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Obálka:
Kukleny, pobočka Knihovny města Hradce Králové
Nabídka exkurze Zkus si zdigitalizovat knihu!
Foto nad Do čísla přispěli:
Výjezdní setkání redakční rady zpravodaje U nás
Fotografie použité v tomto čísle jsou z archivů jednotlivých
knihoven nebo z jejich webových stránek.

Co se děje v U nás
aneb Nebojme se prezentace
Andrea Součková
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, na následujících řádcích se budu věnovat - jak název
editorialu vypovídá - logicky, i když ne zcela
originálně dění okolo zpravodaje U nás. Ačkoliv jsem úvodník minulého čísla zaměřila také
tímto směrem, považuji za důležité vás čtenáře
průběžně informovat o tom, co v rámci redakční
rady řešíme, a upozornit vás na některé novinky
v jednotlivých číslech. Věřím tedy, že níže podané
informace pro vás budou zajímavé a využitelné.
Na zadní obálce aktuálního čísla se vás snažíme nalákat na exkurzi nazvanou Zkus si zdigitalizovat knihu!, kterou Studijní a vědecká
knihovna v Hradci Králové nabízí knihovnicím
a knihovníkům v rámci krajské knihovnické kampaně. Některé knihovny již tuto možnost využily,
vyzkoušejte si i vy na vlastní kůži, co vše proces
digitalizace obnáší. Další z aktivit krajské knihovny, které jsou zaměřeny na digitalizaci, jsou školení, jejichž realizaci plánujeme na podzim tohoto
roku. S jednou z nejvíce se rozvíjejících oblastí
současného knihovnictví vás letos pravidelně seznamujeme také v rubrice Naše téma. V druhém
čísle se autoři zaměřili na problematiku zpřístupnění digitálních dokumentů prostřednictvím digitálních knihoven. Věnujeme se tak České digitální
knihovně, Národní digitální knihovně a neopomněli jsme samozřejmě ani Digitální knihovnu
SVK HK. Pro komplexní vhled do problematiky
se dále zabýváme standardy v digitalizaci a dlouhodobým uchováním digitálních dat.
Trochu opomenuta tentokrát bohužel zůstala
rubrika Šumné knihovny, v níž čtenáře seznamujeme s knihovnami v kraji. Ačkoliv ji lze vzhledem k tematické profilaci zpravodaje považovat
za stěžejní, je stále obtížnější najít autory, kteří
by měli o publikování zájem. Často se objevují
reakce ve stylu: „Nedělám v knihovně nic, co by
nedělali i ostatní.“ Možná že v řadě případů je

i toto tvrzení pravdivé. Na druhou stranu práce
v knihovnách je natolik rozmanitá, stejně jako
samotné knihovny, že lze jen stěží věřit, že by
se nedala najít nějaká specifika či zajímavosti.
Moc dobře víme, že toho není rozhodně málo, co
vše musí dnešní knihovník či knihovnice zvládnout. Nebuďte proto tak skromní. Dejte o sobě
vědět, ukažte, že tu jste, a pokud jste na stránkách
zpravodaje našli inspiraci, třeba i vy můžete inspirovat ostatní kolegyně a kolegy. Velmi často
je také důvodem nezájmu o publikování obava
potenciálních autorů, že článek nebude dostatečně kvalitně napsaný. Ve většině případů se ukážou tyto pochybnosti jako zbytečné. Navíc každý
článek prochází několika korekturami, které by
měly zajistit, aby se v jednotlivých příspěvcích
objevilo co nejméně chyb. Pokud se oslovený
knihovník či knihovnice na psaní skutečně necítí, ale rád/a by, aby o knihovně nějaký příspěvek
vyšel, může zajistit nějakého jiného autora, pověřit napsáním článku svého kolegu či kolegyni,
metodičku, čtenáře, známého apod. Funguje zde
také možnost, že vaši knihovnu přijede navštívit někdo z redakční rady a o sepsání článku se
postará.
Dále bych vám chtěla představit dvě nové
rubriky v tomto roce. Jednu z nich jste již možná
zaregistrovali v minulém čísle U nás a nazvali
jsme ji Z dějin knihovnictví v našem kraji. Ačkoliv se rubrika nesoustředí pouze na regionální
funkce, v minulém čísle jsme se zabývali vývojem systému regionálních funkcí v okrese Hradec
Králové a v aktuálním čísle jsme se zaměřili na
okres Jičín. Druhou rubriku jsme nazvali Poklady knihovních fondů a její název je snad také zcela vypovídající. Pokud se chcete pochlubit, jaké
perly máte ve svých knihovnách, zde je prostor.
Z dalšího aktuálního dění ve zpravodaji U nás
bych ráda zmínila poslední výjezdní zasedání redakční rady. Sešli jsme se v pátek 28. dubna 2017
v Obecní knihovně v Batňovicích. Po pracovní
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Šumné knihovny
části programu, kde jsme řešili především obsah
jednotlivých čísel, následovala návštěva knihovny v Malých Svatoňovicích a Muzea bratří
Čapků. První výjezdní jednání redakční rady se
odehrálo také v Malých Svatoňovicích, někteří
„pachatelé se tak (po více než devíti letech) vrátili zpět na místo činu“.  Konečně přesvědčit se
můžete i na zadní straně obálky, kde naleznete
obě fotografie. Děkujeme všem hostitelům, resp.
hostitelkám, za příjemně strávený čas. Velký dík
patří paní starostce Batňovic Vladimíře Pátkové,
která naše setkání umožnila a části se i účastnila, a samozřejmě kolegyňce Markétě Tučkové.

Poděkování si také zaslouží Hana Kozúbková
a Eva Hylmarová, jež nám byly průvodkyněmi
v Malých Svatoňovicích. Děkujeme rovněž
Blance Maňhalové, metodičce Městské knihovny v Trutnově, a Janě Sehnalové, ředitelce Městské knihovny ve Rtyni v Podkrkonoší, které se
jednání také účastnily.
Na závěr bych ráda upozornila na výstavu 30 let
regionálního knihovnického zpravodaje, která je
stále ke zhlédnutí ve foyer konferenčního sálu
SVK HK v 5. NP. Zájemci si mají možnost prohlédnout výstavu do konce září 2017.

NAŠE TÉMA
v oblibě fantasy, sci-fi a horory, vrcholí podzim
již zmiňovaným BOok!Conem.
Kuklenská pobočka Knihovny města Hradce Králové byla dlouho neklidný a stěhovavý
pták. Její historie sahá až do roku 1889. Během
posledních 60 let se přesouvala po Pražské třídě,
její hnízda se měnila, domy bouraly a přestavovaly. Nakonec našla své místo naproti kuklenské základní škole (skvělé pro nudící se dítka),
u zastávky trolejbusu (báječné pro bolavé nohy
pilných čtenářů). Za knihovnou zurčí malý Labský
náhon, který ocení nejmenší děti, jež se mohou

Jsem trochu zmatená, mačkám se ke dveřím
ve zšeřelé chodbě, v ruce držím plánek (a není to
nějaký obyčejný, ale Pobertův plánek) a zoufale
hledám jednookou čarodějnici. Snažím se být
neviditelná, aby mě neviděli frajeři ze Zmijozelu,
kteří slídí kolem. Mám husí kůži, po chodbě občas
projde Snape, asi mě mrazí z něj. Vždycky jsem
se chtěla do knihy ponořit hluboko jako potápěč,
tak teď to mám... na zpocená záda se mi nalepila
cedule ze vstupních dveří... strhnu ji a je na ní
napsáno: „Knihovna města Hradce Králové,
pobočka Kukleny, pořádá každoroční akci Noc
v Bradavicích.“

vybuchne pekelný stroj? Bude tam král Karel
IV.? Když dotyčné dítko vstoupí do dveří, může
se stulit s knihou na zelený koberec a vstoupit do
příběhů osobně. Pravda, někdy rušnější prostředí
nenechá čtenáře klimbat nad knihou, a pak přijdou ke slovu deskové hry, půjčované prezenčně
i absenčně, nebo možnost ukrýt se s kamarády
do Komnaty nejvyšší potřeby. Ta se mění podle
potřeb příchozích, od místa pro soukromé rozhovory dospívajících přes výtvarnou dílnu po kabinet
profesora Snapea nebo restaurant Na Konci vesmíru (tím je jen během každoročního BOok!Conu).

