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Co vás ve zpravodaji čeká?
Andrea Součková

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v editorialu 
posledního čísla jsem se ohlížela za rokem 2016  
a rekapitulovala, co se v knihovnách v Králo-
véhradeckém kraji povedlo. Věřím, že se takto  
v pozitivním duchu ponese i rok letošní. 

Motto „Otisk papíru v digitálním světě“, 
které můžete nalézt na zadní obálce zpravodaje, 
dává tušit, jakým směrem bychom se měli ubí-
rat. Ano, jak se již někteří z vás měli možnost 
dovědět, rok 2017 bude věnován digitalizaci  
v knihovnách. Aktuální roční knihovnická kampaň 
byla představena ve Studijní a vědecké knihovně 
v Hradci Králové na posledním ročníku Králové-
hradecké knihovnické konference (rubrika Stalo 
se). I zde se nám z reakcí potvrdilo, že digitali-
zace není většině knihovnic a knihovníků zejmé-
na malých obcí a měst příliš blízká. Platí, že je 
považována spíše za záležitost velkých knihoven,  
a tak se jí nikdo moc nezabývá. 

Na stránkách zpravodaje vám proto chceme 
téma přiblížit a ukázat, že se jedná o jednu z nejví-
ce se rozvíjejících oblastí současného knihovnic-
tví. V rubrice Naše téma se tak po celý rok bude-
me věnovat pouze této problematice. V úvodním 
článku, nazvaném Nebojme se digitalizace, se do-
zvíte, jaké jsou aktivity krajské knihovny v rámci 
kampaně (např. školení, exkurze apod.) a jak bys-
te je mohli využít pro svou práci. 

Jelikož je důležité neztratit přehled o vývoji  
v oboru, rubrika Nové trendy v aktuálním čísle 
je také velmi nabitá. Jistě neušlo vaší pozornos-
ti, že s sebou přelom roku přinesl řadu změn po 
legislativní, metodické i koncepční stránce. Pro 
další vývoj knihovnictví v České republice je 
zcela stěžejní nová Koncepce rozvoje knihoven 
v České republice na léta 2017–2020 (http://ukr.
knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-

-leta-2017-2020/). Schválena byla také velmi 
očekávaná Koncepce celoživotního vzdělávání 
knihovníků. Světlo světa spatřila i Metodická pří-

ručka pro práci knihoven se seniory. A lze oče-
kávat, že rok 2017 přinese ještě mnoho dalších 
novinek. 

V aktuálním čísle bych také ráda upozornila 
na rubriku Kdo je, která seznamuje se zajímavý-
mi osobnostmi tentokrát opravdu „jen“ na poli 
knihovnictví. Z nich jmenuji alespoň slibovaný 
příspěvek o nositelce knihovnických ocenění 
Markétě Tučkové či rozhovor s Helenou Vejva-
rovou, vedoucí metodického oddělení Knihovny 
Václava Čtvrtka v Jičíně. S představováním pra-
covníků metodických oddělení ostatně budeme 
pokračovat i nadále, takže se máte na co těšit. 

Na začátku editorialu jsem uvedla, že bych 
byla ráda, aby byl i rok letošní (nejen) pro 
knihovny pozitivní. Proto si dovolím jako po-
slední zmínit rubriku Šumné knihovny, která 
přináší příspěvek o knihovně v Lázních Bělo-
hradě. V loňském roce tam došlo k významné 
rekonstrukci, a tak je dokladem, že se někdy sny 
opravdu plní. Prozradím, že i knihovnu v Chlum-
ci nad Cidlinou čekají dobré časy. Chlumecká 
radnice staví novou budovu městské knihovny. 
Měla by být bezbariérová, moderní a na náměstí. 
Držíme palce, ať vše bez obtíží vyjde! 

A zbývá jedna důležitá, i když nepříliš radost-
ná zpráva na závěr. S novým rokem ukončila 
činnost v redakční radě i Božena Blažková alias 
Bobina. Pro fungování zpravodaje U nás velmi 
důležitá osoba. Mnoho let členka redakční rady, 
nejdéle působící šéfredaktorka, která se výraznou 
měrou zasloužila o jeho aktuální podobu. Myslím 
si, že hovořím za mnoho kolegyň a kolegů, když 
poděkuji za možnost spolupracovat s takto zapá-
lenou, kreativní a činorodou osobností. Celoži-
votně se zabývala knihovnami a knihovnictvím  
a je potěšující, že své práci a koníčku zůstává věrná  
i nadále. V jedné ze školních knihoven se věnuje 
dětem a mládeži a angažuje se i v mnohých aktivi-
tách klubu seniorů východočeského SKIPu. Ještě 
jednou děkujeme a věříme, že se budeme setkávat  
i nadále…
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Splněný sen

Alena Kuželová  

Knihovna v Lázních Bělohradě během roku 
2016 zažila doslova znovuzrození. To, co se na 
počátku mého nástupu do knihovnické funkce 
(podzim 2011) zdálo být pouhým snem či fan-
tazií, se stalo skutečností, a to během pouhých 
čtyř měsíců. Město Lázně Bělohrad se po delších 
úvahách rozhodlo zrekonstruovat budovu hasičské 
zbrojnice, jejíž součástí je právě knihovna. Naše 
knihovnická práce tak dostala zcela jiný rozměr. 

Knihovně původně náležela pouze jedna míst-
nost v patře. Její vybavení bylo starší, prostory 
nedostačující. Po rekonstrukci došlo ke zvětšení 
stávajících prostor o sousední byt, takže knihovna 
dosáhla dvojnásobku své původní velikosti. Byly 
přistavěny toalety, které dříve knihovna sdílela 
s hasiči v přízemí. Dále se zakoupilo kompletní 
nové vnitřní vybavení a doplňky, díky kterým 
knihovna získala úplně odlišný ráz. Pozadu ne-
zůstala ani technika, která taktéž prošla celkovou 
výměnou. Pro uživatele internetu má knihovna  
k dispozici nové počítače, pro přednáškovou 
činnost poslouží projektor a promítací plátno. 
Během příštího roku dojde k zateplení budovy,  
a tak dostane knihovna nový kabát i zvenčí.

Nabízí se otázka, jaké akce pro naše čtenáře  
v zrekonstruovaných prostorách chystáme… Věř-
te, že plánů jsem na své čtvrté, nejspíš poslední, 
mateřské dovolené naspřádala spoustu. Jsem moc 
ráda, že se vedení města rozhodlo navýšit knihov-
nický úvazek, a já se tak mohu těšit na spolupráci 
s kolegyní Káťou Hrnčířovou, která mne po dobu 
mateřské dovolené zastupuje. 

Hlavním cílem knihovny je přátelské setkávání 
lidí napříč generacemi. Chceme se především 
soustředit na společenskou úlohu knihovny  
a fungovat jako komunitní centrum. Samozřej-
mě budeme pokračovat ve spolupráci s místní 
základní a mateřskou školou, pro které již nyní 

připravujeme literární besedy. Nejen pro školáky 
bychom rády zavedly čtenářské dílny a literárně-

-dramatický kroužek. Letní prázdniny budou opět 
patřit dětem. Protože k budově hasičské zbrojnice 
náleží zahrada, nabízí se možnost pořádání let-
ních příměstských táborů, literárních festiválků 
a výtvarných dílen. V knihovně se již delší dobu 
scházejí nadšení čtenáři na akci zvané Literární 
čtvrtek. Jde o setkávání čtenářů nad knihami, 
kdy si navzájem doporučují přečtenou literaturu  
a diskutují o společně přečtených titulech. Myslím 
si, že by stálo za úvahu vyzvat bělohradské „spi-
sovatele“ či pisálky k vytvoření skupiny tvůrčího 
psaní. Starší generaci bude nabídnuta univerzita 
třetího věku, výuka cizího jazyka, počítačové 
kurzy a tematické přednášky. Pro maminky na 
mateřské dovolené budou pokračovat logohrát-
ky pod vedením paní Hany Smotlachové. Dále 
uvažujeme nad zřízením mateřského klubu, který 
by měl sloužit nejen setkávání maminek a jejich 
ratolestí, ale také k realizaci vzdělávacích semi-
nářů určených právě skupině rodičů na mateřské 
dovolené. V neposlední řadě bych ráda zmínila 
možnost mezinárodního setkávání s vietnamskou, 
romskou a ukrajinskou komunitou, které mají ve 
městě a jeho okolí zastoupení. Přály bychom si, 
aby tito lidé v rámci „mezinárodního odpoledne“ 
měli možnost seznámit občany města se svými 
zvyky, tradiční kuchyní či se jen tak podělili  
o radosti a starosti života.

Závěrem mi dovolte vyjádřit velký dík vedení 
města za to, že nemalou finanční částkou umož-
nilo, aby si kus velkého snu mohli užít nejen 
knihovnice a čtenáři, ale i lidé, kteří v knihovně 
najdou oázu klidu a přátelství v jinak chaotickém 
a nejistém světě.

Kontakt na autorku: knihovna@lazne-belohrad.cz
Web knihovny: alenakaminska@seznam.cz

Knihovna Jičínska sídlí v Úhlejově

Andrea Součková  

O úhlejovské knihovně jsme psali nedávno.1 
V roce 2014 proběhlo slavnostní otevření nově 
zrekonstruované knihovny a také loňský rok byl 
pro ni úspěšný. Její knihovnice Daniela Munza-
rová převzala společně se starostkou obce Lenkou 
Šedou dne 10. 11. 2016 v Knihovně Václava 

Čtvrtka v Jičíně titul pro nejlepší knihovnu Jičín-
ska. Součástí slavnostního setkání bylo i divadelní 
představení jičínských knihovnic.  Paní kolegyni 
k ocenění srdečně gratulujeme. 

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web knihovny: http://www.knihovnauhlejov.
webk.cz/

1) Článek Knihovna v Úhlejově má velkou podporu, 3. číslo U nás z roku 2016. 

Divadelní představení knihovnic Oceněná knihovnice společně se starostkou a předá-
vajícími

Knihovna trochu jinak…
brána do Krkonoš

Markéta Tučková 

Obec Lánov s 1770 obyvateli se rozprostírá 
podél hlavní silnice vedoucí od Trutnova do 
Vrchlabí. Řekli bychom, že je to taková vstupní 
brána do Krkonoš. V obci nalezneme zdravotní 
středisko, dvě mateřské školky, základní školu, 
lyžařský vlek. Ve středu obce stojí pěkná budova 
turistického informačního centra a obecní knihovny. 
Od roku 2009 zde pracuje Karolina Boková. Plně ji 
zaměstnává práce v infocentru, kde prodává různé 
upomínkové předměty, propagační materiály, mapy 
Krkonoš a okolí, regionální literaturu, pohledy. Tu-

ristům poradí ohledně ubytování, ukáže jim, kde se 
nacházejí skiareály a v létě cyklostezky. Poskytuje 
také službu Czech Point, provádí ověřování pod-
pisů a kopií listin, spravuje kabelovou televizi. Je 
šéfredaktorkou místního zpravodaje, stará se nejen 
o evidenci obyvatel, ale i psů. Působí rovněž jako 
sběratelka místní historie (uchovává staré pohledy  
a fotografie). Paní Boková se zkrátka nenudí  
a možná některé z vás napadne, co mají všechny 
tyto aktivity společného s knihovnictvím.

Karolina Boková si mi tak trochu postěžovala, 
že právě na knihovnu jí moc času nezbývá, i když 
ji tato práce velmi baví. Knihovně náleží dvě malé 
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Martina Dašková

Počátky Biskupské knihovny sahají až do 
roku 1812, kdy se královéhradecký biskup Tadeáš 
Maria Trautmannsdorf rozhodl část své soukromé 
knihovny věnovat ku prospěchu odborné teologické 
veřejnosti. V dalších letech se díky různým odkazům 
objem knihovního fondu utěšeně rozrůstal. Mezi 
čtenáři jsou doloženi např. Josef Liboslav Ziegler, 
vlastenecký kněz, básník, spisovatel a také profesor 
bohoslovectví semináře v Hradci Králové, či Jan 
Venuto, královéhradecký kanovník a známý malíř. 
V době komunistického budování světlých zítřků 
byl knihovní fond uložen v depozitářích a knihy 
půjčovány jen sporadicky a neoficiálně. Po listopa-
du 1989 bylo rozhodnuto, že knihovna bude znovu 

vybudována, tentokrát však měla být přístupná  
i široké veřejnosti. Tento záměr se podařilo naplnit 
až v roce 2002, kdy byla Biskupská knihovna slav-
nostně otevřena.1 

Biskupská knihovna v současnosti sestává  
z několika pracovišť: moderní Biskupské knihovny 
situované v Novém Adalbertinu, s depozitářem 
umístěným v podstřeší, dále ze starobylé tzv. 
Trautmannsdorfské knihovny, jež se nachází  
v prostoru královéhradeckého biskupství, a také 
z depozitáře Na Kropáčce. Trautmannsdorfská 
knihovna je přístupná jen několikrát do roka a za 
určitých podmínek. Uloženy jsou zde prvotisky, 
tedy knihy vydané do roku 1500, a staré tisky - díla 
vydaná do roku 1800. Nacházejí se zde také rukopi-
sy. Nejstarší rukopis, Biblia Sacra Vulgata, je psaný 

místnosti, a tak tu bohužel není dostatek místa pro 
pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Výjimkou 
jsou pravidelné návštěvy školáků. 

Knihovna v Lánově má 109 registrovaných 
čtenářů. Ti si mohou vybírat z 2 742 titulů. Fond 
je pravidelně doplňován soubory knih z Městské 
knihovny Trutnov. Obec Lánov ročně knihovně 
poskytuje na nákup nových knih finanční částku 
20 000 Kč. Výpůjční doba je velkorysá, otevřeno 
je každý pracovní den od 7:30 do 11:30 a od 12:00 
do 16:00 (ve středu do 17:00). V roce 2016 paní 
knihovnice absolvovala základní knihovnický kurz 
pořádaný Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci 
Králové. (O jejím pohledu na kurz jste se mohli 
dočíst v 3. čísle zpravodaje roku 2016).

Paní knihovnice se chystá zvelebit knihovnu, 
proto by ji chtěla vymalovat a pokusit se o vytvoření 
dětského koutku. V současné době má v knihovně 
pár starších regálů a několik novějších, požádala 
proto firmu Exiteria o sponzorský dar v podobě 
nových regálů. Více na https://www.mt-nabytek.
cz/pomahame.htm. 

Závěrem jsem se paní knihovnice zeptala, jestli 
ráda čte a která kniha ji v poslední době zaujala. 
Byla to kniha Světla a stíny islámu od Břetislava 
Turečka; jak dodala, doporučila by ji všem.

Přeji paní knihovnici, aby se jí vše vydařilo  
a zmodernizovaná knihovna přilákala nejen více 
lánovských obyvatel, ale i turistů.

Kontakt na autorku: knihovna@batnovice.cz
Web knihovny: http://www.knihovnalanov.webk.cz/

Budova infocentra a knihovny lánov

Biskupská knihovna 
v Hradci Králové

na pergamenu a pochází ze 14. století. Známá je  
i pamětnice biskupa Karla Hanla, tzv. Memorabili-
enbuch, do které zaznamenával dějiny a zajímavosti 
Hradce Králové a dalších míst.

Do moderní Biskupské knihovny se mohou 
čtenáři podívat v návštěvních hodinách, a to dva-
krát týdně v pondělí a ve čtvrtek. Milovníci krásné 
literatury, tedy beletrie a poezie, se u nás mnoho 
nepotěší, ale odborná veřejnost, studenti nebo 
prostě milovníci historie, teologie a náboženství, 
dějin umění, filozofie, práva a různých příbuz-
ných oborů zde objeví mnohé poklady. Knihovna 
může nabídnout monografie, sborníky či časopisy  
z 19.–21. století. A jelikož i naše knihovna vstoupila 
do světa jedniček a nul, může čtenář listovat jejím 
online katalogem doma u šálku kávy. Elektronický 
katalog našeho pestrého knižního fondu je na těchto 
stránkách: http://knihovna.bihk.cz/. 

Dnešní knihovny již zdaleka nejsou jen pou-
hými výpůjčními místy. Chápeme je také jako 
společenský prostor, kde se lidé mohou něčemu 
přiučit, pobavit se nebo se jen tak sejít. Tak je tomu 
i v naší knihovně. V lednu a únoru jsme pořádali 
kurz starého německého písma, tzv. kurentu, kde 
se zájemci o toto staré umění učili číst a psát podle 
dobových listin. Lektorkou, a to vynikající, byla 
paní Lucie Jakubcová z Ústavu germánských studií 
Univerzity Karlovy. Od začátku tohoto roku také 
jednou měsíčně promítáme amatérské filmy. Na 

Filmových večerech spolupracujeme s Východo-
českým volným sdružením pro film a video, které 
má v Hradci vskutku dobrý zvuk. Organizujeme 
přednášky odborné i pro širokou veřejnost. Koncem 
února jsme začali s přednáškami pro seniory, které 
se konají jednou či dvakrát do měsíce. Přednáše-
jícími jsou historici či etnografové z hradeckého 
muzea a další odborníci. Velmi oblíbené jsou také 
exkurze. Se zájemci navštěvujeme nejen knihovnu, 
ale i kostel Nanebevzetí Panny Marie, královéhra-
decké biskupství či katedrálu Sv. Ducha. Zájem je  
i o letní procházky starým městem, kde si vyprávíme 
o dějinách Hradce, o dnech všedních a svátečních 
či o hradecké architektuře a památkách. Dále při-
pravujeme různé společenské akce, akce vázané 
na události světového i domácího významu, např. 
matiné k Mezinárodnímu dni památky obětí holo-
kaustu. Do budoucna zvažujeme pořádání literární 
kavárny a autorských čtení, letního kina, koncertů 
či zájezdů. Všechno záleží na našich příznivcích  
a jejich nadšení pro věc. O připravovaných akcích 
a dalších novinkách knihovny se zájemci mohou 
dozvědět více na webové stránce knihovny2 nebo 
na Facebooku.3

Kontakt na autorku: daskova@bihk.cz
Web knihovny: http://www.bihk.cz/pastorace/
biskupska-knihovna

1) Pozn. redakce: Více o historii knihovny v článku Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého, ročník 12 
(2002), číslo 4; k dispozici na: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/83.pdf.

2) http://www.bihk.cz/pastorace/biskupska-knihovna
3) https://cs-cz.facebook.com/Biskupsk%C3%A1-Knihovna-HK-813558928789815/

Studovna, fot. Tomáš Kubelka Biskupská knihovna v Novém Adalbertinu, centrá-
la, sem přicházejí čtenáři, fot. Tomáš Kubelka
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Nebojme se digitalizace

Lucie Jirků

Letošní krajská kampaň je věnována digitaliza-
ci knihovních fondů. Pro kampaň jsme zvolili mo-
tto „Otisk papíru v digitálním světě”, které v sobě 
spojuje základní funkce digitalizace – uchování  
a zpřístupnění, otisk pak zase odkazuje na snahu 
o zachování autentické podoby díla. Téma digi-
talizace není zdaleka tak lehce uchopitelné, jako 
byla témata let předchozích. Regionu rozumíme, 
služby poskytuje každá, i ta nejmenší knihovna, 
vzdělávání je také knihovnám vlastní, ale digita-
lizace? Aktivity kampaně se tak budou asi vcelku 
logicky soustředit především v krajské knihovně. 
Ta se digitalizaci regionálního fondu věnuje už od 
roku 2001 (VISK 7), od února 2014 pak v knihov-
ně funguje Krajská digitalizační jednotka (KDJ).  
A co chystá Studijní a vědecká knihovna v Hradci 
Králové (SVK HK) v rámci kampaně Digitalizace 
v knihovnách směrem k vlastním uživatelům, širší 
veřejnosti či knihovnám kraje? 

Celý rok bude rubrika Naše téma ve zpravodaji 
u nás věnována právě digitalizaci. Naším cílem je 
seznámit čtenáře z řad knihovníků se základy digi-
talizace, se zpřístupněním výsledků i s praktickými 
zkušenostmi z digitalizace v našich knihovnách. 
Snažili jsme se pro každé téma najít ty nejpo-
volanější autory, takže jsme oslovili i odborníky  
z jiných knihoven, např. Národní knihovny ČR, 
Moravské zemské knihovny v Brně či Knihov-
ny Akademie věd ČR. Na webu naší knihovny  
v sekci Pro knihovny1 jsou stejně jako v předcho-
zích letech ke stažení materiály – logo kampaně 
(letos v barvě SVK HK) a informační letáčky  
k tématu digitalizace, jež mohou využít knihovny 
v regionu. Dále budeme digitalizaci propagovat 
na Facebooku (Digitální knihovna SVK HK má 

svoji vlastní stránku),2 tématu se budou věnovat 
články v občasníku X určeném pro uživatele  
a návštěvníky SVK HK apod.

Významnou součástí kampaně je i realizace 
vzdělávacích akcí. Během roku proběhnou školení 
zaměřená na vyhledávání v digitálních knihovnách 
v systému Kramerius, mj. pro knihovníky regionu. 
Dále budou v krajské knihovně pokračovat pravi-
delné exkurze pro veřejnost s možností návštěvy 
Krajské digitalizační jednotky. Novinkou letošního 
roku jsou však speciální exkurze nazvané Zkus si 
zdigitalizovat knihu, v rámci kterých si předem 
přihlášení účastníci mohou sami vyzkoušet proces 
digitalizace od skenování až po metadatový popis 
v systému ProArc.

V rámci kampaně také budeme propagovat mož-
nost digitalizace na KDJ. I další knihovny z regio-
nu mají možnost (při splnění základních podmínek)3  

si nechat na KDJ bezplatně zdigitalizovat regio- 
nální dokumenty ze svého fondu. A následně je 
i možné, jak to nyní již pro některé knihovny 
děláme, tyto dokumenty zpřístupnit přes Digitální 
knihovnu SVK HK. 

Víme, jak téma digitalizace zpravidla působí na 
knihovníky, kteří se jí běžně nezabývají. Někdo se 
jí bojí, někoho (jako ne úplně běžná knihovnická 
činnost) nezajímá... To, nakolik budou její výsled-
ky využitelné i v těch menších knihovnách, závisí 
sice do velké míry na změnách legislativy v oblasti 
autorských práv, ale na druhou stranu… Pokud 
digitalizaci a věci s ní související nevezmou za 

své v první řadě knihovníci, uživatelům knihoven 
zůstane nejspíš utajena. A to by byla škoda, protože 
její přínosy v oblasti ochrany fondu a zjednodušení 
přístupu k dokumentům širší skupině uživatelů je 
nepopiratelný. Takže – milé kolegyně a kolegové 

– nebojme se digitalizace. 

Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz

Ladislav Hosák

Pojem digitalizace je dnes již poměrně dobře 
známý snad všem, kteří si občas otevřou noviny 
nebo si pustí televizi. Všichni podvědomě tušíme, 
že jde o způsob, jak dostat knížky z analogové 
(fyzické) podoby „do počítače” tak, aby si k nim 
mohli najít cestu i lidé, kteří jinak do knihovny 
příliš často nezavítají. Podle Oxfordského slov-
níku je digitalizace proces, při kterém se převádí 
dokument z podoby analogové do digitální, čitelné 
počítačem.1 Jelikož však čitelnost počítačem není 
jediný požadavek, který na proces digitalizace 
klademe, běžně se používá rozšířená definice 
zahrnující i zpřístupnění digitálních dokumentů 
nebo jejich archivaci. 

