR s podporou Mi-
nisterstva kultury ČR a kterou zpracovala sekce 
60+ Svazu knihovníků a informačních pracov-
níků ČR. 

Kontakt na autorku: zlata.houskova@gmail.com

„Senior Friendly“ a sekce 60+

Zlata Houšková 

S omluvou za nečeský a ne zcela srozumitelný 
název tohoto příspěvku dovoluji si pár slov k ak-
tivitám Sekce 60+ Svazu knihovníků a informač-
ních pracovníků ČR (SKIP), která nabídne odbor-
né veřejnosti v nejbližší době první „hmatatelný“ 
výstup své práce.

Sekce 60+ sdružuje skupinu lidí z oboru, jimž 
leží na srdci služby knihoven seniorům (odtud 
název 60+) a kteří považují tuto oblast v dalším 
směřování veřejných knihoven v ČR za důleži-
tou, ba zásadní. Jsou to také lidé, kteří se proble-
matikou hlouběji a intenzivně zabývají. Je třeba 
připomenout, že sekce je otevřeným odborným 
orgánem SKIP a že vítá všechny další zájemce  
o práci v této oblasti! A ještě jedna informace 
stojí za zmínku: v sekci převažují Východočešky, 
tedy knihovnice z Královéhradeckého a Pardu-
bického kraje.

Co vedlo ke vzniku sekce, je nasnadě: 
• v populaci razantně roste počet seniorů 
a podle všech demografických prognóz se 
bude zvyšovat v horizontu následujících 30 let 
ještě rychleji;
• senioři jsou jak početně, tak významem pod-

statnou složkou uživatelské obce veřejných 
knihoven, přičemž velikost této složky se 
pravděpodobně bude zvětšovat; 
• zatímco máme v knihovnách specialisty na 
různé oblasti práce i pro některé skupiny uži-
vatelů (děti, mládež, osoby se zdravotním zne-
výhodněním), specialisté na práci se seniory 
ve veřejných knihovnách obecně nejsou;
• není jisté, zda veřejné knihovny poskytují se-
niorům rovný přístup ke svým službám, resp. 
zda poskytují ty služby, které od nich senioři 
očekávají či předpokládají, případně zda je po-
skytují vhodným způsobem;
• část potenciálních uživatelů-seniorů pravdě-
podobně knihovny svými službami neoslovují 
– proč?
Na základě těchto (a dalších) úvah a diskusí 

se několik nadšenců sešlo, zformulovalo návrh 
na vytvoření odborné sekce SKIP a předložilo jej 
Výkonnému výboru SKIP, který věc projednal 
a schválil. Sekce 60+ se pustila ihned do práce. 
Rozhodnuto bylo, že se pro začátek bude věnovat 
několika okruhům činnosti: 

• navázání spolupráce s partnerskými organi-
zacemi a institucemi věnujícími se seniorům;
• vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti práce 

se seniory (stárnutí a jeho projevy, mýty a kli-
šé o seniorech, kategorie seniorů podle věku, 
charakteristické aspekty seniorského věku, 
specifické potřeby seniorů, služby knihoven 
seniorům apod.); 
• přípravě metodiky pro práci veřejných 
knihoven se seniory;
• sdílení a prezentaci příkladů dobré praxe slu-
žeb knihoven seniorům.
Za tři roky své existence uspořádala sekce tři 

konference a řadu seminářů pro odbornou veřej-
nost, navázala spolupráci s několika akademický-
mi pracovišti a sdruženími na podporu seniorů, 
shromáždila desítky příkladů dobré praxe kniho-
ven v oblasti služeb seniorům a připravila do tis-
ku metodickou brožurku Rovný přístup. Knihov-
na přátelská k seniorům. 

Brožurka je po obsahových i tiskových korek-
turách připravena do tisku a spatří světlo světa 
do konce roku 2016. Navazuje do značné míry 
na Standard Handicap Friendly, který zpracovala 
Sekce služeb osobám se specifickými potřebami 
SKIP a který publikovala Národní knihovna ČR 
v roce 2014 s podporou Ministerstva kultury ČR. 
Její obsah byl již představen oborové odborné 
veřejnosti při několika příležitostech (semináře, 
jednání regionální organizace SKIP ad.). Byl 
prezentován také na mezinárodní úrovni organi-
zacím pracujícím v kultuře a v oblasti vzdělávání 

dospělých, kde vzbudila tato informace veliký 
zájem, neboť zkvalitňování služeb seniorům patří  
k prioritám celé řady institucí napříč Evropou.

Sekce připravuje pro příští rok v jednotlivých 
krajích republiky sérii dalších seminářů, které 
mají přiblížit metodiku práce se seniory v knihov-
nách (= obsah zmíněné příručky) a zároveň jsou 
věnovány v širší míře problematice stárnutí. 
Zájem o tyto semináře je velký, dosud se jich 
zúčastnilo kolem stovky pracovníků knihoven  
z různých krajů.

Kromě vzdělávání a informování oborové ve-
řejnosti plánuje sekce pro nejbližší období aktu-
alizaci a oživení svého webu, na němž chce po-
skytovat aktuální informace z této problematiky  
a především prezentovat podrobněji další příkla-
dy dobré praxe knihoven, umožnit širší diskusi  
o problematice, výměnu zkušeností apod. Záro-
veň se jedná o cestě k podrobnějšímu zmapování 
situace v této oblasti v knihovnách ČR.

Bližší informace o sekci i některé výstupy její 
práce lze nalézt na webu: http://www.skipcr.cz/
odborne-organy/60. Zájemci o členství a práci 
v sekci se mohou hlásit současné předsedkyni 
sekce PhDr. Haně Mazurové, ředitelce Měst-
ské knihovny Chrudim, na adrese: mazurova@
knihovna-cr.cz.

Kontakt na autorku: zlata.houskova@gmail.com

Vlaďka Buchtová

„V nejobecnějším smyslu je informace chápá-
na jako údaj o prostředí, jeho stavu a procesech 
v něm probíhajících.“1 Tak zní definice a vás 
možná napadne, jak to, kruci, souvisí s Klubem 

seniorů při Studijní a vědecké knihovně v Hradci 
Králové. Tak k tomu se dostanu.

Klub seniorů vznikl v roce 2013. První setkání 
jsme však uspořádali už koncem roku 2012, který 
Organizace spojených národů vyhlásila Evrop-
ským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační 

Informační melting pot 
aneb Klub seniorů při Studijní  

a vědecké knihovně v Hradci Králové

1) Informace. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. c2016 [2016-11-02]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.
org/w/index.php?title=Informace&oldid=14136524
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solidarity. Vyhlášený Rok seniorů se snažil ne-
jen upozornit na problematiku stáří a stárnutí, 
ale chtěl také vyzvednout duševní a aktivní život 
seniorů. Stejně jako celá řada dalších organizací  
a institucí jsme se i v naší knihovně zamýšleli 
nad tím, jaké aktivity pro seniory připravit. Na-
konec jsme se rozhodli pro dlouhodobější pro-
jekt - klub seniorů. Zjišťovali jsme průběžně,  
o jaká témata bude největší zájem, zda by si chtě-
li senioři sami vést některá setkání, či by upřed-
nostnili společný výlet. Vzniklo tak mnoho po-
zoruhodných akcí – ať už to byly diskuse na daná 
témata, vzpomínky seniorů na zlomové okamži-
ky našich dějin, ochutnávka zdravé výživy nebo 
rehabilitační cvičení.

O dva roky později jsme navázali spolupráci 
s Muzeem východních Čech v Hradci Králové. 
Setkáváme se dvakrát do měsíce. Většinou se 
jedná o návštěvy nové výstavy s komentářem, 
což milujeme, protože výklad je vždy zasvěce-
ný a nesmírně zajímavý, a další setkání se koná 
v knihovně na podobné téma, kde je pak větší 
prostor k diskuzi. V letošním roce jsme se vy-
řádili na bitvě u Hradce Králové. Mimochodem, 
výstava uspořádaná Muzeem východních Čech 
byla postavena na vzpomínkách pamětníka bitvy 
u Hradce Králové a jeho deník byl jak z důvodů 
faktografických, tak i osobních a emocionálních 
naprostou informační bombou. 

Pokud počasí dovolí, vycházky po kulturních 
památkách v Hradci Králové jsou zvlášť oblíbe-
nou činností. Obvykle se k nám cestou připojují 
i náhodní kolemjdoucí a mnoho z nich ani zdale-
ka ještě nedosahuje seniorského věku. Společný 
zájem zkrátka maže jakoukoli generační hranici. 

Některé z akcí se však zvrhnou, a pak poslou-

chají spíše ti mladší. Jako například na přednáš-
ce, která proběhla minulý rok u příležitosti konce 
2. světové války. Naši senioři byli v roce 1945 
dětmi, nicméně jejich vzpomínky na tehdejší 
události, či spíše na vlastní emoce a zážitky byly 
velmi silné a my jsme poslouchali s opravdovým 
zaujetím. 

Vzácnou perlou Klubu seniorů při SVK HK 
je paní, které je hodně přes 90 let a jejíž paměť 
vysoko převyšuje průměr. Postřehy a vzpomínky 
této dámy jsou neocenitelným zdrojem informací 
nejen pro kolegy z muzea, ale rovněž pro nás kni-
hovníky. Zvláště vzpomínky na vzdělávání dívek 
v Královéhradeckém kraji nás nejen pobavilo, 
ale i přinutilo k zamyšlení, jak velký skok se za 
necelé století na tomto poli odehrál. 

Často mne po takových setkáních napadá, že 
vlastní lhostejností přicházíme o cenné vzpomín-
ky starých lidí. Zapomněli jsme se ptát na jejich 
názor. A kdo jiný by nám měl poradit než ten, 
kdo prošel téměř celým svým životem a má za 
sebou určitě nejeden vyřešený problém, se kte-
rým se my, možná právě teď, potýkáme. Nezapo-
mínejme se proto ptát, mluvit a zkoumat životy 
našich rodičů, babiček, dědečků. Čas utíká a in-
formace se pomalu ztrácejí a zůstávají nezazna-
menány. A to je v době, kdy má informace cenu 
zlata, neprozíravé a pro informační pracovníky 
nepřijatelné. Naštěstí Klub seniorů při Studijní  
a vědecké knihovně je příkladem čilé výměny 
informací.

Takže ta definice informace na začátku zase 
tak úplně mimo není.

Kontakt na autorku: vladimira.buchtova@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.svkhk.cz/

Procházka po historických budovách v roce 2015 Výstava Svoboda přišla v máji

Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)

Lenka Dědečková

Řada lidí v seniorském věku je v dobré fy-
zické a duševní kondici a aktivně se zapojuje do 
společenského života. Proto se Knihovna Václa-
va Čtvrtka v Jičíně v roce 2012 rozhodla založit 
Klub aktivních seniorů a pravidelnými schůzka-
mi se pokusila tuto skupinu podchytit. Byl vy-
pracován projekt, který se zaměřil na vzdělávání 
seniorů. Postupně se tak rozjela setkávání každý 
první čtvrtek v měsíci, počítačové kurzy, kurzy 
angličtiny a také VU3V.

Virtuální univerzita třetího věku je jedna  
z forem celoživotního vzdělávání, organizovaná 
Provozně ekonomickou fakultou České zeměděl-
ské univerzity v Praze. Jejím cílem je umožnit 
všem posluchačům v České republice zájmo-
vé vysokoškolské studium U3V bez ohledu na 
vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve 
kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, 
jehož se z různých důvodů nemohou zúčastňo-
vat. Česká zemědělská univerzita se proto snaží 
v jednotlivých krajích vytvořit síť tzv. konzultač-
ních středisek.1 

V časopise U nás se VU3V věnovaly už dva 
články, ve kterých se lze dočíst, o jak záslužnou 
činnost se jedná. Nechci nijak opakovat, co již 
bylo napsáno, proto doporučuji podívat se i na 
zkušenosti Městské knihovny v Dobrušce (číslo 
1, vyšlo 12. 3. 2014; http://www.svkhk.cz/SVKH-
K/u-nas-pdf_archiv/20140121.pdf) a Městské 
knihovny Slavoj Dvůr Králové nad Labem (číslo 
4, vyšlo 4. 12. 2014; http://www.svkhk.cz/SVKH-
K/u-nas-pdf_archiv/20140406.pdf).

Nyní se ale zaměřím na to, jak se stala kon-
zultačním střediskem Knihovna Václava Čtvrtka  
v Jičíně. Na konferenci Vzdělávání 3. věku  

v Mladé Boleslavi jsem se setkala s hlavní ko-
ordinátorkou VU3V Ing. Klárou Nehodovou.2 
Paní Nehodová na konferenci vysvětlila princip 
a pravidla onoho vzdělávání. Samozřejmě i poté 
probíhala e-mailová a telefonická komunika-
ce. Jakmile bylo vše dohodnuto, uzavřela naše 
knihovna s Provozně ekonomickou fakultou 
České zemědělské univerzity v Praze smlouvu  
o spolupráci. Ve smlouvě se knihovna mimo 
jiné zavázala zajistit nezbytné technické pod-
mínky pro výuku, což znamená např. vhodnou 
(bezbariérovou) místnost, počítač s připojením 
na internet, dataprojektor, promítací plátno (TV)  
a ozvučení. Konzultační středisko musí mít také 
zajištěného moderátora neboli tutora, který se 
stará o spojení mezi konzultačním střediskem  
a univerzitou. Tato osoba vybírá téma semestrál-
ního kurzu, zasílá písemné přihlášky účastníků, 
podává informace seniorům, organizuje a evidu-
je skupinovou výuku, obstarává nezbytné tech-
nické provedení výuky (spouští přednášky přes 
počítač). S technickou stránkou pomáhá také 
při zasílání otázek lektorovi, včetně následných 
odpovědí, nebo při vyplňování testů. A hlavně 
vytváří příjemnou společenskou atmosféru. Se 
studenty hovoří, nechává jim prostor pro jejich 
náměty na další aktivity. 

Zkušenosti z jičínské knihovny jsou pozi-
tivní - na podzim jsme začali již pátý semestr  
a otevřeli druhý kurz. První kurz Život a dílo Mi-
chelangela Buonarottiho navázal na předcházejí-
cí přednášky. Jako druhý kurz si studenti vybrali 
Genealogii. Hledáme své předky. Po ukončení 
zimního semestru vyjdou první studenti, kteří 
splní podmínku šesti absolvovaných semestrů, 
a budou pozváni na slavnostní promoci do auly 
České zemědělské univerzity v Praze, kde si pře-

1) Pozn.: V Královéhradeckém kraji funguje mnoho konzultačních středisek. Řadu z nich provozují knihovny. 
Jejich přehled je na: https://e-senior.czu.cz/course/view.php?id=5.

2) Kontakty lze najít na: https://e-senior.czu.cz/course/view.php?id=8.
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vezmou osvědčení o absolutoriu U3V. Po kaž-
dém ukončeném semestru také jedeme se studen-
ty na závěrečný seminář, což je spíše společenská 
událost, taková třešnička na dortu. Objedná se 
autobus a společně strávíme nějaký čas. Jičínští 
studenti se scházejí i při dalších aktivitách, které 
naše knihovna organizuje. Osvědčilo se nám po-
zvat lektora také na živou přednášku. V Jičíně tak 
byl např. PhDr. Jan Šolc, který měl přednášku na 
téma Etika nemá politiku mistrovat, ale nesmí jí 
být přehlížena. Při těchto příležitostech rozdává-
me pamětní listy, které studenti získají po každém 
ukončeném semestru. Aby bylo dosaženo váž-
nosti této aktivity, pozváni jsou i zástupci města. 

Mimo to se také studenti scházejí soukromě, za-
jdou si společně na kávu či na oběd do restaurace. 
Ukazuje se zde hlavní smysl těchto činností, jako 
je právě sociální aspekt, plnohodnotně strávený 
čas, vlastní pocit sebeúcty, úspěšnosti v rodině  
a u přátel.

Na Jičínsku organizují virtuální univerzitu již 
čtyři knihovny: kromě Jičína i Hořice, Nová Paka 
a Pecka. Zkušenosti jak ze strany středisek, tak 
studentů jsou podobné, vždy pozitivní. 

Kontakt na autorku: dedeckova@knihovna.jicin.cz
Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/
Portál vzdělávání seniorů: https://e-senior.czu.cz/

Podnětná diskuse při kurzu Předávání pamětních listů za účasti zástupce města

Špatná paměť neexistuje

Stanislava Benešová

„K čemu je zapomínání? Aby měl člověk radost, 
když si na něco vzpomene.“

Gabriel García Márquez

V Městské knihovně v Nové Pace probíhají 
pravidelně kurzy trénování paměti již od roku 2011, 
kdy se jedna z pracovnic knihovny stala vyškolenou 
trenérkou paměti I. a II. stupně. Trénování probíhá 
vždy na jaře a na podzim v rozsahu čtyř lekcí.

Kdo se o mozkový jogging zajímá, ten ví, že 
paměť mohou trénovat již děti nebo každý, komu 

je více než 25 let, protože právě v tomto věku je 
ukončen vývoj mozku a jeho funkčnost se začíná 
postupně zhoršovat. U nás děti netrénují, ale vždy 
před maturitou seznamujeme studenty s paměťový-
mi technikami, které jim mohou ulehčit zvládnout 
větší množství učiva.

Pravidelné lekce jsou určeny veřejnosti, kde 
společně trénují lidé střední generace a senioři. 
Potvrdilo se nám, že s přibývajícími roky se 
paměť nemusí nutně zhoršovat. Neexistuje špatná 
paměť, jen ta netrénovaná. U starších seniorů je 
třeba se přesvědčit, že dobře slyší (nezapomněli si 
naslouchátko) a také dobře vidí na tabuli a lektora. 

Kurzy trénování paměti jsou zaměřeny především 
na praktické využití paměťových technik. Učíme, 
jak si zapamatovat nákupní seznam, telefonní čísla, 
piny, jména a obličeje. 

Všechno nudné, co si ukládáme do paměti, 
musíme změnit v něco, co je zajímavé, někdy  
i absurdní a nesmyslné, zkrátka odlišné od toho, co 
jsme dosud viděli. A pak to nemůžeme zapome-
nout. Čím je naše představa živější, barevnější, tím 
lépe na ni paměť reaguje. Mozek sám rozhoduje, 
kterou informaci si uloží a kterou vyhodí.

„Lín a kapr u hráze prohlédli si rybáře. Udici měl 
novou, jikrnáči neuplavou.“ Nesmyslná básnička? 
Mnemotechnická pomůcka! Když u těchto dvou 
vět nahradíte každé slovo číslicí, která označuje 
počet hlásek v jednotlivých slovech, a pak správně 
přidáte čárku, dostanete Ludolfovo číslo s dvanác-
timístnou přesností – 3,141592653589.

Každá hodina začíná koncentračním cvičením, 
které může být písemné, ale také fyzické. Po něm 
následuje cvičení aktivizační, které pomůže rozhý-
bat naši představivost a fantazii. Při seznamování  
s novou paměťovou technikou nespěchejte. Musíte 
mít jistotu, že všichni techniku chápou a vědí, jak  
s ní pracovat. Je dobré pamatovat na to, že všechna 
cvičení by měli účastníci zvládnout (aby neměli 
pocit prohry) a také se při nich bavit. 

Možná vás překvapí, čím vším lze paměť pod-

pořit. Je to např. zpěv, tanec nebo také žonglování. 
Proto jsme v některých lekcích učili i country 
tance nebo žonglování s míčky. To není úplně 
jednoduché, ale dá se to zvládnout. Pokud máte  
v kurzu starší seniory, můžete míčky nahradit 
kousky hedvábí, které jsou lehké. 