Ani dospělí nepřijdou zkrátka: jejich prostor
je jen o trochu méně zelený a prošel modernizací
v roce 2009. A ačkoliv dospělí spěchají se svými
Oddělení Dračí doupě slouží malým návštěv- knihami domů svižněji než děti, také se mohou
níkům knihovny. Je nazváno podle zelených tvorů pohodlně zanořit do křesílek s posledními čísly
lezoucích po stěnách. Od tohoto jména se odvíjí časopisů. Obklopí je přerostlá zeleň, o kterou
pečuje knihovnice z oddělení pro dospělé svými
i veškerá činnost v útrobách knihovny.
Děti s mírnými obavami vstupují dovnitř, „zelenými prsty“.
I tady se leccos děje: cestopisné přednášky
netušíce, co číhá za dveřmi tentokrát: budou
tam bublat lektvary jako při pasování prvňáčků? se staly oblíbenou stálicí... Náš přednášející
Spřede hororový kolovrátek pana Erbena nějakou RNDr. Petr Rybář cestuje po celém světě, výtvarné
soutěž? Budeme muset dělat školní tresty kvůli dílny pro celé rodiny tvořivců nám pomáhá orgaSnapeovi jako na každoroční Noci v Bradavicích? nizovat a lektorovat Anna Kolomparová. Senioři
Unikneme ze sklepa fantomovi Ušína dřív, než chodí trénovat paměť a pro všechny, kdo mají
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Malý dodatek pro milovníky čísel: pobočka
sídlí na Pražské třídě 127/43, jezdí tam linka č. 3,
pracují v ní 2 knihovnice a oddělení pro děti je
v 1. patře. Dle statistik za rok 2016 do knihovny
pravidelně chodí přes 408 dětí, 766 dospělých, ale
také další nespočitatelní příznivci. V loňském roce
se půjčilo 54 000 knížek, časopisů a her a knihovnice uspořádaly téměř 190 akcí pro děti i dospělé.
Kontakt na autorku: kukleny@knihovnahk.cz
Web knihovny: http://www.knihovnahk.cz/

S Krameriem už 11 let,
s digitalizovanými dokumenty
ještě déle...

Kuklenské Dračí doupě
Markéta Dubnová

o skývu podělit s místní kachní komunitou…

Lucie Jirků

tům přibylo formou replikace z Národní knihovny
periodikum Národní listy z let 1861-1941, titul
velmi žádaný, který pro jeho fyzický stav však již
nebylo možno půjčovat. Po úspěšném dokončení
převodu všech dokumentů z původního systému
došlo v roce 2010 k jeho odstavení.

Jak jste se mohli dočíst v předchozím čísle zpravodaje, Studijní a vědecká knihovna
v Hradci Králové (SVK HK) začala s digitalizací
regionálního fondu již v roce 2001. Dokumenty
zpracované v podprogramu VISK 7 byly v té době
do knihoven dodávány na CD a uživatelé si mohli
zdigitalizované stránky prohlížet na počítačích
v budově knihovny. Popisná metadata byla dostupná jen ve velmi omezené míře a o fulltextovém vyhledávání si uživatelé mohli zatím nechat jen zdát.
Zlom nastal v lednu 2006, kdy byl v naší
knihovně nainstalován systém Kramerius pro
správu a zpřístupnění digitálních dokumentů.
S instalací se ukázalo, že jen nepatrná část titulů
je vhodná pro zpřístupnění v tomto systému.
Bylo třeba zajistit nové verze dokumentů, aby
v průběhu roku mohlo být naimportováno vše, co CD s původními daty z podprogramu VISK7 (2002)
měla SVK HK k dispozici. V letech 2007-2008 a tentýž titul v současném systému K5
V roce 2011 byl ukončen vývoj Krameria
byly postupně doplněny další ročníky periodik
a došlo i k opravám dat, kde bylo zjištěno poškození. 3 (K3) a systém začal být v knihovnách postupně
V roce 2009 pak byla nainstalována nová verze nahrazován novou verzí Kramerius 4 (K4), která
systému Kramerius, která mj. umožnila uživate- mj. umožnila uživateli rychlejší a příjemnější práci
lům fulltextově vyhledávat či exportovat doku- s obrázky. V naší knihovně došlo k instalaci K4
menty ve formátu PDF. K regionálním dokumen- v polovině roku 2012. Konverze dat z K3 do K4
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NAŠE TÉMA
byla náročnou operací: do konce roku se podařilo
převést cca 30 % dokumentů a v konverzích se
pokračovalo i v roce následujícím. Postupně pak
docházelo k opravám dat, u kterých se z různých
důvodů převod nepodařil. U digitální knihovny,
která nabízela celkem 22 periodik a 91 monografií,
byla posunuta hranice volně přístupných děl do
roku 1900. Díky rozšíření kapacity úložiště pro
krajský projekt digitalizace mohl být v listopadu
2014 ukončen testovací režim a systém K4 začal
běžet v ostrém provozu. V provozu byl ponechán
i systém K3, nové dokumenty však byly doplňovány jen do K4.
V roce 2015 již byla Digitální knihovna (DK)
SVK HK provozována v systému Kramerius 5
(K5) a došlo k prudkému nárůstu dokumentů v ní
obsažených. K průběžně doplňovaným ročníkům
periodik z VISK 7 přibylo v průběhu roku velké
množství dokumentů z krajského projektu Digitalizace a ukládání. A to jak data z digitalizace
službou, tak z produkce Krajské digitalizační
jednotky umístěné v SVK HK. V naprosté většině
se jedná o regionální fond – dokumenty vztahující
se k území současného Královéhradeckého kraje.
Na konci roku 2015 jsme zpřístupňovali uživatelům 939 monografií a 140 titulů periodik; cca
18 % obsahu bylo veřejně přístupných odkudkoli

NAŠE TÉMA

z internetu, ostatní (v souladu s autorským zákonem) na vymezených počítačových stanicích
v budově knihovny. Během roku 2015 byla naše
digitální knihovna zpřístupněna také v mobilní
aplikaci Kramerius, vyvíjené Moravskou zemskou
knihovnou, a založili jsme facebookovou stránku
pro propagaci DK SVK HK1 a v ní zpřístupněných
digitalizovaných dokumentů.
Na konci roku 2016 obsahovala Digitální
knihovna SVK HK celkem 1 464 monografií
a 170 titulů periodik, z toho cca 20 % obsahu bylo
přístupno odkudkoli. V průběhu roku 2016 byly
přes DK SVK HK zpřístupněny také dokumenty
dalších pěti knihoven Královéhradeckého kraje,
zapojených do krajského projektu (Knihovna
města Hradce Králové, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Krkonošské muzeum ve Vrchlabí,
Regionální muzeum a galerie v Jičíně a Muzeum
Podkrkonoší v Trutnově). Dále byly vytvořeny
ucelené virtuální sbírky k regionálním osobnostem
(např. J. Škvorecký, V. K. Klicpera, K. J. Erben
a další). Od roku 2016 jsou data z DK SVK HK
sklízena do České digitální knihovny.
Kontakt na autorku: lucie.jirku@svkhk.cz
Digitální knihovna SVK HK: http://kramerius.
svkhk.cz/search/

Stav DK
Stav
Stav
před započetím krajského projektu k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2016
Počet monografií

91

939

1 464

Počet titulů periodik

22

140

170

550 038

1 019 438

1 133 323

údaj není k dispozici

185 234

225 982

Počet stran v DK celkem
Počet stran v DK přístupných
veřejně (odkudkoli)