Proč digitalizovat
A proč se vlastně digitalizuje? Odpověď záleží 

na instituci, která digitalizaci provádí. Běžně 
totiž digitalizují i ti, od kterých by se to příliš 
nečekalo. Například pošty, které tímto způsobem 
zpracovávají poštovní směrovací čísla na dopi-
sech. Pracovníci pošty díky tomu mají k dispo-
zici přesný seznam zásilek a vědí, kam je doručit. 
Paměťové instituce však mají na digitalizaci jiné 
požadavky. Ty se týkají především zpřístupnění 
fondu v digitální podobě co největšímu množství 
čtenářů a uchování podoby dokumentů fyzicky 
jinak poškozených či degradujících. Máme-li ve 

fondu unikátní monografii, jedinečnou například 
stářím nebo zpracováním, není ji možné již dále 
půjčovat čtenářům kvůli velkému riziku ztráty 
nebo poškození. Digitalizací dosáhneme toho, že 
si takový titul budou moci přečíst všichni zájemci. 
Pokud je knížka odcizena nebo úplně zničena, 
je digitální verze to jediné, co může knihovna 
uživatelům nabídnout. Právě tehdy se hodí mít  
k dispozici takovou verzi publikace, kterou si mo-
hou uživatelé pročíst i ve chvíli, kdy již předloha 
není k dispozici. Naším cílem je použít digitali-
zaci jako nástroj pro ochranu a širší zpřístupnění 
fondu tak, aby přinášela čtenářům vyšší komfort 
a přidanou hodnotu.

Proces digitalizace
Proces digitalizace chápe každá knihovna ji-

nak. V některých knihovnách začíná již výběrem 
dokumentů podle předem připravených kritérií  
a někde až ve chvíli, kdy se začíná fyzicky skeno-
vat. Zároveň je vhodné před samotnou digitalizací 
provést ještě další kroky, například materiály reka-
talogizovat či věnovat další péči jejich fyzickému 
stavu. U velmi poškozených dokumentů je vhodné 
před samotným začátkem provést důkladnou 
restauraci nejen proto, aby dílo vypadalo v na-
skenované podobě co nejlépe, ale i proto, aby 
se při manipulaci zabránilo vzniku dalších škod.  
I při sebeopatrnější manipulaci je totiž skenování 
pro materiály fyzicky namáhavé, a to především 

Co je to digitalizace

1) http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Sluzby-knihovnam/Propagacni-kampan.aspx
2) https://www.facebook.com/digitalni.knihovna.svkhk/
3) Více v článku Chcete digitalizovat na KDJ?, ročník 25 (2015), číslo 2; k dispozici na: http://www.svkhk.cz/

SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20150215.pdf. 

Skener

1) Digitize: definition. Oxford Dictionaries [online]. Oxford: Oxford University Press, 2017 [cit. 2017-01-11]. Do-
stupné z: https://en.oxforddictionaries.com/definition/digitize
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pro knižní vazbu. Někdy je vhodné například 
monografii před digitalizací úplně rozvázat, čímž 
se eliminuje poškození vazby, a navíc je možné 
pohodlně naskenovat jednotlivé stránky.

Skenování
Samotný převod z analogové do digitální po-

doby probíhá naskenováním předlohy na skeneru, 
tedy zařízení určeném pro převod obrazu do po-
doby čitelné počítačem. Skenerů je několik druhů  
a můžeme je rozdělit podle velkého množství kri-
térií. Může se jednat například o velikost skenova-
cí plochy, rychlost snímání, rozlišení naskenova-
ného obrázku, nároky na softwarové a hardwarové 
vybavení a další speciální požadavky. Nenáročné 
skenování je možné provést i na běžném stolním 
skeneru, který může mít každý na pracovním 
stole nebo jako součást multifunkčních tiskáren. 
Pokud ale máme vysoké požadavky na kvalitu 
nebo pracujeme s velkoformátovými předlohami 
(typicky mapy nebo noviny), je zapotřebí použít 
již speciální skener. V našem případě se jedná  
o tzv. planetární skener, což je zařízení vybavené 
nástroji pro usnadnění digitalizace knih. Ty se 
umístí na stůl, případně na polohovací zařízení 
(tzv. kolíbka), které umožňují skenovat knihu 
tak, aby nebyla rozevřená až do úhlu 180°, a tím 
zmenšují namáhání knižní vazby. Nad skenovací 
plochou je umístěné rameno se skenovací hla-
vou a všemi dalšími potřebnými čidly, senzory  
a lampami pro lepší osvětlení předlohy. Samotné 
skenování je pak proces, kdy skenovací hlava 
postupně zaznamenává celou skenovací plochu 
(nebo případně jen vybraný úsek) a naskenovaný 
obrázek nám uloží do počítače. 

Digitální knihovna
Výsledkem digitalizace je pak digitální knihov-

na. Ta může mít mnoho podob, od webové stránky 
až po databáze se vzdáleným přístupem a ověřová-
ním uživatelů. Nejčastěji je však možné se setkat 
s webovou aplikací typu Kramerius (především 
v knihovnickém prostředí) nebo DSpace (typicky 
univerzitní knihovny). Digitální knihovna je pro 
uživatele nejviditelnější část procesu digitalizace. 

Pro čtenáře jde o jednoduchou a snadno přístupnou 
webovou stránku, kde může vyhledávat a číst 
digitalizované monografie, periodika, nebo třeba 
prohlížet mapy a poslouchat zvukové záznamy. 
Digitální knihovny jsou tvořeny s ohledem na 
uživatelský komfort a snadnou dostupnost stovek 
gigabytů, až terabytů objemu dat pro koncového 
uživatele. Právě naplněná digitální knihovna 
splňuje první cíl digitalizace, a to nabídnout čte-
nářům co nejsnadnější přístup k našim fondům  
v elektronické podobě. 

Správa dat 
Druhým cílem je zajistit uložení digitalizova-

ných materiálů. K němu vede ale náročnější cesta, 
jelikož je zapotřebí mít k dispozici dostatečnou 
infrastrukturu (servery či datová úložiště), stejně 
jako jasně definované a standardizované formáty, 
ve kterých mají být data uložena. Správu datových 
úložišť vykonávají knihovny, které si musí samy 
zajistit dostatek volného místa a jeho adekvátní 
administraci. Ta spočívá v jasném, transparentním 
a univerzálním formátu. V České republice byl 
za tímto účelem pro digitalizaci v podprogramu 
VISK 7 vytvořen tzv. NDK balíček, což je standard 
obsahující řadu metadat o digitálním dokumentu 
(popisná, technická, strukturní a administrativní), 
skeny ve formátu pro archivaci a zpřístupnění  
a soubory OCR. Tato jasně definovaná struktura 
napomáhá tomu, aby byly jednotlivé balíčky 
dobře přenositelné mezi různými digitálními 
knihovnami. 

výhledy do budoucna
Ačkoliv je digitalizace ve větším měřítku jevem 

poměrně novým a pro mnoho knihovníků téměř 
neznámým, jedná se o důležitý, klíčový proces  
z hlediska budoucího vývoje knihovnictví. Zpří-
stupnit fondy knihoven co největšímu množství 
čtenářů tak, aby nedocházelo k degradaci nosičů,  
a zajistit dostupnost dat teď, stejně jako do budouc-
na je velký úkol a digitalizace je velkým krokem 
k jeho splnění. 

Kontakt na autora: ladislav.hosak@svkhk.cz

Z regálu až do Digitální 
knihovny SVK HK

Zuzana Špačková 

Digitalizace neznamená jen naskenování do-
kumentů, oříznutí skenů a export do programu, ve 
kterém si je čtenáři mohou prohlédnout. Pojďme 
se společně podívat na celý průběh digitalizace.

Nejprve si musíme vybrat, které knihy chce-
me digitalizovat. Ve Studijní a vědecké knihovně  
v Hradci Králové (SVK HK) se zaměřujeme na 
regionální literaturu a regionální autory.

U vybraného titulu zkontrolujeme, jestli už ho 
nezdigitalizovala jiná knihovna. To si ověříme  
v registru digitalizace1 a v Souborném katalogu 
ČR (SKC),2 kde zároveň zjistíme, zda jsme při-
psaní u dokumentu i jako vlastníci. Pokud je vše 
v pořádku, nahlásíme do SKC naši digitalizaci. 
Digitalizaci ve stavu plánování, resp. zpracování 
bychom měli nahlásit také do registru digitalizace.

Nyní se zaměříme na jednotlivé exempláře  
(v případě, že máme knihu vícekrát). Zkontro-

ukázka dokumentu v DK SvK HK

1) http://www.registrdigitalizace.cz/
2) http://skc.nkp.cz/
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lujeme všechny strany, obrázky, desky a přebal. 
Také se soustředíme na vazbu (pokud je hodně 
pevná, knihu lze špatně otevřít a při skenování 
vytváří stín na další straně). Zvolíme nejvhodněj-
ší svazek a zbylé vrátíme do skladu. 

Vybraný dokument posíláme na rekatalogiza-
ci, kde se opraví případné nedostatky záznamu. 
Po rekatalogizaci opět zkontrolujeme v Sou-
borném katalogu ČR, jestli jsme u díla připsaní  
a zda má přidělené číslo ČNB (číslo České národ-
ní bibliografie). Popřípadě o něj požádáme a poté 
předáme knihu ke skeneru. Tím končí samotná 
příprava exempláře a nastává skenování.

Knihu skenujeme v odstínech šedi, barevně 
anebo kombinací obou variant – to se děje v pří-
padě, že má převážně černobílý text, do kterého je 
vloženo pár barevných obrázků. Také přebal bývá 
barevný. Skenujeme dvoustrany, které ukládáme 
jako zálohu. (Vše je skenováno do formátu TIFF.) 
Tyto dvoustrany dále rozřízneme na jednotlivé 
strany (někdy obrázky či tabulky necháváme jako 
dvoustrany). Následuje úprava skenů – narovnání 
stran a ořez. V naší knihovně ořezáváme stránky, 
aby byl zachován jejich 100% obsah, to znamená, 
že u okrajů necháváme cca milimetrový přesah. 
Dále se tyto upravené skeny ještě jednou zálohují 
a nahrají do systému ProArc. 

Tento program slouží k metadatovému popisu. 
Umožňuje zadat typ stran (např. přední a zadní 
desky, přebal, obsah, titulní strana, tabulka, re-
klama apod.) a čísla stran (číslujeme nejen očís-
lované strany v knize, ale dopočítáváme i strany 
neočíslované). V programu také zakládáme digi-
tální objekt pro konkrétní publikaci – již popsané 
strany vkládáme do vytvořeného objektu, jehož 
metadata se stahují z našeho katalogizačního 
záznamu (název, podnázev, autor, číslo ČNB 
a další). Pro zamezení výskytu chyb je vhodné, 
aby kontrolu popisu i s knihou v ruce provedl 
někdo jiný než ten, kdo objekt vytvořil a popsal 
strany. Pokud je vše v pořádku, putuje kniha zpět 
do skladu a dál už pracujeme jen s digitálním ob-
jektem. Pokud tomu tak není, vracíme knihu ke 
skeneru pro doskenování či přeskenování stran. 

Opravované strany se opět popíší v ProArcu  
a nahrají se do již vytvořeného objektu ke zbylým 
stranám. A poté knihu vrátíme do skladu.

Nyní máme digitální objekt vytvořený a zkon-
trolovaný. Nastává fáze, která končí nahráním do 
Digitální knihovny SVK HK.3 ProArc komuniku-
je přímo s resolverem URN:NBN v Národní digi-
tální knihovně (NDK), a tak ještě před exportem 
přidělí tomuto balíčku jeho jedinečné URN:NBN. 
Tento balíček zachovává strukturu dle stan-
dardů NDK.4 Balíček následně vyexportujeme  
z ProArcu a zkontrolujeme NDK validátorem. Po 
úspěšné validaci jej naimportujeme do Digitální 
knihovny SVK HK a nastavíme (s ohledem na 
autorská práva) u daného díla viditelnost. Hoto-
vou digitalizaci nahlásíme do registru digitalizace 
a do Souborného katalogu ČR. 

Nakonec proběhne doplnění odkazu na digi-
tální knihovnu do našeho záznamu. Díky tomu-
to propojení čtenář vidí v knihovním katalogu  
u daného dokumentu odkaz do digitální knihov-
ny. Ten čtenáře nasměruje přímo na daný objekt. 

Summa summarum jsme si prošli celý proces 
digitalizace. Na závěr si jej můžeme zopakovat 
ve stručných bodech: výběr titulu a jeho přípra-
va, skenování, popis metadat, kontrola, export  
z programu pro zpracování, import do digitál-
ní knihovny.

Kontakt na autorku: zuzana.spackova@svkhk.cz

Anna Vandasová

Ač máme v knihovnách mnoho vzácných ru-
kopisů a starých tisků vyžadujících profesionální 
restaurátorskou péči, nesmíme zapomínat ani na 
náš největší fond – tedy fond novodobých doku-
mentů. Téměř ve všech knihovnách tvoří novodo-
bé sbírky valnou většinu a jejich počet, na rozdíl 
od historických fondů, neustále narůstá. Kromě 
toho musí tyto dokumenty čelit velkému počtu 
okolností nepříznivých pro jejich fyzický stav. 
Nesvědčí jim prezenční a absenční půjčování 
(základní služba knihoven), často ani uskladně-
ní, problematický je typ papíru, pro využití ne-
praktická velmi pevná vazba atd. Protože cílem 
a funkcí části českých knihoven je nejen knížky 
půjčovat, ale také je uchovávat, musí o ně pečo-
vat, což velmi často znamená nemalé náklady nad 
rámec finančních možností institucí. V takových 
případech je záhodno využívat například dotač-
ních mechanismů Ministerstva kultury České re-
publiky. Jedním z nich je i program VISK.

Program VISK, tedy Veřejné informační 
služby knihoven, je rozdělen do několika dal-
ších podprogramů. Informace o nich můžete na-
lézt na webu http://visk.nkp.cz/. V oblasti péče  
o novodobé fondy je pro nás stěžejní podprogram  
č. 7 Národní program ochrany a digitalizace do-
kumentů ohrožených degradací kyselého papíru 
– Kramerius (dále jen „VISK 7“). 

O dotaci ve VISKu 7 může požádat provozo-
vatel knihovny evidované dle zákona č. 257/2001 
Sb. (knihovní zákon) nebo spolek podle zákona 
č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), jehož účelem 
je knihovnická a informační činnost či jejich pod-
pora. Další důležitou informací je to, že dotace 
je poskytována do výše 70 % nákladů projektu 
a zbylými 30 % se musí podílet instituce sama. 
Základním cílem podprogramu VISK 7 Krame-
rius je ochrana a zpřístupnění bohemikálních do-
kumentů tištěných na kyselém papíře, které jsou 

často postiženy velmi špatným fyzickým stavem, 
je znesnadněno, či dokonce znemožněno jejich 
půjčování uživatelům, meziknihovní výpůjční 
služba, poskytování kopií apod. 

V rámci VISKu 7 je možno podat žádost  
o finanční zajištění hned několika činností, které 
mají za cíl dokument nejen ochránit, ale také ho 
zpřístupnit čtenářům. Vyznavači moderních tech-
nologií ocení možnost digitalizovat ohrožené do-
kumenty, přičemž digitalizace musí proběhnout 
podle standardů a formátů používaných Národní 
digitální knihovnou. Digitalizované dokumenty 
pak knihovna zpřístupňuje prostřednictvím své 
digitální knihovny a současně je rovněž předává 
k archivaci do Národní knihovny ČR dle pokynů 
Odboru digitálních fondů. V souvislosti s digita-
lizací může instituce požádat o financování insta-
lace systému Kramerius k zabezpečení přístupu 
k digitalizovaným dokumentům pro uživatele.  
Z dotace nelze žádat o nákup výpočetní techniky, 
ale tuto činnost může instituce vykázat v rámci 
své spoluúčasti.

Kromě digitálního zpřístupnění fondů si pod-
program VISK 7 dává za cíl zlepšit fyzický stav 
ohrožených novodobých dokumentů. Jedním ze 
způsobů je uzavřít exempláře, které už prošly 
procesem digitalizace nebo v minulých letech mi-
krofilmováním, do speciálních ochranných obalů 
z nekyselé lepenky archivních kvalit. Tyto obaly 
chrání dokumenty před vnějšími degradačními 
vlivy a částečně také v případě přírodních kata-
strof (požáry, povodně). 

Jak už je v článku několikrát uvedeno, kni-
hy jsou ohroženy rozpadem kyselého papíru, na 
němž jsou vytištěny. Další preventivní činností 
je tedy odkyselení postižených svazků. Jedná se  
o zvláštní chemický proces, kdy dochází k neutra-
lizaci nebo odstranění volných kyselin ve struktu-
ře papíru. Tuto speciální činnost je nutné předem 
zkonzultovat s Odborem ochrany knihovních 
fondů Národní knihovny ČR a dokumenty vy-

Digitalizace, konzervace, restaurace 
aneb Jak chránit novodobé fondy

3) http://kramerius.svkhk.cz/
4) http://www.ndk.cz/standardy-digitalizace/metadata

Příklad ideálního skenu
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NAŠE TéMANAŠE TéMA
brané k odkyselování musí splňovat kritéria daná 
metodikou hromadného odkyselování knih.1 Po 
uskutečnění odkyselení je vhodné zajistit pro 
dokumenty vyhovující podmínky, například je 
uzavřít do výše zmiňovaných obalů. 

Poslední schválenou činností ve VISKu 7 
jsou konzervační a restaurátorské zákroky pro 
zlepšení fyzického stavu ohrožených dokumen-
tů. V rámci toho lze financovat vyhodnocování 
mikrobiologických stěrů, zjištění četnosti výsky-
tu spor plísní, dezinfekci, mechanickou očistu 
fondů, měření podmínek ve skladištích, průzku-
my fyzického stavu fondů a v neposlední řadě 
konkrétní restaurátorské zásahy. Vše je podrob-
ně rozepsáno v doporučených postupech pro tuto 
oblast.2 

Podprogram VISK 7 je vypisován pravidel-
ně každý rok a žádost je nutné na Ministerstvo 
kultury ČR podat zpravidla do poloviny pro-
since. Žádosti jsou následně posouzeny komisí 
složenou z vybraných odborníků z různých typů 
knihoven. Seznam členů včetně kontaktů a dal-
ších užitečných informací můžete nalézt na webu 
podprogramu.3 Pravidelně dvakrát ročně (nejčas-

těji v květnu a listopadu) se v Národní knihovně 
ČR pořádá informační setkání řešitelů a zájemců 
o podání žádosti do VISK 7, kde je možné pro-
brat otázky žadatelů přímo s garantem podpro-
gramu Mgr. Tomášem Foltýnem (ředitel Odboru 
správy fondů Národní knihovny ČR) nebo s dal-
šími odborníky zabývajícími se oblastmi, které 
se dají z podprogramu financovat. Na všechny se 
lze kdykoliv obrátit i e-mailem.

VISK 7 bezpochyby patří k nejzajímavěj-
ším dotačním mechanismům, které se zaobírají 
uchováním a kvalitním zpřístupněním ohrože-
ných novodobých fondů a péčí o ně. Musíme vy-
zdvihnout především jeho komplexnost, kdy se  
v posledních letech rozšířil o možnosti odkysele-
ní a restaurátorské zásahy, jež nelze v péči o tyto 
sbírky opomíjet. Tím se knihovnám otevírá mož-
nost v podávání ucelených projektů zabývajících 
se celkovým zajištěním vybraných exemplářů. 

Kontakt na autorku: anna.vandasova@nkp.cz 
Web podprogramu VISK 7: http://kramerius-in-
fo.nkp.cz/

Využívání podprogramu VISK 7 
knihovnami v Královéhradeckém kraji

Lucie Jirků 

Během let 2000-2016 využily možnosti pod-
programu VISK 7 čtyři instituce našeho kraje. 
Úspěšné projekty podalo Muzeum východních 
Čech v Hradci Králové, Studijní a vědecká 
knihovna v Hradci Králové (do r. 2001 Státní 
vědecká knihovna v Hradci Králové), město 
Nová Paka a Městská knihovna Slavoj ve Dvoře 
Králové nad Labem. Tyto instituce v uvedených 
letech celkově čerpaly dotace z VISK 7 ve výši 
1 214 000 Kč (viz tabulka a graf).

Díky programu byla kromě regionálních mo-
nografií digitalizována především významná re-
gionální periodika. Muzeum východních Čech 
zpracovalo tituly Rozhledy, Obnova, Nové smě-
ry, Štít, Orlické proudy, Od Kladského pomezí, 
Pokrok a Obzor; Studijní a vědecká knihovna 
pak Český severovýchod, Královéhradecko, Pod 
Zvičinou, Pochodeň, Deník Pochodeň a Hradec-
ké noviny. Digitalizace posledně jmenovaného 
titulu zatím není dokončena a bude v následují-
cích letech pokračovat, v současné době je zdigi-
talizován do r. 1997. 

1) Metodika: http://kramerius-info.nkp.cz/wp-content/uploads/2016/08/Hromadn%C3%A9-odkyselen%C3%AD-knih-
-metodika-.pdf

2) Doporučené postupy: http://kramerius-info.nkp.cz/index.php/cinnosti-ve-visk-7/konzervacni-a-restauratorske-
-zakroky-pro-zlepseni-fyzickeho-stavu-ohrozenych-dokumentu/

3) http://kramerius-info.nkp.cz/

Nabízí se otázka, poč není zapojeno více institu-
cí našeho kraje. Nemají knihovny ve fondech regio-
nální tituly, které by bylo dobré digitalizovat? Odra-

zuje je nutná finanční spoluúčast nebo s projektem 
spojená administrativa? Nebo je prostě digitalizace 
jednou z priorit jen u „velkých“ knihoven?

Graf: využití možností dotací z viSK 7 institucemi v Královéhradeckém kraji v letech 2000-2016

Tab.: využití možností dotací z viSK 7 institucemi v Královéhradeckém kraji v letech 2000-2016
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Koncepce celoživotního 
vzdělávání knihovníků

Bohdana Hladíková

Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků 
(CŽV). In: Informace pro knihovny [online]. Praha: 
Národní knihovna ČR, 2016 [cit. 2017-01-17]. 

Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/docs/celozivotni-
-vzdelavani/koncepce-czv-pdf

Přípravám koncepce předcházely úvahy o tom, 
jaké kvalifikační požadavky by měly být kladeny 

• MVČ – Muzeum východních Čech v Hradci Králové
• SVK – Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (do r. 2001 Státní vědecká knihovna v Hradci  
  Králové)
• Slavoj – Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz

na knihovníky na odborných knihovnických 
místech a jak by se měla knihovnická komunita 
postavit k nutnosti adaptovat pracovníky knihoven 
na proměny odborných požadavků a nové trendy 
ve vývoji oboru. Požadavek na její vypracování 
se tak stal i jedním z bodů Koncepce rozvoje 
knihoven ČR na léta 2011–2015.1

Po řadě složitých jednání a připomínkových 
řízení byla definitivní verze Koncepce celoži-
votního vzdělávání schválena a doporučena  
k realizaci Ústřední knihovnickou radou na 
jejím 38. zasedání dne 5. prosince 2016.