V každém kurzu opakujte 10 jednoduchých 
návyků, které zvýší mozkovou kapacitu. Např. 
změňte strany – pokud jste praváci, zkuste se pode-
psat, učesat se nebo zapnout knoflíky levou rukou. 
Změňte doma scenérii – umístěte mouku místo 
soli, pověste hodiny na jiné místo nebo posuňte 
odpadkový koš. Čtěte někomu nahlas, zkoušejte 
provádět známé činnosti se zavřenýma očima  
a začněte chodit. Studie vědců před časem potvr-
dila, že čím delší a svižnější procházky podnikáte, 
tím více se mozkové buňky tuží. 

Celé desatero zde popisovat nebudu, ale zmí-
ním jeden důležitý bod: buďte dobré mysli a každý 
večer, než usnete, vzpomínejte na to, co dobrého 
vás ten den potkalo.

Pokud jste četli článek pozorně a chtěli byste 
se na něco zeptat, volejte na moje číslo: „Medvědi 
trápili líného hajného nevídaně. Měli jeho med 
zdlábnutý.“

Kontakt na autorku: npknihovna@monix.cz
Web knihovny: www.knihovna.munovapaka.cz 

Účastníci kurzu zkoušejí žonglovat s míčky
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Studenti seniorům – vracíme seniory do hry

Iveta Jansová

Již po sedmé zasedají senioři v Městské knihovně 
Ústí nad Orlicí za své počítače. Ti zkušenější ve sku-
pině pokročilých již patří mezi otrkané studenty, tak-
že se svými kamarády probírají zážitky z prázdnin. 
Na úvod si zopakujeme, jaké znalosti nám zůstaly 
po předchozích kurzech, a rovnou se vrhneme na 
novou látku. Zatímco mezi seniory kolují studijní 
materiály, najdou ve svých deskách nové „žákovské 
knížky“ na razítka za docházku, aktivitu v hodinách 
a domácí úkoly. Hned poté na ně čeká první lekce. 
Při posezení s kávou a domácí buchtou, při jejímž 
pečení se jednotlivé seniorky každou lekci střídají, 
se pustím do výkladu teorie nové látky.

Jakmile jsou senioři srozuměni s náplní této 
lekce, vrhneme se na procvičování formou praxe. 
Jednotlivé kroky jsou v materiálech nafoceny  
a popsány, včetně upozornění na klíčové momenty 
postupů. Pokud podle někoho pracuje skupina 
příliš pomalu, může si postupovat sám dle návodu, 
když se naopak senior ztratí, snadno najde před-
chozí krok. Studenti se snaží pracovat samostatně 
nebo s pomocí okolo sedících kamarádů, a pokud 
dojde k problému, konzultuje celá skupina řešení 
s lektorkou.

Výhodou tohoto systému je, že senioři dostávají 
materiály, se kterými se od začátku učí pracovat sa-
mostatně. Mým cílem není provést účastníky kurzu 
hodinou za ručičku, kdy vše odklikají, jak řeknu, 
a potom si doma nevědí rady. Druhou kladnou 
stránku spatřuji v tom, že senioři komunikují mezi 
sebou navzájem, sbližují se a vytvářejí přátelství.  
A to je pro spoustu z nich důvod, proč chodí do 
počítačových kurzů. Nejde ani tolik o probíranou 
látku, jako spíš o snahu zapadnout do kolektivu, ne-
být sám, mít téma, o kterém si mohu s lidmi povídat,  
a nezůstat bez nových myšlenkových podnětů.

Právě procvičovanou látku si vyzkoušíme hned 
několikrát a totéž dostanou studenti za domácí 

úkol. Úkoly jsou povinné, nicméně kdo je nesplní, 
není nijak kárán. Snažím si se seniorem, který 
úkol nesplnil, soukromě promluvit, najít problém, 
který se mu nepodařilo vyřešit, a motivovat jej  
k dalšímu studiu.

Na lekce senioři přicházejí i z nich odcházejí 
nadšení. Čím to je? Probíráme látku, která má smy-
sl a k něčemu účastníkům bude. Hodně opakujeme 
a procvičujeme. Vše, co nestihli nebo jim nebylo 
jasné, dostávají ve formě tištěných studijních 
materiálů, takže si nemusejí psát poznámky, které 
zabírají čas pro trénink. A v neposlední řadě si 
zvednou sebevědomí. Věty typu „Já nic neumím“, 

„Tohle nezvládnu“, „Měla bych sedět doma“ apod. 
jsou zakázány pod hrozbou vaření večeře pro lek-
torku na další lekci. Místo toho seniory dostatečně 
chválím, vyzdvihuji před ostatními jejich skvělou 
práci, u každého se snažím najít něco, co by šlo 
pochválit. Ať už oblečení, pečení, svědomitost, 
odpovědi na otázky, kterými prokládám každou 
hodinu, a podobně.

Při tomto vzdělávání jistě hraje velkou roli 
osobnost lektora. Pokud nemáte potřebné nadšení, 
trpělivost a lásku k seniorům, ani se o vzdělávání 
nepokoušejte.

Klasický příklad: sdělím seniorům, že na ně 
vyskočí instalační okno „Chcete provést změny 
v počítači?“ a oni mají potvrdit, že ano. Někdy 
se v jedné skupině třeba čtyřikrát nebo pětkrát 
někdo zeptá, na co má kliknout. Řešením není 
zopakovat: „Teď jsem to říkala“ ani „Máte dávat 
pozor“, ale „Podívejte se na stranu šest, určitě tam 
najdete správné řešení.“ Nestalo se, že by si po 
této nápovědě někdo neporadil. Naopak, problém 
vyřeší sám a připadá si pak schopně a samostatně. 
Zamysleme se nad tím, jak řešíme problémy svých 
prarodičů či rodičů s počítačem. Kolikrát jsme jim 
řekli onu větu: „Ale babi, už jsem ti to říkala asi 
tisíckrát“ a celí otrávení vše raději rychle vyřešili 
za ně, abychom měli pokoj.

Trocha dat: kurzy se v naší knihovně konají dva-
krát ročně. Každý běh se dělí do tří skupin (pokročilí, 
věční začátečníci a úplní začátečníci), kdy každá má 
kapacitu 11 osob, která je vždy naplněna. Jeden kurz 
se skládá z osmi lekcí po 1,5 hodině týdně. Materiály 
na jednu lekci mají zhruba 10 stran A4. U odevzda-
ných úkolů či docházky jsme v obou případech nad 
90 %. V závěru kurzu se koná slavnostní besídka  
s diplomy, občerstvením, které chystají sami senioři, 
hudbou, deskovými hrami, kávou či vínem.

Městská knihovna Ústí nad Orlicí má asi 3,5 
tisíce čtenářů, učebnu vybavenou šesti počítači, 
plátnem a projektorem. Toto zázemí může být 
především pro menší knihovny problémem, který 
se na první pohled zdá nepřekonatelný. Nicméně 
když se chce, všechno jde. Dnes má již převážná 
většina seniorů vlastní notebook (pro příklad: z 11 
osob si 8 nosí svůj přístroj), takže vůbec není po-
třeba mít speciální učebnu. Stačí místnost se stolky, 
židlemi, wifi internetovým připojením a projektor.

Mezi témata, která seniory moc baví a jsou 
velmi žádaná, patří například zpracování fotografií 
(převod do počítače, odstranění červených očí, 
ořez, klonování pozadí – odstranění jevů, které 
fotit nezamýšleli...), tvorba gratulací k různým 
příležitostem (narozeniny, Vánoce…), bezpečnost 

na internetu, cloudové služby, zálohování dat  
a fotografií na internetu, online nakupování  
a platby kartou, Facebook.

Nejkrásnější na celém vzdělávání seniorů 
jsou pro mne změny, které na svých studentech 
pozoruji. Jak se z osamocených jedinců bez 
špetky sebedůvěry stávají senioři, kteří si chtějí 
užívat život, přátelí se, pomáhají svým vnoučatům  
s úkoly do hodin informatiky, už si nepřipadají na 
obtíž a už nemusí otravovat své rodinné příslušníky  
s nekonečnými prosbami o pomoc. Vracím seniory 
do hry a vy můžete taky.

Pozn.: Pro zájemce o fotografie z kur-
zů doporučuji následující odkazy: http://
seniori-uo.blogspot.cz/search?updated-ma-
x=2015-03-08T18:08:00%2B01:00&max-
-results=15&start=75&by-date=false, http://
v i l lonka.rajce . idnes .cz /Zaverecna_hodi -
na_Studenti_Seniorum_II./#DSC_0482.jpg, 
http://villonka.rajce.idnes.cz/Besidka_senio-
ri_11._4._2016/#P4111351.jpg. 

Kontakt na autorku:   
iveta.jansova@knihovna-uo.cz
Web knihovny: http://www.knihovna-uo.cz/

Domácí úkoly v podobě antistresových omalovánek Fotografie z besídky na závěr kurzu

Sdílení knih, sdílení zážitků

Vanda Vaníčková

Podělit se o test nebo domácí úkoly se spolužá-
ky bylo vždycky populární. V poslední době se ale 
čím dál většímu zájmu těší sdílení bytu či domu 

(fenomén Airbnb; www.airbnb.cz), speciálních 
věcí, které nepoužíváte denně (například party stan 
nebo sněhová fréza), ale třeba i knížek.

Půjčit kamarádovi pěknou knihu, kterou jsem 
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přečetl, to jsme dělali už jako děti. Před třiceti lety 
to byl Vinnetou, před deseti Harry Potter, v roce 
2016 Já, JůTuber. Současné možnosti skrze sdílení 
knížek propojují všechny generace, sousedy, ale  
i ty, již se osobně neznají. 

Pár příkladů z praxe:
Výměna knihy na Facebooku. Sociální sítě 

dnes mají „prsty ve všem“. Zmíněná výzva Výmě-
na knihy je jedna z mnoha takto zaměřených inici-
ativ. Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že pocit 
vzrušení a očekávání, jenž doprovází rozbalování 
balíčku s knihou od někoho neznámého, je skvělý. 
Aktuálně mi na stole leží třeba kniha Nokturna 
(Kazuo Ishiguro) nebo Vlci (Nicholas Evans), 
které dorazily z Děčína a okolí Hradce Králové. 
Principem výzvy je řetězové zveřejňování statusu 
s nabídkou zapojení. Kdo z vašich facebookových 
přátel projeví zájem (dá lajk), obdrží adresu, kam 
má zaslat libovolnou knihu. Následně i on zveřejní 
na své zdi informaci o výzvě a zájemcům z řad 
svých přátel pošle vaši adresu.

Kus za kus je pracovní název pro veškeré vý-
měny, jež počítají s tím, že si jednu knihu vezmete 
a jednu místo ní dáte. Kam či kde záleží pouze na 
fantazii tvůrců takových míst. Za příklad Hradce 
Králové uvedu kavárny (někde je „kurz vyšší“ a za 
dvě své knihy si můžete vybrat jednu ze stávajících) 
nebo designové knihobudky / krmítka pro ptáky 
(více na webu: http://ondrejlipensky.com/domains/
ondrejlipensky.com/?portfolio=knihobudky-hra-
dec-kralove). Ano, místo s knížkami je konstru-
ováno tak, aby uspokojilo i okřídlené Hradečany.

Na podobném principu fungují tzv. knihobud-
ky, jež bývají spravovány knihovnami. Konkrétní 
příklady z našeho kraje naleznete v článku Kniho-
budka v Náchodě (pozn.: U nás, číslo 3, ročník 26, 
vyšlo 22. 9. 2016; http://www.svkhk.cz/Pro-knihov-
ny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20160303) 
nebo na webu broumovského kláštera (http://
www.klasterbroumov.cz/cs/v-klasternim-altanu-
-vznikla-). Obvykle si můžete vypůjčit knihu a po 
přečtení ji na stejné místo vrátit. Nikoli spálit, jak 
velí známý americký film s Georgem Clooneym 
a Bradem Pittem. 

Obecně je sdílení knížek perfektní nápad  
a možnost, jak se dostat k novým titulům, rozšířit 
si obzory nebo jen někomu udělat radost. Já osobně 
si procházky k výše zmíněným krmítkům užívám  
a záměrně do nich nosím knížky, kterých by si 
mohli užít i ostatní. Mnohdy mám ale pocit, že 
takhle nepřemýšlí každý jejich návštěvník. Některé 
tituly jsou viditelně nejen z kategorie „retro“, ale  
i kategorie „ať se nám to doma neválí“. U veřejných 
míst, která spravujeme my, čtenáři laici, mávnu 
rukou a řeknu budiž. Vyberu si něco jiného. Ovšem 
u míst, jež jsou pod patronátem knihoven, profe-
sionálů v oboru, je potřeba se takových motivací 
vyvarovat. Nechci nařknout žádnou knihovnu  
z toho, že si z knihobudek (a podobných míst) dělá 
odkládací prostor nebo sbírku nepůjčovaných relikvií. 
Jen chci jako vášnivý fanoušek podobných knižních 
stánků připomenout, že jen sdílení hodnotných (a to 
ne nutně finančně) a atraktivních titulů udrží kniho-
budky v povědomí lidí s pozitivní asociací. V nepo-
slední řadě jim při každé návštěvě vykouzlí úsměv na 
tváři a chuť na čtenářský zážitek. A to přece chceme…  

Pro další inspiraci, co frčí ve světě zážitků  
s knihou, si prohlédněte následující odkazy:

• Knižní variace na fenomén-hru Pokemon Go 
(http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-belgii-
-roste-obliba-hry-v-niz-se-misto-pokemonu-
-hledaji-knihy/1386138)
• Knihoběžník – projekt, jenž spojuje četbu, 
dobrodružství, ale i příběhy knih, které píší 
sami lidé (http://www.knihobeznik.cz/o-

-projekte)

• BookCrossing – celosvětový projekt - pošlete 
svou knížku do světa (http://www.bookcro-
ssing.com/about)

• KnihoBudky – projekt, který změnil nefunkč-
ní telefonní budky na „knihovny“ (http://www.
knihobudka.cz/)

• Kniha do vlaku – starší, ale o nic méně 

hodnotný projekt (http://www.skipcr.cz/ak-
ce-a-projekty/propagace-cetby-a-knihoven/
kniha-do-vlaku-projekt-mestske-knihovny-

-mikulov-a-cd-1)

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz

Náchodská knihobudka na koupališti

Knihy, které můžete poslouchat kdekoliv  
a kdykoliv - to jsou audioknihy!

Alžběta Vorlová

Pojem audiokniha již dnes není velkou nezná-
mou, znají ho ti nejmenší i ti nejstarší. Mluvené 
slovo nás provází snad na každém kroku. K audio- 
knihám si nacházejí cestu zaměstnané hospodyňky 
během úklidu, pracující muži na cestách i mladší 
generace, která se musí popasovat s povinnou lite-
raturou. Poslech audioknih je opravdu pro každého, 
ale i přesto si stále mnoho lidí myslí, že audioknihy 
jsou pouze pro nevidomé a pro malé děti.

Co to vlastně audioknihy jsou? Jedná se  
o namluvené knihy, které mají vždy svoji knižní 
předlohu a jsou umístěny na nějakém nosiči nebo 
v podobě souboru mp3. Nedílnou součástí je inter-
pret, který dá audioknize výslednou podobu - duši  
a také hlas. Jeho výběr je velmi důležitý a často při-
dá audioknize na popularitě a také na zajímavosti. 

Dnes si může vybrat opravdu každý. Fanou-
šek rozhlasových her, populární beletrie, titulů 
pro vzdělávání… Dokonce je možné vybírat si  
z časopisů, které jsou také převedeny do zvukové 
podoby. Audioknihy mají různou délku, takže si 
člověk může zvolit titul i podle toho, kolik má na 
poslech času. Může jít o chvilkový relax, o dobu, 
kterou strávíme na cestě do práce, nebo dlouhou 
jízdu k moři s celou rodinou. Audioknihy mají  
i přes spoustu výše zmíněných výhod i své stinné 
stránky. Ti unavenější se nemusejí dočkat pointy 
příběhu, protože usnou. Ti bdělejší, které příběh 
vtáhne, mohou mít problém zase zcela opačný  
a pak zapomenout na některé své povinnosti. 

Audioknihy je možné si koupit v knihkupectví, 
na různých webech, půjčit v knihovně anebo 
například získat v elektronické podobě třeba na 
Audiotéce.1 Pro mnoho lidí se poslech mluve-
ného slova stane každodenní závislostí. Někdo 
má raději klasická CD, když si je může  seřadit 
hezky na poličku a mít tak vedle tištěných knih 
svoji audioknihovnu, někdo upřednostňuje soubory  
s audioknihami.

Jelikož dnes vznikají audionahrávky podle knih, 
které mají až ke stovkám stránek, vydavatelé se 
odklánějí od klasických CD a raději volí formát 
mp3. Uživatel si pak koupí nebo půjčí méně nosi-
čů a od toho se také odvíjí i cena. Pro ty, kterým 
stačí pouze soubor a chtějí mít audioknihu ihned, 
je nejlepší možností plná tzv. Polička audioknih  
z Audiotéky (vlastní sbírka audioknih, ke které 
může přistupovat uživatel z mobilního telefonu, 
tabletu či počítače). Díky ní může mít zájemce 
audioknihu ihned po zaplacení u sebe nebo 
si třeba poslechnout kapitolu zdarma. Přístup  
k audioknihám tedy mají jak osoby méně technicky 
zdatné, tak i ti, kteří již bez chytrého telefonu nebo 
tabletu nedají ránu. 

V nabídce audioknih je možné vybírat ze zkrá-
cených nebo nezkrácených titulů. Pokud se jedná  
o audioknihy nezkrácené, interpret je načetl od 
začátku do konce. V případě zkrácených audio- 
knih byly vyškrtnuty a vynechány dlouhé popisné 
pasáže, které však nepřipraví posluchače o obsah. 
Různé je to i s hlasy. Jsou audioknihy, které na-
četl pouze jeden člověk, anebo se jich v nahrávce 

1) www.audioteka.cz
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objevuje více, opět záleží na povaze příběhu, vy-
pravěčích a hlavních hrdinech. Interprety v mnoha 
případech doprovází i hudební podkres nebo zvuky.

A jak audioknihy vznikají? Není to nic jedno-
duchého a stojí za tím celý tým lidí. Audioknihy 
mohou vzniknout až tehdy, když mají knižní 
předlohu. Dnes je čím dál tím větší trend vydat 
audioknihu spolu s knižním vydáním. Jak vybrat 
titul, který bude nahrán do zvukové podoby? 
Nápadů je spousta, záleží však na zakoupení práv, 
která jsou nutná pro jeho zpracování. Šéfredaktor 
vybere hlas, interpret si text přečte a nastuduje  
a může se pokročit k práci ve studiu s režisérem. 
Nahrávání audioknihy je z časového hlediska růz-
né, záleží na délce a náročnosti publikace, ale také 
na interpretovi a jeho zkušenostech. V průběhu 
nahrávání vznikají nesprávné zvuky, a proto se 

musí nahrávka vyčistit, sestříhat a upravit  třeba 
přidáním hudebního doprovodu. Pokud se jedná 
pouze o distribuci formou mp3 souboru, je možné 
audioknihu zaslat po zpracování do Audiotéky  
a nemusí se čekat na vylisování na CD. 

V době mezi nahráváním probíhají přípravy 
na vydání, což je například zpracování obálky, 
pořádání marketingových akcí apod.

A co si nejvíce přejí vydavatelé audioknih? 
Aby se jejich titul stal oblíbeným mezi posluchači  
a vyhrál ocenění, jako je Audiokniha roku,2 které 
se každoročně vyhlašuje na veletrhu Svět knihy. 
Hlasuje vždy odborná porota a hlasy mohou přispět 
i zájemci z řad veřejnosti.