Tab.: nárůst obsahu DK SVK HK v letech 2014-2016
1)

https://www.facebook.com/digitalni.knihovna.svkhk/
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Česká digitální knihovna
Ivana Šlapáková a Jana Křížová

a případně s nimi dále pracovat. Uživatel tedy
není přesměrován do dílčí digitální sbírky, což
Knihovna Akademie věd ČR je koordinátorem by pro něj mohlo být matoucí, a zůstává stále ve
projektu Česká digitální knihovna (ČDK), jehož cí- stejném prostředí.
lem je agregace dat z českých digitálních knihoven
na jednom místě. Portál Česká digitální knihovna
(http://www.czechdigitallibrary.cz/) má úlohu
hlavního centrálního přístupového bodu k obsahu digitálních knihoven v České republice. Celý
systém slouží nejen ke zpřístupnění dat uživatelům
pomocí jednoho vyhledávacího rozhraní, ale i jako
zdroj dat pro další projekty, např. Centrální portál
českých knihoven (https://www.knihovny.cz/).
V současné době také probíhají poslední kroky
před zapojením do evropské digitální knihovny
Europeana (http://www.europeana.eu/).1
Hlavní výhodou ČDK je možnost vyhledávat
najednou v mnoha digitálních knihovnách, které
používají systém Kramerius. Registr krameriů
(http://registr.digitalniknihovna.cz/) eviduje Úvodní strana ČDK
v současné době v celé České republice 33 instalací
tohoto systému. Přestože nejsou do ČDK zatím Zapojené knihovny
Provoz ČDK v současnosti zajišťuje Knihovna
zapojeny všechny tyto digitální knihovny (více
o zapojených institucích viz níže), v budoucnu Akademie věd ČR, výhledově by měla provoz
se nabízí možnost, kdy by uživatel nemusel vy- převzít Národní knihovna ČR. Na provozu spoluhledávat v jednotlivých knihovnách, ale mohl by pracují také jednotlivé zúčastněné instituce.
V současné době2 je do ČDK zapojeno sedm
použít pouze jednoho centrálního rozhraní. Systém
České digitální knihovny umožňuje vyhledávání následujících institucí:
digitálních dokumentů různých typů. Nejpočetněji
• Národní knihovna,
jsou zastoupeny monografie, následují články
• Moravská zemská knihovna,
a periodika, nejméně jsou zatím zastoupeny hu• Knihovna Akademie věd ČR,
debniny, grafiky a mapy. Tyto dokumenty mohou
• Národní lékařská knihovna,
být buď digitalizované, nebo tzv. born digital, tedy
• Národní technická knihovna,
takové dokumenty, které nemají analogovou před• Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad
lohu. Dalším přínosem ČDK je také skutečnost,
Labem,
že v systému lze nejen vyhledávat, ale nalezené
• Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.
dokumenty lze v tomto rozhraní také prohlížet,
1)

2)

Europeana.eu je webový portál, který slouží jako jednotný přístupový bod k digitalizovaným záznamům mnoha evropských kulturních a vědeckých institucí. Databáze zahrnuje miliony knih, obrazů, filmů, muzejních
předmětů a archivních dokumentů.
Informace k 20. 4. 2017.
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Jednou ze zapojených knihoven je také Národní
digitální knihovna (NDK).3 Národní digitální
knihovna je založena na digitalizačních aktivitách Národní knihovny ČR a Moravské zemské
knihovny. Dále jsou v ní zahrnuty dokumenty,
jejichž digitalizace proběhla v jiných knihovnách
s podporou dotačního podprogramu Ministerstva
kultury ČR VISK 7. NDK umožňuje dokumenty
v ní obsažené nejen vyhledávat a zpřístupňovat, ale
zároveň také dlouhodobě archivovat.
V průběhu letošního roku se velmi intenzivně
pracuje na upgradu infrastruktury, aby byl zajištěn stabilní provoz při velkém počtu dokumentů,
a současně i na zapojení dalších knihoven do ČDK.
V dalším období budou správci ČDK usilovat
o zařazení všech digitálních knihoven v ČR, které
používají systém Kramerius.
Služby a funkce systému
Zásadní a již zmiňovanou službou ČDK je centralizované vyhledávání, kdy je uživateli umožněno vyhledávat v jednom okamžiku ve více digitálních sbírkách z jednoho prostředí. Další služby
vyplývají z možností samotného systému Kramerius. Vyhledávat lze pomocí jednoduchého vyhledávacího pole, které je umístěno na hlavní stránce
ČDK, nebo prostřednictvím funkcí Procházet,
Časová osa a Sbírky. Vyhledávání probíhá nejen
v metadatech, ale také v plných textech dokumentů.
Možnost Procházet je v podstatě rejstříkem, kde
jsou zařazeny názvy a autoři všech dokumentů
v ČDK. V názvech dokumentů i ve jménech autorů
lze vyhledávat nebo je procházet podle abecedy.
Časová osa umožňuje procházení dokumentů
podle data, kdy byly vydány. Velmi podobná
je funkce Sbírky, která však řadí dokumenty do
skupin, jež jsou vytvářeny podle různých kritérií
(dle vydavatelů, tématu apod.). Údaje z časové
osy i ze sbírek lze kombinovat s vyhledáváním. Je
tedy například možné nejprve označit v časové ose
příslušný rok, čímž se zobrazí všechny dokumenty
vydané v tomto roce, a následně zadat do vyhledávacího pole hledaný text. Zadaný text je vyhledán
pouze v dokumentech publikovaných ve zvoleném
roce. Na stejném principu fungují filtry, umístěné
3)

v pravé části hlavní stránky.
Mezi další služby ČDK lze zařadit také různé
možnosti práce s dokumentem, které lze využívat
zásluhou systému Kramerius. Dokumenty jsou
zobrazeny buď jako digitalizované strany, nebo
jako soubory ve formátu PDF. Zobrazení těchto
formátů je odlišné. V případě naskenovaných obrázků uživatel prohlíží dokument po jednotlivých
stranách. Co se týče stahování a tisku, obrázky je
možné stahovat v originále i ve formátu PDF. Je
také možné vybrat a vytisknout pouze část obrázku
a stáhnout k obrázku zvlášť jen samotná OCR data.
V případě dokumentů, které jsou zobrazovány ve
formátu PDF, jde většinou o články z časopisů.
Uživatel tedy neprohlíží dokument po jednotlivých
stranách, ale po celých článcích. PDF dokumenty
lze stáhnout jako PDF celého dokumentu. Jak
obrázky, tak soubory PDF je možné sdílet prostřednictvím permanentního odkazu na sociálních
sítích Facebook a Google+, případně je možné
využít permanentního odkazu pro citaci nebo jako
propojení k bibliografickému záznamu publikace
nebo její části (např. kapitoly nebo článku). Po
registraci a přihlášení do ČDK si mohou uživatelé
ukládat dokumenty do oblíbených.
Každý dokument v ČDK doprovází metadatový popis, který je umístěn v pravé části
zobrazovacího rozhraní. V případě obrázků jsou
metadata vytvořena pro každou jednotlivou stranu,
u souborů ve formátu PDF má metadatový záznam
každý tento soubor.
Zpřístupnění dokumentů a autorský zákon
Zpřístupnění plných textů v ČDK probíhá
podle nastavení ve zdrojové digitální knihovně.
Vzhledem k tomu, že plné texty nejsou v ČDK
ukládány, ale zobrazovány přímo ze zdrojové
knihovny, je i nastavení přístupnosti shodné
s původní knihovnou.
Zpřístupnění dokumentů v České digitální
knihovně je limitováno držiteli práv – zpravidla
autory a nakladateli. Téměř vždy jsou volně dostupné pouze dokumenty, které již nespadají pod
ochranu autorského zákona. Výjimku tvoří případy,
kdy licenční smlouva s příslušnými vydavateli

Pozn. redakce: více o NDK v následujícím článku (od autora M. Indráka).
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a autory umožňuje zpřístupnění před uplynutím
této lhůty. Některé dokumenty jsou volně dostupné
v režimu open access okamžitě po vydání, nebo jen
s několikaletým embargem. Volný přístup k plným
textům všech dokumentů je zajištěn ve studovnách konkrétních knihoven, které digitalizovaný
dokument vlastní.
Vývoj softwaru v rámci ČDK
Portál ČDK vznikl v rámci projektu podpořeného z programu NAKI Ministerstva kultury ČR,
v letech 2012–2015. Na jeho řešení spolupracovaly
Knihovna AV ČR, Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna. V rámci tohoto projektu
byl podpořen také vývoj open source softwaru pro
proces digitalizace. Jedná se o systém pro výrobu
metadat a zpracování digitálních dokumentů
ProArc, nástroj pro sledování pracovního postupu
při digitalizaci RDFlow a systém pro zpřístupnění
3)

dat v digitální knihovně Kramerius. Systém Kramerius je využíván již více než třiceti institucemi,
převážně knihovnami.4 Nástroje ProArc a RDFlow
v současné době využívají čtyři knihovny. Kramerius, ProArc i RDFlow jsou volně dostupné jako
open source software a podporují mezinárodní
i národní metadatové standardy i standardy pro
výrobu a sdílení digitálních dat. Zároveň jsou
kompatibilní s již existujícími řešeními v České republice, mezi něž patří zejména registr digitalizace
(http://www.registrdigitalizace.cz/). Spolupracují
také s dalšími knihovními informačními systémy,
k nimž se řadí mimo jiné katalogy knihoven
a institucionální repozitáře.
Kontakt na autorky: slapakova@lib.cas.cz, krizova@lib.cas.cz
Česká digitální knihovna: http://www.czechdigitallibrary.cz/

Seznam zapojených institucí lze najít na webové stránce http://registr.digitalniknihovna.cz/.