Naplnit by ji měly všechny knihovny evidované 
Ministerstvem kultury ČR, i když pro nejmenší 
knihovny to bude nejspíš poměrně obtížné. Ma-
teriál se netýká všech zaměstnanců knihoven, řeší 
pouze odborné pracovníky, kteří jsou pro tyto účely 
definováni bodem 2.03.01 přílohy Katalogu prací 
ve veřejných službách a správě.2

Koncepce se rozpadá do šesti okruhů, dva  
z nich však můžeme označit za stěžejní. Prvním 
je požadavek, aby na odborných knihovnických 
pozicích pracovali pouze lidé s prokázaným od-
borným vzděláním. Tohoto cíle má být dosaženo 
do 15 let. Nabízí se zde několik možností, jak toho 
dosáhnout: studiem oborové školy nebo složením 
zkoušky v Národní soustavě kvalifikací (NSK), 
poslední možností je více než desetiletá praxe na 
dané pozici. Volba způsobu získání kvalifikace je 
ponechána na dohodě konkrétního zaměstnance  
a zaměstnavatele. 

Úkolem profesních sdružení (SKIP, SDRUK), 
Národní knihovny ČR (NK ČR), Moravské zemské 
knihovny (MZK) a krajských knihoven je připravit 
pro všechny typové pozice jednotné obsahy kurzů, 
které by usnadnily přípravu na složení zkoušek  
v NSK, a následně zahájit i jejich realizaci. 

Požadavek na odborné vzdělání se bude do-
týkat především nově přijímaných zaměstnanců  
a těch, kteří v rámci jednoho zaměstnavatele chtějí 
změnit pozici. Není totiž příliš pravděpodobné, 
že by zaměstnavatelé měli zájem přijímat jiné 
zaměstnance s odlišným vzděláním a vzápětí je 

vysílat za doplněním kvalifikace.
Naopak požadavky na pravidelné obnovování 

kvalifikace, její prohlubování a rozšiřování se 
dotknou všech knihovníků. Inovačními kurzy  
v rozsahu 6-30 hodin by jednou za pět let měl 
projít každý knihovník. Před NK ČR, MZK  
a krajskými knihovnami stojí úkol připravit jejich 
obsahy a od roku 2018 také zahájit jejich konání. 

K rozšíření záběru o kompetence z jiných oborů 
mají sloužit specializační kurzy. Ty by měly mít 
garantovanou kvalitu a v daném pětiletém období 
mohou nahradit absolvování inovačních kurzů. 
Systém akreditace specializačních kurzů má být 
připraven do roku 2019. Od následujícího roku 
mají být spuštěny samotné vzdělávací akce. 

Příprava a realizace vzdělávacích aktivit bude 
pro zastřešující organizace pracovně náročná  
a finančně nákladná. Text koncepce se proto 
věnuje i předpokládaným zdrojům financování.  
U tvorby obsahů kurzů počítá především s dota-
cemi z podprogramu VISK 1, u vzdělávacích akcí 
je to kromě statutární činnosti zejména účastnický 
poplatek. 

Mezi další cíle, které si koncepce klade, pa-
tří udržení kombinované formy studia na všech 
oborových vysokých školách a snaha ovlivňovat 
studijní programy tak, aby respektovaly požadavky 
praxe. 

Předpokladem pro naplňování cílů koncepce 
je přijetí společných principů personální práce 
knihovnami, proto je Národní knihovna ČR po-
věřena přípravou návrhu doporučení pro perso-
nální práci v knihovnách s důrazem na celoživotní 
vzdělávání. 

Posledním, možná nejdůležitějším bodem je 
pravidelné vyhodnocování koncepce a její přizpů-
sobení aktuálním možnostem a potřebám. 

Koncepci celoživotního vzdělávání knihovníků 
včetně souvisejících strategických materiálů na-
leznete na webu Knihovnického institutu v sekci 
Vzdělávání: http://ipk.nkp.cz/akce/vzdelavani.

Kontakt na autorku: bohdana.hladikova@svkhk.cz
1) http://ipk.nkp.cz/legislativa/koncepce-strategie-deklarace
2) https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=71458&nr=222~2F2010&rpp=15#local-content

Tab.: využití možností dotací z viSK 7 institucemi v Královéhradeckém kraji v letech 2000-2016
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Andrea Součková

MAZUROVÁ, Hana a Zlata HOUŠKOVÁ, ed. 
Rovný přístup - knihovna přátelská k seniorům: 
metodická příručka pro práci knihoven se seniory. 
1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky 
- Knihovnický institut, 2016, 87 s. ISBN 978-80-
7050-674-5. Dostupné také z: http://www.skipcr.
cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf, http://ipk.nkp.cz/
docs/rovny-pristup-knihovna-pratelska-k-seniorum

Na konci roku 2016 spatřila světlo světa meto-
dická příručka pro práci knihoven se seniory. Ta 
do značné míry navazuje na Standard Handicap 
Friendly a je mu i graficky velmi podobná. Příručka 
je výsledkem práce Sekce 60+ Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků. Autorský kolektiv 
vedly PhDr. Hana Mazurová (předsedkyně sekce, 
ředitelka Městské knihovny Chrudim) a Mgr. 
Zlata Houšková. Z našeho kraje se na její přípravě 
podílely Stanislava Benešová a Mgr. Marta Staní-
ková. Publikaci vydal Knihovnický institut Národní 
knihovny ČR s podporou Ministerstva kultury ČR. 
Záštitu poskytl Spolek pro obnovu venkova ČR, 
Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR. 

Standard se v jednotlivých kapitolách věnu-
je obecným požadavkům, personálu, fondům  
a službám, technickým a materiálním podmínkám, 
webovým stránkám knihoven, spolupráci a pro-
pagaci, akcím a integračním aktivitám. V každé 
z nich je podrobně popsána metodika, uvedeny 

příklady dobré praxe, příp. i citována zpětná vazba 
seniorů. Poslední kapitola je věnována problematice 
dobrovolnictví seniorů a pro seniory v knihovnách. 
Text publikace je doplněn seznamem doporučených 
zdrojů, z nichž je možné získat další informace  
o problematice. 

Tištěná verze příručky byla v nákladu 600 výtis-
ků distribuována prostřednictvím krajských kniho-
ven a Svazu měst a obcí.  Publikace v elektronické 
verzi je všem k dispozici a ke stažení na: http://www.
skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf nebo http://
ipk.nkp.cz/docs/rovny-pristup-knihovna-pratelska-

-k-seniorum.

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz 

Nové uživatelské rozhraní Studijní  
a vědecké knihovny v Hradci Králové 

aneb Od katalogu k discovery
Hana Hornychová

Od ledna letošního roku je na adrese http://pri-
mo.svkhk.cz přístupné nové uživatelské rozhraní 

Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 
(SVK HK). 

Pochází z rodiny discovery systémů, dodavate-
lem je firma Ex Libris a v knihovnické komunitě 

Metodická příručka pro práci 
knihoven se seniory 

je tento systém znám pod názvem Primo. Ze stejné 
rodiny discovery je např. portál Knihovny.cz. Na 
vylepšení svých rozhraní pracují i menší knihovny; 
ty nasazují tzv. katalogy nové generace. Jaký je 
rozdíl mezi katalogem nové generace a discovery 
systémem? V praxi se tyto produkty příliš nerozli-
šují. Přesto lze definovat rozdíly mezi oběma druhy 
uživatelských rozhraní. Katalogy nové generace 
se vyznačují vyhledáváním z jednoho místa (à la 
Google), použitím faset pro zpřesňování dotazu, 
obohaceným obsahem – např. obálkami knih  
a obsahy, řazením výsledků na základě relevance, 
doporučováním podobných zdrojů a napojením na 
sociální sítě. Discovery systém obsahuje všechny 
výše uvedené komponenty, a navíc je specifický 
tím, že integruje do vyhledávání všechny zdroje, 
které daná knihovna vlastní (katalog knihovny, 
elektronické zdroje, digitalizované dokumenty, 
centrální index - tj. zahraniční zdroje). Lze tedy 
vyhledávat z jednoho místa v „domácích“ i vzdá-
lených zdrojích.

Výhodou našeho nového rozhraní je také inte-
grace čtenářského konta. Čtenář má možnost nejen 
vyhledávat, ale zároveň spravovat své výpůjčky  
a požadavky.

Do vyhledávání jsou zapojeny všechny do-
stupné zdroje – katalog knihovny (všechny druhy 

dokumentů jako v původním OPACu), autoritní 
záznamy, dokumenty uložené v Digitální knihovně 
SVK HK, placené databáze EBSCO. Naprostou 
novinkou je zapojení centrálního indexu – tzn. 
plných textů zahraničních článků. Nabídka za-
hraničních zdrojů je tedy rozšířená a přístupná  
z jednoho místa.

Na co si budou muset naši uživatelé zvyknout? 
Je to především jiný pohled na výsledky vyhledá-
vání. Záznamy nejsou řazené jako v klasickém 
elektronickém katalogu podle názvu nebo data 
vydání. Řazení je postavené na relevanci. To je 
mechanismus, který vyhodnocuje a následně řadí 
záznamy podle toho, co by pro uživatele mohlo 
být nejlepší. S výsledky je možné dále pracovat, 
což v klasickém elektronickém katalogu jde po 
provedení dotazu jen velmi obtížně.

Zvláštností discovery systému je způsob zís-
kávání dat – resp. metadat. Ta se do něj musejí 
sklízet, protože systém si vytváří vlastní soubor 
pro vyhledávání. U nás probíhá sklízení záznamů 
z katalogu jednou denně, takže nově vzniklé bib-
liografické záznamy se do Prima dostanou druhý 
den. Naproti tomu exemplářová informace je zob-
razována v reálném čase. Uživatel se samozřejmě 
musí dovědět, zda je kniha půjčená v momentě, 
kdy vyhledávání provádí.

Napište nám
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Nakladatelství Gaudeamus 
a čtvrtstoletí jeho činnosti

Marie Otavová

V roce 2016 si nakladatelství Gaudeamus Uni-
verzity Hradec Králové připomnělo 25 let od svého 
založení. A to je jistě důvod ke krátkému zamyšlení 
a bilancování.

Jak víte, publikační činnost náleží ke stěžejním 
odborným aktivitám každé vysoké školy, proto 
má Univerzita Hradec Králové (dále UHK) od 
roku 1991 vlastní nakladatelství. Zřízeno bylo 
na základě povolení Ministerstva kultury ČR dne  
15. 1. 1991 jako účelové zařízení zabezpečující 
ediční a vydavatelskou činnost pro akademické 
pracovníky. Nakladatelství původně sídlilo na ná-
městí Svobody, v budově dnešní Filozofické fakulty 
UHK. Nacházely se zde nejen kanceláře redakce, 
ale také veškeré zázemí tiskárny. Ředitelkou nově 
založeného nakladatelství byla jmenována Ing. Mi-
chaela Loukotová a prací technického redaktora byl 
pověřen Ing. Miloslav Prokeš. V roce 1997 se sídlo 
nakladatelství přemístilo do nově vystavěné budovy 
Objektu společné výuky UHK v ulici Hradecká 
1227 a zde vznikly mnohem komfortnější prostory 
pro ediční středisko, technickou redakci, tiskárnu, 
prodejnu skript i sklady. Tiskárna byla vybavena 
digitálním tiskovým strojem OCE Varioprint  
a špičkovou lepičkou Bourg BB 3002, které byly 

pořízeny z projektu Svět tisku 2005. Dále vyba-
vení tvořily laminátor Foliant, řezačka Maxima  
a další technická zařízení. Tisk zabezpečovali Jiří 
Tylš, Ludmila Kellerová a Miroslava Müllerová. 
Postupně však tiskárna nedokázala zcela uspokojit 
náročnější požadavky akademických pracovníků  
a investice do nového moderního vybavení byly 
velmi vysoké. Proto bylo rozhodnuto od dubna 
roku 2016 tisk zadávat externě a využít raději 
služeb tiskáren s nejmodernějšími technologiemi.  
V té době se nakladatelství stalo součástí Univerzitní 
knihovny, která byla od počátku jeho nejbližším 
partnerem. Nakladatelství zůstaly veškeré jeho 
stěžejní služby s výjimkou tisku. Zabezpečovalo 
tak poradenskou činnost, předtiskovou přípravu děl, 
návrhy obálek, komunikaci s tiskárnami, veškerou 
agendu ISBN a ISSN, prodej a propagaci odborných 
textů, učebnic, skript a monografií. Tyto služby 
jsou od dubna 2016 zajišťovány pro akademické 
pracovníky a fakulty UHK zcela zdarma. Veškeré 
ediční služby poskytuje nakladatelství i pro externí 
zadavatele, ovšem zde již s poplatkem.

Za 25 let činnosti vydalo nakladatelství Gau-
deamus více než 1 500 titulů převážně odborné 
literatury. Z hlediska počtu se tak řadilo a řadí do 
první desítky nejproduktivnějších univerzitních 
nakladatelství u nás. Publikace tematicky vychá-

Zadávání požadavku se provádí stejně jako  
v klasickém elektronickém katalogu. Uživatel se 
přihlásí do svého čtenářského konta a následně může 
zadat požadavek. V našem systému používáme 
jednotné přihlášení do všech zdrojů, takže pokud se 
uživatel přihlásí jednou, ať už do svého čtenářského 
konta, nebo k plnému textu databáze, zůstává přihlá-
šený pro všechny služby. Jednotné přihlášení není 
součástí discovery systému, je to nadstavba, která 
však velmi usnadňuje uživatelům práci, zvláště po-
kud má knihovna hodně elektronických zdrojů nebo 
návazných služeb, ke kterým je nutné se přihlašovat.

Naši uživatelé nyní vedle sebe naleznou původ-
ní katalog a discovery systém Primo. Do budoucna 

však počítáme s tím, že jediné rozhraní dostupné 
z webu knihovny bude discovery systém Primo. 
O tom, kdy tato změna proběhne, budeme naše 
uživatele včas informovat.

Věříme, že naši uživatelé naleznou k novému 
uživatelskému rozhraní cestu. Knihovny ho mohou 
využít pro objednání MVS, nabízíme i školení. 
Budeme vděční za ohlasy veřejnosti i knihoven. 
Připomínky a dotazy lze psát přímo z úvodní strany 
Prima – přes link Napište nám.

Kontakt na autorku: hana.hornychova@svkhk.cz
Systém Primo SVK HK: http://primo.svkhk.cz

zely především z oborů vyučovaných na UHK  
a postupně se tento okruh rozšiřoval tak, jak rostl obo-
rově význam univerzity. Přehled vydaných publikací 
naleznete na webové stránce nakladatelství.1 Široké 
spektrum titulů nabízí také prodejna odborné literatu-
ry, která se nachází v Objektu společné výuky UHK. 

Kdybychom si položili otázku, v čem vlastně 
spočívá jedinečnost univerzitních nakladatelství, 
zjistili bychom, že se akademické práce často 
tisknou v malých nákladech, přesto ale s velkou 
pečlivostí. Ve srovnání s populárně naučnou 
literaturou vyžadují mnohem odbornější a často 
mnohem složitější redakční práci, a to zejména 
kvůli náročnější struktuře, bibliografickým odka-
zům, grafům, rejstříkům i cizojazyčným resumé. 
To samozřejmě klade zvýšené nároky nejen na 
nakladatelskou práci, ale také na autory samotné.

Práce nakladatelství Gaudeamus odráží a do-
kladuje vědecké, výzkumné, vzdělávací, umělecké  
a tvůrčí aktivity UHK a je tak její spojitou nádobou. 
Jsou zde nastaveny procesy s přísnou časovou 
posloupností a návazností a každá z nově vyda-
ných publikací je originálem s odlišným stupněm 
potřebných grafických a redakčních prací. Velká 
část procesu vzniku publikace je tvůrčím procesem, 
má-li vzniknout skutečně kvalitní dílo. 

Abychom získali zpětnou vazbu od autorů, 
zeptali jsme se čtyř akademických pracovníků, jak 
spolupráci s Gaudeamem hodnotí:

„Založení nakladatelství Gaudeamus naší uni-
verzity v roce 1991 považuji za důležitý krok, který 
vedení naší alma mater tehdy udělalo. Velký dík 
patří zejména doc. Lesákovi, který na tom měl beze-
sporu největší podíl. Já osobně spolupracuji s kolegy 
z nakladatelství přes 20 let a vždy jsem byl s jejich 
prací a vstřícným přístupem velmi spokojen. Jejich 
práce v podmínkách, které měli a mají, zaslouží vel-
ký obdiv. … Jde o jeden ze základních informačních 
a komunikačních prvků standardní akademické 
instituce. Přeji hodně dalších publikačních výstupů, 
hodně renomovaných autorů a jejich textů, které 

určitě přispějí naší UHK k budování její akademické 
prestiže.“ (prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Katedra 
chemie Přírodovědecké fakulty UHK)

„S nakladatelstvím Gaudeamus jsem úzce 
spolupracoval v letech 2005-2006 při vydání pu-
blikace Úvod do kastelologie I-II. Šlo o publikaci 
rozsáhlou, náročnou tím, že je v ní velké množství 
vyobrazení a schémat. Spolupráce byla vynikající, 
pracovníci mně pravidelně posílali zpracované 
části publikace ke korekturám, pomáhali i s vy-
hledáváním kvalitnějšího obrazového materiálu 
na internetu. Rád na tuto spolupráci vzpomínám.“ 
(prof. PhDr. František Musil, CSc., Historický 
ústav Filozofické fakulty UHK)

„Děkuji nakladatelství Gaudeamus za vzornou 
spolupráci při přípravě textů mé práce – Mate-
matika jako pedagogický problém.“ (prof. RNDr. 
František Kuřina, CSc., Katedra matematiky, 
Přírodovědecká fakulta UHK)

„S nakladatelstvím Gaudeamus jsem spolupra-
covala od samého počátku vzniku, nejprve jako 
členka ediční rady pro UHK (dříve tedy VŠP),2 

posléze jako členka ediční rady Fakulty informa-
tiky a managementu (FIM, dříve FŘIT),3 od roku 
2008 jsem pracovala jako výkonná tajemnice 
ediční rady FIM. Ve všech těchto pozicích jsem 
se setkala s profesionalitou, ochotou a vstřícností. 
Pracovníci nakladatelství se vždy snažili být ná-
pomocni i při řešení nadstandardních požadavků  
a vyhovět často i velmi náročným časovým potře-
bám autorů, pořadatelů konferencí a workshopů. 
Jako autorka, která publikovala v nakladatelství 
Gaudeamus celou řadu skript i v několika vydáních 
a monografii, mohu se vyjádřit pouze pochvalně  
a poděkovat za perfektní výkony.“ (prof. PhDr. 
Ilona Semrádová, CSc., Katedra aplikované ling-
vistiky Fakulty informatiky a managementu UHK)

U příležitosti nedávného 25. výročí vzniku 
nakl. Gaudeamus bych chtěla jeho zaměstnan-
cům poděkovat a popřát, aby nakladatelství bylo 
vzácnou, ceněnou a vyhledávanou značkou a aby 

1) https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/Nakladatelstvi-Gaudeamus/nabidka-publikaci#UHK-
-Article

2) Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové
3) Fakulta řízení a informačních technologií
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Jak na bezpečné internetování 

Zuzana Němcová

Komunikační technologie v posledních letech 
zažívají obrovský vzestup a rychlý vývoj, což mů-
žeme pozorovat i u internetu. Ten se stal běžnou 
součástí života lidí, dokonce u mnohých součástí 
nepostradatelnou. Masové využívání nástrojů, 
které internet nabízí, s sebou přináší mnoho výhod 
a přínosů, má ale také negativní stránky. Posky-
tuje totiž anonymizované prostředí, ve kterém se 
neopatrný či nedostatečně informovaný uživatel 
může snadno stát obětí nekalého jednání, nebo 
dokonce nechtěně přivést do nepříjemností někoho  
z blízkých. Proto jsem pro vás sumarizovala několik 
důležitých zásad bezpečného chování na internetu.

V rámci obrany proti virům používejte kvalitní 
a aktuální antivir, antispyware, firewall a pra-
videlně aktualizujte používaný operační systém  
a užívané programy. Vždy se ujistěte, že software, 
který instalujete, pochází z důvěryhodného zdroje. 
Důležitá, citlivá a osobní data pravidelně zálohujte. 
Pamatujte, že smazaná data nejsou na disku ve sku-
tečnosti smazána, ale pouze označena k přepsání. 
Pro skutečné vymazání je nutné je mnohonásobně 
přepsat nebo použít specializovaný software.

Používejte vždy silné heslo – minimálně  
o délce osmi znaků, obsahující malá a velká 
písmena, číslice, diakritiku a jiné znaky; nemělo 
by jít o obvyklé slovo nebo frázi a nemělo by být 
odvoditelné od osoby vlastníka. Heslo dostatečně 
často obměňujte a nepoznamenávejte ho nikde  
v okolí místa zadávání. Doporučuje se také neuklá-
dat hesla do prohlížeče a nepoužívat stejné heslo 
pro více služeb.

Pro větší zabezpečení dat na disku je vhodné 
použít program pro jejich šifrování, například 
TrueCrypt. K zabezpečení e-mailové komunikace 
používejte vhodné programy, jako PGP, GnuGP 
aj. Informujte se také o možnosti dvoufázového 
ověřování pro přihlášení do svého e-mailu.

Podvodníkům se můžete vyhnout i tak, že bude-
te pozorní při vyřizování své pošty - neodpovídejte 
na podezřelé e-maily nebo zprávy a neotvírejte 
neznámé či podezřelé soubory, programy nebo 
přílohy zpráv. Pokud zpráva žádá o přeposlání 
vašim dalším kontaktům, může se jednat o tzv. 
hoax neboli poplašné, zbytečné, nebezpečné  
a podvodné řetězové zprávy. V tomto případě 
doporučuji podívat se na http://www.hoax.cz/cze/, 
kde se nachází pravidelně aktualizovaná databáze 

takovýchto zpráv, ve většině případů spolu s od-
borným komentářem.

Nepište na neznámé stránky, které po vás žá-
dají osobní informace, nebo dokonce informace  
o vašem majetku. U podezřelých stránek vždy zkon-
trolujte jejich skutečnou adresu v řádku prohlížeče.

Připojujte se k internetovému bankovnictví, 
e-mailové schránce či jiným citlivým službám 
zásadně přes šifrovaný protokol – poznáte jej tak, 
že adresa začíná písmeny HTTPS a je doplněna 
ikonkou malého zeleného zámečku (někdy také 
názvem stránky).

Pomocí automatického dokončování úloh 
například v prohlížeči (ale i v systému) je možné 
zabránit dalšímu objevování hlášek. Zde je na místě 
zvážení, zda je dobré automatickou akci potvrdit, 
protože kvůli automatickému dokončování již  
o podobné situaci nebudete příště informováni. Platí 
tedy obecná zásada - nejprve čtěte, pak klikejte.

Nikdy neposílejte přes internet důvěrná data 
(číslo kreditní karty nebo hesla). Když už o sobě 
nějaké údaje poskytujete, zvažte, jaká data a komu 
vkládáte do rukou. Například při zakládání účtu  
v e-shopu není většinou nutné vyplňovat všechny 
údaje, ale pouze ty, které jsou označeny (např. 
hvězdičkou) jako povinné.

K citlivým službám se připojujte pouze  
z vlastního počítače - nikdy přes neznámou wifi 
nebo z internetové kavárny. Vhodným zabezpe-
čením komunikace přes neznámou wifi může být 

VPN – tzv. virtuální privátní síť. U internetového 
bankovnictví a vlastně jakýchkoli účtů se vždy 
řádně odhlašujte ze služby (pomocí tlačítka  
k tomu určeného – nestačí zavřít prohlížeč). Pokud 
používáte počítač sdílený více lidmi, je možné 
využít anonymní mód prohlížeče.