Kontakt na autorku: alzbeta.vorlova@audioteka.cz
2) http://www.audiokniharoku.cz/

Nebojte se změn, jděte do toho aneb 
Jak vhodně uspořádat prostory knihovny

Věra Pelcová, Dana Riedlová 
a Helena Gajdušková

Postavení knihovny v současné době není jed-
noduché. Aby ji uživatelé, čtenáři, vzali za svou, 
musí je něčím upoutat, zaujmout. Návštěvníci se 
musí v knihovně cítit pohodlně, „jako doma“. Na 
oblíbenosti se podílí nejen skladba knihovního 
fondu, technické vybavení, služby, ale pravděpo-
dobně nejdůležitější je prostředí knihovny a její 
atmosféra. Tím se může odlišit od jiných institucí, 
které jí „konkurují“. 

Jak na to?
Všichni známe Standard pro dobrou knihovnu1 

a snažíme se přiblížit doporučeným hodnotám. 
Přemýšlíme, jak zlepšovat čtenářské návyky, 
organizujeme řadu akcí, abychom do knihovny 
dostali čtenáře.

Jedním z důležitých momentů, které rozhodují 

o tom, zda čtenáři budou knihovnu navštěvovat, 
je i členění interiéru. Návštěvníci vyžadují také 
určité pohodlí, aby je sedačky netlačily a měli si 
kam postavit kávu. Znamená to, že velmi záleží na 
tom, jak knihovna vypadá a jak je vybavena. To se 
týká i malých venkovských knihoven.

Jak uspořádat interiér, aby byl funkční a každý 
metr plochy účelně využitý? Jak se vypořádat  
s dispozicí i velmi malé knihovny? Pokud máme pří-
ležitost podílet se na změně (např. při rekonstrukci 
knihovny), je vhodné se zamyslet nad řadou věcí.

Co promyslet nejdříve
Snažme se hlavně odstranit problémy, se kte-

rými knihovna dlouhodobě bojuje. Nejčastěji se 
jedná o uspořádání prostoru vyvolávajícího pocit 
stísněnosti – malé místnůstky, obehnané kolem 
stěn regály přecpanými do stropu, nedostatek 
počítačů, málo místa u výpůjčního pultu, absence 
míst k sezení a čtení, chybějící dětský koutek, za-

staralé vybavení typu „každý pes jiná ves“. Část 
knihovního fondu je ve skladu se vším nepotřeb-
ným, knížky jsou zastaralé, ošuntělé, knihovna 
tmavá a nepřívětivá.

Před úpravami je ideální sejít se s architektem 
a popřemýšlet nad „vizí“ nové knihovny. Vyplatí 
se spolupráce s týmem knihovny, knihovníkem, 
obcí, pověřenou knihovnou – víc lidí, víc nápadů. 
Je třeba velmi pečlivě zvážit návaznost jednot-
livých provozů a procesů, uspořádání a uložení 
knihovního fondu (rozmístění regálů; zóna pro 
děti, dospělé, odpočinek).

Nebojme se využít netradiční prostory, knihov-
na pak bude mít jedinečný ráz. Důležitý je i dobrý 
orientační systém, dostatek místa – raději o regál 
méně než „přecpat“ prostor nábytkem. 

Umístění nábytku
Výpůjční pult nemá být bariérou mezi knihov-

níkem a čtenářem. Neschovávejte se před návštěv-
níky, vysokým výpůjčním pultům už odzvonilo! 
Také nesmíme okolní prostor příliš zahltit, ale 
umožnit k pultu volný přístup. U pultu je prak-
tické vyčlenit regál na novinky a vrácené knihy. 
Vhodná je i židlička, kterou uvítají nejen senioři, 
a vy můžete se čtenáři komunikovat „z očí do očí“. 

Pokud to jde, mezi regály nechte velkorysé, 
vzdušné uličky a snadno dostupnou horní i spodní 
polici (může jich být pět až šest nad sebou). Vý-
hodné je mít alespoň jeden dva regály na koleč-
kách, které umožní přizpůsobit místo pro besedu 
či jinou aktivitu.

Regály
Konstrukce regálů, základ knihovnického 

nábytku, by měla být opravdu promyšlená. Vět-
šinou se pamatuje na správnou délku police, aby 
se regál neprohýbal, ale často se chybuje v jeho 
hloubce. Ta bývá předimenzovaná. Úplně postačí 
hloubka na šířku knihy, hlubší působí hřmotně  
a zbytečně ubírá tolik důležitý prostor. Pohlídejte 
si, aby regály neměly „pevná záda“ a byl umožněn 
prostup světla a průhled na druhou stranu. Při 
uspořádání knihovního fondu v každé poličce 

pamatujeme také na cca 20cm rezervu: navodí to 
pocit vzdušnosti a fond bude přehlednější, lépe 
dostupný a bude se s ním i lépe pracovat, např. při 
řazení. Po obsahové stránce můžete zvážit vyčle-
nění některých témat z beletrie – detektivky, mi-
lostné romány, sci-fi, fantasy, westerny, pohádky. 
Naučnou literaturu řadíme nejčastěji podle MDT, 
ale můžeme také dle témat. Novinky vystavíme 
lícní stranou, „face to face“. Knihovna by neměla 
působit jako sklad knih! 

Co nesmí chybět
Určitě nesmíme zapomenout do prostoru začle-

nit odpočinkové a studijní zóny. I v malé knihovně 
se najde prostor pro pohodlné sezení, vyplatí se 
vytvářet „hnízda“, zákoutí – několik židlí a stolek, 
křesílka apod. Je dobré respektovat potřeby všech 
generací (pohovky, lenošky, válecí pytle, polštářky, 
lampičky). Zapomenout nesmíme ani na děti, které 
mají mít vlastní kout, kde na rozdíl od jiných míst 
může být i koberec. Poznámka k podlahové kry-
tině – nejlépe je pořídit omyvatelnou podlahovou 
krytinu, koberec po celé ploše raději ne: hlavním 
důvodem je jeho rychlé opotřebení, následná 
nevzhlednost a složitá údržba. Navíc někteří ná-
vštěvníci musí vždy při vstupu do okobercovaného 
prostoru potlačit nutkání se zouvat. 

Barvy, doplňky
Hodně důležitá je barevnost a útulnost knihov-

ny, výzdoba a doplňky. Barvy volíme spíše světlé 
a teplé, mohou být i výrazné, pokud se použijí 
na správném místě (červená, černá – komiksový 
koutek). Vhodná barevnost stěn se dá použít na 
vymezení funkčních míst v prostoru, případně 
cílových skupin. Barvy tak mohou být použity 
nejen jako dekorace, ale i jako informační prvek.

Světlo
Důležitý je také dostatek světla (centrálního 

i lokálního) a vhodná svítidla, na což se někdy 
zapomíná. Nebojme se centrální osvětlení doplnit 
stojacími i stolními lampami: přinesou nejen lepší 
světlo, ale doladí také „obývákovou“ atmosféru 
v knihovně.1) http://ipk.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf
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Pořádek v knihovně

Než začneme s vylepšováním knihovny, polož-
me si ruku na srdce a podívejme se, jestli by mnoh-
dy nestačilo v knihovně od podlahy vygruntovat, 
vyřadit zastaralý knihovní fond, vyházet zbytečné 
a nepotřebné věci, vhodně vymalovat. (Mnohdy 
obce odloží např. nepotřebný starý monitor či jinou 

„techniku“ právě do knihovny – braňme jim v tom 
a vychovávejme je k vědomí důležitosti knihovny 
pro veřejnost; knihovna se nesmí stát obecním 
skladištěm!) Uklizená, čistotou vonící knihovna 
pak nepotřebuje ani nákladné finance na vylepšení 
interiéru, ale mnohdy stačí dobrý nápad a drobná 
úprava, dokoupení doplňků, barevné sladění vý-
zdoby a za minimum finančních prostředků se dají 

udělat i v malých knihovnách velké divy. 

Přeji všem knihovníkům (a na nich to všechno 
ve spolupráci se zřizovatelem stojí!) chuť „něco“ 
se svou knihovnou provést, navštívit v okolí 
knihovny, které se povedly, a inspirovat se dob-
rými nápady, poradit se s pověřenou knihovnou, 
která pomůže vyhnout se chybám při vybavování  
a rekonstrukci knihoven. Nebojte se změn, i s ma-
lou, často nepatrnou úpravou knihovna prohlédne 
a dostane šmrnc…

Kontakt na autorky:   
vpelcova@mvk.cz, driedlova@mvk.cz,   
hgajduskova@mvk.cz 

Růžďka Střítež nad Bečvou

O knize Kristiánův pohár aneb Jak 
napsat knížku a jak ji vydat

Růžena Matěnová

MATĚNOVÁ, Růžena. Kristiánův pohár. 1. vyd. 
Dobřejovice: Alfa-Omega, 2015. 415 s. ISBN 978-
80-7389-147-3.

Jak jsem se dostala k napsání příběhu
Pocházím ze západní části Krušných hor, kraje 

horských duchů, středověkých dolů, nádherné pří-
rody, ale také kraje zraněného válkou a poválečnou 
nenávistí. Již více než čtvrt století žiji s rodinou 

v Hradci Králové, krásném městě na soutoku řek. 
Ne vždy jsou ale naše sudičky milosrdné: přišly 
nelehké časy a já se v duchu vracela do kraje svého 
dětství a mládí. Začal se rodit příběh… Nápady se 
jen hrnuly. Možnost být stvořitelem, který oživí 
to, co již zemřelo, vymodelovat tváře postavám 
dřímajícím dosud někde v hlubinách fantazie mě 
fascinovala. 

Křídla a realita
Tak jednoduché to ovšem nebylo. O literaturu 

a psaní jsem sice měla zájem od mládí, ale zamě-
řovala jsem se spíše na kratší texty. Musela jsem 
mnohé nastudovat a popřemýšlet, jak námět zpra-
covat. Důležitý byl také pravidelný čas na psaní 
a vůle opravdu každý den psát. A tak se postupně 
vyvíjel příběh o dvou chlapcích, kteří prchají před 
násilným odsunem. Když se jim dostane spolu  
s nečekanou pomocí nabídky, jak aktivně vstoupit 
do boje se zlem, dají jí přednost před nejistou 
přítomností. Nezůstanou však osamoceni, protože 
k boji za záchranu Marky se k nim kromě mnoha 
přátel připojí i bytosti, o kterých dosud slyšeli jen 
vyprávět… 

Po několika letech jsem konečně dopsala. Slav-
nostní chvíle, byť poslední tečkou práce na textu 
zdaleka nekončí. 

Následovaly autokorektury ve vytištěném 
rukopisu. Všechno, co se do textu nevejde a brání 
sevřenosti příběhu, musí pryč, stejně tak je třeba 
přeformulovat nepřesné a nedotažené věty i od-
stavce. Teprve potom jsem přečetla příběh svojí 
rodině. To, co se jeví logické a jasné spisovateli, 
nemusí být jasné čtenáři. Poslední korekturu jsem 
učinila až po delším čase, abych se necítila svým 
příběhem již tak svázaná. Týkala se plynulosti 
jazyka. Při četbě musí příběh hladce téct, neměl 
by se o nic zadrhávat. Zadrhnu-li se já, zadrhne se 
i čtenář, a četba se pak stává zbytečně namáhavou. 

Co s napsaným příběhem
Příběh Kristiánův pohár je hotový. Kdo ale 

vydá (navíc poměrně obsáhlou) prvotinu nezná-
mé autorce? Navíc, když za svou osobou nemám 
žádnou známou literární tvář a nikdo mi nevytváří 
marketing, který je dnes bohužel pro tzv. knižní 
byznys nezbytný? Z oslovených nakladatelství 
nakonec buď neodpověděli, nebo byla jejich odpo-
věď zamítavá. Uspěla jsem teprve u soukromého 
nakladatelství Alfa-Omega, do kterého jsem dle 
propozic zaslala ukázky s anotací a krátkou infor-
mací o sobě. Majitelku nakladatelství PhDr. Věru 
Martinkovou, CSc., text zaujal a zařadila moji 
knížku do edičního plánu na další rok. 

Spolupráce s nakladatelstvím
Byla sepsána autorská smlouva o konkrétní po-

době knihy včetně obálky, ilustrací a výši honoráře 
pro nakladatelství. Následovala spolupráce na od-
borných korekturách: paní Věra Martinková jako 
literárně činná jazyková pedagožka se ukázala být 
velmi precizní a obětavou korektorkou a poradkyní. 
I přes mou snahu odevzdat dobré dílo bylo ještě tře-
ba dořešit celou řadu nedostatků. Přirozeně příběh 
nepředělávala ani neopravovala pravopisné chyby 
(ty by se neměly v rukopise vůbec vyskytovat), ale 
poukázala např. na dvojznačnost některých prvků  
v ději, v pravopise nářečí, úpravě odstavců, nadpisů 
apod. Bylo na mně, abych se nad textem znovu 
zamyslela a opravila, co bylo třeba. Teprve poté 
byla paní Dominikou Jančíkovou a Věrou Martin-
kovou navržena obálka. Zaslaná autorská stranová 

Usměvavá autorka
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korektura již obsahovala i nádherné ilustrace paní 
nakladatelky a po doladění drobných nedostatků 
mohla jít knížka konečně do tisku.  

Jaké to je držet v ruce svou vlastní knížku
Úžasné, jedinečné. Splněný sen, který za všech-

nu tu námahu stál. Přijela jsem si do nakladatelství 
vyzvednout sjednaný počet výtisků. Následovalo 
blahopřání od paní Věry Martinkové a poté rodin-
ná oslava. A také i trocha smutku, že něco velmi 
krásného, byť náročného, právě končí… 

Místo závěru raději přání
Svojí knížce proto přeji, aby si našla čtenáře, 

kteří si ji zamilují. Autorům, kteří se zveřejněním 
svých děl váhají, aby našli nejen dostatek odvahy 
a vytrvalosti, ale také poctivé a obětavé vydavatele, 
kteří se jejich děl s porozuměním, odbornou erudicí 
a s láskou ujmou. 

Doporučené odkazy: 
• http://www.cbdb.cz/kniha-155344-kristianuv-
-pohar-kristianuv-pohar 
• http://www.sckn.cz/ceskeknihy/html/titul.
php?id=78529

• http://www.alfa-omega-cz.com/

Kontakt na autorku: matenova@knihovnahk.cz

Helena Hubatková Selucká

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

Knihovny, které podnikají kroky k zajištění 
rovného přístupu pro lidi se specifickými potře-
bami, se obracejí buď přímo na své čtenáře se 
specifickými potřebami (dále SP), nebo na pří-
slušné organizace, aby společnými silami vytvořili 
přístupnou knihovnu.

Máme-li lidem se SP co nabídnout (fondy, soft-
ware aj.), máme-li možnosti, jak upravit prostory, 
aby se k nám dostali a nenaráželi na každém kroku 
na fyzické bariéry (schody, výstavní panely, úzké 
regály aj.), a máme-li vystavenou nabídku služeb 
pro osoby se SP na webu, mohou si pracovníci 
knihovny gratulovat. Ale musí jít dál. 

Je tu totiž široká skupina lidí, kteří o potřebách 
těchto osob nevědí mnoho a vnímají je spíše 

okrajově. Nejde tu o neznalost, ale o chybějící 
kontakt. Stačí si představit, jak málo lidí se SP 
každý den potkáváme. Můžete sice namítnout, že 
na některých to na první pohled není poznat, ale 
vezmeme-li ty, kteří jsou „typickými“ představiteli 
této skupiny, málokdo se s nimi potkává denně. 
Často nejsou běžnou součástí našeho každoden-
ního života.

A tady nastupuje knihovna, která svými mož-
nostmi – výstavními, vzdělávacími i relaxačními 

- může pomoci snížit nedostatek kontaktu. 
V úvodu bylo napsáno, že pro rovný přístup 

a handicap friendly knihovnu je nutné spolupra-
covat přímo s konkrétními zástupci lidí se SP, 
kteří knihovnu již využívají, nebo nad tím teprve 
uvažují. Zmíněno také bylo, že je vhodná spolu-
práce s organizacemi, které tyto lidi zastřešují.  
A to jak na lokální, tak celostátní úrovni. Určitě se 
vyplatí nezaměřit se jen na jednu z těchto skupin, 
ale vzít to více zeširoka. Více názorů vám udělá 
komplexnější obrázek o problematice, kterou 
knihovna zrovna řeší. Navíc se takto lépe hledá 
kompromis mezi potřebami jednotlivců, skupiny 
a možnostmi knihovny.

Z organizací zastřešujících lidi se zrakovým 
postižením jmenujme třeba SONS – Sjednocená 
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asociace nevidomých a slabozrakých,1 TyfloCent-
rum,2 Tyfloservis.3 O lidi s mentálním postižením 
se stará Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v ČR,4 či Asociace pomáhající lidem  
s autismem.5 Pokud by se knihovna chtěla zaměřit 
na lidi se sluchovým postižením, může se obrátit 
na Českou unii neslyšících,6 Svaz neslyšících a ne-
doslýchavých osob v ČR7 nebo Asociaci organizací 
neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel.8 Lidi  
s tělesným postižením pak zastupuje Liga vozíčkářů9  
či Pražská organizace vozíčkářů.10 Příkladem orga-
nizace, jež zastřešuje různé skupiny osob se SP, je 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.11

Řada organizací má také své pobočky v kraj-
ských i menších městech. Reprezentativní výčet 
můžete najít na webu Informačního portálu pro 
osoby se specifickými potřebami.12

Díky těmto organizacím můžeme nejen využít 
jejich zkušeností, ale leckdy třeba i jejich vybavení 
k přípravě programu či výstavy (např. kompenzač-
ních pomůcek nebo tvorby lidí se SP). Navázat 
může odborná či popularizační přednáška nebo 
konzultace problému s odborníky. Možností je 
řada. Obrátit se knihovna může také na rodinné 
příslušníky lidí se SP, kteří využívají, nebo naopak 
nevyužívají možnosti knihovny, a hledat způsoby, 
jak svou nabídku uzpůsobit jejich potřebám. Ti 
budou rádi za společné setkání s dalšími rodinnými 
příslušníky či bližními, a tak knihovna zdolá další 
pomyslný schod, a to zapojení osob pečujících, kte-
ré velmi potřebují, aby zůstaly součástí „běžného“ 
života a nebyly „jen pečující“. Často je právě péče 
o jejich blízkého pohltí.

Knihovna se ale nemusí zaměřovat jen na při-
blížení světa lidí se SP majoritě. Může to udělat 
i opačně a nabídnout účast na vybraných akcích 
i osobám se SP. A to buď přímou pozvánkou 
konkrétní skupiny či skupin, nebo odkazem na 
propagačních materiálech knihovny. Tam stačí 
uvést informaci, že je akce přístupna např. lidem 
se zrakovým postižením a v případě zájmu je mož-

né kontaktovat konkrétní osobu, která se postará  
o potřebné úpravy a popř. informuje přednášejícího, 
že mezi posluchači budou lidé se SP. Vystupující 
pak bude mít možnost svůj program upravit nebo 
využije jinou osobu, aby provedla potřebné úpravy.

V případě lidí se zrakovým postižením se jedná 
o úpravu tištěných materiálů do černotisku či do 
Braillova písma, komentovanou powerpointovou 
prezentaci či komentovaný film. Pokud chceme 
na běžnou nabídku přilákat lidi se sluchovým 
postižením, může se jednat o zajištění tlumočníka 
znakového jazyka či opatření simultánního přepisu 
z přednášky. U lidí s mentálním postižením se 
jistě vyplatí mít na programu více doprovodných 
předmětů, které téma rozvíjejí (a ocení je určitě 
i majorita); u lidí s tělesným postižením je to 
zejména o připravenosti prostoru a určité „rezer-
vaci vhodných míst k sezení“. Přitom řada výše 
zmíněných úprav je zajímavým zpestřením pro 
všechny účastníky programu. 