Moravská zemská knihovna
v Brně a NDK v roce 2017
Michal Indrák
V roce 2017 se projekt Národní digitální
knihovny (NDK), realizovaný v partnerské
spolupráci Národní knihovny České republiky
(NK ČR) a Moravské zemské knihovny v Brně
(MZK), nachází ve třetím roce udržitelnosti. Pro
letošní rok je objem prací v MZK nastaven stejně
tak, jako tomu bylo v předchozích dvou letech,
a sice na digitalizaci minimálně 3 milionů stran.
Společným motivem pro toto období je snaha
o digitalizaci zvýšeného počtu veřejně přístupných
dokumentů v digitální knihovně, novin, časopisů,
titulů na základě čtenářských návrhů a doplňování
chybějících svazků vícesvazkových monografií.
Novinkou v plánu digitalizace MZK pro rok 2017
je postupná digitalizace výročních zpráv škol
z fondu MZK.

V roce 2016 bylo v rámci NDK na pracovišti
MZK zdigitalizováno přibližně 17 000 svazků.
Od začátku roku 2017 jsme zatím zdigitalizovali
přibližně 5 000 svazků, z čehož minimálně 1 000
je periodických dokumentů, kdy se snažíme postupně kompletovat všechny ročníky daného titulu.
Každý pátý svazek, který projde digitalizací, jsou
noviny nebo časopis. Namátkově pracujeme na
titulech jako Brünner Zeitung, Mährisch schlesischer Correspondent, Český Lloyd, Letectví +
kosmonautika, Rovnost a další.
Největší objem digitalizovaných periodik
v roce 2017 ovšem představují výroční zprávy
škol. Ve většině případů se jedná o tenké svazky
o několika málo desítkách stran. Obsahově se
jedná o velmi hodnotné dokumenty, které jsou
z pohledu autorského zákona ve velkém množství
případů volně přístupné. Problematickou stránkou
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je pak především skenování výročních zpráv, kdy
převládá ruční práce nad robotickým zpracováním,
protože dokumenty jsou velmi křehké a vazba
není původní. Zdigitalizovali jsme například
Jahres Bericht der k. k. Lehrbildungs-Anstalt und
Uibungsschule zu Brünn für das Schuljahr, Jahres
Bericht des k. k. Staats-Realgymnasiums zu Brünn
für das Schuljahr, výroční zprávy českého státního
reformního reálného gymnasia v Brně - Králově
Poli a mnohé další. Při zpracování výročních zpráv
škol, které máme ve fondu, postupujeme abecedně
podle měst; tomu odpovídá samozřejmě i styl
práce při logistice a uložení ve fondu.
Zbytek produkce digitalizace tvoří monografie,
buď z našeho fondu, nebo z čtenářských darů, a do
linky se zavážejí tak, aby technologie jako skenery,
disková pole, software správy linky a v neposlední
řadě pracovní kapacity byly rovnoměrně vytížené.
Jak jsem již zmínil, soustředíme se i na doplňování
digitalizovaných vícesvazkových monografií, aby
byly zdigitalizovány všechny jejich části.
Velice důležitý faktor digitalizace, mimo záchrannou digitalizaci, je zpřístupnění v digitální
knihovně. Kýžený stav je takový, aby co nejvíce
dokumentů v digitální knihovně nebylo pod
ochranou autorských práv a čtenář si je mohl číst
třeba z pohodlí domova. Vypracovali jsme proto
seznam nejpůjčovanějších knih z fondu, které
již nejsou chráněné autorským zákonem, a ty
postupně digitalizujeme a zpřístupňujeme. Tento
seznam obsahuje přibližně 2 000 monografií, které
byly půjčené čtenáři minimálně jednou a vydány

Ukázka formátu výročních zpráv škol
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před rokem 1918. Z toho 33 svazků bylo půjčeno
více než čtyřikrát; ty jsou nyní v procesu přípravy
na digitalizaci. V podobných aktivitách budeme
pokračovat i v budoucnu a plánujeme je rozšířit
ideálně tak, aby se kniha, kterou si čtenář fyzicky
vypůjčí a nebyla dosud zdigitalizována, dostala
v co nejbližším termínu do procesu digitalizace.
Za celé trvání projektu NDK již bylo zdigitalizováno kolem 40 milionů stran a asi jen 4,5 milionů
z tohoto objemu je veřejně přístupných. Naším
jednoznačným cílem je navýšit tento poměr ve
prospěch veřejných dokumentů, protože dokumenty, které nejsou v rámci NDK volně přístupné,
lze v digitální knihovně prohlížet jen v prostorách
MZK a NK ČR.
Pozornost věnujeme i vzhledu a funkcím naší
digitální knihovny. V roce 2016 MZK nasadila
uživatelské rozhraní digitalniknihovna.cz, které
pracuje jako nástavba nad oddělitelným systémovým rozhraním Krameria. Právě oddělitelnost
systémového rozhraní je velká výhoda, protože
umožňuje vytvářet každé instituci uživatelské
rozhraní na míru podle jejich požadavků. Do budoucna se po obsahové stránce chystáme vylepšit
sekci sbírek s cílem dát do širších souvislostí
bohatý obsah digitální knihovny. Mimo vlastní
technologickou část digitální knihovny vidím
v této oblasti poměrně velký prostor pro zlepšení
a zkvalitnění služeb čtenářům.
Kontakt na autora: michal.indrak@mzk.cz
Národní digitální knihovna: http://kramerius4.
nkp.cz/search/

Národní digitální knihovna
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Standardy v digitalizaci a dlouhodobé
uchování digitálních dat
Zuzana Kvašová
V České republice probíhá digitalizace knih
a periodik v mnoha institucích a ve velkém měřítku. Za několik let bylo vytvořeno množství
digitálních dat, která stále přibývají. Je proto nasnadě otázka trvalé udržitelnosti těchto dat, zajištění jejich využití nejen současnými uživateli, ale
i zhodnocení úsilí vynaloženého na digitalizaci
do budoucna.
Dlouhodobé uchování digitálních dat
Národní knihovna ČR již téměř deset let řeší,
kromě samotného procesu digitalizace, jak efektivně vytvářet digitální dokumenty, aby byly výše
zmíněné požadavky naplněny. Jedná se o problematiku tzv. dlouhodobého uchování digitálních
dat (z angl. digital preservation). Myšlenka dlouhodobého uchování digitalizovaných knih a periodik vychází z předpokladu, že při uložení dat
nelze spoléhat pouze na současné technologie, ale
data je třeba opatřit celou řadou doprovodných
informací a procesů. Tyto procesy jsou nazývány
logickou ochranou a měly by být součástí správy
digitálních dat. Technologie mohou zastarávat,
a pokud digitální data nejsou spravována v souladu s procesy logické ochrany, pak může docházet
ke ztrátě jejich čitelnosti. V této činnosti není Národní knihovna nijak osamocena, obdobné aktivity podniká mnoho velkých institucí celého světa.
Standardy pro digitalizaci
Jednou ze základních strategií Národní
knihovny pro správu dat je znalost technologií,
nástrojů a kontextů, za kterých byla vytvářena.
Pokud jsou při digitalizaci data doplněna o tento typ údajů (tzv. metadata), jsou podstatné informace k dispozici při dalším nakládání s daty,
o němž se rovněž uchovávají záznamy. Typickými příklady jsou např. údaje o skenerech,
na kterých byla data vytvořena, formátech, do