K eliminaci rušivých reklam používejte Adblock 
– rozšíření internetového prohlížeče, které umož-
ňuje blokovat tyto reklamy na stránkách a učinit 
tak stránky přehlednějšími a mnohdy rychlejšími. 
Pokud vám není vaše soukromí lhostejné, je dobré 
v prohlížeči také blokovat tzv. cookies třetích stran.

V sociálních sítích kontrolujte nastavení bez-
pečnosti a soukromí a určete si, jak a s kým chcete 
sdílet svůj obsah na síti. Ověřujte si informace  
a nevěřte hned prvnímu zdroji. Odlišujte spolehlivé 
a nespolehlivé zdroje. Vždy je lepší vnímat obsah 
spíše kriticky. Mějte na paměti, že máte i svou di-
gitální reputaci, nereagujte na nevhodné a hanlivé 
zprávy. Je velice snadné na internet něco umístit, 
ale prakticky nemožné to vzít zpět.

Závěrečnou myšlenku věnuji tvrzení, že inter-
net sám o sobě není ani bezpečný, ani nebezpečný. 
Je to velmi užitečné a rychle se vyvíjející prostředí, 
ve kterém se jako jeho uživatelé sami rozhodujeme, 
zda se svými kroky vydáme po prověřeném mostě, 
nebo budeme balancovat na laně. 

Kontakt na autorku: zuzana.nemcova@uhk.cz

publikace z jeho produkce získávaly stále častěji 
prestižní ocenění a sympatie čtenářů z řad odbor-
né i široké veřejnosti. Přála bych nakladatelství 
Gaudeamus, aby se mu dařilo spolupodílet se na 
pěstování vzdělanosti jako priority Univerzity 
Hradec Králové. Potěšilo by nás, kdyby akademičtí 
pracovníci i externí zájemci rádi využívali služeb 
nakladatelství i v budoucnu a podařilo se, aby na 
půdě univerzity vznikala díla cenná svým obsahem, 
lákavá a atraktivní svou nezaměnitelnou podobou. 

Kontakt na autorku: marie.otavova@uhk.cz
Informace o nakladatelství na webu UHK: https://
www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Centralni-pracoviste/
Nakladatelstvi-Gaudeamus/

Z veletrhu Odborná kniha 2007,  
fot. ing. M. Prokeš a ing. M. loukotová

Zkušenosti Knihovny města 
Hradce Králové s certifikací 

Handicap Friendly
Kateřina Knytlová 

Knihovna města Hradce Králové získala v loň-
ském roce certifikát rovného přístupu pro osoby se 
zrakovým postižením. Stali jsme se tak třetí knihov-
nou v republice, která může být označována jako 
handicap friendly. Chtěli bychom proto všechny, 

kdo uvažují o přihlášení k certifikaci, ujistit, že je to 
zkouška zvládnutelná. Vše běží podle jasně daných 
kritérií a vždycky víte, který krok vás čeká dál. Po-
žadavky jsou rozumné a jejich naplnění není závislé 
na existenci samostatného odborného oddělení.

Při přípravě jsme se řídili pravidly, která stano-
vuje Standard Handicap Friendly.1 Zde je přehledně 

1) 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 - Knihovnický institut, 
2014. 92 s. ISBN 978-80-7050-641-7. Dostupné také z: http://ipk.nkp.cz/docs/Rovny_pristup.pdf
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napsáno, co a jak zařídit. V případě, že vás zajímají 
všechna konkrétní opatření, která jsme udělali  
(a není toho málo), doporučuji vřele návštěvu naší 
knihovny. V tomto článku naleznete shrnutí, s čím 
se v praxi potkáváme nejčastěji. 

Knihovnu přihlásila k certifikaci2 paní ředitelka 
vyplněním dotazníku. Po jeho odeslání jsme byli 
vyzváni k úhradě poplatku. Ten je v současné 
době stanoven za jednu oblast přístupnosti3 na  
3 000 Kč. Po jeho zaplacení nám bylo oznámeno, 
že byla sestavena komise a začne naši knihovnu 
prověřovat (osobní návštěva komise v knihovně 
je součástí prověřování). Vlastní certifikace trvala 
tři měsíce. Navzdory tomu, že pravidla jsou jasná, 
komise neoznamuje, kdy vás navštíví. To je po-
necháno jako překvapení. Jednoho dne se prostě 
objevila ve dveřích s otázkami na rtech. Nejednalo 
se ale o žádné chytáky, ale o dotazy na bezbari-
érové úpravy, chod oddělení Zvukové knihovny 
pro nevidomé a slabozraké (samostatné oddělení 
knihovny, které poskytuje služby osobám se zrako-
vým postižením) a ostatní aktivity knihovny. Vše 
dopadlo dobře a Knihovna města Hradce Králové 
tak v září loňského roku převzala na konferenci 
Knihovny současnosti certifikát a logo Handicap 
Friendly pro oblast zrakového postižení. 

Získání certifikátu znamená velkou příležitost 
dát o sobě vědět kolegům, uživatelům, širokému 
okolí. Podstatné je říct, že skupina lidí s handica-
pem není indiferentní. Jsou to lidé, kteří žijí ve 
stejném světě jako ostatní. Jednejte tedy s nimi 
jako se sobě rovnými, jen komunikujte jiným 
způsobem, než jste zvyklí. Důležitá je oboustranná 
důvěra, empatie a dostatek času pro druhého. To, 
co uživatel potřebuje, se dozvíte z komunikace  
a podle toho lze nastavovat služby.

Jak správně komunikovat s lidmi se zrakovým po-
stižením? Nejprve je potřeba se seznámit se základy 
průvodcovství a způsoby, jak adekvátně a správně 
nabídnout pomoc uživateli se zrakovým postižením. 
Protože se s uživateli a návštěvníky knihovny potká-

vají nejen pracovníci v přímých službách, procházejí 
speciálním školením všichni naši zaměstnanci. Naučí 
se, jakým způsobem vést nevidomého, jak upozornit 
na schody, popisovat okolí apod. Tyto dovednosti se 
uplatňují v osobním kontaktu, využíváme ale i další 
komunikační prostředky (e-mail, telefon, klasická 
pošta). Volba závisí na potřebách konkrétního uži-
vatele. Velkým přínosem je spolupráce s organiza-
cemi, které se věnují lidem se zrakovým postižením  
a poskytují jim své služby. 

Při prezentaci našich služeb kombinujeme 
různé způsoby (informace zveřejňované na 
webových stránkách, tištěné informační materiály, 
prezentace služeb na veřejných akcích). Velmi se 
nám osvědčilo, že na stránkách Zvukové knihovny 
pro nevidomé a slabozraké4 je umístěn kontaktní 
formulář. Výborně fungují také letáky o službách 
zvukové knihovny, které mají k dispozici oční 
lékaři. Důležité je prezentovat se i na akcích ur-
čených široké veřejnosti. Řada uživatelů vyššího 
věku se na internetu nepohybuje. 

V knihovně jsou velkým pomocníkem akustické 
hlasové majáčky, vodicí linie a orientační systém. 
Dobrou zkušenost máme s itineráři tras. Nezapo-
meňte však kromě cesty do knihovny popsat také, 
jak se dostat z knihovny, protože pro člověka se 
zrakovým postižením se cesta tam a zpátky velmi 
liší. Zvláště pokud máte např. zastávku či nádraží 
ve větší vzdálenosti od budovy knihovny, stejně 
jako my, vyplatí se je zpracovat. 

S ohledem na vhodný způsob zpřístupnění fondu 
připravujeme anotované seznamy nových titulů 
(ve zvětšeném černotisku), ze kterých si uživatelé 
zvukové knihovny vybírají zvukové knihy. Kromě 
obvyklých údajů (autor, název) a anotace je důležité 
uvádět také délku titulu a jméno načitatele. Prefe-
rence uživatelů jsou velmi různorodé. Někdo upřed-
nostňuje kratší, někdo naopak delší tituly. Záleží 
hodně i na načitateli. Mnohdy je knížka sama o sobě 
skvělá, ale způsob načtení (např. barva hlasu apod.) 
nemusí posluchači zcela vyhovovat. Při výběru 

žánru nerozhoduje věk, ale osobitý vkus. Někteří si 
přejí vzpomínat na mládí, jiní uživatelé dají přednost 
současné literatuře a thrillerům. Ke každému proto 
přistupujeme jako k jedinečné osobnosti. 

Závěrem to nejdůležitější. Materiální, technická  
a další opatření jsou podmínkou snazší práce  
s osobami se znevýhodněním. Rovný přístup závisí 
ale stejnou měrou na samotném přístupu k návštěv-
níkům a uživatelům s postižením. Nejcennější, co 
druhému člověku můžete poskytnout, je váš čas  
a vaše pozornost. 

Kontakt na autorku: knytlova@knihovnahk.cz
Web knihovny: http://www.knihovnahk.cz/

2) Všechny podstatné informace k průběhu certifikačního procesu lze získat na stránkách SKIP: http://www.
skipcr.cz/aktuality/archiv-aktualit/handicap-friendly.

3) Jedná se o přístupnost knihovny pro osoby se znevýhodněním (sluchovým, tělesným, mentálním nebo zrako-
vým postižením). Žádat o certifikaci lze v některé z uvedených oblastí.

4) http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/pujcovny/zvukova-knihovna

Certifikát

Královéhradecká knihovnická
konference, tentokrát o vzdělávání

Andrea Součková 

„Vzděláváme pro život“, tak zní motto loňské 
krajské knihovnické kampaně a zároveň jeden  
z požadavků, které jsou v současné době na kni-
hovníky kladeny. Není totiž žádnou novinkou, že 
knihovny už nefungují jen jako půjčovny, ale jsou 
chápány také jako komunitní centra či vzdělávací 
instituce. Kromě toho, že umožňují přístup k mnoha 
informačním zdrojům, pořádají pestrou škálu vzdě-
lávacích aktivit. Virtuální univerzity třetího věku, 
trénování paměti, počítačové kurzy, jazykové kurzy, 
autorská čtení, besedy se spisovateli, cestovatelské 
přednášky… to vše dnes patří mezi běžné služby 
poskytované knihovnami. 

Krajská knihovnická kampaň pro rok 2016 
byla proto příznačně věnována tématu vzdělávání 
v knihovnách. Jejím cílem byla propagace vzdělá-
vacích aktivit, které knihovny mohly prezentovat 
právě na čtvrtém ročníku Královéhradecké knihov-
nické konference. Ten se uskutečnil 22. 11. 2016 
ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. 
Ačkoliv se jedná o akci, která se dostává stále více 
do povědomí knihovnické veřejnosti, letos byla opět 
v něčem jiná. Téma vzdělávání v knihovnách totiž 
přilákalo do krajské knihovny dosud nejvyšší počet 
zájemců a poslední ročník konference navštívilo 

rekordních 91 účastníků z různých typů knihoven. 
Věříme, že za vysokou návštěvnost mohl 

především výběr osvědčených přednášejících  
a atraktivních témat. Z výsledků elektronického 
dotazníku, jenž jsme účastníkům po konferenci 
zaslali, vyplynulo, že se s největším úspěchem setkal 
příspěvek předsedkyně Sekce knihovníků – trenérů 
paměti SKIP ČR Zdeňky Adlerové, věnovaný 
trénování paměti. Velmi zaujalo také vystoupení 
Mgr. Pavlíny Lišovské z Centra dětského čtenářství 
Knihovny Jiřího Mahena v Brně o tom, jak vyzrát na 
čtenářskou gramotnost u dětí a mládeže. Pomyslnou 
třešinkou na dortu byla závěrečná přednáška Mgr. 
Kláry Smolíkové, která se zabývala rolí knihoven  
v neformálním vzdělávání. Jako hlavní zdroj in-
spirace však jistě sloužily příklady dobré praxe, se 
kterými se měli účastníci možnost seznámit pro-
střednictvím vybraných knihoven v kraji (Hradec 
Králové, Velké Poříčí, Nová Paka, Náchod, Dvůr 
Králové nad Labem, Kostelec nad Orlicí). Podrobně 
popsat jednotlivé příspěvky, jakkoli byly zajímavé, 
by vydalo na celý zpravodaj, ne-li publikaci. Zájem-
ce o více informací proto odkazuji na náš web, oddíl 
Pro knihovny http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/
Vzdelavani/Materialy-ke-stazeni.aspx, kde nalez-
nou příslušné prezentace a související materiály. 
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Čtvrtý ročník konference máme za sebou. Na 

oddech ale mnoho času nezbývá, neboť již od začátku 
roku přemýšlíme nad programem dalšího ročníku. 
Připomínky, jež jsme z dotazníku získali, zvážíme 
a budeme s nimi i nadále pracovat. Kritických hlasů 
bylo několik a týkaly se většinou nedostatku času na 
jednotlivé příspěvky a přednášející. Ze získané zpětné 
vazby se však ukázalo, že převažují spíše pozitivní 
reakce. Vybírám dvě, které nás organizátory velmi 

potěšily: „Až na jednu výjimku perfektně poskláda-
ný program! Výborné, děkuji.“ „Skvělá atmosféra  
a vysoká úroveň většiny přednášejících, zatím nej-
lepší KKK, co se týče témat i průběhu. Dík patří 
všem organizátorům.“ Věříme, že i téma digitalizace, 
kterému patří rok 2017, najde dost „fanoušků“ a pátý 
ročník konference přiláká mnoho návštěvníků. 

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz  

Cviky pro trénování paměti Zdeňka Adlerová, předsedkyně Sekce knihovníků - 
trenérů paměti SKiP

Za inspirací do Nového Města 
nad Metují, Zámrsku a Podbřezí

Jiřina Bittnerová

Tak jako již poněkolikáté pro nás připravila 
Městská knihovna Náchod výjezdní setkání ves-
nických knihoven.

A tak jsme v pátek 18. listopadu 2016 vyrazili 
mikrobusem z náchodského autobusového nádraží 
směr Nové Město nad Metují. První zastávka 
patřila novoměstské knihovně, která od podzimu 
2010 sídlí v zrekonstruované budově bývalé poš-
ty. Knihovnu jsme si měli možnost prohlédnout 
doslova, jak se říká, od sklepa až po půdu. Ovšem 
tentokrát v opačném pořadí. Nejprve jsme ve 
společenském sále zhlédli výstavu obrazů Novo-
městské výtvarné skupiny. Poté jsme se přesunuli 
do dětského oddělení. Myslím si, že mluvím i za 
ostatní účastníky, když řeknu, že dětské oddělení 
se všem moc líbilo. O poschodí níž následovalo 
oddělení pro dospělé. Exkurze byla zakončena ve 

sklepních prostorách, kde má knihovna své sklady. 
Ochotnou průvodkyní nám byla paní Eva Maurová, 
vedoucí oddělení pro mládež.

Další cesta vedla do Zámrsku. Naším cílem 
byl tentokrát oblastní archiv, který je umístěn  
v areálu zámku. V prostorách vznikla po rekonstruk-
ci konzervační a polygrafická dílna, zájemcům je  
k dispozici také badatelna, v níž jsme exkurzi 
zahájili. Průvodci nás zde seznámili s fungováním 
archivu a informovali o poskytovaných službách. 
Dozvěděli jsme se, jak postupovat v případě zájmu  
o uložené archiválie. Poté jsme měli možnost 
nahlédnout i do dalších prostor vlastního zámku  
a bývalých hospodářských budov, kde jsou ulože-
ny archivní dokumenty. Překvapilo nás, v jakých 
podmínkách jsou uchovávány. Téměř žádné 
prostory nejsou klimatizované. Podivovali jsme 
se také nad umístěním archiválií v regálech až pět 
metrů vysokých. To už tedy opravdu vyžaduje od 

příslušného pracovníka pořádný artistický výkon. 
Hlavně netrpět závratí.

Po cestě zpátky jsme se zastavili v Chocni  
a v restauraci Jachta si objednali oběd. (Ten jsme si 
však museli poněkud „vysedět“ – no, co je to hodin-
ka čekání. Náladu jsme si ovšem zkazit nenechali.)

Naše poslední zastávka byla v malé obci Pod-
březí a místní knihovně. Průvodkyní nám byla 
knihovnice paní Ester Horáková, která byla zároveň 
jednou z účastnic celého výjezdu. Knihovnička je 
malá, ale útulná. I ona, ostatně jako mnohé jiné 
obecní a vesnické knihovny, kromě klasických 
knihovnických služeb veřejnosti nabízí další mož-
nosti pro využití volného času – programy pro děti, 
zájmové aktivity pro mládež i dospělé…

Celodenní výjezd jsme zakončili opět v Náchodě. 
Téměř celý den nám přálo počasí. Bylo trochu větr-
no, ale i sluníčko se na nás občas usmálo.

Tyto výjezdy po knihovnách jsou velice oblíbené. 
Pro mnohé z nás slouží jako inspirace pro další čin-
nost i k porovnání, jak a co kde funguje. Děkujeme 
za příjemně strávený den a už se těšíme na příště.

Kontakt na autorku: bittnerova.jirina@email.cz

Badatelna Státního oblastního archivu v Zámrsku

Návštěva Místní knihovny Podbřezí Prohlídka dětského oddělení novoměstské knihovny

Žádný člověk není ostrov
aneb Den poezie roku 2016 

Andrea Součková

Poezie… často opomíjený druh literatury…  
o její připomenutí se snaží řada iniciativ. Jedním 
takovým počinem je i Den poezie, literární festi-
val, který vznikl na počest narození Karla Hynka 

Máchy (16. 11. 1810). Nenechte se však mýlit, že 
by se jednalo o pouhý jeden den, festival trvá ně-
kolik dní a každoročně se k němu připojuje desítka 
měst v České republice. 

Zatím poslední, 18. ročník literárního festiva-
lu, který organizuje občanské sdružení Společnost 
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Michaela Sehnalová

Virtuálním univerzitám třetího věku (VU3V) 
jsme se ve zpravodaji věnovali již několikrát. Ne-

dávno jsme psali o tzv. konzultačním středisku 
VU3V, které funguje při Knihovně Václava Čtvrt-
ka v Jičíně.1 To na začátku roku 2017 dosáhlo 
svého významného mezníku, když první absol-

poezie,1 se uskutečnil ve dnech 13.-27. listopadu 
2016. Jeho téma znělo Žádný člověk není ostrov 
a bylo inspirováno verši anglického renesančního 
básníka Johna Donnea, který napsal roku 1624: 
„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je 
kus nějakého kontinentu…” Během těchto dvou 
týdnů řada škol, univerzit, klubů, kaváren, diva-
del, galerií, muzeí, literárních skupin i jednotlivců 
uspořádala mnoho zajímavých programů věnova-
ných poezii. A významně se zapojily samozřejmě 
i knihovny.

V Královéhradeckém kraji se festival konal  
v Jičíně, Dobrušce, Rtyni v Podkrkonoší a Batňo-
vicích. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně nazva-
la literárně-hudební pásmo Kytice a jiné literární 
horory2 a věnovala ho miletínskému rodákovi, 
významnému básníkovi Karlu Jaromíru Erbenovi. 
Vystupujícími byli členové sdružení regionálních 
autorů DIV a písničkáři Ze šuplíku. Pozvánkou 
na literárně-hudební pořad se mohla pochlubit  
i knihovna v Dobrušce. Jaroslav Moravec, ředitel 
Kulturního centra Letohrad, se ve svém Povídání 
s kytarou zabýval literaturou, skládáním hudby, 
psaním textů, zhudebňováním poezie. Během 
pořadu představil průřez své tvorby, popovídal 
si s posluchači a zazpíval. Pro žáky čtvrtých tříd 
místních základních škol zase dobrušské knihov-
nice uspořádaly tradiční program plný poezie, 
příznačně nazvaný Kouzlíme s verši. Ani ve Rtyni 
nezůstaly děti ošizeny a knihovna je pod mottem 
Moderní poezie není nuda seznámila s tím, co je 
poezie, verš, rým. Žáci páté třídy zkoušeli skládat 
vlastní rýmy, zajímali se o absolutní báseň a ná-
ramně se bavili u ukázky fyzického básnictví. Pro 

dospělé čtenáře byly v knihovně připraveny tema-
tické záložky s básněmi. Záložky rozdávala také 
knihovna v Batňovicích, jež oslavila Den poezie 
recitační soutěží Rýmujeme v knihovně aneb Bás-
nička, co nemá konec. Ačkoliv byla akce dobro-
volná, přihlásilo se 33 dětí z prvního stupně místní 
základní školy. Vítězové postoupili do okresního 
kola recitační soutěže, která se koná na jaře 2017 
v Trutnově. Pro žáky byla také uspořádána vzdělá-
vací lekce, v níž se zábavnou formou dozvěděli, co 
všechno patří do poezie, a zkusili si složit absolut-
ní báseň. Jako zdroj inspirace doporučuji webové 
stránky festivalu, kde je seznam pořádaných pro-
gramů: http://www.denpoezie.cz/?page_id=8039. 
Ve skutečnosti zde však nenaleznete veškeré po-
řady. Ačkoliv řada institucí věnuje mnoho času, 
energie i peněz aktivitám v rámci Dne poezie, na 
stránky festivalu už se nějak evidovat zapomenou. 
A to je škoda.

Za zmínku také určitě stojí nový projekt Poe-
zie pro čekající, vyhlášený u příležitosti 18. roč-
níku festivalu. Na úřadech, v čekárnách lékařů  
a v nemocnicích byly lidem nabídnuty brožurky  
s výběrem básní od klasických i současných tvůrců 
a tvůrkyň. Název byl volně inspirován projektem 
Poezie pro cestující,3 jenž v roce 1999 pomoh-
la založit jedna z organizátorek Dne poezie. Ten 
rozmisťoval básně do vozů pražského metra. Pro-
středků, jak dostat poezii a celkově literaturu do 
veřejného prostoru mezi lidi, je zkrátka mnoho… 
stačí se nechat inspirovat…

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web festivalu: http://www.denpoezie.cz/

1) http://www.spolecnostpoezie.cz/
2) Ke zhlédnutí na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=R5b4cyhQ45A
3) http://metro-poezie.wz.cz/

Do školy i v důchodu

venti završili šestisemestrální studium slavnostní 
promocí. Více v následujícím příspěvku. 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně je již ně-
kolikátým rokem zapojena do systému celoživot-
ního vzdělávání. Roku 2014 se stala konzultač-
ním střediskem Virtuální univerzity třetího věku 
provozované a zaštítěné Provozně ekonomickou 
fakultou České zemědělské univerzity v Praze. 
Díky včasnému zapojení do projektu mohli být 
první jičínští účastníci uceleného vzdělávacího 
programu nedávno promováni.

Virtuální univerzita třetího věku je forma ce-
loživotního vzdělávání. Zprostředkovává seni-
orům přístup k přednáškám univerzitního typu 
bez ohledu na vzdálenost od univerzit, a to díky 
konzultačním střediskům. Po absolvování šesti 
semestrů jsou studenti pozváni k slavnostní pro-
moci. Jelikož byl při spuštění projektu v Jičíně  
o studium velký zájem, byl vypraven autobus, 
který seniory odvezl hromadně přímo k České 
zemědělské univerzitě v Praze.