Lidé se SP se mohou stát přímými účastníky 
programů v knihovně, mohou prezentovat svou 
činnost, ale také my knihovníci se můžeme stát 
součástí jejich života. A to třeba tak, že se budeme 
účastnit kulturních akcí, které tito lidé v rámci 
činnosti svého zařízení mají. Bývají to často verni-
sáže výstav, plesy, slavnosti či jiné. Zde se dozvíte 
nejvíce o jejich potřebách a stanete se jejich přáteli. 
I když je někdy práce nad hlavu, je dobré přijmout 
pozvání, protože to bude relaxace i pro vás. Vždyť 
právě zde spolupráce nejlépe vzniká. 

Knihovna může mít prostory, vybavení, fondy 
i web. Ale potřebuje taky lidi. Ty, kteří poradí,  
a ty, kteří přijdou. A aby se vraceli, musíme jít  
i my za nimi. Dáme-li to vše dohromady, bude-
me mít více a více handicap friendly knihoven.  
A přiblížíme se k vymezení „rovného přístupu“  
v knihovním zákonu.

Kontakt na autorku: hubatkovaselucka@gmail.com

1) https://www.sons.cz/
2) http://www.tyflocentrum.cz/
3) http://www.tyfloservis.cz/ 
4) http://www.spmpcr.cz/
5) http://www.apla.cz/
6) http://www.cun.cz/ 

7) http://www.snncr.cz/ 
8) http://www.asnep.cz/
9) http://www.ligavozic.cz/ 
10) http://www.pov.cz/
11) http://www.nrzp.cz/
12) http://www.helpnet.cz/ 
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Veronika Janáčková

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Krá-
lové se 19. října 2016 již po osmé předávaly ceny 
nejlepším knihovnicím a knihovníkům Králové-
hradeckého kraje. Slavnostní večer se uskutečnil 
pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje 
Bc. Lubomíra France.

Pozvání přijali 1. náměstek hejtmana RSDr. 
Ing. Otakar Ruml, člen Rady Královéhradeckého 
kraje PaedDr. Josef Lukášek, vedoucí odboru regi-
onálního rozvoje, grantů a dotací Mgr. Ivana Kudr-
náčová a z oddělení kultury a památkové péče Ing. 
Milan Smolík, Mgr. Veronika Janáčková a PhDr. 
Pavel Mertlík. Mezi významnými hosty nechyběl 
ani primátor města Hradce Králové MUDr. Zde-
něk Fink, předseda SKIP ČR Mgr. Roman Gie- 
bisch, Ph.D., a předsedkyně SKIP Východní Če-
chy Bc. Kateřina Hubertová.

Setkání knihovnic a knihovníků je vždy záru-
kou přátelské a pohodové atmosféry v příjemném 
prostředí krajské knihovny. Návštěvníky a další 
významné hosty nejprve přivítala ředitelka Studij-
ní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Eva 
Svobodová. Poté předala slovo moderátorce Mgr. 
Zlatě Houškové a večer se naplno otevřel. 

Důležitým momentem slavnostního setkání 

bylo udělení titulů knihovník/knihovnice Králové-
hradeckého kraje roku 2016. Ocenění byla uděle-
na nejprve v kategorii knihovník/knihovnice malé 
veřejné knihovny. Z každého okresu byla oceněna 
jedna osobnost: Marie Pavelková, Obecní knihov-
na Hlušice (okr. Hradec Králové), Světla Krau-
sová, Místní knihovna Valdice (okr. Jičín), Aleš 
Antoš, Obecní knihovna v Řešetově Lhotě (okr. 
Náchod), Markéta Stonjeková, Místní knihov-
na Olešnice v Orlických horách (okr. Rychnov 
nad Kněžnou), Dana Gregová, Místní knihovna 
Kohoutov (okr. Trutnov). V kategorii knihovník/
knihovnice veřejné knihovny cenu získala Lenka 
Holá z Knihovny města Hradce Králové.1 Připo-
menut byl také úspěch Markéty Tučkové a její 
Obecní knihovny v Batňovicích, která v rámci 
soutěže Vesnice roku získala Cenu hejtmana za 
moderní knihovnické a informační služby. V le-
tošním roce se také knihovně podařilo získat cenu 
Ministerstva kultury ČR v soutěži Knihovna roku 
za systematickou a koncepční práci v oblasti ve-
řejných knihovnických a informačních služeb  
a mezigenerační aktivity v obci.

Všichni ocenění mají společné to, že k běžné 
činnosti knihovníka připojují s velkým zápalem 
a nápaditostí řadu aktivit pro děti i dospělé, ale  
i to, že svoji práci vykonávají s velkým zaujetím  

V Královéhradeckém kraji už známe 
knihovnice a knihovníka roku 2016

Jubilejní XX. ročník Týdne knihoven 
žil poctou knize, touhou poznávat  

a vzdělávat se
Marie Otavová

Ve středu 5. října 2016 ožil celý Objekt spo-
lečné výuky Univerzity Hradec Králové jubilej-
ním XX. ročníkem Týdne knihoven. Univerzitní 
knihovna UHK se do tohoto celostátního projek-
tu, vyhlašovaného Svazem knihovníků a infor-
mačních pracovníků ČR, zapojila vůbec popr-
vé. Letošním hlavním tématem se stala podpora 
vzdělávání a jeho aktivní využití ve volném čase 
a v životě. Zaměření celého ročníku tak harmo-
nizovalo s posláním Univerzity Hradec Králové  
i posláním knihoven. Slavnostní atmosféru navo-
dilo nejen vystoupení pozounérů Historic quartet, 
ale také přítomnost vzácných hostů, kteří při-
šli popřát Týdnu knihoven a knižnímu veletrhu 
úspěšný start. Prorektorka pro tvůrčí činnost Mgr. 
Leona Stašová, Ph.D., ve svém proslovu zmínila 
důležitost souznění hodnotného obsahu s pouta-
vou vnější formou publikací. Náměstek hejtma-
na Královéhradeckého kraje Ing. Karel Janeček 
i primátor města Hradce Králové MUDr. Zdeněk 
Fink popřáli Týdnu knihoven i knižnímu veletrhu 
mnoho spokojených návštěvníků. Královéhra-
decké knihovny, které k Týdnu knihoven každo-

ročně připravují bohatý program, zastoupila od-
borná pracovnice Biskupské knihovny Biskupství 
královéhradeckého Mgr. Martina Dašková, která 
krátce zmínila historii této knihovny a pozvala 
k návštěvě expozice s pozoruhodnými starými 
tisky. Na závěr zahájení byl vzdán hold knize  
a všem, kdo se podílejí na jejím vzniku a výsled-
né podobě. 

Nakladatelství a vydavatelství, jejich knižní 
novinky a poskytované služby

Hlavním záměrem akce bylo zprostředkovat 
co nejširší veřejnosti, akademickým pracovní-
kům, studentům UHK a žákům všech typů škol 
setkání s autory, vydavateli i distributory odborné 
a populárně naučné literatury. Na knižním vele-
trhu se představily téměř dvě desítky vydavatel-
ství a návštěvníci od jejich stánků neodcházeli 
s prázdnou. Pozvání přijala společnost Slovart 
G.T.G., s. r. o., a také Albertina icome Praha,  
s. r. o. Zástupce AiP PhDr. Filip Vojtášek vy-
stoupil s přednáškou „Odborné knihy online. 
Kdykoliv a odkudkoliv“. Dále se na veletrhu 
představila společnost Megabooks CZ, s. r. o., 
Oxford University Press, nakladatelství Fraus,  

1) Medailonky oceněných osobností naleznete také v aktuálním čísle zpravodaje (rubrika Kdo je). 

a radostí a věnují jí svůj volný čas. I díky nim ožívá 
kulturní život v jejich obci.

Slavnostní večer se neomezil na „pouhé“ pře-
dávání cen. V rámci bohatého doprovodného pro-
gramu vystoupila básnířka a spisovatelka Mgr. 
Věra Kopecká, která přednesla několik veršů ze 
svých básní a ukázku z překladu poezie ukrajin-
ského básníka Sergeje Šelkového. Příjemným 
zpestřením setkání bylo hudební vystoupení žáky-
ně Základní umělecké školy Na Střezině Terezie 
Anny Rozsívalové.

Oficiální program byl zakončen vernisáží vý-
stavy 30 let regionálního knihovnického zpravo-
daje ve foyer konferenčního sálu a pro hosty byl 

připraven tradiční raut, o který se pravidelně starají 
a chystají ho samy knihovnice. 

Věříme, že další ročník bude stejně úspěšný 
jako ten letošní. 

Pro zájemce o fotografie ze setkání je na webu 
Krajského úřadu vystavena zpráva: http://www.
kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/
tiskove-centrum/aktuality1/zname-knihovni-
ce-a-knihovnika-kralovehradeckeho-kraje-za-
-rok-2016-95867/. 
 
Kontakt na autorku: vjanackova@kr-kralovehra-
decky.cz

Hosté slavnostního večera Hudební vystoupení Terezie Anny Rozsívalové
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Muzeum knižní vazby v Rožďalovicích  
a workshop „Navrhněte si výzdobu desek své 
knihy“

Během dopoledne proběhlo několik dílen. 
Zájem škol vyzdobit si desky vlastní knihy byl 
opravdu veliký. Samotné setkání s Ing. Pavlem 
Hančarem a prohlídka vazeb vyzdobených sle-
potiskem a zlacením byla pro mnohé velkým im-
pulzem. Zájem nebyl pouze z řad dětí a studentů, 
ale také dospělých a studentů Univerzity třetího 
věku, což nás moc potěšilo.

Výstava karikatur z fondů Památníku národ-
ního písemnictví

V severním respiriu 3. NP proběhla verni-
sáž výstavy výjimečného karikaturisty Františ-
ka Bidla. Výstavu „Homo politicus“ uspořádala 
Pedagogická fakulta UHK ve spolupráci s Pa-
mátníkem národního písemnictví v Praze. Zaha-

jovacího aktu se zúčastnil spolu s proděkankou 
Pedagogické fakulty PhDr. Nellou Mlsovou, 
Ph.D., také ředitel Památníku národního písem-
nictví Mgr. Zdeněk Freisleben.

Netradiční prohlídky Univerzitní knihovny
Během celého dne knižního veletrhu byla mož-

nost účastnit se netradičních prohlídek Univerzitní 
knihovny UHK. Mnozí zjistili, jak přínosná pro ně 
může být nabídka všech dostupných služeb.

Závěrem můžeme konstatovat, že si XX. roč-
ník získal zájem návštěvníků, kteří oceňovali 
jeho programovou nabídku, dobré organizační 
zajištění i možnost setkat se s vydavateli a knižní-
mi distributory i všemi, kdo se na vzniku knih po-
dílejí. Na Týden knihoven i knižní veletrh přišlo 
více než 650 zájemců. Studenti, akademičtí pra-
covníci a vystavovatelé navázali cenné kontakty  
a tato setkání jim nepochybně v budoucnu usnad-
ní práci s odbornou literaturou české a zahraniční 
provenience i cestu za poznáním.

Děkujeme vedení UHK za převzetí partnerství 
při tomto projektu a rovněž děkujeme Králové-
hradeckému kraji i Lesům České republiky, s. p., 
za finanční podporu této akce. Poděkování také 
patří všem návštěvníkům i kolegům knihovníkům 
za zájem o tento projekt. Věříme, že přijmete naše 
pozvání také v roce 2017.

Kontakt na autorku: marie.otavova@uhk.cz
Informace o knihovně na webu univerzity: htt-
ps://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-praco-
viste/Univerzitni-knihovna

s. r. o., Kosmas, s. r. o., knihkupectví Hradec 
Králové, Grada Publishing, a. s., Taita Publishers,  
s. r. o., Garamon, s. r. o., vydavatelství a tiskárna, 
knihkupectví Valhalla - sci-fi centrum, knihovna 
Muzea východních Čech, Expedice F. L. Věka - 
Dr. Ptáček, soukromé vydavatelství. Mezi vysta-
vovateli nechybělo ani nakladatelství Gaudeamus 
Univerzity Hradec Králové. Výpravné publikace 
nabídla Filozofická fakulta UHK a u stánku Fa-
kulty informatiky a managementu UHK si bylo 
možné tituly prohlédnout, zakoupit nebo některé 
unikátní práce získat darem.

Codex gigas lákadlem XX. ročníku Týdne 
knihoven

Lákadlem doprovodného programu byla make-
ta Codexu gigas. Největší rukopisnou knihu světa 
se podařilo zapůjčit z Muzea knižní vazby v Rož-
ďalovicích. „Ďáblova bible“ je opředena tajemství-
mi a záhadami a vznikla pravděpodobně na půdě 
kláštera v nedalekých Podlažicích. Soustřeďovala 
veškeré tehdy dostupné poznání. Vyprávění mistra 
uměleckého knihaře Jiřího Fogla poutalo tak mi-
mořádný zájem, že se opakovalo v průběhu celého 
dne. Přednáška byla provázena řadou dotazů a ná-
vštěvníci odcházeli s mimořádným zážitkem.

Ve výstavním sále měli zájemci možnost pro-
hlédnout si vzácné kožené a pergamenové vazby 
rovněž z dílny Jiřího Fogla a Pavlíny Rambové 
ze Žamberka. Řada prací byla oceněna na prestiž-
ních soutěžích za citlivé zpracování kvalitní usně, 
výtvarně zajímavé řešení vazeb, precizní prove-
dení zdobných prvků a harmonický soulad kniha-
řovy práce s obsahem knihy. Návštěvníci mohli 
obdivovat také vazby Jendy Rejmana, zapůjčené 
z Muzea knižní vazby v Rožďalovicích, nebo se 
potěšit výpravnými koženými vazbami, deskami 
a pouzdry z hovězí kůže od Oldřicha Lánského  
z Hradce Králové.

Biskupská knihovna oslovila unikátními histo-
rickými tisky 

Skutečným magnetem byly vzácné tisky  
z knihovního fondu Biskupské knihovny Biskup-
ství královéhradeckého. Jednalo se většinou o tisky 
ze 16.–19. století. Podle slov vedoucího knihovny 
Mgr. Jiřího Navrátila: „Nejvíce zájmu u návštěvní-

ků vzbudil tisk Knihy kronik s cenzorskými zásahy 
Matěje Antonína Koniáše a kniha věnovaná hraběti 
Sporckovi. V prvním případě se jedná o tři sváza-
né kroniky – Kroniku světa od Johanna Cariona, 
Kroniku českou od Eneáše Silvia Piccolominiho  
a Kroniku o založení země české od Martina Ku-
thena. Kniha je zajímavá tím, že cenzorské zásahy 
osobně prováděl Matěj Antonín Koniáš v roce 1749. 

Z tisků jezuitské provenience lákala návštěvní-
ky kniha P. Gaspara Schottiho Physica curiosa, ve 
které jsou popsány různé divy přírody. Byla vydána 
ve Würzburgu v roce 1667. Návštěvníky zaujal také 
známý Clavis haeresim… - Koniášův Klíč kacířské 
bludy k rozeznání otvírající..., vydaný u Jana Kli-
menta Tybelyho v Hradci Králové roku 1749. 

Z dalších zajímavých titulů byly vystaveny 
např. Perská gramatika, učebnice arabštiny, ba-
rokní modlitební knihy, knihy vydané v Hradci 
Králové u Jana Hostivíta Pospíšila a jeho ná-
stupců.“

Přednášky a dokumenty v mediální studovně
V mediální studovně probíhaly přednášky  

a promítání dokumentů. Velkou pozornost si 
získalo vyprávění režisérky Mgr. Pavly Petráko-
vé-Slancové, která představila snímek „Mraky 
Zdeňka Milera“ a následně dokument o Zdeňku 
Mézlovi. Vyprávění i filmové setkání s oběma 
výtvarníky se setkalo s takovým úspěchem, že 
byla autorka požádána o opakování. Přednáška 
PhDr. Čestmíra Brandejse k 700. výročí narození 
českého krále a císaře Karla IV. si rovněž získala 
mimořádný zájem posluchačů. Doc. Václav Šplí-
chal se zabýval otazníky kolem orlickohorského 
sklářství a pomocí ukázek prezentoval produkci 
2. poloviny 19. století. Zmínil se také o průzku-
mu, který intenzivně probíhal v Orlických horách, 
a o expozicích, které byly vytvořeny. Mistr kni-
hařského řemesla Jiří Fogl hovořil o dokumentu 
Z. Hradeckého o zhotovení makety Codexu gi-
gas. Ze záběrů bylo patrné, kolik úsilí a řemeslné 
zručnosti tento náročný projekt vyžadoval. Ing. 
Jiří Slavík prezentoval výsledky svého průzkumu 
věnovaného královéhradecké pevnosti. Program 
v mediální studovně byl velmi pestrý a zúčastni-
lo se ho na 200 návštěvníků; dvě přednášky byly 
překládány do znakového jazyka.

Mgr. Martina Dašková z Biskupské knihovny před-
stavuje vzácné tisky, fot. Marie Otavová

Závěrečná zpráva ze 40. semináře 
knihovníků muzeí a galerií AMG ČR, z. s.

Ivana Nývltová a Štěpánka Běhalová

Ve dnech 13. až 15. září 2016 se v Muzeu vý-
chodních Čech v Hradci Králové sešli účastníci 
jubilejního 40. semináře knihovníků muzeí a ga-
lerií. Třídenní seminář uspořádala Knihovnická 
komise Asociace muzeí a galerií ČR (dále AMG) 

ve spolupráci s hostitelskou organizací. Muzeum 
východních Čech (dále MVČ) v čele s ředitelkou 
instituce Mgr. Naďou Machkovou Prajzovou, 
Ph.D., a hlavní organizátorkou Ivanou Nývlto-
vou, knihovnicí Společenskovědní knihovny, při-
vítalo celkem 115 účastníků. Součástí semináře 
byl odborný program, valná hromada členů Kni-
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zelo společné fotografování. Garant odpoledního 
bloku Mgr. BcA. Radomír Slovik připravil pro 
posluchače pestrou nabídku příspěvků vztahují-
cích se k zadanému tématu. S příspěvky vystoupi-
li Ing. Hana Paulusová, doc. Ing. Michal Ďurovič, 
Mgr. Ivan Kopáčik, MgA., Barbora Bartyzalová, 
Ondřej Lehovec a Milana Vanišová. Praktickými 
ukázkami drobných oprav tisků přispěly Ing. Pet-
ra Vávrová, Ph.D., a Dana Hřebecká.

Bezprostředně po odborném programu násle-
dovaly komentované prohlídky historického jádra 
Hradce Králové zakončené odbornou exkurzí do 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Čtvrteční dopoledne bylo tradičně věnováno 

odborným exkurzím, při nichž účastníci navštívi-
li Knihovnu města Hradce Králové nebo hospitál 
Kuks se zdejší nově uloženou knihovnou.

Příspěvky ze semináře jsou k dispozici na: 
http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-
-amg/komise/knihovnicka-komise/prispevky-ze-
-seminaru/40-seminar-hradec-kralove-2016. 

Kontakt na autorky: i.nyvltova@muzeumhk.cz, 
behalova@mjh.cz
Informace o knihovnické komisi na webu AMG 
ČR: http://www.cz-museums.cz/web/amg/orga-
ny-amg/komise/knihovnicka-komise
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hovnické komise AMG ČR s volbami, odborné 
exkurze do knihoven v Hradci Králové a hos-
pitálu Kuks. Zvláštní pozornost byla věnována 
kulatému 40. výročí konání semináře knihovníků 
muzeí a galerií a propagaci práce Knihovnické 
komise AMG ČR.