kterých byla uložena, institucích, kde vznikla,
a o popisných údajích předloh, ke kterým se vztahují. V rámci procesů dlouhodobého uchovávání
je mnoho různých specializací; v oblasti vytváření popisných standardů je to Library of Congress
z USA, jejímiž standardy se řídí většina knihoven
světa. Pro jednotlivá národní prostředí je ovšem
třeba velmi široké a podrobné standardy upravit
a připravit k nim pravidla odpovídající danému
kontextu.
Ve většině knihoven v České republice, které
se zabývají digitalizací, je využíván systém Kramerius jako aplikace pro zpřístupnění digitálních
děl. V období před rokem 2012 byly dokumenty digitalizovány tak, aby vznikaly v souladu
s potřebami tohoto systému (a naopak systém byl
vyvíjen na základě požadavků jednotlivých institucí). Standard pro digitalizaci byl tedy ve většině institucí podobný, nicméně se nedalo mluvit
o standardu vhodném pro dlouhodobé uchování.
Navíc společná byla hlavně struktura zpracovaných dokumentů a jejich popis. Způsob zpracování obrazů si jednotlivé instituce určovaly samy,
podle svých nároků a možností.
Standard NDK
Národní knihovna spravuje od roku 2012 tzv.
standard Národní digitální knihovny (NDK).
Tento pojem zahrnuje standardy, které určují výslednou podobu produkce digitalizačních linek
napříč Českou republikou. Standard specifikuje,
jak mají vypadat obrazové formáty určené pro
dlouhodobou archivaci a pro zpřístupnění, jaká je
struktura digitalizačního balíčku, tedy produktu
digitalizační linky, jakými metadaty je nutné či
doporučené digitalizovaná data doprovodit a také
jak tato metadata vytvářet při editaci. Vytvoření
standardu není pouze jednorázovou činností, ale
vyžaduje neustálé aktualizace. Ty jsou dány celou řadou faktorů, například změnami ve využívaných pravidlech, požadavky na přizpůsobení
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se novým typům dat a způsobům zpracování. Při
správě standardů je třeba sledovat trendy ve světovém dění a následně je přizpůsobit a implementovat do našeho prostředí.
Standard NDK v současnosti využívá nejen Národní knihovna a Moravská zemská
knihovna, které se účastnily projektu Národní
digitální knihovny, ale i většina současných digitalizačních projektů, které se zabývají novodobými textovými dokumenty (tedy dokumenty od
19. století). Díky tomu vznikají v České republice
konzistentní data, což jednak usnadňuje spolupráci mezi institucemi, ať již v oblasti zpřístupnění,
či výměny dat a na druhé straně by to do budoucna mělo napomoci k zajištění jejich dlouhodobého uchování.

zapracování připomínek do standardu. V současné
době je Formátový výbor NDK zaměřen na tematiku standardů pro novodobé textové dokumenty,
nicméně do budoucna by mohl být rozšířen i o instituce zpracovávající další typy dat.

Díky tomu, že digitalizace probíhá v České
republice v mnoha různých institucích, pomáhá
využívání jednotného standardu koordinaci této
činnosti. Data z různých institucí nejsou úplně totožná, což je třeba ve standardu zohlednit a někdy
poměrně komplikovaně realizovat. V současné
době standard využívají nejen instituce, které digitalizují v rámci některého z dotačních programů, jež jim využívání standardu NDK přikazuje, ale i instituce, které tento standard přejímají
dobrovolně a chtějí tak zabezpečit svá data do
budoucna. Národní knihovna proto musí zajistit,
Formátový výbor NDK
Ke komunikaci s institucemi, které standard aby se standard NDK nadále vyvíjel podle potřeb
NDK využívají, slouží Formátový výbor NDK. jednotlivých institucí, ale zároveň aby splňoval
Ten svolává a koordinuje Národní knihovna. Jedná nároky v oblasti dlouhodobé ochrany.
se o poradní orgán ve věci standardů pro obrazové soubory a pro metadata. Účelem této skupiny Kontakt na autorku: zuzana.kvasova@nkp.cz
je diskuze potřeb jednotlivých institucí a následné Web projektu NDK: http://www.ndk.cz/

Centrální portál knihoven,
nebo Knihovny.cz?

Hana Hornychová
Co je vlastně správně? V podstatě obojí.
Centrální portál knihoven vznikl v roce 2012
jako název projektového záměru pro jednotné
rozhraní českých knihoven. Následně byl portál
jako takový pojmenován Knihovny.cz. Jde o dobře zvolenou pomůcku, neboť název obsahuje část
webové adresy, na které je portál provozován.
Od 26. 10. 2016 je výsledek několikaletého úsilí
projektového týmu veřejně přístupný na adrese
www.knihovny.cz.
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Pokrok ve vyhledávání
Spuštěním do ostrého provozu se ale vývoj
portálu nezastavil. Rozrůstá se počet zapojených
knihoven – momentálně jich je 20 a další se připravují. Pokrok je patrný i v oblasti vyhledávání.
Některá vylepšení pozná odborník, jiná jsou na
první pohled patrná i pro uživatele.
Do první kategorie úprav patří změny mechanismu relevance a deduplikace, kdy se podařilo
zlepšit zpracování článků a zvukových dokumentů (u nich byl nasazen jako další deduplikační
klíč kód EAN). Pro uživatele je viditelná změna
v řazení výsledků – nyní jsou záznamy řazeny od
nejnovějších vydání, což odpovídá požadavkům
většiny čtenářů.
Další změnou jsou úryvky plného textu nebo
obsahu, pokud hledaný text pochází právě z nich.

NOVÉ TRENDY
Tvůrci portálu zavedení úryvků dlouho zvažovali,
protože je zobrazován úryvek s prvním výskytem
termínu, a ten nemusí být vždy nejrelevantnější.
Diskutované fasety
Velmi sledovanou a připomínkovanou oblastí
portálu jsou fasety. Uživatelé se s nimi teprve seznamují a zjišťují, v čem jim mohou pomoci. Pro
usnadnění orientace bylo k fasetám přidáno tzv.
otáčítko. Každá skupina je uvozena šipkou, která
se po najetí myši otočí směrem dolů a navede tak
uživatele, aby fasetu rozbalil. Vylepšení je patrné rovněž u fasety Typ dokumentu, kde je možné
vybrat několik hodnot současně.
Úpravy se podstatně projevily také v zobrazení elektronických zdrojů ve fasetách. Vše, co
je elektronický zdroj ve formě nosiče (např. CD,
DVD), řadí se do fasety Typ dokumentu pod hodnotu Ostatní. Online zdroje – typicky dostupné
jednak přes odkaz v bibliografickém záznamu,
jednak prostřednictvím linkovacího serveru
SFX nebo jako dokumenty z digitálních knihoven Kramerius – jsou zastoupeny ve fasetě Typ
výpůjčky pod hodnotou Online. Tato hodnota je
jako jediná tučně zvýrazněna, protože právě tyto
dokumenty je možné získat přímo, např. stažením souboru na vlastní zařízení.
Funkce pro zvýšení uživatelského komfortu
Kromě samotného vyhledávání ve fondech
knihoven je k dispozici řada funkcí pro zvýšení komfortu práce s výsledky. Uživatel si může
záznam poslat e-mailem, uložit ho do složky Oblíbené nebo z něho vytvořit trvalý odkaz a ten
uchovat pro pozdější použití. Důležitou funkcí je
možnost vygenerovat citaci u jakéhokoliv vyhle-

daného záznamu.
Příjemným a zajímavým doplňkem pro čtenáře je sledování knižních trendů, novinek a doporučení k četbě, která jsou dostupná pod odkazem
Inspirace. Zájemci mohou také prohlížet adresář
českých knihoven a vyhledávat nejbližší pobočku. Užitečné informace lze najít v patičce portálu. K dispozici je zde nová sekce Pro média,
kam tvůrci umístili veškeré články a reportáže
o portálu.
Další vývoj portálu
Popsané změny ale nejsou poslední, vývoj
portálu pokračuje. Pro letošní rok jsou připravena další vylepšení. Plánováno je začlenění meziknihovní výpůjční služby a služby dodávání
dokumentů, protože nezbytným předpokladem
plnohodnotného využití portálu je fyzický přístup k dokumentům a elektronickým kopiím.
Uživatel nejen zjistí, že existuje dokument nebo
článek, který by ho zajímal, ale bude moci obojí
na jednom místě objednat a následně získat. Získej je název meziknihovní výpůjční služby, která
by měla být do portálu zavedena koncem letošního roku. Připravuje se také zapojení centrálního
indexu pro přístup k zahraničním vědeckým časopisům, oborovým databázím a elektronickým
zdrojům.
Knihovny.cz by v budoucnu měly oslovit široké spektrum uživatelů a knihoven - od malých
místních až po velké krajské. Přejme portálu, aby
se tento smělý záměr stal skutečností.
Kontakt na autorku: hana.hornychova@svkhk.cz
Centrální portál knihoven: www.knihovny.cz