Senioři virtuální univerzitu oceňují především 
kvůli navázání a zlepšení sociálních vztahů. Ti ji-
čínští vytvořili opravdu dobrou a sehranou partu. 
Jsou to spolužáci v pravém slova smyslu. Témata 
přednášek jsou pro ně atraktivní, a tak se scháze-
jí v knihovně ještě před zahájením „vyučování“ 

a debatují nad tím, co se dozvěděli v minulých 
hodinách a jak zvládli test. Skvělí spolužáci, pří-
jemné prostředí a milá paní tutorka jsou hlavním 
důvodem pro pokračování v dalším vzdělávání. 
„Díky paní Lence Dědečkové jsme byli velmi spo-
kojení. Protože si nás velice váží, snažila se nám 
poskytnout co nejvíce informací. Budu chodit dál, 
protože je tam dost příjemných lidí a je to fajn. 
Jde i o setkávání,“ říká čerstvá absolventka paní 
Libuše Kasková. Virtuální univerzitu třetího věku 
navštěvují rovněž studenti, kteří již v mládí ně-
kterou z univerzit vystudovali, a promoce pro ně 
není novým zážitkem. Sami ale říkají, že toto je 
pro ně příjemné doplnění vzdělání i z jiných obo-
rů, než kterým se profesně věnovali celý svůj ži-
vot. I oni jsou tedy se studiem spokojeni a budou 
pokračovat společně s dalšími spolužáky.

Promocí 16. 1. 2017 ale studentské setkávání 
neskončilo. Jičínské konzultační středisko bylo 
vyzváno k uspořádání celostátního závěrečné-
ho semináře tohoto semestru, jehož datum bylo 
stanoveno na 19. 1. 2017. Organizace semináře 
se zhostili pracovníci Knihovny Václava Čtvrt-
ka, tutorka jičínského konzultačního střediska  
Bc. Lenka Dědečková a čerství jičínští absolven-
ti virtuální univerzity. Pro konání semináře byly 
vybrány reprezentativní prostory Porotního sálu  
v jičínském zámku.

1) Článek nazvaný Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) je k dispozici ve 4. čísle roku 2016. v očekávání promoce Závěrečný seminář vu3v
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Michaela Sehnalová

Na podzim roku 2016 zahájila Knihovna Vác-
lava Čtvrtka v Jičíně lovnou sezónu. Zapojila se 
do celostátního projektu Hledači knih. Projekt 
je inspirován hrou Pokémon GO, v níž lidé skr-
ze mobilní aplikaci loví v reálném světě virtuální 
pokémony. Ve hře Hledači knih loví hráči sku-
tečné knihy, které jiní hráči umístili na turisticky 
frekventovaná místa. Myšlenka této literární hry 
se zrodila v Belgii, kde si získala velikou oblibu 
a zapojilo se do ní už přes 40 000 lidí. Literární 
nadšenci přenesli tuto hru i do České republiky.

V rámci Týdne knihoven jsme rozmístili cel-
kem pět knih určených k odlovu. Jednalo se o vy-
řazené publikace či dary, které knihovně věnovali 
čtenáři. Výběr literatury byl různorodý – lovci 
mohli najít detektivku, historický román, dět-

skou pohádkovou knihu, paranormální romanci 
či ženský román. Dle pravidel projektu jsme vlo-
žili informace o hře přímo do knih, vyfotili místa  
i s publikacemi a vystavili fotografie na faceboo-
kovou stránku Hledači knih. Propagace probí-
hala na webu a facebookovém profilu knihovny  
a v místním novinovém tisku. Zároveň knihovni-
ce roznesly letáčky do škol a plakátky s pozván-
kou umístily v prostorách knihovny. 

Podzimní várka knih byla pravděpodobně od-
lovena čtenáři, kteří neužívají Facebook, neboť na 
internetové stránce facebookové skupiny Hledači 
knih1 se neobjevila zpětná reakce. Nicméně kon-
trola míst ukázala, že tituly byly čtenáři skutečně 
rozebrány a jsou čteny. 

V novém roce jsme umístili další knihy  
k odlovu. Tentokrát jsme však narazili na jinou 
facebookovou skupinu, jejíž název je Lovci 

I přes silné mrazy se sjelo přes 150 návštěv-
níků. Náplň doprovodného programu byla vskut-
ku vyčerpávající. Dopoledne započalo vystou-
pením žáků místní základní umělecké školy. Ti 
předvedli svůj ojedinělý autorský muzikál, jenž 
se stal třešničkou na dortu loňské kulturní sezó-
ny v Jičíně. Po přestávce následovaly slavnostní 
proslovy ředitelky Knihovny Václava Čtvrtka  
v Jičíně Mgr. Jany Benešové a starosty města 
Jičín JUDr. Jana Malého. Studenti se též mohli 
přivítat s Ing. Klárou Nehodovou, manažerkou 
projektu Virtuální univerzity třetího věku. Nápl-
ní semináře byla historie. Historička Mgr. Hana 
Fajstauerová vyprávěla velmi poutavě o historii 
města. Po obědové přestávce pak mohli poslu-
chači získané teoretické znalosti aplikovat během 
komentovaných prohlídek města. 

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně nabízí se-
niorům vzdělávání v rámci Virtuální univerzity 
třetího věku i nadále, o studium je velký zájem. 
Zkušenosti se vzděláváním seniorů umožňují ji-

čínské knihovně nabízet lepší služby. Jedná se 
především o dobrou komunikaci, individuální 
přístup, obsáhlou nabídku doporučené literatury 
k daným tématům a doprovodné vzdělávání. V Ji-
číně se tedy dočkáme dalších absolventů virtuální 
univerzity a těšíme se na jejich slavnostní absolu-
toria, z nichž máme stejnou radost jako studenti 
samotní.

Fotografie ze slavnostní promoce a závěrečného 
semináře jsou k dispozici ve fotogalerii knihovny: 
http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/11._1._Promo-
ce_studentu_VU3V/,  http://knihovnajicin.rajce.
idnes.cz/19._1._Zaverecny_seminar_VU3V%2C_
Jicin%2C_Porotni_sal_zamku/.

Kontakt na autorku: sehnalova@knihovna.jicin.cz 
Web konzultačního střediska VU3V Knihovny 
Václava Čtvrtka v Jičíně: http://vu3v-knihovna-
jicin.webnode.cz/
Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/

Lovná sezóna pokračuje 

knih – Přečti je všechny!2 Tato skupina pracuje 
na stejném principu jako Hledači knih, je však  
o něco propracovanější. Hráči k informaci o ná-
zvu a autorovi přidávají i údaje o druhu a formě 
dané literatury, např. román, 19. století, Liberec-
ko. Vznikla také beta verze aplikace k vyhledá-
vání knih, jejíž pomocí hráči informace o pub-
likaci nahrávají na web. V současnosti se v této 
aplikaci nachází 32 registrovaných titulů. Knih 
k odlovu je však mnohem více, ne všechny jsou 
ale zaregistrovány prostřednictvím aplikace, dal-
ší se nacházejí ve facebookové skupině Hledačů 
knih. Odlov jsme tedy iniciovali v obou skupi-
nách. Lednová várka knih má v současnosti již 
své čtenáře, kteří nás prostřednictvím Facebooku 
kontaktovali a oznámili, že knihu našli.

Tvůrci skupiny Lovci knih – Přečti je všech-
ny! by se rádi propojili se skupinou Hledači 
knih. Roztříštěnost je v tomto projektu na ško-
du. Ačkoliv nemá knižní hra na hledání knih 
masivní popularitu pokémonů, je pravděpodob-
né, že bude mít mnohem delší životnost a nesta-

ne se pouhým módním výstřelkem. Širší zapo-
jení knihoven by přispělo k rozšíření povědomí  
o hře. Do oběhu by se také dostalo větší množ-
ství titulů a šanci účastnit se by využilo více 
čtenářů. Knihovny se snaží neustále přispívat 
něčím novým a neokoukaným. Tato iniciativa 
vzešla od samotných čtenářů, proto si zaslou-
ží pozornost a péči knihoven, které tak mohou 
nastartovat turisticko-čtenářské aktivity. Sa-
mozřejmostí je komunikace se čtenáři a lovci 
prostřednictvím propagačních materiálů, upou-
távek na Facebooku, novinových článků či spo-
lečných výletů za hledáním/lovením knih. 

V Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně by-
chom rádi v lovu knih pokračovali. I nadále bu-
deme umisťovat již vyřazené knihy na zajímavá 
místa ve městě. Doufáme, že si hru postupně 
oblíbí stále větší počet lidí a třeba i sami začnou 
umisťovat další knihy k odchytu.

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

1) https://www.facebook.com/groups/614515622050616/?fref=ts 

2) https://www.facebook.com/groups/lovciknih/?fref=ts  

Detektivní romány a thrillery 
(2. část)

Zuzana Hloušková 

Počátek a vývoj české detektivky
Jak to vlastně bylo s detektivkou u nás? K čes-

kým čtenářům se od počátku 20. stol. dostaly nej-
prve překlady tzv. šestákových románů, z nichž 
největší proslulosti dosáhla série příhod detektiva 
Nicka Cartera a anonymní cliftonky, jejichž au-
torství je dodnes záhadou. Následovala díla ze 
zlaté éry. První vlaštovkou české detektivky byly 
postupy, které využil Karel Čapek ve svých Po-
vídkách z jedné a druhé kapsy. Literární teoretik 
J. Cigánek je označil za mistrné detektivní mi-
niatury, v nichž Čapek pomocí „logiky, úsudku  
i pozorování odhaluje pod povrchem všedního ži-
vota poezii tajemství, aby na druhé straně ukázal, 
že právě za tajemstvím se skrývá všednost kaž-
dodenního života.“ Základní kámen ale položil 

spisovatelův redakční kolega Emil Vachek a jeho 
dodnes populární detektiv Klubíčko. O českou 
detektivku se svými romány z anglosaského pro-
středí zasloužil také Eduard Fiker. Průkopníkem 
nového žánru byl i Radovan Šimáček, jehož Zlo-
činy na Zlenicích vycházely v roce 1940 na po-
kračování v Lidových novinách. V poválečném 
období se však u nás detektivce moc nedařilo  
a byla spíše vhodnými kulisami pro humoristic-
kou tvorbu. Detektivka byla coby literární brak 
potírána, avšak marně. I přes všechno úsilí o zne-
užití tohoto žánru, který se těšil stoupající obli-
bě, pro účely socialistické propagandy a záplavu 
ruských autorů jako L. Šejnin si našli čeští autoři 
svou cestu a vyvinuli odnož historické detektivky 
(J. Nesvatba, J. Zábrana). Jiným směrem se vydal 
J. Škvorecký se svým pojetím intelektuálních ša-
rád, jakými byly např. Hříchy pro pátera Knoxe, 
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převedené i do divácky úspěšného televizního 

pořadu. Prostřednictvím obrazovek se také po-
dařilo oživit kouzlo staré chestertonovské tradice  
v retroseriálu o hříšných lidech města pražského. 
Vzniká i televizní seriál Malý pitaval z velkého 
města, který si vypůjčil pojem „pitaval“ od spi-
sovatele Françoise de Pitaval, francouzského 
právníka a předchůdce klasické detektivky, který 
vydal v 1. polovině 18. stol. sbírku zajímavých 
kriminálních případů.

Detektivky začali psát autoři, jejichž těžiš-
tě tvorby leželo úplně jinde, třebas i v poezii.  
O inovaci žánru se pokusil L. Fuks, když se za-
měřil na psychologii abnormality a detektivní po-
stupy využil k vyjádření temnějších stránek lid-
ské duše. Trochu paradoxně došlo za normalizace  
k obnově vydávání „pokleslé zábavy“, a to sešito-
vé produkce detektivek v edici Magnet, snad pro-
to, že většina zločinců byla ukázkou „kapitalistic-
kého úpadku“. Na scéně se objevil bonvivánský 
kapitán pražské kriminálky M. Exner, libující si  
v eleganci, svádění žen a drahých autech, aro-
gantní a požitkářský, připomínající slavného 
Jamese Bonda, brzy ho však vytlačil nový typ hr-
diny – major Zeman. Jednotlivé epizody, kombi-
nující postupy detektivního a špionážního příbě-
hu, se dočkaly nejen televizního seriálu, ale také 
komiksové verze z pera K. Saudka.

Jak to bylo po roce 1989
Po sametové revoluci se detektivní žánr stáhl 

trochu do ústraní, ale detektivky se prodávaly dál. 
Například Pavel Frýbort díky obrovskému úspě-
chu Veksláka (1988) publikoval následně celkem 
14 románů; vycházely i klasické detektivky Evy 
Kačírkové či Inny Rottové. Prózami z lékařské-
ho prostředí s detektivní zápletkou vynikl už  
v 70. letech 20. století Jan Cimický a pokračoval  
v nich i po roce 1989. Velké sympatie čtenářů si 
získal i „bezděčný detektiv“ Ota Fink, který byl hr-
dinou detektivek Jaroslava Velinského. Ke krimi-
nálnímu románu se přiklonil Miloš Urban, jehož 
příběhy jsou plné mrtvol a dost bizarních vražd.  
Z nejmladší autorské generace je nutné zmínit 
Michaelu Klevisovou, která za své detektivní 
romány získala už několik literárních cen. Její 

Zlodějky příběhů, odehrávající se na venkovské 
samotě, jsou postavené na dobré znalosti psy-
chologie postav. Obdobně vynikají i detektivky 
Michala Sýkory, literárního vědce a znalce díla  
V. Nabokova, který v roce 2012 zaskočil čtenář-
skou obec dílem Případ pro exorcistu a i násled-
nými Modrými stíny. Ve stylu P. D. Jamesové 
píše v Anglii žijící autorka publikující pod pseu-
donymem B. M. Horská, která upoutala pozornost 
českých čtenářů románem Pach smrti se zapále-
nou inspektorkou Elen Jollyovou. Velmi odváž-
ně umístila Nela Rywiková děj svého románu 
Dům číslo 6 do jedné z chátrajících čtvrtí Ostravy  
a příběh postavila na konfliktech točících se ko-
lem činžovního domu, kterému hrozí demolice. 
Zajímavé jsou i tři romány Martina Goffy, vydané  
v rychlém sledu za sebou - Muž s unavenýma 
očima, Vánoční zpověď, Bez těla -, v nichž autor 
využil vlastní zkušenosti bývalého kriminalis-
ty. Krátkými detektivními povídkami těší české 
čtenáře už mnoho let např. Zdeněk Jarchovský, 
František Uher, Jan J. Vaněk nebo Ladislav Beran. 
Svéráznými vypravěčskými postupy se vyznačuje  
i detektivní série Soukromé vraždy z pera Veroniky 
Müllerové. Velkou pozornost vyvolal svou prvoti-
nou Na kopci autor Jiří Březina, jemuž loni vyšla 
druhá kniha s názvem Promlčení, která je počátkem 
celé nové série s detektivem Tomášem Volfem.

Subžánry detektivky a thriller
Detektivní žánr se začal rozvrstvovat a roz-

padat na jednotlivé subžánry, takže se můžeme 
setkat s dělením na různé typy: historickou detek-
tivku, klasickou detektivku, detektivku z lékař-
ského prostředí, noir, policejní román, detektivku 
z právnického prostředí, psychothriller, detektiv-
ku ze sportovního prostředí, špionážní thriller, 
whodunit, zvířecí detektivku, ženskou detektiv-
ku. Hranice žánru jsou různým způsobem překra-
čovány. Detektivové už nejsou vždycky ti, kdo 
stojí na straně dobra a práva. V příbězích Jamese 
Ellroye se policisté starají především o vlastní 
profesní ambice, které ne vždy ladí se spravedli-
vým uzavřením případu. Elmore Leonard a Carl 
Hiaasen do žánru vnesli dokonce sarkastický hu-
mor. S detektivkou jako žánrem úzce souvisejí 

tzv. povídky s tajemstvím, původně navazující na 
gotický román, později po opuštění hororových 
rekvizit vnímaný jako literární útvar pro mlá-
dež. Na opačném konci pomyslné osy napětí se 
pak nacházejí thrillery, dráždící čtenářovy nervy  
a vzbuzující v něm hrůzu (z angl. thrill = otřást, 
vzrušit). Zatímco detektivka působila spíše na 
čtenářův intelekt, thriller se snaží spíše otřást 
jeho emocemi. Klasikem tohoto žánru je beze-
sporu Edgar Wallace, který ve své tvorbě spojil 
detektivku a gotický román. Svou roli v nich 
sehrává také nadpřirozeno a původní racionální 
základ detektivky ustupuje do pozadí. Ve vikto-
riánské době nesla tato díla označení „senzační“.  
V této linii se prosadil také francouzský spisovatel  
É. Gaboriau, který dokázal s obdivuhodnou vir-
tuozitou hromadit senzační (vzrušující) scény, 
záhady a nečekané zápletky. U nás wallaceovky 
psal Z. V. Peukert (pod pseudonymem E. Collins). 
Detektiv v thrilleru čelí zločinci, tajemnému či 
dokonce už známému, snažícímu se uniknout či 
samotného detektiva zneškodnit. Konflikt mezi 
nimi se často vyostřuje ve fyzické střety, scény 
plné krutosti a násilí, dochází i k mučení, k újmě 
přicházejí detektivovi blízcí a kolegové, leckdy 
přicházejí i o život. Autoři v konstrukci děje vy-
užívají tzv. expozice se scénickým opakováním, 
tj. hromadí vraždy, zmizení či únosy, aniž by to 
bylo přínosem pro rozvíjení příběhu nebo pro 
stupňování vnitřního napětí. Může následovat  
i nelogický skok, náhoda, nepravděpodobný zá-
sah z vnějšku. Dopadení zločince tak není dosa-
ženo jen díky dedukčním schopnostem a logikou, 
ale s pomocí dalších vlastností hrdiny – síly, od-
vahy, odhodlání, intuice. U moderních detektiv-
ních románů, zabývajících se zrůdnými sériový-
mi vraždami spáchanými psychopaty, dochází  
k prolnutí s thrillerem, k jehož popularitě přispí-
vají také četná filmová zpracování. Typickým 
představitelem je trhák Mlčení jehňátek, po kte-
rém jako by se roztrhl pytel s rafinovanými séri-
ovými vrahy. Nejnovější forenzní metody (mnoh-
dy až na hranici věrohodnosti) pak prezentují 
seriály typu Sběratelé kostí nebo Kriminálka Las 
Vegas. Mezi romány vynikla především díla Val 
McDermidové, jejíž hrdina Tony Hill je kriminál-

ní psycholog a věnuje se tvorbě profilů zločinců.

Co se skrývá za úspěchem
Podle nedávno zveřejněného průzkumu časo-

pisu Forbes patří k nejprodávanějším světovým 
spisovatelům autoři detektivek. Např. James 
Patterson je schopen na svých knihách vydělat  
1,4 miliardy korun ročně, poněkud méně úspěšná 
Janet Evanovichová jen 372 milionů. Americký 
trh je samozřejmě nepoměrně větší než ten náš 
český, navíc k prodejnosti knih v poslední době 
přispívají jejich elektronické verze. Pokud však 
jde o oblíbenost detektivních příběhů, obdob-
ně by zřejmě dopadlo zjišťování i u nás (jen ty 
peníze by byly o poznání menší). V čem vlastně 
tkví přitažlivost detektivek (a nakonec i někte-
rých thrillerů)? Vypomohu si tady myšlenkami 
P. D. Jamesové. Podle ní za tím může stát uspoko-
jení z odhalení vraha a jeho případného potrestání 
na důkaz, že svět ještě má nějaký řád. Detektivky  
v nás utužují naději, že stále ještě žijeme v dob-
rém a morálním vesmíru, v němž lze problémy 
řešit racionálními postupy. Vždyť kdo nakonec 
celou záhadu kolem vraždy odhalí? Člověk, de-
tektiv, a to díky své inteligenci a odvaze, ne ně-
jakým božským zásahem či náhodou. Je to lidský 
um, ve který lze díky takovýmto příběhům věřit. 
Jistě není bez zajímavosti, že právě v neklidných 
dobách plných úzkosti a nejistoty, kdy jsou na 
každodenní problémy všechny politické teorie 
krátké, stoupá prudce obliba detektivních příbě-
hů. Nechť nám tedy dál přinášejí úlevu od stresu 
a tíživých povinností a jsou tou nejpříjemnější 
předehrou ke spánku. Nebo prostě jen potěšením, 
když se po dočtení dostaví onen pocit zadostiuči-
nění ze zjištění, že vrahem je zahradník…

Použité zdroje:
CIGÁNEK, Jan. Umění detektivky: o smyslu 

a povaze detektivky. Praha: Státní nakladatelství 
dětské knihy, 1962, 410 s.

FÖLDVÁRI, Kornel. O detektívke. Levice: 
Koloman Kertész Bagala, 2009. 195 s. ISBN 
978-80-8108-017-3.

JAMESOVÁ, P. D. Povídání o detektiv-
kách. Praha: Motto, 2011, 154 s. ISBN 978-80-
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novými tituly naučné literatury, beletrie, filmů, 
hudby, audioknih i dětské literatury. V přední 
části pak stojí dva výpůjční pulty. Bibliobus jezdí 
po regionu důsledně podle jízdního řádu a ve ves-
nicích má dlouhou tradici. Oblíbenost potvrzovali 
již čekající čtenáři. Na každé zastávce jsme strá-
vili přibližně hodinu. 

Zcela ohromující pro mě byla samoobsluž-
ná knihovna. Její pobočky mají otevřeno každý 
den od osmi ráno do deseti do večera, přičemž 
knihovnice jsou zde přibližně dvě hodiny denně. 
Zabezpečovací systémy v podobě čipů v knihách, 
bezpečnostních rámů a kamer zajišťují pořádek 
a funkčnost provozu. Lidé si mohou přijít nejen 
pro knihy, ale také si posedět s přáteli v krásně 
vytopené a osvětlené místnosti. Za pět let, co jsou 
samoobslužné knihovny v provozu, se udál pouze 
jeden incident, a to posprejované dveře na WC.

Samostatnou kapitolou jsou knihy. V Dán-
sku stojí běžná beletristická kniha v přepočtu  
1 400 Kč. I přes vysoké ceny titulů je knihovna 
velmi dobře financovaná, proto může kupovat 
bestsellery např. i v deseti výtiscích. Těchto vy-
řazených, mnohdy jen rok starých publikací měli 
v knihovně plnou místnost a pravidelně je prodá-
vají veřejnosti. Ceny jsou skutečně symbolické – 
cca 30 Kč za kus. V tomto směru mě zaujal vozík 
plný vánočních balíčků. Později jsem se dozvě-
děl, že v jednom balíčku je pět vyřazených knih, 
jež si mohou lidé koupit za 120 Kč.  

Z programů vzpomenu na zpívání dětí z umě-
lecké školy. Poté zpívání s dětmi do jednoho 

roku, které navštívilo osm maminek s malými 
dětmi. Sympatický starší muž s kytarou zpíval, 
hrál a názorně ukazoval na plyšákovi, jak správně 
cvičit s dětmi. Účastnil jsem se také lekce počíta-
čové gramotnosti, halloweenského večera plného 
her a knihovnic převlečených a namalovaných 
jako postavy strašidel, čtenářského klubu, klubu 
Klasik s poslechem vážné hudby a výkladem atd.

Velmi mě zaujala výměna všech zaměstnanců 
kromě ředitelky u výpůjčního pultu. Zajímavos-
tí je také to, že knihovna vydává dvakrát ročně 
časopis. Naleznete v něm třeba rozhovory nebo 
kalendář akcí. V paměti mně utkvělo rovněž 
samostatné oddělení marketingu se čtyřmi spe-
cialisty. Od vedoucího jsem se dozvěděl, že ne-
dávno uspořádali den otevřených dveří knihovny. 
Ačkoliv na akci přišlo jen 60 lidí, hodnotil ji jako 
úspěšnou; všichni zúčastnění byli totiž velmi spo-
kojení, což je nejlepší reklama pro další ročník.