Setkání zahájila v úterý odpoledne ředitelka 
hostitelské instituce. Oficiální a čestné hosty při-
vítala předsedkyně Knihovnické komise PhDr. 
Štěpánka Běhalová, Ph.D. Poté účastníky se-
mináře pozdravili oficiální hosté - Mgr. Blanka 
Skučková, vedoucí oddělení knihoven Minister-
stva kultury ČR, Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., 
předseda SKIP ČR, a Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., 
předseda AMG ČR. V průběhu úvodní části byly 
jmenovaným oficiálním hostům semináře, dále 
přítomným čestným hostům komise, zástupcům 
institucí spolupracujících s komisí a zástupcům 
firem, které setkání knihovníků muzeí a galerií 
finančně podpořily, předány pamětní listy s kni-
hou Osobnosti královéhradeckých kancionálů, 
vydanou MVČ. Mezi obdarovanými byli tito 
čestní hosté komise: PhDr. Anežka Baďurová, 
Mgr. Jana Čerešňová, PhDr. Vít Richter, Ri-
charda Svobodová, Mgr. Zuzana Tichá a PhDr. 
Helga Turková. Ze zástupců spolupracujících 
institucí podpořili seminář svou přítomností: 
Mgr. Eva Svobodová, ředitelka Studijní a vě-
decké knihovny v Hradci Králové, PhDr. Eva 
Svobodová, vedoucí Souborného katalogu NK 
ČR, PhDr. Jindra Pavelková, zástupkyně ředitele 
Moravské zemské knihovny v Brně, Mgr. Martin 
Sekera, Ph.D., ředitel Knihovny Národního mu-
zea, PhDr. Lenka Veselá, vedoucí knihovědného 
oddělení Knihovny Akademie věd ČR. Pamětní 
listy a knihy byly s poděkováním předány též zá-
stupcům těchto firem: AiP Beroun, Ceiba, Cos-
motron, Emba, KP-SYS a LANius.

Úvodní odborný blok byl věnován 40. výročí 
semináře. Předsedkyně komise spolu s místo-
předsedkyní Mgr. Alenou Petruželkovou při-
pravily příspěvek s názvem Knihovnická komise 
ve 21. století – tradice a perspektiva, který ob-
sahoval zamyšlení nad činností komise. Krátký 
historický přehled čtyřicetileté činnosti komise 
připomenul zásluhy významných představitelů 
komise, zhodnotil její činnost a nastínil mož-

nosti budoucího rozvoje. Následovala přednáška 
PhDr. Víta Richtera Koncepce rozvoje knihoven 
a novela knihovního zákona.

Po přestávce proběhla valná hromada Kni-
hovnické komise, na níž její předsedkyně nejprve 
předložila zprávu o činnosti komise v uplynulém 
roce. Zpráva byla schválena hlasováním, stejně 
jako navržení zástupci jednotlivých krajů a insti-
tucí. Dále proběhly volby předsedy, místopřed-
sedy a tajemníka na léta 2016 až 2019. Veřejným 
hlasováním byla na léta 2016 až 2019 zvolena 
předsedkyně PhDr. Štěpánka Běhalová, místo-
předsedkyně Mgr. Alena Petruželková a tajem-
nice Mgr. Iveta Mátlová. 

Slavnostní večerní společenské setkání uvedl 
blok vzpomínkových příspěvků nazvaný Od Tep-
lic (1973) do Hradce Králové (2016), jehož úvod-
ní vtipnou prezentaci připravila Mgr. Iveta Mát-
lová s kolegou Mgr. Petrem Součkem. Prezentaci 
doplnily autentické vzpomínky pamětnic, eme-
ritních předsedkyň Knihovnické komise, PhDr. 
Helgy Turkové a PhDr. Jarmily Okrouhlíkové,  
a vzpomínky na kolegy a osobnosti komise PhDr. 
Jaroslava Vrchotku, PhDr. Karla Bezděka, Hele-
nu Hájkovou, PhDr. Evžena Lukeše a Jaromíra 
Macka. Příjemná a přátelská atmosféra jubilejní-
ho večera pokračovala i během prohlídky expozic  
a výstav v hlavní budově MVČ v Hradci Králové. 

Středeční odborný program byl rozdělen do 
dvou bloků. Dopoledne bylo věnováno aktuální 
knihovnické problematice – novým pravidlům 
RDA a dosavadním zkušenostem s jejich použí-
váním, Celostátnímu adresáři knihoven (CADR) 
a oborové bráně ART. Ředitel Knihovny Národ-
ního muzea Mgr. Martin Sekera, Ph.D., informo-
val přítomné o nové možnosti odborných stáží 
pro pracovníky muzeí a galerií v Národním mu-
zeu. PhDr. Jaroslava Kašparová, Ph.D., a PhDr. 
Richard Šípek, Ph.D., vyzvali knihovníky z mu-
zeí a galerií ke spolupráci na zajímavém projektu 
Provenio. Blok zakončila vystoupení zástupců fi-
rem LANius, KP-SYS, AiP Beroun a Cosmotron 
Bohemia, kteří seznámili přítomné s novinkami 
ve svých nabídkách. 

Odpolednímu bloku Restaurování a konzer-
vace fondů v knihovnách muzeí a galerií předchá-

Společná oficiální fotografie účastníků semináře, 
fot. Miroslav Beneš

Závěrečná exkurze účastníků semináře do hospitá-
lu Kuks, fot. Miroslav Beneš

Hradecké hudebně-knihovnické zastavení 

Šimona Šimonová

Poprvé po přestěhování do nové budovy ve 
Wonkově ulici hostilo hudební oddělení Knihov-
ny města Hradce Králové své kolegy z veřejných 
i odborných hudebních knihoven České republi-
ky. Seminář Východočeská hudba starých časů, 
pořádaný ve dnech 20.-21. 9. 2016 za podpory 
SKIP ČR1 a SKIP Východní Čechy, byl spojen 
s profesním zasedáním České národní skupiny 
IAML.2

Dvoudenní setkání koncipovali hostitelé jako 
spojení přednáškových sekcí, profesní výměny 
zkušeností a dalšího doplňkového programu.

K obohacení hudebních vědomostí organi-
zátoři oslovili odborníky z Univerzity Hradec 
Králové (prof. PhDr. Stanislava Bohadla, CSc., 
a PhDr. Danu Souškovou, Ph.D.). Neopomněli 
ovšem ani stranu muzejní a o spolupráci požádali 
kolegyně PhDr. Jaroslavu Pospíšilovou z Muzea 
východních Čech a Mgr. Věru Doležalovou z Vý-
chodočeského muzea v Pardubicích. 

1) Svaz knihovníků a informačních pracovníků
2) International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres – Mezinárodní asociace 

hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek
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V souladu s názvem semináře předávali před-

nášející svým posluchačům informace o výraz-
ných osobnostech a kulturních počinech hudební 
renesance, baroka a klasicismu. Představen byl 
renesanční skladatel Pavel Spongopeus Jistebnic-
ký, jehož práce jsou zachovány i v hradeckých 
kancionálech. Období baroka zastoupili Antonio 
Draghi a Bohuslav Matěj Černohorský, skladate-
lé a hudebníci působící ve východních Čechách či 
zde publikovaní, a řeč byla také o Peruzzi-denzi-
ovské opeře. Jedna z přednášek se rovněž zamě-
řila na rod Stamiců, jenž působil na Pardubicku  
a je zástupcem hudebního klasicismu.

Východočeské muzeum umožnilo účastníkům 
nahlédnout do překrásných vazeb i stran Franuso-
va kancionálu a Královéhradeckého speciálníku 
– dobových zpěvníků, vytvářených na zakázku za 
nemalých finančních nákladů. Možné bylo také 
zhlédnout „české speciality“ - rorátníky (soubory 
mariánských zpěvů) a další rukopisy i prvotis-
ky, které jsou krásným svědectvím významného 
postavení, jež mělo hudební a literární umění  
v předchozích dobách.

Odpočinkovou částí programu byl zájezd na 
východočeský hospitál Kuks, barokní skvost, kte-
rý díky stavebním úpravám nádherně zářil v pod-
zimním slunci. Ten nabídl nejen procházku po 
interiérech, zklidnění duše barokním přístupem  
k lidskému životu i k jeho pokračování po smrti, 
která je pro všechny, chudé i bohaté bez rozdílu, 
spravedlivá, ale i zajímavou expozici Národního 
muzea, která byla věnována historii lékáren.

Krásným dozvukem barokního naladění pak 
byla procházka podzimně voňavým kuksovským 
lesním areálem se sochami Matyáše Bernarda 
Brauna, označovaným také jako Betlém.

Společenský večer prvního dne patřil hudbě 
současné, především jazzu a swingu. O zpěv se 
postarala jedna z kolegyň – knihovnice z pořáda-
jící organizace.

Zasedání České národní skupiny IAML se 
uskutečnilo druhý den. Důležitým úkolem setkání 
byla transformace na spolek se všemi náležitost-
mi a hlasováními, které tento administrativní po-
čin vyžaduje. Po schválení a volbě předsednictva 
byli členové informováni o průběhu a výstupech 
z letošního mezinárodního zasedání hudebních 
knihoven v Římě.

Pražští kolegové také přítomné informovali  
o vývoji databáze RILM3, probíhajících jedná-
ních k nově digitalizované německé hudební 
encyklopedické databázi MGG Online4 a jejímu 
možnému začlenění a využití v rámci konsorciál-
ního zakoupení.

Diskuze skupiny v závěru setkání přinesla po-
třebu prezentovat zájmy, problémy a bolavá mís-
ta konkrétních knihoven na dalších podobných 
akcích hudebních knihovníků. Na nich je nyní 
vymyslet a doporučit svému spolku další podobu 
setkávání, která by pomohla rozvíjet někdy tro-
chu opomíjenou hudební sekci českých knihoven.

Kontakt na autorku: simonova@knihovnahk.cz
Více o skupině: http://wwwold.nkp.cz/iaml/

Manéž plná nápadů aneb Knihovnická  
dílna v Jičíně podvacáté 

3) Répertoire International de Littérature Musicale. Jedná se o nejvýznamnější a nejrozsáhlejší bibliografický 
zdroj zaměřený na odbornou literaturu o hudbě. Databáze je přístupná přes EBSCO. 

4) Musik in Geschichte und Gegenwart 

Prohlídka kancionálů v Muzeu východních čech Přednáška prof. PhDr. Stanislava Bohadla, CSc.

Eva Kordová

Mám srdce a duši plné vzpomínek, zážitků  
a pokory. Nevím, zda dokážu vyjádřit vše tak, jak 
bych si opravdu přála a jak to cítím. 

Název letošní Dvacáté knihovnické dílny  
v Jičíně byl zvolen pořádající knihovnou velmi 
výstižně. Ano, devatenáct let setkávání knihovnic 
bylo skutečně vždy manéží plnou nápadů. Pro nás 
všechny, které jsme je zažily, to byl obrovský dar  
a sdílení společného zájmu. Přály jsme si přinést do 
své profese co nejvíce dobrých nápadů a posunout 
vpřed práci s dětským čtenářem v oblasti výchovy 
ke čtenářství. A kde se to opravdu bohatě naplni-
lo? Ve městě pohádky, ve městě Václava Čtvrtka 
a dalších významných literárních osobností, ve 
městě s úžasnou vstřícnou atmosférou a vynika-
jící knihovnou. Díky ředitelce Lídě Košťálové  
a celému kolektivu knihovny, díky zapálení všech 
lektorů a účastníků měl každý ročník svou vlastní 
a neopakovatelnou atmosféru. Každý ročník byl 
studnicí nápadů, vzájemného sdílení a obohacení. 
Vždy počátkem měsíce září byl devatenáct let sym-
bolicky zahajován školní rok naší práce s dětským 
čtenářem tímto zcela ojedinělým „inspiromatem“. 
Po Lídě Košťálové převzala štafetu knihovnických 
setkávání Jana Benešová. Jana stála od počátku  
u zrodu jičínských literárních pohádkových soutěží. 
Legendární pohádkový oříšek, největší ocenění pro 
nadaného autora, putoval z jejích rukou a dával 
radost a chuť psát mnoha dalším dětem. Knihov-
nické dílny dále pokračovaly a staly se významnou 
součástí nabídky v činnosti Klubu dětských kniho-
ven Svazu knihovníků a informačních pracovníků.

Manéž plná nápadů a rok 2016. Na začátku této 
jubilejní dvacáté dílny bylo hlavně vzpomínání. 
Vzpomínání kolegyň, které stály přímo u vzniku 
této knihovnické tradice setkávání a vzájemné 
inspirace. Zazněly vzpomínky opravdu vzácné, 
krásné, výstižné a dojemné: Bobina Blažková, 
Alenka Pospíšilová, Hana Langrová, Iva Vávrová, 

Zlata Houšková a další. Cítila jsem velké dojetí  
a pocit sounáležitosti. Cítila jsem obdiv za ty roky 
tvořivého úsilí. 

Ale jak bylo také řečeno ve vzpomínkách Ale-
ny Pospíšilové: vše souvisí se vším. Vzpomínání 
navazuje na současnost a tradice dává impulsy 
do budoucnosti. Proto se Manéž plná nápadů, 
Knihovnická dílna roku 2016, otevřela podvacáté 
nám všem s dalším bohatým programem. Vedle 
kolegyň, které přijely do Jičína již mnohokrát, jsem 
se ráda seznámila s řadou mladých knihovnic, které 
přijely, tak jako my na počátku, plné dychtivosti 
a mladého elánu. A věřte, že bylo co nabídnout  
a předat dále. 

Ředitelka knihovny Jana Benešová pozvala 
všechny zúčastněné také na malou retro výstavu, kte-
rá připomínala knihovnické dílny slovem i fotografií.

Odpoledne prvního dne bylo ve znamení Vý-
pravy za město pohádky aneb Vracíme se na 
místo činu. Znamenalo to cestu vlakem jednu 
stanici za Jičín do Valdštejnské lodžie. Zde již 
čekal místní kastelán Jiří Vydra a jeho kolega Petr 
Nikl. Pro účastnice byla připravena výtvarná dílna 
na téma Vysněná krajina. Následoval výstup na 
nedaleký Zebín. Počasí bylo nádherné a všeobecná 
dobrá nálada prozářila celé odpoledne.

Večerní program byl stejně příjemný a všem 
se velmi líbil. Pořad nazvaný Krotitelé bez biče 
v podání Přemysla Ruta a Markéty Potužákové byl 
velkým uměleckým zážitkem. 

Druhý den Knihovnické dílny byl hned  
v úvodním bloku velmi inspirativní. Seminář 
Dity Nastoupilové z nakladatelství Thovt na 
téma možnosti rozvoje čtenářské gramotnosti 
se zaměřením na čtenářské dílny dal mnoho in-
spirativních podnětů. Další zástupce nakladatelství 
Thovt Radana Sedláčková, autorka motivačních 
her na podporu čtení, uvedla řadu zajímavých knih 
z jejich produkce.

V odpoledním programu představil nejdříve 
Michal Zwinger učební nástroj nové generace 
pod názvem Včelka. Tato online aplikace pro děti, 
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která byla vytvořena na základě poradenské pra-
xe, umožňuje připravit individuální sadu cvičení 
pro každého čtenáře s ohledem na jeho aktuální 
dovednost čtení. Přípravou a realizací se zabývali 
odborníci na výuku čtení a tato aplikace byla již 
testována téměř ve 260 školách. 

V dalším odpoledním bloku byla představena 
přehlídka vypravěčů pod názvem čteme všichni, 
vypráví jen někdo. Tato přehlídka vznikla také 
v Jičíně a dnes má již za sebou třináct ročníků. 
Tradice vyprávění příběhů vlastních i získaných 
z knih je další formou výchovy ke čtenářství, ale 
také vede děti ke schopnosti převyprávět příběh 
a oslovit posluchače. U zrodu této přehlídky 
stáli Alenka Pospíšilová, paní spisovatelka Marie 
Kubátová a spisovatel Zbyněk Malinský. Jsem 
ráda, že mohu i nadále v této aktivitě pokračovat. 
Knihovnice Věra Trybenekrová tuto přehlídku také 
pořádá a oblastní kolo přivádí do jičínské knihovny 
vždy nové a nové vypravěče z regionu. Své umění 
ve vyprávění příběhů předvedli mladí vypravěči  
z Jičína a Turnova. 

Odpolední program pokračoval přednáškou 
a dílnou Zlaty Houškové. Pod názvem Co ještě 
patří do dětské knihovny hledaly knihovnice 
možnosti a hranice práce dětských oddělení ve 
veřejných knihovnách. Inspirativní závěry vedly 
k zamyšlení, čím je možné ještě obohatit práci  
s dětským čtenářem. 

Na Knihovnických dílnách se nejen intenziv-
ně pracuje, ale také je dán prostor k večernímu 
setkávání. Také letos proběhlo v přátelské  
a neopakovatelné atmosféře vzájemného obohace-
ní. Jubilejní dílna měla slavnostní večer ve znamení 
nakladatelství Albatros, které je dlouholetým 
kmotrem dětského oddělení jičínské knihovny. 
Bylo vzpomenuto osobnosti spisovatele a pohád-
káře Václava Čtvrtka u příležitosti 105. výročí jeho 
narození. Vzpomínka zazněla z velmi povolaných 
úst spisovatele Z. K. Slabého a byla velmi osobní. 
K příjemné atmosféře večera přispěl také Ondřej 
Müller, programový ředitel nakladatelství Albatros, 
který byl častým hostem na řadě Knihovnických 

dílen. V průběhu večera byla slavnostně otevřena  
v prostorách knihovny nová Galerie Václava 
čtvrtka, kterou výtvarně obohatil akademický 
malíř a ilustrátor Jiří Fixl. Všichni přítomní po-
přáli nové galerii mnoho nadaných a úspěšných 
mladých malířů a výtvarníků. Paní ředitelce Janě 
Benešové nechyběli při této slavnostní chvíli 
pomocníci, známé pohádkové postavy Jičína 
Rumcajs a Manka. Knihovně Václava Čtvrtka bylo 
zároveň popřáno, aby byly brzy otevřeny nově 
zrekonstruované prostory této kulturní instituce.

Dvacet let trvání Knihovnických dílen bylo také 
důvodem k oslavě v další části večera při přátelském 
posezení v prostorách dětského oddělení knihovny. 
Všechny zručné kolegyně, které si zhotovily zvířecí 
masku, se takto ozdobeny společně vyfotografovaly. 
Dále z rukou ředitelky přijaly pamětní listy za svou 
účast mnohé kolegyně, které do Jičína přijížděly kaž- 
dý rok. Inu, řečeno podle názvu vzpomínek Bobiny 
Blažkové – Dobří holubi se vracejí.1 K příjemné  
a rozverné náladě večera přispělo již tradiční pohoš-
tění jičínských knihovnic stejně tak jako loutkové 
představení naší umělkyně a novopacké ředitelky 
knihovny Stáni Benešové.

Třetí den Knihovnické dílny byl skutečným 
zážitkem díky poslední přednášce psychologa, 
psychoterapeuta a publicisty Jeronýma Klime-
še. Téma Psychologické pozadí pohádek bylo  
v jeho podání velmi zajímavé a přednáška vycházela  
z životních zkušeností a příběhů.2

Manéž plná nápadů byla touto přednáškou zcela 
naplněna a přiblížil se závěr. Mnohé účastnice již 
spěchaly na své spoje směrem domů. Část zůstala 
ještě na setkání u kávy a v manéži, obrazně řečeno, 
pomalu zhasla světla. 