Výsledky ankety pro zájemce
o vzdělávání a zkoušky v NSK
Bohdana Hladíková
Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků, o které jsme psali v minulém čísle zpravo-

daje, s sebou nese řadu nových výzev. Její první
bod se již téměř podařilo naplnit. Moravská zemská knihovna připravila jednotný obsah kurzů,
který zájemcům usnadní přípravu na zkoušky
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v Národní soustavě kvalifikací u většiny pozic
Zajištění a příprava zkoušek i vzdělávacích
středoškolské úrovně. Zpracované podklady také kurzů je finančně i organizačně poměrně náročná,
usnadní práci organizátorům rekvalifikačních proto musíme při přípravě podobných akcí vždy
kurzů.
zvažovat, jestli je jejich pořádání efektivní. Jde
především o to, kolik knihovníků z našeho kraje
Pro nás jako krajskou knihovnu z koncepce bude mít zájem o absolvování vzdělávacího kurvyplývá požadavek zajistit pořádání prezenčních zu a kolik bude zájemců o složení zkoušky.
V polovině února letošního roku jsme tedy
kurzů, které zájemce připraví na složení zkoušek.
Pro účastníky by samozřejmě bylo výhodné, aby prostřednictvím dotazníku zjišťovali, kolik máme
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové v kraji zájemců o kurz a zkoušku k některé ze
byla zároveň autorizovanou osobou. Nemuseli by středoškolských typových pozic. Do šetření se
za složením zkoušky nikam jezdit, po skončení zapojily i specializované knihovny. Výsledky
shrnuje níže uvedená tabulka.
kurzu by se ke zkoušce přihlásili u nás.
Knihovník
akvizitér

Knihovník
Knihovník
katalogizátor v přímých
službách

Referenční
knihovník

Knihovník
pracovník správy
fondů

Rekvalifikační
kurz

0

9

14

3

2

Zkouška

0

7

11

3

1

Výsledky jsou samozřejmě nezávazné a někteří respondenti sami uvedli, že se uvedené počty
týkají delšího časového horizontu. Počet zájemců
o vzdělávání a zkoušky bude záviset i na obměně
zaměstnanců knihoven a množství kvalifikované
pracovní síly na trhu práce.
Z průzkumu dále vyplynulo, že Národní soustava kvalifikací nepokrývá některá specifika
specializovaných knihoven a chybí např. pozice
muzejního knihovníka. Také v oblasti základních knihoven chybí univerzální pozice vhodná
pro knihovníky malých knihoven, kteří zajišťují
celý provoz. Sektorová rada pro kulturu pro tyto
případy zřejmě zamýšlela pozici referenčního
knihovníka, nicméně v popisu povolání ani kvalifikačním standardu to výslovně uvedeno není.
Pro nás z průzkumu plyne, že zájem o kurzy
a zkoušky je relativně malý. V nejbližší době je
tedy pořádat nebudeme a vyčkáme zkušeností
ostatních pořadatelů a také výsledku celostátního
průzkumu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR.

osob, kterými jsou v současné době Moravská
zemská knihovna v Brně, Národní knihovna České republiky a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. Pro pozici knihovníka v knihovně
pro děti je v současné době jedinou autorizovanou osobou oprávněnou k pořádání zkoušek
Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
S pořádáním kurzů začala jako první Moravská zemská knihovna v Brně. V polovině dubna
ukončila první běh, další zahájí zřejmě v září
2017. Národní knihovna České republiky v současné době vzdělávací kurzy připravuje a jejich
zahájení plánuje na únor příštího roku. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě zatím
žádné informace nezveřejnila.

Pro zájemce o více informací doporučuji:
• učební texty zpracované Moravskou zemskou
knihovnou: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/
vzdelavani-knihovniku/ucebni-texty,
• informace ke kurzům a zkouškám vydané Moravskou zemskou knihovnou: https://www.mzk.
cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/zkousZájemci, kteří na vykonání zkoušky pospícha- ky-knihovnicke-kurzy-dle-narodni-soustavyjí, se mohou obrátit na některou z autorizovaných -kvalifikaci,
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• informace ke kurzům a zkouškám vydané Národní knihovnou ČR: http://ipk.nkp.cz/akce/03_
OV_Akce/zkousky-a-chystane-kurzy-podle-narodni-soustavy-kvalifikaci,

• Národní soustavu kvalifikací: https://www.narodnikvalifikace.cz/.
Kontakt na autorku: bohdana.hladikova@svkhk.cz

Subjektivně-objektivní pohled:
vysokoškoláci a práce s informacemi
Vanda Vaníčková
Nalákat do knihovny mladé dospělé bývá
mnohdy výzva. Studenti vysokých škol jsou
v tomto ohledu relativně výjimkou, protože ke
studiu práci s odbornou literaturou, již knihovny
mají, potřebují. Anebo už ne? Jak získávají informace a jak s nimi pracují?
V rámci doktorského studia, které poslední
roky absolvuji, vedu seminář zaměřený na rozbory vybraných filosofických textů. Odtud onen
subjektivní pohled z nadpisu článku. Tendence
přístupu k informacím a jejich zpracování, jež
jsem u studentů po tři semestry pozorovala, se
pokusím propojit s objektivními fakty. Nejde
o žádnou dlouhodobou studii s vědeckými ambicemi, spíše o odlehčený nástin obrazu teorie
a reality.
Aktuální statistiky1 hovoří o 311 tisících studentů na vysokých školách (zhruba 267 tisíc jsou
přímo Češi). V České republice je dle registru vysokých škol možnost studovat na 26 veřejných,
40 soukromých a dvou státních vysokých školách. Počet vysokoškoláků, i přes opravdu značné
množství vysokých škol, obecně klesá. Přejme si,
aby hlavně neklesala kvalita absolventů.
Byť jsou nejpreferovanější studijní obory
technické vědy, budu se konkrétněji věnovat
1)

2)

studentům humanitních oborů. Seminář založený na práci s knihami, studiemi a články nedává studentům příliš na výběr, do knihovny pro
materiál ke studiu zkrátka musejí. Nezřídka ale
studenti sami přiznávají, že jejich první cesta
vede na internet. Třeba už někdo knihu oskenoval. Nebo, ještě lépe, už vypracoval výtah jejího
obsahu. Protože díla filosofie 20. století nejsou
tak „sexy“ jako bestsellery či „potřebná“ jako
maturitní kánon, obvykle na internetu nebývají.
Objektivně vzato se na studenty nelze zlobit. Práce s internetem jako všespásným zdrojem je jim
přirozená. Postfaktická doba,2 v níž se právě nacházíme, je právě touhou mít vše (včetně informací) TEĎ a TADY typická. Regál v knihovně,
kam musím dojít, v porovnání se třemi kliknutími myši prohrává.
Informační besedy se středoškoláky v knihovnách probíhají. Ať už je obsah jakýkoli (knihovna, literatura, práce s databázemi atd.), díky
zkušenostem z výuky na vysoké škole apeluji na
důležitost formy práce s informacemi. Opusťme
klasické statické přednášky a směřujme žáky
k aktivní týmové a kreativní práci. Ze střední školy je malý krok na vysokou, z vysoké pak do zaměstnání. Ze statistik vyplývá, že druhým klíčovým kritériem při výběru zaměstnavatele je tzv.
kreativní a dynamické prostředí. Jenže k čemu je

Data vycházejí z internetového statistického projektu Česko v datech, na němž pracuje Český statistický úřad,
městské úřady, Akademie věd a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Především z příspěvku:
Studenti nové generace: kdo navštěvuje české vysoké školy a co chce od svého budoucího zaměstnání. Česko
v datech [online]. ©2016 [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: http://www.ceskovdatech.cz/clanek/60-studenti-nove-generace-br-kdo-navstevuje-ceske-vysoke-skoly-a-co-chce-od-sveho-budouciho-zamestnani/
Objasnění termínu postfaktická doba se věnuje například i psycholog Dalibor Špok. Více viz video: DVTV.
Doba postfaktická? Emoce vítězí. Pravdu má ten, kdo má nejvíce lajků, volíme baviče, říká Špok. Aktuálně.TV
[online]. 17. 11. 2016 [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: https://video.aktualne.cz/dvtv/doba-postfakticka-emoce-vitezi-pravdu-ma-ten-kdo-ma-nejvice/r~4868c726ac4011e687f70025900fea04/
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absolventovi podnětné prostředí a tým spolupracovníků, když na nic takového není úplně zvyklý
a neumí v tom kvůli převaze individuální práce
a frontální výuky ve vzdělávání „chodit“?
V rámci úkolů k získávání zápočtů zadávám
v semináři studentům týmovou práci. Pokyny
jsou jednotné, způsob provedení zcela volný.
Opakovaně od studentů přicházejí (ať už při anonymním nebo společném hodnocení) výhrady
k takové formě úkolu. Vytvořit tým, sjednotit formu a tempo, pohlídat kvalitu práce jednotlivých
členů, a hlavně se spolehnout na její vypracování.
To vše nevyhovuje. „Raději pracuji sám, jsem si
odpovědný za svůj úkol, nemusím čekat na práci
ostatních.“ Na druhou stranu to vše, co studenti
v mých seminářích nemají zcela v oblibě, je bezpochyby spojené s vytouženým kreativním a dynamickým prostředím…

ve výčtu nepřekvapí. Určitá absence kritického
úsudku u vysokoškoláka, vzdělaného dospělého, však mnohdy ano. Proto osvětové činnosti
věnované pramenům a zdrojům v žádné věkové
kategorii není nikdy dost. Leccos studenti vyřeší
selským rozumem a přes sekundární prameny původní zdroj najdou a uvedou. Často ale považují
cizí referát nebo seminární práci za relevantní
zdroj rovný odborné monografii z akademického pracoviště. Anebo v nouzi propojí zdánlivě
nepropojitelné – student ve stati o filosofickém
výkladu vědeckých revolucí a pojmu paradigma
T. S. Khuna odkazoval na diskuzi na fóru stránky
www.doktorka.cz.