Mladší generace zcela běžně používá self- 
check. Jedná se o samoobslužné zařízení, pomocí 
kterého si mohou uživatelé sami vypůjčit a vrátit 
knihy. Jejich třídění probíhá na speciální auto-
matizované lince, která tituly rozdělí do zhruba 
dvaceti zásobníků. Zařazení do regálů už je pak 
ale na knihovnících.

V knihovně funguje „počítačová poradna“. 
Zájemci mohou v pravidelném čase přijít s note-
bookem, tabletem či mobilem a zeptat se na radu. 
Služba funguje i na bázi dobrovolnictví. Studenti či 
pracující ve svém volnu přicházejí a radí zejména 
seniorům, jak zacházet s elektronickými zařízeními.

7246-549-1.
MANDYS, Pavel. Noví čeští autoři v detek-

tivním žánru (in LN). iLiteratura.cz [online]. [cit. 
2016-08-04]. Dostupné z: http://www.iliteratura.
cz/Clanek/33587/novi-cesti-autori-v-detektiv-
nim-zanru-in-ln

MOCNÁ, Dagmar. Detektivka. Encyklopedie 

literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004, s. 106-
114. ISBN 80-7185-669-X.

ŠKVORECKÝ, Josef. Nápady čtenáře de-
tektivek. Praha: Československý spisovatel, 
1965, 163 s.

Kontakt na autorku: skrabak@email.cz

Stáž v knihovně v dánském Randers

Antonín Šimek 

Obcházím třípatrovou betonovou budovu na 
rozhlehlém náměstí a hledám vchod. Sraz s Evou 
Bisbjerg mám domluvený na desátou hodinu. Na-
kukuji do oken a přemýšlím, co mě tento týden 
čeká. Komunikujeme spolu již od června, kdy 
jsem poslal hromadný e-mail do několika institu-
cí západní Evropy s touhou získat nové zkušenos-
ti, impulsy a inspiraci pro svou práci kulturního 
referenta a vedoucího knihovny ve Velkém Po-
říčí.  Kladnou odpověď jsem získal z galerie sou-
časného umění Komplot v Bruselu a z knihovny 
v dánském Randers. Na začátku září, když bylo 
ještě příjemné letní počasí, jsem strávil týden  
v Bruselu. Šedesátitisícové Randers jsem navští-
vil na začátku listopadu. To už byly listnaté stro-
my opadané a brzy se stmívalo.

Skrz bezpečnostní rámy vstupuji do útulné  
a prosvětlené knihovny s „nádvořím“ přes tři pa-
tra a s prosklenou střechou. Uprostřed je několik 
pohodlných křesel a dřevěné pódium, okolo jsou 
pak regály s knihami a stolky s počítači. Obracím 
se na první knihovnici, kterou potkám, a zkouším 
vyslovit příjmení personalistky, s níž mám do-
mluvenou schůzku. Nezná spisovatele se jménem 
„Bijsberg“, a tak jí raději ukazuji jméno na mo-
bilu. Pochopíme se a už stoupáme po schodech 
do její kanceláře. Sympatická, elegantní dáma mě 
srdečně vítá a představuje paní ředitelce. Ta si mě 
fotí a fotografii následně posílá všem kolegům, 
abych nikoho nepřekvapil v prostorách pro za-
městnance. Eva mě seznamuje s možnostmi, kte-
ré tento týden mám. Harmonogram od devíti ráno 

po desátou večer mě mírně zaskočil, ale přijel 
jsem získávat nové zkušenosti, tak hurá do toho. 
Ještě klíč od kanceláře a instrukce k ovládání ká-
vovaru. Vedle kávovaru leží ošatka s ovocem – 
pro zaměstnance je zdarma, stejně jako káva.

V úterý ráno probíhá neformální snídaně za-
městnanců knihovny. Z provozních důvodů tam 
samozřejmě nejsou všichni. Ze 70 lidí přišla zhru-
ba polovina, přesto zcela zaplní prostor kavárny. 
Kavárna slouží veřejnosti, v úterý ráno pak pro 
setkání knihovníků. V dalších dnech tam chodím 
na oběd – polévku, sendvič, hamburger. Nefor-
mální snídani zahájí paní ředitelka mým předsta-
vením. Dalších deset minut prezentuji naši obec  
a knihovnu. Pak mě několik zaměstnanců postupně 
seznamuje se svou agendou. Ačkoli jejich besedám 
a lekcím nerozumím, protože dánsky neumím, o to 
víc si všímám přátelské atmosféry. Rámcově mi vše 
před či po dané besedě vysvětlují anglicky.

Večer se vydávám do místního kina na film Jack 
Reacher: Nevracej se. Z hlediska knihovnictví sto-
jí za pozornost, že film byl natočen podle předlo-
hy knihy spisovatele Lee Childa. Toho si je dobře 
vědom Jacob, který vystudoval obor dějiny filmu  
a pracuje v knihovně. Před filmem má patnáctimi-
nutovou prezentaci o spisovateli, jeho dílu, hrdinství 
v širším kontextu beletristické i filmové produkce. 
Diváci soustředěně poslouchají a na konci ho ocení 
potleskem. Perfektní reklama pro knihovnu.

Další střípek ze stáže, o který bych se s vámi 
chtěl podělit, je návštěva knihovnického autobu-
su. Knihovna má totiž kromě hlavní budovy a tří 
poboček ještě mobilní knihovnu. Autobus promy-
šleně zařízený pro knihovnické účely je zaplněn 

v kulturním domě je kromě knihovny ještě archiv, 
muzem regionu Jutland a muzeum výtvarného umění

Noviny stojí v Dánsku v přepočtu běžně 100 Kč, 
časopisy i 500 Kč
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DOPORučuJEME DO vAŠiCH FONDŮ DOPORučuJEME DO vAŠiCH FONDŮ
Ze stáže mi nejvíce utkvěli v paměti příjemní 

zaměstnanci, jejich ochota sdílet své zkušenosti  
a srdečnost, s kterou mě všichni přijali. 

Při loučení jsem od Evy dostal dárek – repliku 
poháru na pivo ze 16. století, který byl objeven  
v Randers a pocházel z Čech. Byl to dar českých 
šlechticů těm dánským. A pohár se tak symbolic-
ky vrátil zpět do Čech.

Pozn. red.: Bc. Antonín Šimek vystoupil s příspěv-
kem o stáži v dánském Randers na posledním ročníku 
Královéhradecké knihovnické konference. Prezenta-
ce je k dispozici na: http://www.svkhk.cz/Pro-knihov-
ny/Vzdelavani/Materialy-ke-stazeni.aspx.

Kontakt na autora: knihovna@velkeporici.cz
Web knihovny: https://www.randersbib.dk/

Petra Landsmannová

PĚTA, Jan. Literární průvodce Hradcem Krá-
lové. Hradec Králové: Knihovna města Hradce 
Králové, 2016, 226 s. ISBN 978-80-85059-49-6.

U příležitosti 120. výročí otevření Knihovny 
města Hradce Králové pro veřejnost vyšla nová 
publikace, která zaujme nejen hradecké patrioty, 
ale i milovníky literatury a kultury. Autorem je 
emeritní ředitel městské knihovny Mgr. Jan Pěta, 
jenž na úvod knihy píše: „V Hradci Králové žilo 
a tvořilo nezvykle mnoho spisovatelů. Bydleli  
v jeho domech, chodili po jeho ulicích, náměstích 
a nábřežích, snili v lukách při Orlici i Labi, hráli 
si na šancích.“

Kniha Literární průvodce Hradcem Králové 
jedinečně zachycuje atmosféru města a má sloužit 
jako průvodce k literárním vycházkám jeho histo-
rickým centrem i novodobými částmi. Postupně 
představuje jednotlivé domy spjaté s životem či 
dílem českých (a ve třech případech také sloven-
ských) spisovatelů. K Hradci patří všeobecně 
známí literáti – Bohuslav Balbín, Karel Čapek, 
Jaroslav Durych, Karel Jaromír Erben, Viktor 
Fischl, Alois Jirásek, Jaromír John, Václav Kli-
ment Klicpera, Rudolf Medek, Jiří Šotola, Eduard 
Štorch, Josef Kajetán Tyl, Emil Vachek aj. Ale 
ještě víc básníků, prozaiků a dramatiků je málo 
známých či zcela neznámých a dnes již zapome-
nutých. Na stránkách publikace se můžete sezná-
mit také s jejich životem a dílem. 

Dlouholeté archivní pátrání autora vedlo nej-
prve k napsání obsáhlého badatelského materiálu, 
který zahrnuje řadu odkazů, citací a zajímavých 
faktografických údajů. Tento text knihovna vy-
dala elektronicky na stejnojmenném CD, které 
bylo prodáváno společně s knihou. Elektronická 
verze obsahuje i „hradeckou čítanku“ – ukázky 
literárních textů od různých autorů inspirovaných 
Hradcem Králové. Tato rozšířená verze knihy vy-
jde v březnu 2017 jako e-kniha a bude zdarma ke 
stažení na webových stránkách knihovny v rámci 
akce Březen - měsíc čtenářů.

Ale vraťme se k samotné „papírové“ knize, 
která má netradiční čtvercový formát a zajímavé 
grafické provedení. Každá kapitola je zvýrazně-
na jinou barvou - grafik Jiří Blahuš se nechal in-
spirovat pestrým logem Knihovny města Hradce 
Králové. U každého domu se v úvodu nachází 
současná fotografie, aby bylo zřejmé, o kterou 
budovu se jedná. Většina spisovatelů má u svého 
životopisného medailonku portrét či fotografii, 
nebo alespoň obálku knižního díla. K doplnění 
atmosféry jsou také často použity staré fotografie 
Hradce Králové ze Státního okresního archivu. 
Knihu doprovází abecední seznam hradeckých 
spisovatelů a seznam míst - „literárních adres“, 
aby se čtenářům lépe dohledávaly podrobnosti  
a jednotlivosti.

Publikace je rozdělena do kapitol, které tvoří 
pěší okruhy, jež vás provedou jednotlivými uli-
cemi či náměstími. V první kapitole samozřejmě 
nesmí chybět Malé náměstí, které je spjaté s di-

Vyšla kniha Zvič
naslouchá příběhům 

Literární průvodce 
Hradcem Králové

vadlem a řadou dramatiků. Na velkém náměstí 
je důležitý snad každý dům. Může se také pochlu-
bit faktem, že se zde nacházela významná cent-
ra českého národního obrození, jejichž význam 
překročil regionální hranice. Jednalo se o staré 
gymnázium a Pospíšilovo nakladatelství. Dále 
pokračujeme vzhůru ke katedrále. Tato kapito-
la pojednává o ulicích V Kopečku a Rokitanské-
ho, kde žilo několik českých spisovatelů, kteří 
patřili a patří k literárním hvězdám první velikos-
ti. Čtvrtá kapitola nás zavede do nostalgických 
uliček starého města, kde bydlela řada literátů 
během studií, např. v biskupském kněžském se-
mináři či v budově Borromea. Kapitola Na úpatí 
historického centra nás provází ulicemi při řece 
Orlici i Komenského ulicí. Také můžeme projít 
labská nábřeží a doputovat až ke Gymnáziu  
J. K. Tyla, které navštěvovala řada známých  
i méně známých spisovatelů. Moderním městem 
nás provede kapitola Gočárův Hradec aneb Sa-
lonem republiky. Kapitola Hradecká předměs-
tí je opravdu jediná, která představuje náročněj-
ší procházku, protože nás zavede od Pražského 
Předměstí přes Kukleny až na Nový Hradec Krá-
lové. Vždy se zastavujeme pouze v místech, kde 
se narodili či žili čeští beletristé. Závěrečná kapi-
tola Na skok v Hradci přináší stručné informace 
o významných českých spisovatelích, kteří se  
v Hradci Králové nenarodili, nestudovali tu, ne-
žili ani nezemřeli, ale město často navštěvovali. 
Pro některé z nich se dokonce královéhradecké 
reálie staly námětem jejich literárních textů. 

Pokud vás publikace zaujala, můžete si ji za 
289 Kč zakoupit v knihovně – v Centru celoži-
votního vzdělávání ve Wonkově ulici nebo na 
pobočce na Novém Hradci Králové. Případně si 
publikaci můžete objednat na e-mailu infostre-
disko@knihovnahk.cz, pošleme vám ji poštou.

Kontakt na autorku: landsmannova@knihovna-
hk.cz
Ukázky z knihy jsou k dispozici na webových 
stránkách knihovny: http://www.knihovnahk.cz/
pro-verejnost/sluzby/prodej-publikaci
Web knihovny: http://www.knihovnahk.cz/

Obálka knihy

Marta Staníková

ANTOŠOVÁ, Lenka, Filip PÝCHA, Karel 
MARTINEK, Lucie BALIHAROVÁ a Marta 
STANÍKOVÁ. Zvič naslouchá příběhům: pověsti 
Královédvorska. Dvůr Králové nad Labem: Měst-
ská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, 
2016, 203 s. ISBN 978-80-270-0102-6.

Dominantou Královédvorska je hora Zvičina, 
která, jak praví jedna z pověstí, dostala své jméno 

podle Zviče, slovanského boha světla a dobra. Krá-
lovédvorští věří, že dobrý bůh Zvič dodnes hlídá 
svůj kraj a bedlivě sleduje, co se pod horou děje.  
A když hledí dolů k řece, určitě i naslouchá příbě-
hům od nás z Královédvorska. 

Ve čtvrtek 29. září 2016 byla za přítomnos-
ti Žofie Bavorské, královny věnného města 
Dvůr Králové nad Labem, pokřtěna nová kni-
ha královédvorských pověstí s názvem Zvič 
naslouchá příběhům. Publikace je malým 
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literárním průvodcem, který čtenáře postupně 
provede městem Dvůr Králové nad Labem  
a většinou obcí Královédvorska. Obsahuje celkem  
89 pověstí. Některé už čtenáři znají z knihy Po-
věsti Královédvorska, kterou knihovna vydala  
v roce 2004, jiné jsou zcela neznámé. Pojetí legend 
se také různí; naleznete zde romanticky laděné pří-
běhy i ty, které se nesou více v realistickém duchu. 
Na jejich převyprávění se podíleli: Lenka Antošo-
vá, Filip Pýcha, Karel Martinek, Lucie Baliharová  
a Marta Staníková. Kniha je doplněna o maleb-
né ilustrace Kateřiny Hornychové Baliharové. 
Pomyslnou třešničkou na dortu je vložené CD 
s 11 nově složenými autorskými písničkami 
Filipa Pýchy.

Přílohu publikace tvoří vítězné práce ze 
soutěže POKRuj (POvěsti KRálovédvorska), 
kterou vyhlásila Městská knihovna Slavoj 
na jaře roku 2016. Kniha je věnována všem 
Královédvorákům, kteří se snaží poznávat  
a zvelebovat naše městečko a okolní obce, všem 
návštěvníkům a turistům a také všem příznivcům 
psaného slova. Pokud se vám publikace Zvič 

naslouchá příběhům dostane do ruky, přejeme 
vám příjemně strávené chvíle s knihou doma  
v křesle nebo třeba i s batohem na cestách.

Kontakt na autorku: stanikova@slavoj.cz
Web knihovny: http://www.slavoj.cz/

Eva Lesenková a Helena Bouzková

Klub lékařských knihoven (KLK, dále Klub) 
byl jako odborná sekce Svazu knihovníků a infor-
mačních pracovníků1 ustaven v roce 2009. Ke dni 
31. 12. 2016 bylo registrováno 30 členů KLK ze 
všech regionů ČR. 

Programové cíle
Programové cíle Klubu jsou zaměřeny na pod-

poru a rozvoj moderních komunikačních cest pro 
vzájemnou odbornou a profesní informovanost, na 
prosazování tréninků, celoživotní vzdělávání a pro-
hlubování profesní mobility lékařských knihovníků. 

Dále se soustředí na rozšiřování profesionálních 
dovedností zejména s ohledem na kvalitu služeb 
a standardizaci procesů v lékařských knihovnách 
s orientací na národní a zahraniční spolupráci.  
V tomto ohledu je významná spolupráce s Kon-
zultační skupinou pro rozvoj regionálních center 
zdravotnických knihoven v ČR při NLK – Reglek 
a s Evropskou asociací zdravotnických knihoven 
– EAHIL.2 Klub se snaží sledovat, analyzovat a de-
finovat uživatelské potřeby a iniciovat aktivity pro 
zvyšování uživatelské spokojenosti. V neposlední 
řadě pomáhá prosazovat profesní zájmy členů, uži-
vatelské preference, rozšiřovat povědomí profesní 
etiky3 a optimalizovat týmovou komunikaci. 

Klub lékařských
knihoven při SKIP

Obálka knihy

Smyslem činnosti zdravotnických knihoven, 
které jsou zastoupeny svým členstvím v Klubu, 
je poskytovat kvalitní služby, rozšiřovat jejich 
nabídku, zpřístupňovat validní a požadované 
informace z oblasti zdravotnictví pro širokou 
skupinu uživatelů.

činnosti Klubu
Činnosti Klubu lékařských knihoven jsou 

zaměřeny především na prohlubování dovedností 
a rozšiřování znalostí knihovníků, kteří působí  
v oblasti služeb ve zdravotnických a vzděláva-
cích zařízeních. Klub se spolupodílí na přípravě  
a organizování e-learningových kurzů; cestou elek-
tronického učení je zvyšována vzájemná odborná 
informovanost. Také výsledky průzkumových 
aktivit, na kterých se Klub podílí s cílem sledovat  
a analyzovat uživatelské potřeby, jsou významné 
pro zlepšování spokojenosti uživatelů a pro rozši-
řování povědomí profesní etiky. 

Výbor Klubu se pravidelně schází dvakrát ročně, 
v zimním termínu v Praze, letní termín je vyhrazen 
některé z lékařských knihoven v republice. Orga-
nizace klubových setkání tak přináší příležitost 
sejít se v různých nemocnicích, výukových či 
specializovaných zdravotnických zařízeních.

Z posledních aktivit
Rády bychom zmínily e-learningový kurz 

Medicínské informace pro knihovny, který proběhl  
v září loňského roku a absolvovalo ho 46 účastníků 
nejen ze zdravotnických knihoven.  

Druhá významná aktivita Klubu se uskuteč-
nila loni v říjnu. Jednalo se o pracovní setkání 
nejen lékařských knihovníků s názvem Zdraví  
v knihovně – kvalitní informace o zdraví a nemoci, 
které jsme pořádali na Novotného lávce v Praze  

s podporou dotačního programu Knihovna 21. sto-
letí a ve spolupráci s Národní lékařskou knihovnou. 
Seminář byl zaměřený na seznámení lékařských 
knihovníků a reprezentantů veřejných knihoven 
s metodikou výběru, zpracování a šíření těchto 
typů informací a s možnostmi další spolupráce  
v oblasti posilování zdravotní gramotnosti občanů. 
Posluchači nejlépe hodnotili přednášku Zdraví  
a zdravotní gramotnost prof. MUDr. Jana Holčí-
ka, DrSc, garanta tématu Zdravotní gramotnost  
v programu Zdraví 2020 ČR, a velký úspěch sklidil 
také příspěvek Vyhledávání na internetu – Tipy pro 
vyhledávání PhDr. Ivy Zadražilové. 

Poslední aktivitou bylo prosincové pražské 
setkání, kde jsme diskutovali zejména otázky 
marketingu knihoven v souvislosti s možnostmi 
rozšiřování dosavadních tradičních služeb a akti-
vit. Dále byly probírány rešeršní služby, resp. zda  
a v jakém rozsahu je poskytovat studujícím. Uve-
dená témata – rozšiřování portfolia služeb zdravot-
nických knihoven a transformace rešeršních služeb 
pro studenty – zůstávají k řešení i pro rok 2017. 
Členové Klubu se také od roku 2014 intenzivněji 
podílejí na poradenství pro ostatní knihovny zamě-
řeném na podporu zdravotní gramotnosti občanů.

Plánované vzdělávací a konzultační akce  
s účastí Klubu jsou vystavovány na webových 
stránkách NLK (https://nlk.cz/sluzby/vzdelavani/).

informace a diskusní prostor
Informace o Klubu jsou zveřejňovány na: htt-

ps://nlk.cz/pro-knihovny/klk/ a v elektronickém 
časopisu Lékařská knihovna https://casopis.nlk.cz/.

Kontakty na autorky: eva.lesenkova@nlk.cz,   
helena.bouzkova@nlk.cz
Více o Klubu: https://nlk.cz/pro-knihovny/klk/ 

1) http://www.skipcr.cz/
2) EAHIL – The European Association for Health Information and Libraries
3) Kodex etiky českých knihovníků: http://www.skipcr.cz/co-je-skip/kodex-etiky/kodex-etiky-ceskych-knihovniku/

Spolupráce
zdravotnických knihoven

Eva Lesenková

Zdravotnické knihovny v ČR tradičně, již od 
60. let minulého století, vzájemně spolupracují.  
V roce 1992 po rozpadu soustavy VTEI byla usta-

vena síť Veřejných informačních služeb ve zdravot-
nictví (VISZ) s vizí napomáhat rozvoji medicíny 
a uskutečňování zdravotní politiky realizované 
zdravotnickými pracovníky adekvátním přístupem 
k biomedicínským informacím a rozšiřováním 
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Stanislava Najmanová

Mé první setkání s questingem proběhlo  
v květnu 2014. Dostala jsem pozvání do pra-
covní skupiny Hořičáků, jejichž úkolem bylo 
vytvořit první hořický „quest“. Tehdy jsem toto 
slovo, které se do češtiny překládá jako hledač-
ka, slyšela poprvé. V pozvánce naší informační 
schůzky stálo, že nás čeká celodenní procházka 
Hořicemi s výkladem historičky Oldřišky Tomíč-
kové a s lektorkou questingu Blaženou Huškovou.  
V květnu jsou Hořice vždycky nejkrásnější! Měs-
to i chlumy, které jej obklopují, jsou poseté stov-
kami třešní, vzduch voní, všude klid, jen občas 
potkáte nějakého pejskaře s jeho čtyřnohým příte-
lem. Díky této představě nešla nabídka odmítnout, 
i když jsem již tehdy věděla, že k tvorbě questu 
nestačí jen být milovníkem procházek a cest za 
pokladem, ale zároveň je dobré mít kdesi v sobě 
„básnické střevo“. A o jeho existenci ve svém 
těle jsem nebyla úplně přesvědčena. Teprve poz-
ději jsem zjistila, že k vytvoření hledačky je dále  
potřebné: 

• mít dobře naladěné spolupracovníky, 
• mít chuť hledat, přemýšlet, objevovat, sdílet 
a tvořit,
• umět se zastavit,
• umět nakreslit mapu (stačí, když to zvládne 
jeden ze skupiny),
• naslouchat příběhům,
• podívat se hlouběji, 
• vnímat atmosféru místa,
• dobře ukrýt poklad.
Hořický quest jsme tvořili tři dny. První byl 

věnován procházce, zbývající dva jsme společ-
ně připravovali quest. Nebylo to snadné, ale  
o to větší byla naše radost z každého povedené-
ho verše, který v sobě obsahoval důležitou infor-
maci, zajímavost nebo indicii k vyplnění tajenky 
a nalezení pokladu. Že jsme se u toho společně 
i pořádně nasmáli, bylo příjemným bonusem 
zmiňované těžké práce. Dle nadšení spolutvůrců 

si troufám říci, že práce na questu bavila nejen 
mne, ale opravdu všechny zúčastněné, a na vý-
sledek jsme náležitě hrdí. První hořický quest 
nazvaný Proč bychom se netěšili naleznete na: 
http://infocentrum.horice.org/tipy-na-vylet/
questing-patracky-mestem.