Co říci na závěr? Myslím si, že je třeba hluboce 
smeknout před pracovním nasazením kolektivu 
jičínské knihovny. Poděkovat za jako vždy pří-
jemnou, přátelskou a domácí atmosféru a péči. 
Děkujeme moc za Manéž plnou nápadů roku 
2016. Dvacátá knihovnická dílna byla opět velmi 
úspěšná. A víte proč? 

Když se narodí myšlenka, je někdy dlouhá cesta 
k její realizaci. Nesmějí chybět pevné základy.  
A ty tvoří chuť něco posunout dále; píle, trpěli-
vost, zapálení, ale také dobré zázemí. Bez dob-
rého zázemí není nic. Všem dobrým myšlenkám  
a nápadům těch dvaceti manéží – Knihovnických 
dílen - dala to nejlepší zázemí a směr knihovna  

v Jičíně. Děkujeme!

Fotografie z akce jsou k dispozici ve fotogalerii 
knihovny: http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz.

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

Slavnostní večer a otevření galerie V maskách Petra Nikla

1) Pozn.: Autorka odkazuje na článek „Dobří holubi“ se vracejí – letos to bude již po dvacáté od Boženy Blažko-
vé, který vyšel v 1. čísle zpravodaje U nás roku 2016.

2) Video z přednášky J. Klimeše Psychologické pozadí pohádek je k dispozici na YouTube: https://www.youtube.
com/watch?v=YlX0mfldcuE

Knihovnický zájezd po Jičínsku 

Andrea Součková

Zajímá vás, jak to vypadá v jiných knihov-
nách? S jakými problémy se potýkají vaši sou-
sedé? Zda mají dostatek čtenářů a chodí jim do 
knihovny i děti a mládež? Co pořádají za akce? 
Na všechny tyto otázky a mnohé další odpověděl 
knihovnicím (i knihovníkům) jičínského okresu 
zájezd, který v pátek 30. září 2016 uspořádal úsek 
regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka  
v Jičíně. Organizace zájezdů patří mezi již tradič-
ní služby metodického oddělení jičínské knihov-
ny1 a zájemci tak měli možnost již po několikáté 
nahlédnout do profesního života svých kolegyň  
a kolegů a zjistit, jak to dělají jinde.

První zastávka patřila Místní knihovně  
v Bystřici. Ve zpravodaji U nás jsme vás již  

o této knihovně informovali,2 přesto si zaslouží 
malou rekapitulaci. Knihovna sídlí v budově spo-
lečně s mateřskou školou. Místnost v přízemí, jež 
náleží „knižnímu království“, působí velmi čistě 
a moderně, v nedávné době totiž prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí. Vybavení je nové a svěží. Za samo-
zřejmost je dnes považován počítač s tiskárnou. 
Knihovna je také nově vybavena dataprojekto-
rem, který se podařilo získat díky dotačnímu pro-
gramu VISK. Pohodlné sedačky jistě ocení neje-
den čtenář. Regály na knihy jsou opatřené sklem. 
Toto řešení působí nejen esteticky, ale má i své 
praktické výhody, neboť se tolik nepoškodí knihy. 
Velkou část fondu tvoří výměnný fond z Jičína. 
Knihovna je laděna do optimistických světle ze-
lených barev a stejně tak i její webové stránky.3 
To, že knihovna dbá o správnou propagaci, doka-

1) Pozor: úsek regionálních služeb Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně informuje knihovníky ze svého okresu  
o novinkách nejen na webu Informace pro knihovny, ale nově také na Facebooku pod stránkou Knihovny Jičínska!

2) Viz článek Knihovna Bystřice v novém kabátě! v 3. čísle roku 2015, dostupný je také z: http://www.svkhk.cz/
SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20150303.pdf

3) http://knihovnabystrice.webnode.cz/
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zuje i na Facebooku. Knihovna má také své logo. 
Významná podpora od obce je zkrátka patrná na 
první pohled. Tento dojem výrazně podpořila  
i místostarostka obce Marie Konůpková, která 
přišla „účastníky zájezdu“ přivítat. Mezi hostiteli 
byla také zástupkyně knihovnice Lenka Pacltová. 
Je vidět, že bystřická knihovnice Anna Martinko-
vá v tom není sama, a když je potřeba, vždy najde 
mnoho ochotných pomocníků. Obě pracovnice 
knihovny mají vřelý vztah k dětem, vždyť jed-
na z nich dokonce učí v místní mateřské školce,  
a tak se již pustily do organizování řady akcí, kte-
ré ocení zejména malí návštěvníci. 

Dalším významným bodem výletu byla 
Městská knihovna Libáň.4 Organizátorky zá-
jezdu prozíravě zvolily různé typy knihoven, aby 
měli knihovníci možnost vidět jak knihovnu na 
vesnici, tak i ve městě a navzájem je porovnat. 
Knihovnice Lucie Hlaváčková přítomné proved-
la knihovnou a seznámila je s jejími aktivitami. 
Pro širokou veřejnost pořádá nejrůznější vzdě-
lávací a kulturní akce. Ovšem, jak sama dodala, 
nejnavštěvovanější jsou cestopisné přednášky  
a besedy a ty se také setkávají s největším úspě-
chem. V době naší návštěvy byla v půjčovně 
umístěná listina, kde bylo možno podpisem pod-

pořit libáňskou borovičku a přičinit se o to, aby 
se stala vítězkou v soutěži Strom roku 2016. Jak 
jsem později zjistila, borovička se bohužel na 
předních příčkách neumístila. Přesto Libáňští 
nemusejí věšet hlavu, protože spolupráce v obci, 
jak se zdá, funguje. Knihovna se zapojuje do ak-
tivit obce a podpora je vidět i na druhé straně. Pro 
organizaci nejrůznějších akcí využívá paní kni-
hovnice obřadní síň městského úřadu, umístěnou  
v téže budově pouze o patro výš. Návštěvníci 
akcí jistě oceňují dostatek prostoru i krásné dře-
vořezby místního umělce, které jsou zde k vidění. 

Poslední bod programu patřil návštěvě barok-
ního zámku v Dětenicích. Knihovníci si mohli 
vybrat, zda dají přednost prohlídce zámku, nebo 
raději navštíví jubilejní výstavu české výtvarnice 
Emmy Srncové. 

Fotografie, a dokonce i video ze zájezdu 
lze najít na: http://knihovnajicin.rajce.idnes.
cz/30._9._Tematicky_zajezd_po_knihovnach_
regionu/, http://knihovna.jicin.cz/videa.html.

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/

4) Knihovnu naleznete na: http://www.knihovnaliban.webk.cz/

Na návštěvě v bystřické knihovně Skupinová fotografie v Dětenicích

Zajímavosti z knihovnické 
dílny v Praze

Jana Sehnalová

Ve dnech 10.-11. října 2016 se konala knihov-
nická dílna, jež se tradičně uskutečnila v Městské 

knihovně v Praze. Program byl velmi bohatý. 
Pokusím se vám zprostředkovat alespoň několik 
informací a myšlenek, které mě oslovily a zaujaly. 

Mgr. Zlata Houšková hovořila o knihovnickém 

vzdělávání mimo školy. Současná situace je podle 
ní nepřehledná a nekoordinovaná. Mnoho vzděláva-
cích akcí se koná v jednom termínu, často se sejdou 
i čtyři v jednom dnu. Semináře jsou během roku 
nerovnoměrně a nepravidelně rozložené. Velkým 
množstvím akcí jsou knihovníci přehlceni. Špatně 
se orientují v nabídce, a nakonec ztrácejí zájem  
o zvyšování kvalifikace i z důvodu velké pracovní 
vytíženosti. Pracovníci knihoven tudíž nenaplňují 
standard veřejných knihoven1 – tj. 48 hod. ročně, jež 
by měli věnovat odbornému vzdělávání. Moravská 
zemská knihovna v Brně bude nabízet nový typ 
rekvalifikačních kurzů formou e-learningu, které 
budou dostupné všem. 

PhDr. Vít Richter seznámil přítomné s výsledky 
průzkumu prostorového vybavení knihoven. 
Rád by prosadil na ministerstvu kultury granty, ze 
kterých by se mohly čerpat finance na modernizaci 
prostorů knihoven v ČR. Je to úžasný nápad a bu-
deme držet palce, aby se dotace podařilo prosadit. 

PhDr. Marie Šedá vystoupila s prezentací stan-
dardu pro dobrý fond, jehož cílem je zlepšit rozsah, 
obsah i kvalitu knihovního fondu. Základní fond by 
měl tvořit 60-70 %; jedná se o významná díla české 
a světové literatury. Zbytek, 30-40 %, by měl být 
aktuální fond, což jsou nejnovější přírůstky beletrie 
i naučné literatury za posledních pět let. Pokud se 
z aktuálního fondu nestane základní fond, je třeba 
jej vyřadit. Regionální literatura bude uchovávána 
trvale. Zkusme se podívat každý na statistiku své 
knihovny, jestli máme nebo se blížíme ke standardu 
tři knihy na jednoho obyvatele obce. Na otázku: „Co 
je zlatý fond knihovny,“ naleznete odpověď v zod-
povězených dotazech služby Ptejte se knihovny.2

Informace zazněly i k Centrálnímu portálu 

knihoven, který je již od října letošního roku  
v provozu. V jednotlivých krajích aktuálně probíhají 
školení, takže máme možnost se s portálem blíže se-
známit, popřípadě se k tomuto projektu také připojit. 

Knihovnice z Masarykovy veřejné knihovny 
Vsetín, jež se v roce 2014 stala městskou knihovnou 
roku, přinesly top inspiraci ze své práce. Seznámily 
nás se vzdělávacími programy, které připravují jak 
pro děti, tak i pro dospělé. Na webu knihovny mají 
vystavený materiál „Metodické opory k lekcím 
informačního vzdělávání“,3 který byl vydán v roce 
2014. Knihovnice hovořily také o půjčování her, 
kterých knihovna vlastní 330 různých druhů. Získali 
jsme tipy, o které hry je největší zájem. Na dílně 
zazněly i informace o knihovnách v soutěži Knihov-
na roku, které přednesla předsedkyně celostátní 
hodnotitelské komise PhDr. Helena Gajdušková.

Paní Dana Wimmerová zavzpomínala na historii 
a současnost seminářů Co venkovské knihovny 
umějí a mohou, které probíhají již od roku 2004  
a je o ně obrovský zájem z řad vesnických knihov-
níků. Semináře jsou velmi inspirativní.

Dílna byla obohacena i exkurzemi do poboček 
Městské knihovny v Praze. Zájemci o prohlídku 
knihovny si mohli vybrat jednu ze tří poboček: 
Sedmičku v Praze 7, Lužiny v Praze 13 a Vozovnu 
v Praze 3.

Dvoudenní knihovnická dílna byla nabitá ak-
tuálními informacemi z našeho oboru a ráda bych 
poděkovala všem organizátorům.

Kontakt na autorku: sehnalova@mkrtyne.cz
Web knihovnické dílny: http://knihovnicka-dil-
na-2016.webnode.cz/

1) Standard pro dobrou knihovnu k dispozici na: http://ipk.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf
2) http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/zlaty-fond-literatury
3) http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-102290-sylaby.pdf

Kateřina Hubertová

Mám svůj virtuální seznam míst, kde bych 
chtěla trávit dovolenou. Pár klidných, ničím neru-

šených dní, kdy budu chodit po pěkných místech, 
jíst dobré věci a bavit se s přáteli. Můj seznam se 
právě rozrostl o další položku. Přidávám Kutnou 
Horu. Třeba někdy…

Metodici v Kutné Hoře
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Proč Kutnou Horu? Ve dnech 20. a 21. října 2016 

se tam konal workshop pro metodiky veřejných 
knihoven. Pořádala ho Sekce veřejných knihoven 
SKIP ČR1 a byl zaměřen na právní aspekty práce, 
vzdělávání, prostory knihoven, standardy knihov-
nických služeb i podporu knihoven ze strany jejich 
zřizovatelů. Spoluorganizátory akce byly Morav-
skoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Městská 
knihovna v Kutné Hoře, Moravská zemská knihov-
na v Brně a Knihovna města Olomouce. 

Program workshopu byl opravdu hodně pestrý. 
Náplň odpovídala pozici metodika v knihovnách, 
která je velmi zvláštní, a tuto práci nemůže dělat 
každý. Metodik musí mít široký rozhled o celé 
knihovnické profesi, disponovat nejenom znalostmi, 
ale i kontakty. Musí být kreativní, komunikativní, 
diplomatický a zpravidla bývá pravou rukou ředitele. 
Metodik je zároveň spojkou mezi malými knihovna-
mi, jejich zřizovateli a těmi většími knihovnami vy-
konávajícími regionální funkce. Musí znát odpověď 
na otázky ostatních knihovníků, nebo alespoň umět 
rychle a vynalézavě nasměrovat své kolegy tam, 
kde jim budou tyto dotazy zodpovězeny. Aby malé 
knihovny fungovaly co nejlépe a s co nejmenšími 
starostmi, pomáhá jim knihovna pověřená výkonem 
regionálních funkcí a její metodický pracovník. Ani 
metodikům však nestačí mít klasické knihovnické 
vzdělání a praxi, ale musí své umění zdokonalovat 
celoživotně. Proto je moc dobře, že se konají právě 
takové workshopy, jako byl tento podzimní.

Velmi podnětná byla panelová diskuse věno-
vaná automatizaci v knihovnách. Zástupci tří 
knihovnických systémů se pokoušeli účastníky 
přesvědčit, že právě oni jsou tou správnou volbou. 
Diskuse se vedla mezi obhájci systému KOHA2  
a zástupci firem LANius3 a KP-SYS.4 Pro knihov-
níky velmi zajímavé téma právě v době, kdy je 
aktuální podávání žádostí do výběrových dotačních 
řízení Ministerstva kultury ČR.5 

Na jaře tohoto roku proběhl průzkum prostoro-

vého a technického vybavení veřejných knihoven 
v čR. S jeho výsledky na workshopu přítomné 
seznámil PhDr. Vít Richter. V naší republice se 
do sametové revoluce nové knihovny prakticky 
nestavěly. Jaká je ale situace dnes, se pokoušelo 
zmapovat právě zmíněné šetření,6 do něhož se za-
pojila i spousta z vás. Je to moc dobře a děkujeme 
za to. Těžko se argumentuje u zřizovatelů knihoven, 
na ministerstvech a u dalších orgánů při žádostech  
o lepší podmínky, při vypisování nových granto-
vých titulů, když není přesně zmapovaná situace  
a informace jsou nepodložené. To řeší právě průzku-
my jako takové. Možná tedy i dopředu přímluva – až 
zase dorazí nějaký dotazník o knihovně, pokuste se 
ho vyplnit. Vaše odpovědi jsou důležité a pracuje 
se s nimi, i když to třeba není hned vidět. 

Program dvoudenního jednání byl opravdu velmi 
nabitý. Namátkou jmenujme třeba ještě připravova-
ný Standard pro dobrý fond či velmi inspirativní 
blok Psychologie ve vyjednávání s (veřejnou) 
správou. Užitečné je též slyšet, jak se řeší problémy 
v sousedním kraji či jaké mají u sousedů zajímavé 
nápady. Účastníci se totiž opravdu sjeli z celé re-
publiky a podobné workshopy budou pokračovat. 
Musí. Pro dobrou práci je to potřeba.

V úvodu jsem neprozradila, že akce se konala 
v Dačického domě7 ve Vzdělávacím a prezentač-
ním centru kulturního dědictví UNESCO. Dům 
je zrekonstruovaný, a tak vedle nejmodernějších 
technologií a materiálů najdete unikátní historické 
prvky. Interaktivní expozicí můžete procházet sami 
od sklepení až po půdu.  

Dva dny nabité programem, který nenechal 
čas na prohlídku města. I to málo, co jsme viděli 
cestou nebo za tmy, stálo za to. Ale mám v sobě 
zvědavost. Proto budu muset do Kutné Hory ještě 
jednou. Někdy. Třeba na tu zmíněnou dovolenou.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz 

1) Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, http://www.skipcr.cz/
2) http://koha.cz/
3) http://www.lanius.cz/ 
4) http://www.kpsys.cz
5) http://visk.nkp.cz/ a http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21
6) Tato i většina ostatních prezentací je k dispozici na http://workshop-pro-metodiky6.webnode.cz/program/
7) http://www.dacickehodum.cz 

Vanda Vaníčková

Nejčastější česká asociace s městem Pitts-
burgh je Jaromír Jágr. Jeho éru v týmu Tučňáků 
(klub Pittsburgh Penguins, hrající nejvyšší hoke-
jovou soutěž NHL) zaznamenali nějakým způso-
bem všichni. Znalci dějepisu si spojí Pittsburgh  
s podpisem dohody, jež ukotvila podmínky vzniku 
Československa. Ve městě oceli a skla ji 31. květ-
na 1918 podepsal mj. Tomáš Garrigue Masaryk.

Průmyslovému rázu města dnes sekundují mra-
kodrapy obchodních společností a bank. Mimo 
centrum se v klidnější části nachází Carnegie 
Library of Pittsburgh, další z amerických kniho-
ven, jež jsem navštívila a za laskavé spolupráce 
Jennifer Pickle (manažerka pobočky) a Richarda 
Kaplana (vedoucí referenčního oddělení) poznala. 

Knihovně, která sídlí v původní budově 226 
let, dal jméno skotský ocelový magnát Andrew 
Carnegie, lépe řečeno jeho čin – zafinancoval té-
měř celou stavbu knihovny. Záměrně chtěl, aby si 
zbylé peníze zajistili lidé z místní komunity sami. 
Tvrdil, že pokud knihovnu chtějí, peníze seženou.

Dnes má Carnegie Library of Pittsburgh 
hlavní budovu a 19 poboček v různých částech 
města. Její služby jsou rozsáhlé, mnohé pro nás 
tradiční (půjčování beletrie i odborných knih, dět-
ské oddělení, sekce pro teenagery, archiv, besedy 
s autory a další knihovnické akce). Z u nás ne zce-
la běžných knihovnických služeb mě nejvíce za-
ujalo kariérní poradenství a konverzační hodiny 
angličtiny pro cizince. V prvním případě knihov-
níci pomáhají zájemcům s vyhledáváním nabídek 
práce, tvorbou životopisů a motivačních dopisů, 
s přihláškami na výběrová řízení aj. Konverzace 
je zase určena cizincům, pro něž není angličtina 
prvním jazykem. Sama jsem jednu takovou ho-
dinu navštívila a od Íránců, Srbky a Japonky se 
mimo jiné dozvěděla, jakým způsobem se u nich 
učí angličtina či zda znají sníh a bílé Vánoce. 
Obě popsané služby jsou velmi potřebné, proso-

ciálně zaměřené, a hlavně utvrzující myšlenku, že 
knihovna je místem pro lidi, kteří nejen v jejích 
knihách najdou odpovědi na své otázky. 

Další netypické služby knihovny jsou spíše 
zajímavými perličkami – půjčování filmových 
DVD (v USA velice oblíbené a využívané), 
možnost práce s 3D tiskárnou, návštěvy kavárny  
a cukrárny či využití speciální databáze historic-
kých fotek pittsburských míst. Lidé často zavítají 
do knihovny, aby se podívali, jak vypadalo tře-
ba jejich sousedství před první světovou válkou 
nebo zda na dobových obrázcích nenajdou své 
předky.