Dobrá rada závěrem? Jak jsem již naznačila,
nepolevovat v informační osvětě, protože byť se
může zdát, že vysokoškolák je někdo, kdo už
o světě informací, pramenech a zdrojích ví všechPoslední poznatek, jenž by mohl padnout na no, realita bývá jiná a mnohdy nečekaná. Přesně
úrodnou půdu u vás knihovníků, se týká (ne)- v duchu toho, co říkávala Forrestova máma: „Žikritického přístupu ke zdrojům informací. Wi- vot je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš.“
kipedii nepovažuji v seznamu použité literatury
při tvorbě seminární práce za vhodnou, už mě ale Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz

Projekt Seznamy
dětské literatury
Jitka Kyclová

zařadíme do fondů a budeme nabízet čtenářům. Je
to však jen pár desítek titulů a jejich četba zaujme
Zdálo by se, že psát do knihovnických časo- spíše vyspělejší čtenáře.
pisů o literatuře pro děti je nošením dříví do lesa.
Dětský čtenář čte pro radost, potřebuje širší
Knihovníci a knihovnice dobře vědí, jaké tituly
svým svěřencům předkládat a proč. Tento článek nabídku knih, do kterých se pustí s nadšením
je nabídkou ke společnému sdílení a využívání a s vírou, že čtení je prima zábava. Vytvořit „zásoužitečných knižních souborů tak, aby se dostaly bičku“ takových titulů se od roku 2014 snaží členky
co nejblíže k dětskému čtenáři. V současné době KDK1 SKIP2 Východní Čechy. Na setkání klubka
vychází kolem 2 000 knih věnovaných dětem v Litomyšli oslovila přítomné s tímto nápadem
a mládeži ročně a skutečně není lehké vybrat si Božena Blažková, emeritní pracovnice Studijní
z této nabídky. Můžete namítnout, že díky lite- a vědecké knihovny v Hradci Králové a bývalá
rárním anketám a soutěžím, ve kterých zasedají šéfredaktorka časopisu U nás. Odbornice, která
odborné poroty, víme, které knihy se „povedly“; ty na poli knihovnictví vždy neomylně rozpoznala,
1)
2)

Klub dětských knihoven
Svaz knihovníků a informačních pracovníků
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co je ve vývoji dětské literatury důležité. Svým
srdcem stále zůstala děckařkou, propagátorkou
kritického myšlení a čtení s porozuměním. Členky
klubka se dohodly a začaly společně vypracovávat
seznamy zábavné dětské literatury. Byly zvoleny
koordinátorky za jednotlivé ročníky, ty zmapovaly
vhodné knihy ve svém fondu a doplnily seznam
o tituly navržené dalšími členkami klubka (přibližně 30 knihovnic). Tímto způsobem byla vytvořena základní nabídka pro jednotlivé věkové
skupiny. Cílem bylo vytvořit seznam čtivých knih
z posledních let. Postupně se tedy zaměřovaly na
vyhledávání kvalitních nových titulů.
V dalším roce (2015) již byla situace jednodušší
a knihovnice přidaly pouze 10 novinek do každého
ročníku. Celý soubor pak obsahoval jmenný seznam autorů a knih pro jednotlivé ročníky (školní
třídy 1.-9. ročník) a stručnou anotaci těchto titulů;
knížky pro 6.-9. ročník byly doplněny medailonky
autorů. Taková praxe probíhala do roku 2016. Seznam však začal nabývat na objemu. S ohledem na
jeho přehlednost jsme v letošním roce přistoupily
k dalšímu kroku. Pro každý ročník jsme vybraly
pouze 25 knih. Tyto seznamy tedy obsahují
10 knih z původního seznamu a 15 nových knih (ty
jsou v textu zvýrazněny, aby byly lehce rozpoznatelné). Ke každému titulu (novinky vydané v roce
2016, případně 2015) jsou připojeny tyto údaje:
jméno autora, nakladatel, rok vydání, počet stran
a stručná anotace. Upustily jsme od sestavování
medailonků autorů, neboť v dnešní době o sobě
spisovatelé dávají vědět a je zajímavé číst si informace přímo z jejich webových stránek nebo je
vyhledat v kvalitních souborech, jako je Databáze
knih.3 Rády bychom zdůraznily, že řazení knížek
do jednotlivých ročníků je pouze orientační, vždy
záleží na čtenářské vyspělosti dítěte a jeho zájmu!

knihovního fondu a odborný materiál (výběrovou
anotovanou bibliografii), který mohou nabídnout
pedagogům a rodičům k dalšímu využití. Seznamy
budou plnit svou funkci, pokud se dostanou k těm,
kteří s nimi budou pracovat. Doporučujeme tedy,
aby je knihovny vystavily na svých webových
stránkách a předávaly je školám i zájemcům z řad
rodičů a čtenářů. Knihovny se snaží programově
spolupracovat se školní mládeží. Jednotlivé třídy se
pak mohou zapojovat do dalších čtenářských projektů, jako jsou např.: Lovci perel,4 Čtení pomáhá5 či
Celé Česko čte dětem.6 Díky těmto aktivitám se prohlubuje zájem dětí o četbu i jejich čtenářský obzor.
Seznamy dětské literatury naleznete na webu
Knihovny města Hradce Králové v sekci Pro
knihovníky v oddíle Projekty: http://projekty.
kmhk.cz. Ke stažení je potřeba se zaregistrovat
pomocí velmi jednoduchého formuláře. Registrace slouží k tomu, aby autorky projektu měly
zpětnou vazbu, zda je jejich práce využívaná.
Pokud vám v seznamech chybí oblíbená kniha
vašich dětských čtenářů, neváhejte a napište nám
na e-mail: knihovna21@gmail.com. Rádi ji do
seznamů zařadíme.
Na vaše příspěvky se těší koordinátorky projektu:
• Martina Wilhelmová, Městská knihovna Žamberk,
• Jindra Soudková, Městská knihovna ve Svitavách,
• Mgr. Ivana Votavová, Městská knihovna Náchod, o. p. s.,
• Markéta Dubnová, Knihovna města Hradce
Králové, pobočka Kukleny,
• Eva Maurová, Městská knihovna Nové Město
nad Metují,
• Monika Malá, Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem.

Seznamy byly vypracovány s cílem usnadnit práci knihovníkům, pedagogům a rodičům. Knihovníci Kontakt na autorku: j.kyclova@knihovna-parv nich získají kvalitní pomoc v oblasti doplňování dubice.cz
3)
4)
5)
6)

http://www.databazeknih.cz/
http://projekty.kmhk.cz/
http://www.ctenipomaha.cz/
http://www.celeceskoctedetem.cz/
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Post Bellum a Paměť národa

Promítej i ty

Kateřina Hubertová

národa hlavně školy, posléze i knihovny. Na
rok 2018 je již připraven zajímavý projekt pro
knihovny. Veškeré informace naleznete na webu
Knihovny města Hradce Králové,2 kde je k dispozici také text dopisu,3 kterým organizace oslovuje
ke spolupráci knihovny. Post Bellum knihovnám
pomáhá s vyřízením veškerých záležitostí souvisejících se zapojením do projektu. V případě zájmu
o spolupráci je důležitá rovněž informovanost zřizovatele knihovny. Prostudujte si všechny materiály, podívejte se na webovou prezentaci organizace.
Nechcete do toho jít? Pokud ano, kontaktujte Mgr.
Magdalénu Benešovou (tel.: 777 268 183, e-mail:
magdalena.benesova@postbellum.cz).