Mé setkání s questem přineslo své ovoce i do 
knihovnické práce. Jednu docela jednoduchou 
hledačku jsme s kolegyněmi připravily na Noc 
s Andersenem. Děti ji zdolávaly s chutí a nad-
šením. 

Nyní už asi chápete, proč se seminář Klubu 
dětských knihoven SKIP 08 Východní Čechy 
věnovaný questu konal právě v naší knihovně. 
Po dohodě se členkami klubu a jeho předsedkyní 
Martou Staníkovou jsme se rozhodly o lektorová-
ní požádat paní Blaženu Huškovou, zakladatelku 
a nadšenou propagátorku questu v Čechách. Sešli 
jsme se v úterý 10. ledna 2016. Semináři o ques-
tingu předcházelo krátké jednání klubka, které 
bylo věnováno přípravě květnového soutěžního 
klání projektu My všichni jsme Východočeši. 
Uspořádání soutěže se ujala knihovna v Přelou-
či. Následoval šestihodinový seminář, v němž se 
nám paní Hušková snažila předat vše podstatné, 
bez čeho se neobejde tvorba dobré hledačky.  
I v tom krátkém čase jsme snad společně stih-
li porozumět principům tvoření questu, jeden 
kraťoučký jsme si v prostorách knihovny prošli  
a trošku jsme i veršovali. Díky fotografiím a vy-
právění lektorky jsme měli možnost nahlédnout 
do některých zdařilých questů. Na konkrétních 
příkladech nám paní Hušková ukazovala, jak je 
důležité vybrat dobré téma hledačky, dopřát si 
dostatek času na její tvorbu, najít vhodné místo 
pro ukrytí pokladu a domýšlet detaily. Mnohdy 
zdánlivé maličkosti rozhodují o tom, jestli se hle-
dačka stane radostnou cestou s malou odměnou  
v cíli, nebo jestli se na této cestě návštěvník ztratí 
v záplavě špatných, nepřesných nebo nesprávně 
formulovaných informací. Proto nikdy nesmíte 

přístupu k těmto informacím tak, aby každé-
mu bylo umožněno informované rozhodování  
o svém zdraví.

K 31. prosinci 2015 fungovalo již 113 infor-
mačních pracovišť zřizovaných v různých typech 
zdravotnických zařízení. Jedná se o zdravotnické 
knihovny či ústavy vědeckých informací v kom-
plexech fakultních a krajských nemocnic nebo 
v nemocnicích s jinou působností. Jsou to také 
knihovny lůžkových a ambulantních zařízení, 
specializované knihovny v odborných zdravot-
nických, především vzdělávacích a vědeckový-
zkumných zařízeních, hygienických stanicích 
a léčebných lázních. Knihovny a informační 
pracoviště působící v těchto službách pracují na 
principu dobrovolné spolupráce pod registrací 
Ministerstva kultury.

Celkem tato knihovnicko-informační praco-
viště disponují knižním fondem odborné zdra-
votnické literatury o objemu 2 600 000 svazků. 
Počet uživatelů se blížil v roce 2015 téměř 70 000 
a vypůjčili si necelý milion výpůjček.

K principům spolupráce, která stála vždy  
v centru poslání veřejných knihoven, patří rovnost, 
přístup, příležitost, otevřenost a účast. VISZ tak 
zpřístupňují věrohodné profesionální informační 
zdroje se snahou sdílet klasické i elektronické 
knihovnicko-informační služby především pro 
odbornou zdravotnickou veřejnost, ale výběrově 
také pro širokou veřejnost. Kooperace umožňuje 
jednotlivým knihovnám úspory při akvizicích 
(meziknihovní výpůjční služba a služba document 
delivery) a rozšiřuje dosah zdrojů (možnost vzdá-
leného přístupu k fondům a službám), zároveň 
však uchovává jejich lokální přítomnost. Zásadní 
hodnotu informačních pracovišť a knihoven 
vytvářejí odborní pracovníci, kteří fungují za po-
moci moderních technologických platforem jako 
prostředníci mezi zdroji a potřebami uživatelů. 
Uživatelé tak získávají přístup k řadě nástrojů 
(webová rozhraní s vyhledávači) a zdrojů, pomocí 
nichž mohou objevovat a tvořit nové znalosti.

Poradní orgán sítě zdravotnických knihoven 
- Konzultační skupina pro rozvoj regionálních 
center zdravotnických knihoven v ČR při NLK 
(Reglek) - organizuje pravidelná pracovní setkání 

v regionech a tvoří ji zástupci krajských (regio-
nálních) a specializovaných lékařských knihoven. 
Skupina Reglek, reprezentující téměř 300 odbor-
ných zdravotnických knihovníků, se shodla na 
prioritách spolupráce VISZ pro léta 2015–2020: 
posílit informačně-znalostní podporu nelékařských 
oborů, zejména pro bakalářské a magisterské obo-
ry fyzioterapeutů, rozvíjet informační základnu 
kvalifikovaných zdravotnických informací ke 
zvyšování zdravotní gramotnosti občanů, pod-
porovat virtuální aktivity (webové aplikace) pro 
informační gramotnost uživatelů; zavést kreditní 
systém kontinuálního vzdělávání zdravotnických 
knihovníků, věnovat více úsilí budování soubor-
ných katalogů, rozšiřovat fondy digitální knihovny 
Národní lékařské knihovny (NLK). 

Model spolupráce zahrnuje i plánovaný rozvoj 
technologické platformy systému Medvik, který 
pomocí aplikace knihovnického softwaru umož-
ňuje uživatelům přístup k informačním zdrojům 
pěti knihoven: Institut klinické a experimentální 
medicíny (IKEM), Ústav hematologie a krevní 
transfuze (ÚHKT), Masarykova nemocnice 
Ústí nad Labem, Oblastní nemocnice Náchod  
a Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů (NCONZO).

VISZ ČR se daří udržovat spolupráci mezi 
zúčastněnými pracovišti pomocí sběru dat  
a výkaznictví. Výstupy každoročně vydává NLK 
v podobě publikace Statistické ukazatele kniho-
ven a informačních středisek zdravotnických  
a vzdělávacích zařízení. Rovněž udržuje a aktu-
alizuje adresář těchto zařízení. 

V neposlední řadě je potřeba dávat o sobě  
a o své práci vědět. V oblasti sdílení informací 
mezi zdravotnickými knihovnami se nejlépe 
osvědčily mimoškolní celoživotní vzdělávací 
aktivity knihovníků. Při vzdělávacích akcích, 
ať klasických (semináře), nebo elektronických 
(e-learning), funguje přímá komunikace. S mar-
ketingem, poradenstvím a sebevzděláváním po-
máhají Facebook a web NLK, jejichž aktualizaci 
knihovna právě připravuje a hodlá zde zavést sdí-
lený prostor pro výměnu názorů a online poradnu.

Kontakt na autorku: lesenkova@nlk.cz

Quest = hledačka v Hořicích
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pustit hledačku do světa, pokud ji neotestují dob-
rovolníci. Za zdařilou hledačkou je vždy kus po-
ctivě odvedené práce, která přináší radost tvůrcům  
i hledačům, kteří se po ní vydají. Nevěříte? Pře-
čtěte si knížku Blaženy Huškové Questing s pod-
titulem Tvoříme hledačky pro lidi a s lidmi nebo 

navštivte www.questing.cz a pusťte se do práce. 
Jedině tak můžete poznat pravdivost mých slov.

Kontakt na autorku: najmanova@knihovna.ho-
rice.org
Web knihovny: http://knihovna.horice.org/
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Kateřina Hubertová 

Vznik střediskového systému v knihovnách 
lze vysledovat od počátku 60. let 20. století. Malé 
knihovny nedokázaly plnit své poslání. Neměly 
knihy, dostatečné prostory a materiální vybave-
ní a ani personální otázka nebyla zcela vyřeše-
na. Zároveň sílila poptávka čtenářů po knihách  
a zvětšovala se disproporce mezi knihovnami ve 
městech a na vesnicích. Poprvé se tedy začalo 
mluvit o střediskovém systému, který by tyto ne-
dostatky odstranil. 

Střediskový systém se nejprve v republi-
ce ozkoušel v Severomoravském kraji, pak se  
k němu pomalu přistupovalo v ostatních krajích. 

Ve Východočeském kraji jako první k zavádě-
ní střediskového systému přistoupil okres Hradec 
Králové a jeho okresní knihovna (dnes Knihovna 
města Hradce Králové). „Působnost metodického 

oddělení byla v r. 1961 rozšířena na území celého 
Východočeského kraje. (Státní vědecké knihov-
ně1 byla ponechána péče o centra vědeckotech-
nických a ekonomických informací, vysokoškol-
ské a muzejní knihovny z celého kraje.) V okrese 
se metodické oddělení věnovalo vedle místních 
lidových knihoven také knihovnám závodním  
a školním a knihovnám budoucích střediskových 
obcí.“2

Samotné práce se zaváděním střediskového 
systému započaly v roce 1966, kdy měl okres 
178 místních lidových knihoven a z toho pouze 
tři s profesionálními pracovníky – v Chlumci nad 
Cidlinou, Novém Bydžově a Třebechovicích pod 
Orebem. V pětiletém plánu na roky 1966-1970 se 
počítalo s vyřešením dvou hlavních úkolů: sou-
středit roztříštěné finance a racionálně je využít  
a profesionalizovat další knihovny. Cílem budo-
vání střediskového systému bylo odstranit rozdíly 

v možnostech získávání literatury pro obyvatele 
z vesnic i měst, zefektivnit využití knihovních 
fondů a pro malé knihovny vykonávat opakující 
se odborné práce spojené s evidencí a se zpraco-
váním fondů tak, aby měl místní knihovník více 
prostoru na práci se čtenářem.

Bylo vybráno prvních 47 malých knihoven,  
u kterých se rozhodlo, že jejich fond nebude 
již dále doplňován, ale budou využívat tzv. do-
plňovací soubory z profesionálních knihoven.  
K vytvoření knižního fondu pro tyto doplňovací 
soubory byly využity soustředěné finanční pro-
středky a mimořádné dotace Okresního národní-
ho výboru v Hradci Králové.

V roce 1967 se střediskovým systémem za-
bývalo i 23. plenární zasedání Východočeské-
ho krajského národního výboru a výsledkem 
bylo vydání Zásad pro budování střediskových 
knihoven vesnického typu v roce 1968.3 První 
střediskovou knihovnou na Hradecku se sta-
la Městská knihovna v Chlumci nad Cidlinou  
a byla vybudována v letech 1969 až 1971. Od 
roku 1971 byly budovány další,4 poslední roku 
1974 v Novém Bydžově. V roce 1978 byla pro-
fesionalizována ještě knihovna ve Smidarech 
a převzala část střediskového obvodu Nového 
Bydžova. Výměnný fond střediskových kniho-
ven se začal naplňovat od roku 1971, pouze  
v královéhradecké knihovně (tehdy Středisková 
knihovna Hradec Králové, což bylo tzv. doplňo-
vací oddělení krajské knihovny) se díky boha-
tému fondu krajské knihovny začal budovat až 
koncem roku 1973. Z doplňovacího oddělení 
byly do přidružených knihoven dodávány vý-
měnné soubory. Nakoupené knihy byly zkata-
logizovány, obaleny a označeny jako výměnný 
fond. Od roku 1977 bylo do výměnných sou-
borů předpláceno i 12 titulů časopisů. Sezna-

my přírůstku výměnného fondu byly 2x ročně 
rozesílány do přidružených knihoven. Všechny 
knihovní jednotky byly opatřeny dvěma kniž-
ními lístky.5 Výměna knihovních souborů byla 
prováděna zpravidla 3x ročně a individuálně se 
vždy přihlíželo ke složení čtenářů v dané obci, 
k jejich zájmům a čtenářským požadavkům.  
V souboru vždy byly knižní novinky, naučná li-
teratura, literatura pro děti a starší klasická lite-
ratura, která ještě nebyla v dané knihovně čtena.

Mimo přidružené knihovny existovaly ještě 
knihovny samostatně pracující, které spadaly pod 
středisko Hradec Králové a na nákup knihovního 
fondu jim bylo přispíváno z financí od okresní-
ho úřadu. Z těchto financí byly hrazeny i mzdy 
všech knihovníků v lidových knihovnách na Krá-
lovéhradecku.6 Knihovny byly z peněz okresního 
úřadu i částečně vybavovány knihovnickým ná-
bytkem. Přidružení knihoven a částečné financo-
vání z okresu pomohlo zvýšit prestiž knihoven na 
vesnicích a zlepšil se přístup tehdejších místních 
národních výborů ke svým knihovnám. Lépe se 
v jednotlivých místech pak dařilo najít vhodné 
prostory a knihovníka. Při přidružování lidových 
knihoven byly uzavírány smlouvy o spolupráci 
mezi střediskovou knihovnou, místními národ-
ními výbory a místními lidovými knihovnami. 
Podmínkou přidružení bylo, že místní národní 
výbor zajistí vhodné umístění, částečné vybave-
ní a jmenuje knihovníka. Středisková knihovna 
poskytla praktickou pomoc s revizí a prověrkou 
fondu, navrhla knihovnické techniky, umístění 
a rozdělení knihovního fondu ve volném výbě-
ru, dodala výpůjční řád, knihovnické pomůcky 
a zapracovala nového knihovníka. Středisková 
knihovna dodávala do knihoven metodické ma-
teriály vypracovaných besed pro práci se čtenáři, 
kulturní kalendáře, propagační materiály, vý-

Nácvik rýmování Zkouška jednoduchého questu v prostorách knihovny 

Historie regionálních funkcí 
na Královéhradecku

1) Dnes Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.
2) Viz Kulturní Hradec Králové: Knihovna města Hradce Králové 1894-2012, s. 70.

3) Následně v roce 1969 Ministerstvo kultury vydalo Vzorový statut střediskové knihovny, který vycházel z praxe 
a zkušeností některých krajů se zaváděním střediskového systému. 

4) V roce 1971 to byly ještě knihovny v Nechanicích a ve Smiřicích. V roce 1972 knihovna v Třebechovicích pod 
Orebem. Kdy se zapojila knihovna v Černilově, se nepodařilo zjistit. 

5) Jeden knižní lístek sloužil střediskové knihovně, s druhým lístkem se knihy rozvážely po obsluhovaných 
knihovnách a sloužily k vlastnímu půjčování. Ostatně i dodnes jsou knihy ve výměnných souborech dodávány 
s knižním lístkem, aby knihovny, které nemají automatizovaný knihovní systém, mohly půjčovat klasickým 
lístkovým systémem.

6) S těmito knihovníky byly uzavřeny dohody o vedlejší pracovní činnosti. Knihovníci museli každý půlrok před-
ložit výkaz o činnosti knihovny a na tomto základě jim byla vyplacena odměna.
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běrové bibliografie apod. Knihovníci byli dále 
proškolováni. Do knihoven byly dle potřeb po-
skytovány knihovnické tiskopisy, rozřaďovače, 
orientační nápisy apod.

Už v roce 1976 vedení Okresní knihovny  
v Hradci Králové rozhodlo, že pro potřeby stře-
diskového systému bude k dispozici jeden den 
v týdnu služební auto k rozvozům výměnných 
souborů a k metodickým návštěvám. To v praxi 
znamenalo, že každá ze střediskových knihoven 
měla tento automobil k dispozici 1x za šest týd-
nů k návštěvám svých přidružených knihoven, ke 
kontrole a pomoci na místě samém. Místní kni-
hovníci měli na starost hlavně samotné půjčování 
knih, o odborné zásahy se starali metodici a pra-
covníci střediskových knihoven.

Bývalý ředitel Knihovny města Hradce Králo-
vé Mgr. Jan Pěta7 to v publikaci Kulturní Hradec 
Králové popisuje takto: „Podle mého názoru bylo 
důležité, že v královéhradeckém okrese rozhodo-
valy o zapojení do střediskového systému samy 
knihovny a jejich zřizovatelé, že systém nepodlehl 
úplné centralizaci, a že tedy mohl pružně reago-
vat na místní podmínky. To byl mj. důvod, proč se 
v souvislosti s transformací okresních knihovních 
systémů po roce 1993 nerozpadl, jak se v případě 
mnoha jiných okresů stalo.“8 

A bývalá vedoucí metodického oddělení 
Knihovny města Hradce Králové Mgr. Stani-
slava Čejková9 vzpomíná: „Jedním z důležitých 
momentů bylo, že střediskový systém na Králo-
véhradecku opravdu fungoval. Okres poskytoval 
na střediskový systém finance a mezi okresním 
úřadem a knihovnou panovaly velmi dobré 
vztahy. Na „okrese“ seděli na tu dobu osvíce-
ní úředníci, kteří pochopili systém poskytování 
knihovnických služeb a jeho důležitost pro kul-
turní rozvoj regionu.  Měli jsme štěstí, že naší 
inspektorkou byla zrovna Slávka, která s námi 
tak často jezdila jednat na úřady. Byla autoritou 
pro starosty a dovedla naši pozici obhájit i mezi 
kolegy na okresním úřadě. Systém se nerozpadl, 

protože byl výhodný pro obce - knihovny fungo-
valy, dostávaly knihy, nábytek, později počítače, 
knihovníci odměny, byli vzděláváni -, a tak sta-
rostové v případě, že se mělo hlasovat o peně-
zích pro knihovny (mnozí z nich byli poslanci), 
určitě byli pro. Systém neměli zájem rušit ani 
knihovníci, i pro ně byl výhodný, měli oporu ve 
vedoucích středisek i v okresní knihovně, za-
jišťoval kvalitní fond, zjednodušoval jim práci. 
Když byli agilní a měli pochopení na obecním 
úřadě, dostávali peníze na vlastní fond, někdy  
i docela slušné částky.“

Zmiňovanou inspektorkou pro kulturu Okres-
ního národního výboru Hradec Králové byla od 
roku 1987 Mgr. Miloslava Smolíková. Při nástu-
pu na tuto pozici neměla o knihovnictví dostateč-
né znalosti. Dobrovolně absolvovala dvouletou 
nástavbu Střední knihovnické školy Brno, kon-
zultační středisko Hradec Králové. S knihovníky 
tedy mohla obdobně diskutovat a úředníkům ná-
rodních výborů i krajskému výboru uměla proble-
matiku náležitě přiblížit.

„Už od roku 1993 probíhala v ČR transfor-
mace okresních systémů veřejných knihoven, 
spočívající především v delimitaci okresních 
knihoven na městské; protože však zachování 
dosavadních regionálních funkcí nebylo nijak 
legislativně ošetřeno (to přinesl až nový kni-
hovní zákon z roku 2001), v řadě okresů do-
šlo k úplnému rozpadu dosud spolupracujících 
sítí. Zpracovali jsme (pozn. Okresní knihovna  
v Hradci Králové) návrh transformace s ně-
kolika variantami řešení (jednalo se zejména  
o způsob financování knihoven). Zainteresované 
strany, město i okres Hradec Králové, nakonec 
od plánované delimitace upustily; knihovna byla 
nadále zřizována a financována Okresním úřa-
dem v Hradci Králové v zájmu zajištění odbor-
né úrovně knihovnických služeb v jednotlivých 
obcích. Nicméně problém se stále vracel: roku 
1995 jsme uspořádali (pozn. Okresní knihovna  
v Hradci Králové) dotazníkový průzkum postojů 

obecních úřadů k organizaci veřejných knihoven 
v okrese a v roce 1997 si magistrát i okres vyžá-
daly novou analýzu městské a regionální funkce 
knihovny s vyčíslením odpovídajících nákladů. 
V roce 1998 prováděla pražská Národní knihov-
na srovnávací průzkum stavu veřejných kniho-
ven v okrese Hradec Králové a ocenila koncepci, 
podle níž zde byl zachován kooperující okresní 
systém a regionální funkce Okresní knihovny  
v Hradci Králové.“10

Do roku 2002 královéhradecká městská 
knihovna měla základ své regionální působnosti 
ve zřizovací listině, od roku 2003 je Knihovna 
města Hradce Králové regionální funkcí pověřo-
vána dle knihovního zákona č. 257/2001 Sb.

Královéhradecká městská knihovna má 120le-
tou historii. Během let měla různé funkce. Při 
vzniku byla městskou veřejnou knihovnou, za 
války městskou německou, po roce 1945 měst-
skou ústřední, pak krajskou lidovou knihovnou. 
V 50. letech byla na dva roky sloučena se studijní 
knihovnou, pak nesla označení okresní lidová, 
znovu krajská a okresní. Od 17. 12. 2002 pak 
snad definitivně Knihovna města Hradce Králo-
vé. Ať už v běhu času měla jakoukoli úlohu, vždy 
se jednalo o jednu a tutéž knihovnu.

Zdroje:
• BLAŽKOVÁ, Božena. Kdo je Mgr. Miloslava 
Smolíková. U nás: knihovnicko-informační zpra-
vodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2003, 
roč. 13, č. 3, s. 31-32 [cit. 2016-08-25]. ISSN 
0862-9366. Dostupné také z: http://www.svkhk.
cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/200.pdf
• FEJLOVÁ, Hana. Doplňování výměnných 
fondů střediskových knihoven a jejich využití  
v přidružených knihovnách. Hradec Králové: Státní 
vědecká knihovna Zdeňka Nejedlého, 1981, 23 s.
• Kulturní Hradec Králové: Knihovna města 
Hradce Králové 1894-2012. 1. vydání. Hradec 
Králové: Knihovna města Hradce Králové, 2013, 
157 s. ISBN 978-80-85059-47-2.
• KUSÁ, Anna. Budování střediskového systému 
po XIV. sjezdu KSČ v okrese Hradec Králové: zá-
věrečná písemná práce pomaturitního studia pro 
střediskové knihovny. Brno: Střední knihovnická 
škola, 1979.
• ZEMKOVÁ, Zuzana. Středisková knihovna 
Hradec Králové: závěrečná písemná práce po-
maturitního studia pro střediskové knihovny. 
Brno: Střední knihovnická škola, 1979.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz

Osobní pohled na nositelku  
knihovnických ocenění Markétu Tučkovou

Jana Sehnalová

Obecní knihovnu v Batňovicích a její knihov-
nici Markétu Tučkovou zná odborná veřejnost i za 
hranicemi našeho kraje. V loňském roce knihovna 
získala Cenu hejtmana za moderní knihovnické  
a informační služby v rámci soutěže Vesnice roku 
a další úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. 
Následoval zvláštní diplom a ocenění v soutěži 
Knihovna roku za systematickou a koncepční prá-
ci v oblasti veřejných knihovnických a informač-
ních služeb a za mezigenerační aktivity knihovny  
v obci… Těmito informacemi vám však neříkáme 
nic nového. Batňovická knihovna dosahuje dob-

rých výsledků dlouhodobě, což dokládá i velké 
množství článků v našem zpravodaji. Proto jsme 
o příspěvek požádali tentokrát někoho, kdo má  
k paní knihovnici (a člence naší redakční rady) 
skutečně blízko… Povídání o malé velké knihov-
nici napsala blízká přítelkyně, vedoucí Městské 
knihovny Rtyně v Podkrkonoší a členka regio-
nálního výboru východočeského SKIPu Jana 
Sehnalová. 

Ráda bych vás seznámila s Markétou Tučko-
vou, nositelkou knihovnických ocenění a knihov-
nicí Obecní knihovny v Batňovicích, i když věřím, 
že většina z vás neslyší toto jméno poprvé. 