Služby knihovny jsou v souladu se vzdělávací 
politikou a sociální odpovědností USA poskyto-
vány zdarma. Účtovány jsou pouze poplatky za 
pozdní vrácení knih a jiných nosičů či speciální 
reprografické úkony. Americké knihovny finan-
cují okresy (county) a stát, v němž se nacházejí. 
Specialitou Carnegie Library of Pittsburgh je ješ-
tě finanční podpora ze strany místních obyvatel. 
V referendu si občané města více než 90 % hlasů 
zvolili, že budou ze svých daní odvádět část pří-
mo knihovně na zajištění provozu a služeb. Re-
ferendum se rozhodla uspořádat sama knihovna. 
Jak řekla Jennifer, knihovna sebrala odvahu, zku-
sila se spolehnout na lidi, a ono to vyšlo.  

Při cestování kdekoli po světě je příjemné, když 
místní reagují na název Česká republika jinak než 
pouhým zdvořilostním přitakáním, které prozradí 
jejich neznalost. Po různých zkušenostech jsem ráda 
i za Československo, které v paměti mnohých cizin-
ců stále žije. Richard se mi při prohlídce knihovny 
svěřil, že naši zemi navštívil a Praha na něj uděla-
la velký dojem. Považuje ji za historické, ale vel-
mi moderní město, vzpomínal na Václava Havla. 
Vtipným srovnáním odlišil Prahu od Budapešti, kde 
jsou prý v tramvaji místo jednoho stroje na jízdenky 
potřeba tři lidé – jakýsi uvaděč do tramvaje, ozna-
čovač jízdenek a kontrolor. Zajímavý tip – navštívit 
maďarskou metropoli a knihovny?! 

Pittsburgh – od ocele ke knihovně
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Mrs. Jennifer Pickle and Mr. Richard Kap-
lan, thank you very much for your time and your  
kindness. 

Statistické okénko:
Pensylvánie:1

• rozloha: 119 283 km2

• počet obyvatel: 12 802 503
• velká města: Pittsburgh, Philadelphia, 
Allentown; hlavní město: Harrisburg
• úřední jazyk: angličtina
• součástí unie: od roku 1787

Carnegie Library of Pittsburgh:2 
• počet návštěv: 2,866 milionů fyzických ná-
vštěv, 3,79 milionů elektronických návštěv
• počet knihovních jednotek: 4 906 053
• počet výpůjček: 3 914 453 a dalších 391 514 
výpůjček elektronických zdrojů
• počet dobrovolníků: 1 428, kteří celkem 
odpracovali 36 717 hodin 
• počet použití počítačů: 538 073
• webové stránky: http://www.carnegielibra-
ry.org/

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz

OKéNKO OKéNKO

Zuzana Hloušková 

Detektivku zřejmě pozná každý na první po-
hled. Je tu zločin, obvykle vražda, a je tu detek-
tiv, který pátrá po okolnostech spáchaného činu. 
Ten musí být logicky zahalený tajemstvím, jinak 
není co vyšetřovat. A tady začíná hra se čtenářem, 
kterého autor pomocí náznaků a stop (mnohdy  
i falešných) vede k velkému finále – rozuzlení. 
Vypravěč (a s ním i čtenář) postupuje pozpátku, 

od úvodní události, od záhady k jejímu odtajem-
nění. K rozuzlení dochází zásadně na základě ra-
cionálních argumentů a z děje plynoucích indicií, 
a přesto zůstává pro čtenáře překvapením… Ale-
spoň tak nějak můžeme charakterizovat klasickou 
detektivku, jež se vyvinula jako samostatný žánr 
ve druhé polovině 19. století.

Postava Velkého detektiva
Tehdy se zrodila postava Velkého detektiva, 

1) Pensylvánie. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. c2016 [2016-10-06]. Dostupné z: https://cs.wikipe-
dia.org/w/index.php?title=Pensylv%C3%A1nie&oldid=14151479

2) Supporting Literacy and Learning [online]. Pittsburgh: Carnegie Library of Pittsburgh, c2016 [cit. 2016-10-
06]. Dostupné z: http://www.carnegielibrary.org/wp-content/uploads/2016/02/CLP-Annual-Report__2016-
-website.pdf   (statistika za rok 2015 společná všem pobočkám knihovny)

Pohled na hlavní budovu knihovny

 interiér knihovny, oddělení pro dospělé

Detektivní romány a thrillery 
(1. část)

vyznačující se mimořádnými pozorovacími a de-
dukčními schopnostmi, znalostí lidské psychiky 
a výstředními zvyky, jehož nejtypičtějším před-
stavitelem je zajisté Sherlock Holmes. Jenže sir 
Arthur Conan Doyle není v tomto ohledu vůbec 
originální, svého hrdinu odkoukal od jiného lite-
rárního velikána – Edgara Alana Poea, který je 
považován za zakladatele detektivky. Přesně tako-
vý byl totiž jeho Chevalier Auguste Dupin, který 
rozlouskl dnes už kultovní „záhadu zamčeného 
pokoje“ pouhou metodou dedukce. Poe se rozhodl 
napsat něco nového jako osudovou výzvu poté, co 
se vrátil z protialkoholní léčebny; literární vědci 
objevili v kompozici jeho detektivek určitý poe-
tický princip, a tak se často říká, že se nový žánr 
zrodil z poezie. To ale není jediný zdroj poetiky 
romantismu, kterou lze v detektivkách vysledovat. 
Detektiv je v podstatě jen převlečený romantický 
hrdina, stavějící se na stranu dobra, stíhající zlo  
a plašící tím havranovo krákání „nevermore“.  
V roli detektiva se totiž často ocitá člověk „z lidu“, 
tedy neprofesionál, o to však schopnější a úspěš-
nější. Skrytě či zjevně se posmívá úřednické či 
policejní mašinérii, zástupcům odvěké „vrchnos-
ti“, se kterou se obyčejní lidé potýkají v běžném 
životě už několik století, nebo je prostě poráží na 
celé čáře, triumfuje nad jejich pomalostí a tupostí  
a tím si získává sympatie čtenářů. Nezřídka je de-
tektivem osoba považovaná za outsidera a společ-
ností podceňovaná (např. otec Brown), která však 
dokáže pravý opak. Určitá skromnost ve vystupo-
vání i v životních poměrech (nakonec i slavný Hol-
mes bydlel v levném bytě na Baker Street 221 B, 
takže se zde musel tísnit se sousedy v 221 A a prav-
děpodobně i v 221 C) tyto výjimečné jedince po-
lidšťuje, přibližuje čtenáři, který se s nimi pak může  
i ztotožnit. Nu a odpustit jim i nějakou tu libůstku, 
obzvlášť když se najde ještě někdo hloupější než 
čtenář sám, který se tudíž nemusí cítit tak mizer-
ně, že nestíhá sledovat detektivovy kroky (či že 
nedisponuje tak šikovnými šedými buňkami moz-
kovými), když se prostě najde nějaký dostatečně 
nechápavý „watson“… 

Zlatý věk detektivek
Vedle ústřední dvojice – detektiva a jeho spo-

lečníka, jakéhosi omezeného fámula, se kterým 
vede geniální hrdina břitké dialogy –, se v detek-
tivce tzv. zlatého věku vyskytují postavy tvořící 
uzavřený okruh podezřelých, z nichž každý měl 
pro vyšetřovaný zločin motiv, prostředky i pří-
ležitost ho spáchat. Zločin se obvykle uskuteční  
v nějakém územně izolovaném prostředí (ho-
tel na ostrově, vlak, šlechtické sídlo). Nestači-
lo však vybrat nějaké atraktivní prostředí, aby 
autoři zlatého věku zaujali; museli čtenářům 
nabídnout víc – výrazný styl, výstižné popisy  
a zajímavého hrdinu. A také neméně zajímavé-
ho zločince, jemuž mohli čtenáři čas od času 
nahlédnout do hlavy a pochopit něco z jeho po-
hnutek. Pak měli autoři šanci napsat víc než 
„papundeklový“ rébus. Falešné stopy vedou  
k různým domnělým pachatelům, avšak detek-
tiv si na základě zjištěných a vypozorovaných 
faktů vytvoří vlastní teorii, tu následně ověřuje 
a postupně vylučuje nesprávná řešení, až na-
jde to pravé. Tím, jak hromadí nové skutečnosti  
a jejich skryté významy, vzbuzuje čtenářo-
vu zvědavost a fantazii. Ano, detektiv, který 
je dokonalým řemeslníkem, vědcem a třeba  
i básníkem, a zločin řádně zahalený tajemstvím 
představují pravý „raison d‘être“ detektivky, vzá-
jemně se konstruují, až si musíme položit otázku, 
co bylo dřív – zločin, nebo detektiv? 

Desatero pátera Knoxe a jiná žánrová pravidla
Absence odpovědi však nic neubrala na 

atraktivitě nově zrozeného zábavného žán-
ru. Prudký vzestup detektivní tvorby, zejména  
v jejích nejpokleslejších podobách, vedl ke sta-
novení striktních žánrových pravidel, jakéhosi 
závazného „etického kodexu“. Nejprve přišel  
s 20 zásadami S. S. Van Dine, ale známější je tzv. 
Desatero pátera Knoxe, jehož smyslem bylo pře-
devším potírání „jarmarečních rekvizit“ (záhadný 
Číňan, dvojníci, tajné chodby), které zapleveli-
ly čistou formu původní detektivky. Jenže i toto 
opatření přineslo své negativní dopady, zejména 
sklouzávání k mechanistickému komponování pří-
běhů, až se sami autoři – původní stoupenci pravi-
del – zasloužili o jejich překračování. Avšak pojetí 
detektivky jako „intelektuální hry“ navždy zakot-
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OKéNKO DOPORUčUJEME DO VAŠiCH FONDŮ
vilo klasické schéma nového žánru a odsunulo ho 
pryč od společenského románu, kam se původně 
uchyloval (např. Ch. Dickens, J. Austenová nebo 
W. Collins). Našla se celá řada následovníků nové-
ho směru, mezi nimiž vynikli kromě již zmíněných 
např. G. Leroux, M. Leblanc (známý svým lupi-
čem gentlemanem Arsenem Lupinem), R. A. Free-
man, J. D. Carr a další, méně proslulí, kteří se třeba  
v Anglii dodnes vydávají (E. Crispin, C. Hare). 
Příkladem neustávající obliby může být i Rex 
Stout, který zaujal svými romány s Nerem Wol-
fem natolik, že podle nich bylo vytvořeno mno-
ho rozhlasových her a natočeno několik filmů  
a televizních seriálů. 

Zločiny něžného pohlaví
Je zajímavé, že poeovskou podobu detektivky 

jako „hádanky“ se později snažily rozvíjet přede-
vším autorky (Ngaio Marshová a Dorothy L. Sa-
yersová či P. D. Jamesová). Za absolutní špičku 
žánru je pak považována Agatha Christie, tvůrkyně 
legračního Belgičana s nejhezčím knírem v Anglii, 
nesmrtelného Hercula Poirota (i přes ohromnou 
popularitu dodnes nebyla všechna její díla přelo-
žena do češtiny). Velké oblibě se však těšila třeba  
i Josephine Teyová, jejíž román Skandál v Milfor-
du patřil k nejslavnějším dílům své doby. Pokud 
jde o úlohu žen v detektivkách, bavíme-li se o lite-
rárních postavách, vyskytovaly se maximálně jako 
pomocnice dominantního hrdiny, v lepším případě  
v rolích „watsonů“, v horším jen jako objekt ero-
tického zájmu. Příkladem ženy, která se odváž-
ně „pletla“ do vyšetřování, je slečna Marplová, 
která jednak nepotřebuje žádného pomocníka, 
jednak je mnohem chytřejší než policisté. Ješ-
tě dříve tu však byla lady Molly z pera baronky 
Orczyové, krásná žena, toužící po pomstě za ne-
právem odsouzeného manžela a pátrající ve spo-
lečnosti oddaných policistů ze Scotland Yardu. 
Ženy se jako vyšetřovatelky vyskytují spíš až  
v dílech moderních, výjimku představuje lékařka 
lady Beatrice z knih Gladys Mitchellové, postarší 
žena s krokodýlím pohledem a zálibou ve výstřed-
ním oblékání. J. Teyovou coby vyšetřovatelku 
vzkřísila ve svých románech Nicola Upsonová. 
V Jessice Fletcherové ze seriálu To je vražda, na-

psala se vrací stará dobrá slečna Marplová, stále 
jako distingovaná dáma v úpravných kostýmcích. 
Naprosto odlišným typem je V. I. Warshawská, 
odvážná a sexuálně svobodná soukromá vyšetřo-
vatelka z Chicaga, kterou stvořila Sara Paretská.

Americká drsná škola
S příchodem tzv. americké drsné školy na-

stupuje postava detektiva-profesionála, po-
ctivého policejního důstojníka, osamělého 
bojovníka se zločinem ve špinavých ulicích velko-
města, potýkajícího se s okolím srážejícím ho na 
kolena, s korupcí a politickými intrikami. Typic-
kými představiteli tohoto směru jsou D. Hammet  
a R. Chandler. Stvořili tu jakýsi nový typ upgrado-
vaného westernového hrdiny, který stojí na straně 
zákona. G. K. Chesterton dokonce hovoří o tom, 
že policisté jsou „moderní nástupci paladinů“  
a detektivka je vlastně zvláštní druh romantické 
literatury moderní kapitalistické doby. Paradox-
ně se však v „drsných“ detektivkách dopadení 
pachatele vůbec nemusí vždy rovnat happyendu. 
Cynický Phil Marlowe svými poznámkami nejen 
dodává vyprávění punc originality, ale zároveň 
poukazuje ven, mimo příběh, demaskuje nešva-
ry společnosti. V románech jihoafrického auto-
ra Jamese McClura zakopávají poručík Kramer 
a jeho pomocník Zondi o obludnost aparthei-
du. Zrcadlo společnosti nakonec nastavuje  
i Robert van Gulik ve svém „kriminálním cestopi-
su“ s čínským soudcem Ti.

Návrat zlaté éry detektivek 
Určitý návrat ke zlaté éře detektivek představu-

je např. E. S. Gardner a jeho advokát Perry Ma-
son, ztělesňující ideál komerčně úspěšného a vše-
stranného bojovníka za spravedlnost, vybaveného 
intuicí a také týmem spolupracovníků nesoucích 
břímě mravenčí detektivní práce, zajišťování stop, 
hledání důkazů, výslechů apod. Je na místě zmí-
nit také Eda McBaina jako stvořitele kriminálního 
cyklu 87. revír, v němž zachycuje příběhy poli-
cisty Steva Carelly a jeho kolegů ze smyšleného 
amerického velkoměsta Isoly, i jeho detektivky  
s hlavním hrdinou advokátem Matthewem Hopem, 
které také došly velkého čtenářského uznání, jeli-

kož vynikají vypravěčskou lehkostí a realističností 
postav, takže posloužily i jako předlohy detektiv-
ních seriálů (např. Columbo). Velké popularity se 
dočkal též Dick Francis, píšící detektivní příběhy  
z dostihového prostředí. Žánr detektivního románu 
zažil na sklonku 20. století velkou proměnu, způ-
sobenou především novými vědeckými postupy  
a technologiemi. Těžko si mohli autoři zlatého 
věku představit dnešní systém forenzních labora-
toří. Objev DNA velmi zamával s dějinami krimi-
nalistiky, schopnost snímat otisky prstů téměř z če-
hokoliv, zachytit pachové stopy či jedy v těle oběti 
zase zavedly nové kapitoly ze soudní patologie. 

Evropská detektivka
Právo na kvalitní detektivku si nemohli oso-

bovat jen autoři britští a američtí. Jedním z nej-
uznávanějších detektivkářů dvacátého století je 
bezesporu Belgičan Georges Simenon, autor sil-
ných příběhů a pronikavého vhledu do skrytého 
života obyčejných žen a mužů, který vydal přes 
200 románů a stvořil oblíbeného komisaře Mai-
greta. Úspěšný byl i švédský spisovatel Henning 
Mankell, který zaujal postavou policisty Kurta 
Wallandera (podle něj vznikl i devítidílný tele-
vizní seriál s geniálním Kennethem Branaghem 
v hlavní roli). Skandinávská literatura se vůbec 
stala pojmem, a to už od 70. let 20. století, ze-
jména díky sérii švédských manželů Maj Sjö-
wallové a Pera Wahlööa s detektivem Martinem 
Beckem. V posledních letech hovoříme přímo  
o „skandinávské vlně“, která zaplavila pulty na-
kladatelství a vedla až k utvoření nového subžánru 
„nordic noir“. Opravdovou hysterii ovšem spustil 
Stieg Larsson románem Muži, kteří nenávidí ženy 
a hlavně filmovou adaptací Milénium. Nesporným 
prvkem úspěchu je to, že dokázal oslovit ženské 

publikum, a to zejména svou netradiční hrdin-
kou, inteligentní hackerkou s pošramocenou duší. 
Skandi-krimi, jehož čelným představitelem je be-
zesporu bestsellerista Jo Nesbø, hltají rádi i čeští 
čtenáři, a tak se k nim např. díky nakladatelství 
Host dostává temná Åsa Larssonová (a pět pří-
běhů její prokurátorky Rebecky Martinssonové)  
a Mons Kallentoft (7x inspektorka Malin Forsová), 
vtipný a ironický Dán Jussi Adler-Olsen (případy 
z kodaňského policejního oddělení Q) nebo krá-
lovna norské detektivky Karin Fossumová (zatím 
tři ukázky z jejích případů mlčenlivého komisaře 
Konrada Sejera). 
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tivním žánru (in LN). iLiteratura.cz [online]. [cit. 
2016-08-04]. Dostupné z: http://www.iliteratura.
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Kontakt na autorku: skrabak@email.cz

120 let Městské knihovny 
Jaroměř 1896-2016

Jiří Uhlíř

120 let Městské knihovny Jaroměř 1896-2016.  
1. vydání. Jaroměř: Městská knihovna Jaroměř, 2016.

Začátkem října 2016 vydala Městská knihov-
na v Jaroměři informační jubilejní publikaci 120 
let Městské knihovny Jaroměř 1896-2016 formátu 
A4 o 25 listech. Autorkami jsou bývalé i součas-
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1) http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-skolnich-knihoven

Romana Ráblová

Přestože mají školní knihovny v naší zemi 
dlouholetou tradici, sahající až do roku 1849, ani 

ve 21. století nemají právně závaznou legislativu, 
která by jim v mnoha směrech usnadnila existen-
ci. Jedná se především o financování jejich pro-
vozu a o jednotný knihovnický standard.  

Seznamte se s Klubem 
školních knihoven SKIP

né knihovnice, zajímavé texty napsaly ředitelky 
této knihovny: Věra Sílová, Mgr. Adéla Záveská, 
Martina Priharová. Redakční úpravu textu, info-
grafické přehledy profesionálně vytvořila Bc. Te-
reza Kuchtová a grafickou úpravu obálky navrhl 
Daniel Jaroš. Útlá brožura je nestránkovaná, má 
čtyři fotografie a kroužkovou vazbu.

Publikace seznamuje s minulostí a současnos-
tí Městské knihovny Jaroměř a přibližuje její bu-
doucnost. Sympatické je, že ji autorky věnovaly 
svým čtenářům a přátelům.