7) Mgr. Jan Pěta působil v královéhradecké městské knihovně od roku 1970 do roku 2008. V letech 1992 až 2008 
ve funkci ředitele. 

8) Viz Kulturní Hradec Králové: Knihovna města Hradce Králové 1894-2012, s. 104-105. 
9) Mgr. Stanislava Čejková ve funkci vedoucí metodického oddělení pracovala od roku 1979 až do odchodu do 

důchodu v roce 2002.

10) Viz Kulturní Hradec Králové: Knihovna města Hradce Králové 1894-2012, s. 111. 
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Vzpomínám si, že Markéta patřila k prvním ka-

marádkám, se kterými jsem se po svém přestěho-
vání do Rtyně v Podkrkonoší seznámila. Pracovala 
tehdy v obchodě s potravinami jako prodavačka a za 
pultem byla velmi ochotná a milá. Chodila jsem k ní 
ráda nakupovat a brzy jsme se spřátelily. Vždy byla 
veselá a tím mně imponovala. Bohužel, brzy přišla 
těžká nemoc, revmatismus, který velmi omezil její 
aktivní život. Po svatbě se odstěhovala do sousední 
vesnice, Batňovic, kde si s manželem postavili pěk-
ný domek. Společně vychovávají dvě děti. Nemoc 
ji však stále více omezuje. Nakonec ji neminulo vý-
razné omezení pracovní aktivity a invalidní důchod. 
Markéta ale žádné věci v životě jen tak nevzdává, je 
velká bojovnice. Našla si novou aktivitu alespoň na 
malý úvazek, a to v oboru knihovnictví. 

Když v roce 2009 paní starostka Vladimíra Pát-
ková sháněla novou knihovnici do Obecní knihovny 
v Batňovicích, oslovila právě Markétu. Tehdy jsme 
se znaly již dlouhé roky, a tak jsem ji podpořila  
v rozhodování, zda nabídku přijmout. Obecní 
knihovna Batňovice měla vždy štěstí na výborné 
knihovnice. Už v 80. a 90. letech vedla knihovnu 
paní Libuše Lednová, která ve své době získala 
také řadu významných ocenění. Později se starala 
o knihovnu paní Jaroslava Trýznová. Obě se sna-
žily maximálně vyhovět uživatelům knihovny. Už 
téměř před 30 lety zde fungovala donášková služba. 
V roce 1996 musela obec prostory, které knihovna 
doposud využívala, vrátit v restitucích původním 
majitelům. Rázem nastal problém s hledáním no-
vého místa pro knihovnu. Trvalo osm let, než se 
to podařilo. Po rekonstrukci obecního domu vedle 
školy nalezla svoje prostory i knihovna. Dnes je bu-
dova propojená se školou a děti mají přímý vstup 
do knihovny. Nabídku paní starostky Markéta při-
jala s obavami, ale hned se vrhla do práce. Nejprve 
jen půjčovala a snažila se rozběhnout léta zavřenou 
knihovnu. Odliv čtenářů do sousedních knihoven 
byl velký a jen pozvolna se vraceli zpět.

Velká milovnice květin hned našla místo pro 
kytičky i v knihovně, kde vytvořila příjemné čtenář-
ské prostředí. Protože měla malé děti, první aktivity 
knihovny směřovaly právě k nim. Zalíbil se jí nápad 
pasovat děti na čtenáře. Snažila jsem se jí pomoci. 
První pasování jsme dělaly spolu. Vzpomínám si, 
že paní starostka byla z nápadu tak nadšená, že se 

do akce sama zapojila a hrála krále Abecedníka I. 
Pozvala i regionální televizi, která s námi natočila 
krátkou reportáž do místní kabelové televize. Mar-
kéta si zpočátku moc nevěřila a svazovala ji tréma 
při veřejném vystupování. To jí však nezabránilo  
v dalším profesním rozvoji. Aktivně se začala zají-
mat o odborné vzdělávání. Navštěvovala základní 
knihovnický kurz v Hradci Králové, aby lépe po-
rozuměla odborné problematice. Zdokonalovala 
svoje kreativní schopnosti zejména v oblasti práce 
s dětmi navštěvováním různých odborných seminá-
řů. Zajímala se také o možnosti získání grantů pro 
knihovnu. Všechny tyto oblasti i nadále rozvíjí. Je 
až neuvěřitelné, jak se vypracovala. 

Dnes si umí poradit s programy pro děti, které 
sama vytváří. Je úplná studnice výborných nápadů. 
I proto s ní velmi ráda spolupracuji a každý rok spo-
lečně vytvoříme hned několik nových pořadů pro 
děti. Různé soutěže, pohádkové cesty, přednášky 
na literární témata apod. Na jejích akcích se děti 
opravdu nenudí. Často odcházejí domů i s malým 
dárečkem, který Markéta pro každého vlastnoručně 
vyrobí. Batňovické děti díky ní poznávají součas-
né spisovatele a ilustrátory dětských knížek, které 
pravidelně zve na přednášky a besedy. Její cílovou 
skupinou ale už dávno nejsou jen ti nejmenší. Vě-
nuje se rovněž maminkám na mateřské dovolené 
a seniorům. Daří se jí propojovat aktivity těchto 
skupin a vznikají krásná setkání. Knihovna se také 
zapojuje do celostátních akcí, jako je Březen - měsíc 
čtenářů, Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, 
zmíněné Pasování čtenářů, Týden knihoven, Den 
poezie, Den pro dětskou knihu apod. Minulý rok se 

jí podařilo rozšířit knihovnu o malý půdní prostor  
a vytvořit v něm samostatné dětské oddělení. 

Velmi obdivuji, jak je taková drobná žena, svá-
zaná zdravotními problémy, aktivní a pracovitá. 
Rozdává radost, úsměvy, pohodu a humor všude, 
kam přijde. Vždy se těším na její návštěvu, která 
je pokaždé alespoň částečně pracovní. Po krátkém 
přivítání už vytahuje lísteček s dotazy, jak to či ono 

nejlépe udělat, jaký mám na danou věc názor.
Vážím si jejího přátelství a z celého srdce si 

přeji, aby jí zdraví dovolilo ještě dlouhá léta vést 
knihovnu v Batňovicích, která jí umožnila se ales-
poň částečně profesně realizovat.

Kontakt na autorku: sehnalova@mkrtyne.cz
Web knihovny: http://www.knihovnabatnovice.
wz.cz/

Laudatio ad Mgr. Olga Halamová

Marie Otavová

Je pro mne velkou ctí, že mohu u příležitosti 
letošního životního jubilea mé současné kolegyně 
Mgr. Olgy Halamové napsat několik vět, které při-
blíží nejen profesní dráhu této výjimečné ženy, ale 
také její lidské kvality.

Olga Halamová patří mezi nestory českého 
knihovnictví a zároveň mezi „děti štěstěny“, kte-
rým se podařilo, aby se jim záliba stala celoživotní 
profesí. Dostala do vínku touhu po poznání, lásku  
k četbě a výtvarnému umění. Jako žena narozená ve 
znamení Vodnáře je obdarována vtipem, půvabem, 
bystrostí a přirozenou inteligencí. Je neuvěřitelně 
přizpůsobivá, často se však chová nesměle. Je plná 
kreativity a vrchovatě jí byla nadělena schopnost 
vcítit se do chování a prožitků ostatních. Právě tyto 
vlastnosti jsou pro paní Olgu naprosto příznačné.

V letošním roce je to právě 55 let, kdy se ro-
dina Janatových s pětiletou Olgou přestěhovala  
z Mostu do Hradce Králové, a toto výstavné měs-
to se jí stalo trvalým domovem. Ve škole patřila 
k premiantkám třídy a tatínkovi, doktoru práv,  
a mamince, profesí učitelce, dělala jenom radost.

V roce 1972 začala navštěvovat Gymnázium  
J. K. Tyla a po jeho zdárném ukončení počítala 
s vysokoškolským vzděláním v knihovnickém 
oboru. Skutečnost však byla docela jiná. Záhy se 
ukázalo, že na vysokoškolské studium bude mu-
set kvůli otcovu nesouhlasu s politickou orientací 
Československa po roce 1968 navždy zapome-
nout. Vybrala si tedy nástavbové studium na Střed-
ní knihovnické škole v Praze, které nejvíce splňo-

valo její představy o budoucím povolání. Teprve 
až jako vdaná mohla v roce 1993 s téměř dvace-
tiletým odstupem zahájit dálkové pětileté studium 
knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně, které ukončila v roce 1998 zís-
káním magisterského titulu.

Prvním pracovištěm mladé knihovnice byla 
Okresní knihovna v Hradci Králové (dnes 
Knihovna města Hradce Králové), kam nastoupi-
la v roce 1981. Jak bylo tehdy zvykem, pracovala 
postupně na všech odděleních a nakonec trvale 
zakotvila v bibliografickém oddělení, kde spo-
lupracovala s Jarmilou Benýškovou, uznávanou 
odbornicí. V roce 1985 se jejím novým pracoviš-
těm stala Státní vědecká knihovna v Hradci Krá-
lové (dnes Studijní a vědecká knihovna v Hradci 
Králové); zpočátku se věnovala meziknihovním 
výpůjčním službám a následně takřka zcela re-
šeršním službám. V roce 2001 získala uplatnění  
v Univerzitní knihovně Univerzity Hradec Krá-
lové na pozici odborné knihovnice. S postupnou 
digitalizací fondů a zaváděním elektronických 
informačních zdrojů (EIZ) docházelo ke zcela 
zásadní proměně knihovnické práce. Mgr. Olga 
Halamová se stala odbornou knihovnicí – speci-
alistkou pro práci s databázemi a EIZ, které měly 
klíčový význam pro získávání poznatků v oblas-
ti vědy a výzkumu pro akademické pracovníky  
a studenty. Následně přijala za Univerzitu Hra-
dec Králové (UHK) pověření vkládat výsledky 
odborné vědecké práce do databáze RIV (Rejs-
třík informací o výsledcích) a stala se tak nepo-
stradatelným odborníkem pro celou univerzitu. 

Pasování prvňáčků na čtenáře (zleva Markéta Tučko-
vá, Jana Sehnalová, paní starostka vladimíra Pátková) 
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KDO JE

Helena Vejvarová (* 1970)

Vanda Vaníčková

V posledních letech jsme obklopeni projekty  
a granty. Nemusí se ale jen stavět a rekonstruovat, 
grant může do knihovny přivést i šikovnou metodič-
ku. Metodičku, kterou baví grafika, šití a doma má 
kompletní sérii knih Star Trek, která v ČR vyšla. 

Aktuálně působíte jako metodička v Knihovně 
václava čtvrtka v Jičíně. Jak dlouho jste na 
této pozici?

Krátce, od roku 2014. Ani v knihovně nejsem 
dlouho, nastoupila jsem v roce 2011. Díky projek-
tu úřadu práce Z teorie do praxe jsem po mateřské 
dovolené prošla řadou různě zaměřených rekvali-
fikací, školení a testů, které mě nakonec zanesly do 
knihovny. Takže doslova z teorie do praxe.

Proč zrovna do knihovny? Byla volba nějak 
spojená například s oborem střední školy?

Mám vystudovanou Střední průmyslovou ško-
lu chemickou v Pardubicích, takže tím to pravdě-

podobně nebude. Zmíněný projekt byl nastavený 
tak, že po splnění stanovených podmínek jsme 
jako absolventi dostali roční pracovní smlouvu ve 
státní správě. Při závěrečném setkání se zaměstna-
vateli obě strany nezávazně na sobě uváděly své 
preference. S paní ředitelkou Benešovou jsme se 
shodly. Já chtěla do knihovny, ona si mě vybrala.

A to je určitě, nejen pro knihovny Jičínska, 
dobře…

Doufám, že ano. Práce metodičky mě napl-
ňuje, baví mě její rozmanitost. Nyní s kolegyní 
Danou Michlovou objíždíme knihovny, na konci 
roku se věnuji smlouvám a statistikám (pozn. re-
dakce: rozhovor byl realizován v prosinci loňské-
ho roku), ale tady v knihovně jsem si prošla „kni-
hovnickým vším“. Balila jsem knihy, pomáhala 
rušit pobočku nebo třeba šít kabátek pro loutkové 
divadlo v dětském oddělení. Metodičkou jsem 
se stala až na doporučení odcházející kolegyně  
a po absolvování rekvalifikačního kurzu Národní 
knihovny ČR v Praze.

Dále byla garantem projektů Czech ELib i před-
kladatelkou grantových projektů EU i MŠMT, 
díky kterým Univerzitní knihovna a mediální 
studovna významně rozšířily své technické vyba-
vení. Již řadu let vyučuje Mgr. Olga Halamová 
knihovnicky zaměřené odborné předměty, např. 
dějiny knižní kultury, a stále větší zájem si získá-
vají lekce pro studenty i akademické pracovníky 
v oblasti práce s databázemi. Aktivity knihovny 
obohatila rovněž o cyklus literárních čtení, díky 
nimž hostovala na půdě univerzity řada význam-
ných literárních osobností. V roce 2016 se krát-
ce zhostila postu ředitelky Univerzitní knihovny  
a od února roku 2017 působí na pozici zástupky-
ně ředitele. Paní Olga Halamová pracuje v kni-
hovnické profesi již více než 35 let, z toho 15 let 
zasvětila působení na UHK. Je odbornicí uznáva-
nou v celorepublikovém kontextu.

Budeme-li pozvedat číši k přípitku a k poctě 
Olgy Halamové, rádi bychom k poděkování za 
její práci připojili přání pevného zdraví, krás-

ných chvil v kruhu rodiny a přátel a samozřej-
mě „ad multos annos“!

Srdečným blahopřáním se připojují také bý-
valé kolegyně ze Studijní a vědecké knihovny  
v Hradci Králové a přejí mnoho úspěchů v osob-
ním i pracovním životě. 

Kontakt na autorku: marie.otavova@uhk.cz

KDO JE

Mgr. Olga Halamová během Týdne knihoven, fot. 
PhDr. čestmír Brandejs 

Co myslíte, že je na vaší práci nejtěžší?
Nikdy nevíte, na co narazíte. Knihovníkům 

se snažím radit ohledně knihovny, mnozí uvítají 
i rady osobní. Jsem ráda, když máme knihovnu, 
kde to funguje, je v obci vážená. K tomu přispí-
vají například i různá ocenění, která starostům 
knihovnu připomenou. Na knihovnictví obecně 
se mi líbí také setkávání knihovníků, třeba na vý-
letech apod. Popovídáme si, vyměníme nápady  
a hned je postaráno o novou motivaci pro realiza-
ci dalších projektů a plánů.

Nikdy nevíte, na co narazíte – potkala vás už 
nějaká čtenářská kuriozita?

Na svou „veselou historku z natáčení“ ještě če-
kám. Nedávno jsme ale třeba našli ve vrácené knize 
založenou lékařskou zprávu z roku 1999. Ani ne 
snad za kuriozitu, ale spíše za zajímavost považuji 
shodu okolností při svém posledním pasování prv-
ňáčků. V převleku Manky pomáhala pasovat moje 
starší dcera, mladší byla naopak mezi prvňáčky. 

Jak jste na tom se čtením?
Občas mám rozečtených i více knih najednou. 

Obecně mám ale ráda sci-fi, fantasy a knížky 
typu Šifra mistra Leonarda. Aktuálně můžu čte-
nářům U nás doporučit například Případ Pega-
sus (Gregg Loomis) nebo titul Pekařova dcera 

(Sarah McCoyová). (Pozn. redakce: jičínská 
knihovna má na svém webu přímo záložku, v níž 
zaměstnanci knihovny doporučují tituly, které 
přečetli; odkaz na webové stránky: http://knihov-
na.jicin.cz/doporucujeme.html.)

Profesionální knihovnické začátky jsme pro-
braly. vzpomenete si na ty čtenářské?

Určitě, chodila jsem do jičínské knihovny do 
dětského oddělení. Přiznám se, že paní knihov-
nici si už nevybavím. Pamatuji si ale svoji prv-
ní výpůjčku. Byla to knížka Čarovné prstýnky 
(Markéta Zinnerová) a vybrala jsem si ji při škol-
ní exkurzi do knihovny.

Kontakt na autorku rozhovoru: vandav@seznam.cz
Kontakt na dotazovanou: vejvarova@knihovna.
jicin.cz

čajový dýchánek, 2. 3. 2015

Kdo je Marta Staníková
Andrea Součková

Ředitelka Městské knihovny Slavoj ve Dvoře 
Králové nad Labem, předsedkyně Klubu dětských 
knihoven SKIP 08 Východní Čechy… a také již 
rok členka redakční rady zpravodaje U nás. Kni-
hovnice a knihovníci nejen z Královéhradeckého 
kraje už dávno tuší, koho jsme se v následujícím 
rozhovoru rozhodli trochu vyzpovídat. Služebně 
nejmladší členku Mgr. Martu Staníkovou jsme po-
žádali o rozhovor a položili jí tradiční otázky.

Knihovnická praxe:
V městské knihovně ve Dvoře Králové nad La-

bem jsem začala pracovat hned po ukončení gym-
názia, tedy v osmnácti letech. Měla jsem to štěstí, 
že se uvolnilo místo v oddělení pro děti. Ta prá-
ce mě nadchla a tak jsem si postupně doplňovala  

knihovnické vzdělání. Po jedné z mých mateřských 
dovolených jsem se však nemohla vrátit zpět na své 
místo, protože tehdejší paní ředitelka upřednostňo-
vala pracovní síly bez vzdělání, údajně z důvodu 
šetření peněz. Tak se stalo, že jsem dva roky strávila  
v textilním závodu Tiba ve skladu režného zboží. 
Do mé pracovní náplně spadalo i řízení vysoko-
zdvižného vozíku.  Poté jsem pracovala dva 
roky ve školní knihovně Střední školy informatiky 
a služeb, kde bych pravděpodobně pracovala do-
dnes (práci se studenty a pedagogy současně jsem 
měla hodně ráda), nebýt Lenky Antošové, nové ře-
ditelky dvorské knihovny. Ta mě v roce 2002 tak 
dlouho přemlouvala, až jsem podlehla a nastoupila 
zpět do městské knihovny, opět do oddělení pro 
děti a jako Lenčina zástupkyně. V roce 2007, po 
odchodu Lenky Antošové, jsem byla jmenována 
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na místo ředitelky knihovny. Pravdou je, že občas 
bych místo řízení knihovny řídila raději ten vyso-
kozdvižný vozík.  Ale jen občas. V knihovnic-
ké profesi jsem se našla.

Jakou knížku máte na nočním stolku?
Právě jsem dočetla Okamžiky štěstí od Patrika 

Hartla.

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka:
Např. Růže pro Algernon.

O čem by měla být knížka, jejíž děj byste chtě-
la prožít?

Vím, kde bych být nechtěla. Ve válečných ro-
mánech.

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé 
setkání s knihovnou):

Do knihovny jsem chodila denně už na prvním 
stupni základní školy a paní knihovnice tehdy cel-
kem zvládala mou snahu jí pomáhat. Doma jsem si 
po večerech často hrála na knihovnici. Když jsem 
se po letech stěhovala od rodičů a balila si s se-
bou své oblíbené dětské knížky, pobavila jsem se.  
V každé knížce jsem měla z té doby dětskou ru-
kou napsané modrou pastelkou přírůstkové číslo.

Co vás v knihovně nejvíce baví?
Mě vždycky bavilo všechno, ale nejraději 

mám práci v půjčovně. Bohužel už se k ní dosta-
nu minimálně, protože jsem místo čtenáři obklo-
pena čím dál více papíry. To je v současné době 
daň asi každého ředitele.

Jak si poradíte s tzv. „otravným“ čtenářem, 
případně kolegou?

Otravní čtenáři? K nám do Slavoje takoví ne-
chodí.  Na to, jak se vypořádat s otravnou ko-
legyní, bych potřebovala školení – to neumím. 
Naštěstí vydržím dost a téměř se nevyskytují. 

Co vás zaručeně naštve?
Neférové, sobecké a podlé jednání. Lži.

čím děláte nejčastěji radost svým blízkým?
Hlavně tím, že si na ně udělám čas.  Mám 

je všechny ráda, oni to vědí, je nám spolu dobře 
a… o tom to je.

Oblíbený citát na závěr:
„Život je kreslení bez gumy.“

Kontakt na dotazovanou: stanikova@slavoj.cz
Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz

TiPy A NÁMĚTy

Do čísla přispěli:
Mgr. Jana Benešová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Jiřina Bittnerová – Obecní knihovna 

Vysokov, PhDr. Helena Bouzková – Národní lékařská knihovna, Mgr. Martina Dašková  

– Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého, Mgr. Bohdana Hladíková - SVK v Hradci 

Králové, Mgr. Zuzana Hloušková – Spolek přátel krásného slova, Mgr. Hana Hornychová – SVK 

v Hradci Králové, Mgr. ladislav Hosák – SVK v Hradci Králové, Bc. Kateřina Hubertová – SKIP 

08 Východní Čechy a Knihovna města Hradce Králové, Mgr. lucie Jirků – SVK v Hradci Králové, 

Mgr. Kateřina Knytlová – Knihovna města Hradce Králové, Alena Kuželová, DiS. – Městská 

knihovna Lázně Bělohrad, Mgr. Petra landsmannová – Knihovna města Hradce Králové, PhDr. Eva 

lesenková, Ph.D. – Národní lékařská knihovna, Stanislava Najmanová – Městská knihovna Hořice, 

ing. Zuzana Němcová, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, PhDr. Marie Otavová – Univerzitní 

knihovna Univerzity Hradec Králové, Jana Sehnalová – Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší, 

Mgr. Michaela Sehnalová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Mgr. Andrea Součková – SVK 

v Hradci Králové, Bc. Antonín Šimek – Knihovna městyse Velké Poříčí, Bc. Zuzana Špačková 

– SVK v Hradci Králové, Mgr. Marta Staníková – Klub dětských knihoven SKIP 08 Východní 

Čechy a Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem, Markéta Tučková – Obecní knihovna 

Batňovice, Mgr. Anna vandasová – Národní knihovna ČR, Mgr. vanda vaníčková – Univerzita 

Palackého v Olomouci.

Den poezie 2016
v Královéhradeckém
kraji

Jana Benešová

Ve dnech 12.-14. září 2017 proběhne již  
21. knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín – měs-
to pohádky. Jako tradičně bude zaměřena na vzdělá-
vání knihovnic a knihovníků, kteří pracují s dětmi. 
Během tří dnů nabídne např. seminář Mgr. Petry 
Bubeníčkové, Ph.D., z Katedry českého jazyka  
a literatury Univerzity Hradec Králové na téma prá-
ce s literaturou pro děti do deseti let, zážitkový vý-
stup formou dramatické výchovy s MgA. Václavou 
Křesadlovou, Ph.D., Slovanská mytologie v cyklič-

nosti ročních dob, seminář PhDr. Ondřeje Hausen-
blase s názvem Kdo pokládá k četbě otázky a jaké? 
Večerní program zajistí Petr Váša s výběrem svého 
fyzického básnictví od 90. let po současnost. Účast-
níci se vydají i na výlet, a to kousek za Jičín, kde 
bude připravena literární a hudební dílna Michaela 
Pospíšila s názvem Na Brada za Koniášem? Po-
drobnosti k programu budou uveřejněny na strán-
kách knihovny: http://knihovna.jicin.cz. Uzávěrka 
přihlášek je 30. června 2017.

Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz

Pozvánka na Knihovnickou
dílnu do Jičína

Na výletě 