Nejprve je stručně a přehledně uvedena his-
torie knihovny a představena architektura hlavní 
budovy knihovny v ulici Vojtěcha Probošta. Bý-
valá ředitelka jaroměřské knihovny Věra Sílová 
ve faktologicky bohaté a cenné vzpomínce nazva-
né Knihovna v posledním desetiletí (2001-2011) 
přepisovala svoje dějiny nezapře zdatnou kroni-
kářku města. Podle mého osobního názoru, také 
kdysi za studií knihovníka žákovské knihovny na 
gymnáziu v Jaroměři a pak odpovědného knihov-
níka žákovské knihovny na Střední lesnické škole 
v Trutnově i někdejšího kronikáře obce Jasenná, 
tvoří její Střípky vzpomínek nejhodnotnější jádro 
celé publikace. Jedná se skutečně o faktologic-
ky, kompozičně i stylisticky zdařilé vyprávění, 
zaměřené na budovy knihovny, její adaptace, 
modernizace, zejména po povodni roku 2000. 
Zaznamenána zde ale je i automatizace, zavádění 
osobních počítačů, internetu a webových stránek 
knihovny. Za ředitelování Věry Sílové (1991- 
-2010) zaznamenala jaroměřská městská knihov-
na skutečně nebývalý rozmach a modernizaci hod-
né přelomu 20. a 21. století. Ve druhé vzpomínce 
Věra Sílová připomíná akce knihovny, besedy 
se spisovateli, např. s netradičním vychovatelem  
a psychologem psů Rudolfem Desenským, s pro-

zaičkou Marcellou Marboe a nezapomenutelnou 
spisovatelkou Marií Kubátovou. Literární soutě-
že mají v knihovně dlouholetou tradici, nejúspěš-
nější byl 21. ročník v roce 2004 na téma Kdybych 
byl prezidentem. Do svého zdařilého vzpomínání 
zahrnula též poděkování kolegyním z městských 
i vesnických knihoven. 

Do současnosti uvádějí infografické pře-
hledy Bc. Terezy Kuchtové, např.: knihovna  
v roce 2015, činnost Městské knihovny Jaroměř 
v číslech, fond knihovny, návštěvníci, služby 
knihovny. Následuje jmenný seznam 11 žen - za-
městnankyň knihovny a podobně 14 knihovnic 
obecních knihoven na Jaroměřsku, jež metodicky 
spadají pod jaroměřskou střediskovou knihovnu. 
Informace o Městské knihovně Jaroměř v roce 
2016 a výhledy do budoucna nastiňuje současná 
ředitelka na mateřské dovolené Mgr. Adéla Zá-
veská a její úřadující zástupkyně Martina Priha-
rová představuje Nový automatizovaný knihovní 
systém Tritius. V závěrečné části s názvem A jak 
si budoucnost knihovny představují děti? autorky 
přetiskují dvě vybrané práce z literární soutěže 
pro rok 2016 na téma Jaroměř za 100 let. Jak je 
vidět, knihovnice se moudře a prozíravě věnují 
výchově dětí a mládeže.

Závěrem lze říci, že tento drobný tisk se snaží 
vcelku důstojně připomenout jedno z letošních 
kulturních výročí našeho města Jaroměře. Také 
výstava fotografií a dokumentů od 3. 10. 2016 
v hale knihovny připomíná její důležité výročí. 
Další významné jubileum je 160 let existence 
nejstaršího českého pěveckého souboru Jaromír, 
který působí v Jaroměři nepřetržitě od roku 1856.

Kontakt na autora: uhlir.jiri@quick.cz
Web knihovny: http://www.knihovnajaromer.wbs.cz/

Klub školních knihoven (dále jen KŠK) Sva-
zu knihovníků a informačních pracovníků ČR 
(dále jen SKIP ČR), sdružující lidi zaměstnané 
ve školních knihovnách, se od roku 2003 snaží 
tuto situaci změnit. Cílem KŠK je podporovat 
všeobecné povědomí o nezbytnosti školních 
knihoven ve vzdělávacím procesu. V době, 
kdy je neustále skloňována ve všech pádech pod-
pora čtenářské gramotnosti, nemůže být škol-
ní knihovna pro žáky tajemnou 13. komnatou 
v podobě nedostupného kabinetu. Měla by být 
snadno dostupným místem, podnětným pro práci  
s knihou a ostatními informačními zdroji. Dalším 
z cílů je rozšíření členské základny o aktiv-
ní členy, kteří by se podíleli na vzniku potřebné 
legislativy, vzájemně sdíleli své zkušenosti sou-
visející s provozem školních knihoven a spoluor-
ganizovali akce k navázání vzájemné kooperace. 
Klubu se ve spolupráci s organizacemi, jako jsou 
SKIP ČR, Národní institut pro další vzdělává-
ní, Centrum pro školní knihovny Národní peda-
gogické knihovny a muzea J. A. Komenského  
a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 
daří naplňovat oblast celoživotního vzdělává-
ní pracovníků školních knihoven. Byla reali-
zována řada vzdělávacích seminářů věnujících 
se problematice tohoto typu knihoven. Klub má  
i své webové stránky,1 kde jsou zveřejněny jak 
obecné informace o jeho činnosti, tak aktuál-
ní informace týkající se knihovnické legislativy  
a možností vzdělávání školních knihovníků. Zá-
jemci zde najdou spoustu inspirativních materiálů 
pro svou práci a zároveň mohou prezentovat svou 
školní knihovnu v galerii. Možné je také přihlásit 
se k odběru novinek do elektronické konference 
školních knihoven nazvané DRTINA (adresa: dr-
tina@cvut.cz). Kontaktní osobou je Mgr. Roman 

Giebisch, Ph.D., roman.giebisch@nkp.cz.
Školní knihovny se mohou rovněž zapojit do 

akcí pořádaných k Mezinárodnímu měsíci škol-
ních knihoven, který se slaví každoročně v říjnu. 
Letošní ročník byl věnován 100. výročí narození 
populárního autora knih pro děti Roalda Dahla. 
Partnerem soutěže se stalo nakladatelství Euro-
media – Knižní klub. Školní knihovny měly zre-
alizovat libovolnou akci na toto téma, zaslat o ní 
krátký příspěvek společně s několika fotografiemi. 
Vzhledem k hodnotným cenám, které do soutěže 
věnoval výše uvedený partner, byl počet zaslaných 
soutěžních příspěvků nad očekávání malý. Avšak  
i přes zklamání z malé účasti nás potěšilo, jak kre-
ativně a originálně pojala zadané téma každá ze za-
pojených knihoven. Soutěžní příspěvky si můžete 
prohlédnout na webových stránkách KŠK.

Tak, jak pesimisticky článek o školních 
knihovnách začal, tak i končí. Pokud Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nezačne 
o školní knihovny jevit zájem a podporovat je  
v jejich činnosti, nikdy nebudou fungovat tak, jak 
by ve 21. století měly.

Kontakt na autorku: RablovaR@seznam.cz
Informace o klubu na webu SKIP: http://www.
skipcr.cz/odborne-organy/klub-skolnich-knihoven

Školní informační centrum ZŠ Ostrava-Hrabůvka

Knihovníci/knihovnice s čestným titulem
Eva Semrádová

Diplomy s titulem knihovník/knihovnice Krá-
lovéhradeckého kraje roku 2016 si na slavnost-
ním večeru ve středu 19. října 2016 převzala skupin-

ka šesti lidí. Každý z nich přijel na setkání z jiného 
kouta našeho kraje, dosáhl různého stupně knihov-
nického vzdělání a nabyl rozdílných životních 
zkušeností, přesto v jejich knihovnickém působení 
najdete společnou notu. Věnují se práci v knihovně 
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Blanka Jedličková (* 1987)

Vanda Vaníčková

Držitelka ceny Magnesia Litera 2016 - DILIA 
Litera pro objev roku, historička a náchodská 
rodačka. Kromě práce se věnuje třeba i výrobě 
šperků. Pokud ji potkáte v knihovně, tak u regálů 
s historickou literaturou, marně ji budete hledat 
ve fantasy sekci.

Profesně jste nyní historička, spisovatelka, 
doktorandka, co je vám nejbližší?

Určitě historička. Pracuji jako odborná pra-
covnice oddělení 20. století v Historickém ústavu 
Akademie věd ČR. Věnuji se především sociál-
ním a kulturním dějinám a specializuji se na ob-
dobí 1938-1948, dějiny protinacistického odboje 
a gender history. Kulturní dějiny mi jsou blízké 
díky mému studiu. Mám ráda styl výkladu dějin 
na univerzitě v Pardubicích, kde jsem studovala  
a nyní působím jako doktorandka. Kulturní dějiny 
se propojují s každodenností a obrazem toho, jak 
se žilo. Nejméně si připadám jako spisovatelka.

i přes významné ocenění Magnesia Litera  
v kategorii objev roku?

Pro mě znamenala velmi moc už nominace. 
Vnímám ji jako osobní motivaci věnovat se histo-
rii dál. Zároveň ocenění způsobilo, že se na mne 
nyní obracejí lidé s projekty, ke kterým bych se 
třeba jinak nedostala. Především jsem si ale uvě-
domila, co mě na studiu historie baví a jak chci 
pracovat, tedy hledat témata, která nejsou zajíma-
vá jen pro odborníky a vědu samotnou, ale která 
osloví i širokou veřejnost. 

Jaká je oceněná knížka Ženy na rozcestí: diva-
dlo a ženy okolo něj?

Jde o knihu, již můžete číst bez prvotních in-
formací. Troufám si říct, že je napsaná lehce, ne 
těžkou vědeckou formou. V první části je poskyt-
nut dobový kontext a časová orientace, ve druhé 
jsou medailonky žen. První vydání vzniklo díky 
studentské soutěži nakladatelství Academia. Dru-
hé, doplněné vydání vyšlo 22. 11. 2016 v nové 
edici s pevnou vazbou a grafickou úpravou.1

dlouhou dobu, mnohdy několik desítek let, vloži-
li do ní nadšení a spoustu energie, knihovní pro-
story oživují svými nápady. Vesnické knihovny, 
o které pečují, neoslní prostorem ani vybavením, 
přesto jsou příjemným a přívětivým místem, kam 
stojí za to jít. Nositelé titulu knihovník/knihovnice 
Královéhradeckého kraje roku 2016 uvádějí v ži-
vot myšlenku, že nejlepší propagací knihovny je 
knihovník. Vydejme se tedy za nimi.

Za první nositelkou titulu v kategorii knihov-
ník/knihovnice malé veřejné knihovny vyjede-
me z Hradce Králové do západní části okresu na 
Novobydžovsko a navštívíme obec Hlušice. Kni-
hovnicí v Hlušicích je od roku 1993, tedy již více 
než 20 let, paní Marie Pavelková. 

Hlušickou knihovnu najdeme v historické bu-
dově, která po rekonstrukci slouží obecnímu úřadu 
i knihovně. K výpůjčním službám pro více než 700 
obyvatel obce jsou využívány výměnné soubory ze 
Střediskové knihovny ve Smidarech, na regálech 
je několik titulů časopisů a ve vybavení je internet 
i webová stránka. K vítaným službám patří rozvoz 
knih po vesnici. Paní Pavelkovou provází kladné 
profesní hodnocení, je spolehlivá a oblíbená, ze-
jména u dětských návštěvníků knihovny. Pro děti 
také připravuje společné akce, jako je pasování 
prvňáčků nebo soutěže o nejlepšího čtenáře. 

Další cesta nás zavede do Valdic na Jičínsku.  
O knihovnu v této obci se již 15 let úspěšně stará 
paní Světla Krausová.

Obec Valdice patří mezi větší v kraji, je domo-
vem pro více než 1 300 obyvatel. Knihovnu najde-
me ve středu obce; ačkoliv je malá, má příjemný 
interiér i potřebné technické vybavení včetně au-
tomatizovaného knihovnického systému. Dopl-
ňování knihovních fondů je zajišťováno v rámci 
regionálních služeb z Knihovny Václava Čtvrtka  
v Jičíně. Paní Krausová otevírá knihovnu 2x týdně, 
pro místní mateřskou i základní školu pořádá po-
hádková dopoledne, organizuje pasování prvňáčků 
na čtenáře. Paní knihovnice se aktivně podílí na 
kulturním dění v obci, ale také se věnuje svým čte-
nářům individuálně: pomáhá s výběrem literatury, 
zajišťuje donáškovou službu.

Za knihovníkem roku náchodského okresu se 
vydáme do obce Řešetova Lhota. Tuto malou ves-

nici se 180 obyvateli najdeme v půli cesty mezi 
Českou Skalicí a Náchodem. O knihovnu zde pe-
čuje již 41 let pan Aleš Antoš.

Knihovnické království pana Antoše navště-
vuje pětina obyvatel Řešetovy Lhoty. Tato malá 
knihovna má bohatou nabídku časopisů, využívá 
meziknihovní výpůjční službu a je také místem, 
kde jsou shromážděny dokumenty o minulosti 
obce a významných osobnostech regionu. Pan 
Antoš sám říká, že knihovník nemůže být jen půj-
čovatel knih, ale měl by motivovat ke čtení, znát 
záliby svých čtenářů a zjistit, co kdo potřebuje, pak 
mu to sehnat a donést třeba i domů. Pan Antoš je 
také velkým znalcem regionální historie a pravi-
delně publikuje ve Studnickém zpravodaji. 

Další putování nás zavede do Orlických hor do 
Olešnice, kde se o knihovnu stará paní Markéta 
Stonjeková.

Obec Olešnice v Orlických horách má 450 oby-
vatel a knihovnu, která se pod vedením paní Ston- 
jekové stala významným bodem kulturního a spo-
lečenského dění. Paní knihovnice převzala knihov-
nu v nefungujícím stavu a s pomocí obce a pověře-
né knihovny v Rychnově nad Kněžnou se postarala  
v roce 2003 o její znovuzrození. Knihovna zajišťu-
je výpůjční služby, je místem veřejného internetu 
a každý měsíc připravuje čtenářské programy pro 
školní děti. Častým tématem kulturních programů 
je historie Orlických hor nebo setkání s význam-
nými rodáky. V letošním roce se konaly v Olešnici 
oslavy 120. výročí založení knihovny a je potěšu-
jící, že paní Stonjeková se svými spolupracovníky 
dokázala navázat na bohatou tradici olešnických 
knihovníků a knihovnické služby v obci obnovit.

Svoje knihovníky, pro které je knihovna záli-
bou i posláním, má i okres Trutnov. Mezi Dvorem 
Králové nad Labem a Trutnovem leží obec Ko-
houtov a o zdejší knihovnu se již 18 let stará paní 
Dana Gregová.

Knihovna v Kohoutově má v obvodu jen 260 
obyvatel; má tak dostatečné prostory pro činnost  
i odpovídající finanční zabezpečení od obce. Velmi 
brzy byla vybavena internetem, je to knihovna s au-
tomatizovaným knihovnickým systémem a pravidel-
ným zájmem o regionální služby z Městské knihovny  
v Trutnově. Paní Gregová je příkladem knihovnice, 

která se již od počátku svého působení chopila šance 
vybudovat z knihovny místo pro volný čas, tvoření 
a zážitkové čtení. Paní knihovnice využívá své od-
borné vzdělávání a pedagogické zkušenosti a dětem 
nabízí účast na pravidelných výtvarných dílnách. 
Tradicí se staly aktivity, jako je Noc s Andersenem, 
pexesový turnaj, Velké říjnové čtení. Je proto velká 
škoda, že paní Gregová musí v letošním roce svou 
práci v knihovně ukončit. Ocenění je poděkováním 
za příkladné vedení kohoutovské knihovny.

V kategorii knihovník/knihovnice veřejné 
knihovny získala letos titul paní Lenka Holá. Její 
mateřskou knihovnou je Knihovna města Hradce 
Králové a nositelkou ocenění se stává za svoje 
dlouholeté působení v našem oboru.

Paní Holá nastoupila po ukončení knihovnic-
kého vzdělávání v roce 1976 na pobočku Pražské 
Předměstí v Hradci Králové, kde se později stala ve-
doucí. Dále působila v ústřední půjčovně Knihovny 
města Hradce Králové a nyní zde zastává funkci 
vedoucí odboru služeb. V nedávné době měla zá-

sadní podíl na zabydlení nově koncipovaných vý-
půjčních služeb v rekonstruované ústřední budově. 
Paní Lenka Holá patří mezi odborníky v oblasti slu-
žeb, budování fondů, věnuje se interiérům knihoven  
i hodnocení úspěšnosti služeb. Za dobu svého půso-
bení v knihovnickém oboru vynikala organizačními 
schopnostmi, cílevědomostí, profesionalitou. Vy-
chovala řadu mladých knihovníků.

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

Společná fotografie oceněných, zástupců měst  
a obcí a předávajících

KDO JE

1) Více na: http://academia.cz/zeny-na-rozcesti-2-doplnene-vydani.html?
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Podle čeho jste volila téma své knihy?
K historii obecně jsem se dostala tak, že mi 

kdysi babička vyprávěla o příbuzných, kteří se 
zapojili do protinacistického odboje. Na gym-
náziu jsem o nich chtěla napsat seminární práci, 
dostala jsem se poprvé k archivním materiálům  
a pro historii se nadchla. Studium na vysoké ško-
le můj zájem prohloubilo. Chtěla jsem se zaměřit 
na každodennosti protektorátu Čechy a Morava 
a na zajímavých ženských osudech přiblížit roz-
vrstvení a fungování tehdejší společnosti. Lid-
ským příběhům chci zůstat věrná i v připravo-
vané disertační práci. Mám v plánu zaměřit se na 
konstrukt filmové hvězdy a na osudech známých 
žen ukázat proměnu společnosti po válce.

Zavítala jste se svým tématem na besedu  
do knihovny?

Ano, ve vašem regionu jsem se účastnila na-
příklad literárního čtení v kombinaci s besedou 
v Novém Městě nad Metují. Za podobné akce 
jsem ráda, protože si myslím, že by vědec měl 
pracovat i takto. Ne jen psát a bádat, ale tvořit  
a popularizovat, jít mezi veřejnost.

Z osobní zkušenosti – je téma čech v době 
protektorátu pro návštěvníky atraktivní?

Myslím, že ano. Na besedy sice chodí spíše 
střední a starší generace, ale řekla bych, že to 
není nezájmem mladých o téma, ale obecně ne-
ochotou chodit na akce podobného typu. Rychlá 
doba, málo času téměř na všechno. O faktu, že 
moji knihu přečte i mladší čtenář, svědčí SMS, 
které mi občas chodí od kamarádů a známých: 
„Tak jsem to dočetl!“

A děti? Jak jim zprostředkovat dějiny, třeba 
i v knihovně?

Považuji za dobré, když je práce trochu opačná 
a děti samy tvoří didaktický materiál – malují ob-
rázky, píší texty. Samozřejmě odborník pak musí 
dát věcem patřičné historické ukotvení, ale je to 
podle mě cesta. Třeba i ve spolupráci s regionál-
ními muzei. Zároveň jsem při svém učitelském 
působení na náchodském gymnáziu prosazovala, 
aby žáci mluvili s rodiči, prarodiči, ptali se jich 

na vzpomínky a tak si tvořili obraz tzv. rodinné 
historie.

Obecně, co pro vás znamená knihovna?
Potřebnou instituci, protože všechno ke své 

práci v archivech nenajdu. Musím pracovat  
i s věcmi, které už někdo napsal. V poslední době 
mám s knihovnou spojené i zmíněné besedy  
a autorská čtení.

Jaká je vaše první vzpomínka na knihovnu?
Navštěvovala jsem jako dětský čtenář knihov-

nu v Náchodě. Moje nejoblíbenější knížka byla 
Karlínská číslo 5 od Heleny Šmahelové. Četla 
jsem ji několikrát, na rozdíl od verneovek. Fanta-
sy mě nikdy nebavilo.

Co si přečtete dnes, máte nějaký tip pro čte-
náře?

Zbude-li na beletrii čas, vyhledávám historic-
ká témata. Třeba se mi líbila kniha Jiřího Šulce 
Dva proti Říši o atentátu na Heydricha nebo ro-
mány Kateřiny Tučkové, které mě oslovují jak 
precizností, tak stylem psaní. 

Kontakt na autorku rozhovoru: VandaV@seznam.cz
Kontakt na PhDr. Blanku Jedličkovou: jedlicko-
va@hiu.cas.cz, tel.: 774 876 030

KDO JE
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