Dvacáté století bylo stoletím velkých společenských změn jak pro naši republiku, tak i pro
celý svět. S kulisou přírodních katastrof, válek,
revolucí a mnohdy dramatických změn a převratů
se odehrávaly miliony příběhů obyčejných i neobyčejných lidských osudů. Na něco by se zapomenout
mělo. Na něco bychom naopak zapomínat neměli,
i když se o to leckdy snažíme. Čas neúprosně běží.
Pokud tyto příběhy nemají zůstat utajené, máme
poslední příležitost je zachytit pro další generace.
Dokud ti, kteří je prožili, jsou ještě mezi námi. A to
je právě hlavním úkolem společnosti Post Bellum.1
A do zachytávání lidské historie se může zapojit
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
každý z nás.
Post Bellum oslovilo svým projektem Paměť Web projektu: http://www.pametnaroda.cz/
1)
2)

3)

https://www.postbellum.cz/
http://www.knihovnahk.cz/files/tinymce/pro-knihovniky/VH_SKIP_08_2017/Pribehy_nasich_sousedu_pro_
knihovny.pdf
http://www.knihovnahk.cz/files/tinymce/pro-knihovniky/VH_SKIP_08_2017/text_emailu_Postbellum.pdf

Web projektu Paměť národa
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Jana Žárská
S úbytkem počtu kin v jednotlivých městech
či obcích a přerodem těch zbylých na multikina
s popcornem a globalizované komplexy se před
19 lety objevila pozoruhodná myšlenka podpory
šíření nekomerční projekce dokumentárních filmů
prostřednictvím festivalu Jeden svět. Filmový
festival Jeden svět od této doby každoročně pořádá společnost Člověk v tísni. Letos v březnu se
festival uskutečnil v Praze a dalších 32 městech
České republiky, možná i v tom vašem. Vybrané
filmy z festivalu je následně možné dále využít
v rámci projektu Promítej i ty, do kterého se může
zapojit kdokoliv. Za zhlédnutí filmů se nevybírá
žádné vstupné ani se neplatí žádné poplatky za
jejich promítnutí.
Dlouho jsem nosila myšlenku „zkusme to taky“
v hlavě a trochu se obávala kritických hlasů, které
poukazovaly na to, že „na to nikdo nepřijde“, „filmy
jsou smutné, žádná zábava“ či „je to jen pro oko
velmi náročného diváka“. Letos poprvé jsme se coby
Místní knihovna v Černilově do projektu Promítej
i ty zapojili, a tak bych se s vámi ráda podělila
o drobné zkušenosti a pohled „promítače“. Musím
nicméně podotknout, že to byl náš první pokus, ale
po kladných zkušenostech věřím, že ne poslední.
Stát se alespoň na chvilku alternativním kinem
je v případě projektu Promítej i ty velmi jednoduché. Každý rok se na webu www.promitejity.
cz/ objeví nová nabídka filmů zdarma ke stažení;
bývá jich na výběr kolem padesáti. Po jednoduché
registraci si zájemce film vloží do košíku (zdarma), stejně jako kdyby nakupoval jakékoliv zboží
přes internetový obchod. Po ověření registrace je
možné film stáhnout do vlastního počítače, uložit
na přenosné nosiče apod. Je možné si také zapůjčit
DVD nosič s vybraným filmem, pokud by stažení
filmu bylo nad možnosti toho, kdo chce veřejnou
projekci uspořádat. Všechny filmy jsou v původním znění s českými titulky.

K základní projekci stačí zajistit dataprojektor
a notebook, přiměřený sál a příhodný čas. Velmi
doporučuji před veřejnou projekcí vybraný film
nejprve zhlédnout a zažít na vlastní kůži, jaké reakce asi vyvolá. Pomůže nám to vyhledat k tematice
další vhodné doplňující údaje a vybrat cíleně hosta
pro následnou debatu o filmu, ale o tom dále.
Nabídka filmů je pestrá, nicméně je třeba podotknout, že filmy poskytnuté k veřejné projekci se
dotýkají vážnějších témat, která hýbou společností.
Setkáme se tu tedy s aktuálně diskutovanou problematikou, což jsou oblasti věnující se ekologii,
společenským problémům, světové migraci, specifikům menšin, životnímu stylu apod. Filmy jsou
natočeny tak, aby vedly k zamyšlení a možná i prostřednictvím jisté kontroverze podnítily následnou
diváckou diskuzi. V materiálu nazvaném Okénko
správného promítače, který zájemci dostanou
v rámci staženého filmového balíčku, se doporučuje neukončit film pouhou projekcí. Snímek by měl
být ideálně završen diskuzí o emocích, dojmech,
myšlenkách, které v divácích vyvolal, a pomoci
tak divákovi reflektovat jeho poselství. Je proto
velmi vhodné k následné debatě přizvat odborníka
na danou problematiku - tj. psychologa, ekologa,
sociálního pracovníka, politologa, ekonoma apod.
Někoho, kdo má přiměřené vyjadřovací schopnosti,
umí komunikovat s publikem a nepojme diskuzi
jako vlastní následnou přednášku.
Pro naše první promítání jsem vybrala film
Švédská teorie lásky, který se věnuje proměnám
společnosti ve Švédsku, příliš zaměřené na individuální potřeby jednotlivců. Film vypráví příběhy
postav ovlivněných společností bez vzájemných
vazeb a v závěru ji porovnává se společností původní, africkou, kde všichni prožívají vše se všemi.
Projekce se uskutečnila v únoru 2017 v Kulturním
a spolkovém domě v Černilově a navštívilo ji
téměř 30 diváků. Ještě asi hodinu po zhlédnutí
filmu jsme bouřlivě diskutovali nad předestřenými
tématy. Glosovali jsme vývoj role rodiny, jednot-
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livce, možné budoucí modifikace partnerského
a rodinného soužití, a to vše s průvodcovskou
pomocí našeho přizvaného hosta – psycholožky
PhDr. Ireny Kuldové. Shodli jsme se na tom, že
se do projektu Promítej i ty opět rádi zapojíme,

a pokud jste to zatím nevyzkoušeli, vřele jej doporučujeme i vám.
Kontakt na autorku: knihovna@cernilov.cz
Web projektu: www.promitejity.cz/

Colours of Studijní a vědecká knihovna
aneb Chytrý kvíz v Hradci Králové
Vlaďka Buchtová
Ve středu 8. února 2017 jsme poprvé přivítali
Chytrý kvíz v knihovně. Že je „chytrý“, asi nikoho
nepřekvapí. V knihovně to jinak nejde. Nicméně
ten náš měl další přívlastek, a to „barevný“. Jak
jsme ke kvízu přišli? O tom, že se podobný kvíz
koná na různých místech republiky, jsme věděli.
Některé naše kolegyně se ho aktivně účastnily
v různých občerstvovacích zařízeních. Nápad se
nám líbil, ale bylo třeba zjistit, zda by tým kvízu
byl ochoten spolupracovat s knihovnou. Když
jsem vznesla dotaz na příslušná místa, odpověď
vypadala asi takto: „???!!!“ Nicméně organizátoři
akce Chytrý kvíz netrpěli zkostnatělými názory
a přišli se do knihovny podívat. Náš sál se jim
líbil, a tak jsme se domluvili. A domluvili jsme
se rovnou na speciálu, což je tematicky ucelený
kvíz, který se hraje na výjimečných místech – což
my jako knihovna jsme,  a to jen několikrát do
roka. V tomto případě je možné pozvat i hráče,
kteří se obvykle účastní kvízu druhého typu,
kterým je místní ligová soutěž. Liga trvá kolem
tří měsíců a na ni může navazovat liga další, aby
hráči nevychladli. To ale pro nás z organizačního
hlediska nebylo až tak výhodné, i když výsledky
každého odehraného kvízu se zároveň zapisují také
do tabulek dlouhodobých soutěží, a ty motivují
hosty chodit na kvíz opakovaně. No jo, ale mít
v knihovně jenom Chytrý kvíz je – navzdory jeho
atraktivnosti – přece jenom málo.
Takže speciál. Komunikace s hráči, obsazenost
kvízu i vyhlašování výsledků se řeší přes facebook.
To znamená udělit zástupci Chytrého kvízu roli
editora. Ten pak pro vás připraví zdarma jednu
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událost, kam směřuje veškerou aktivitu kolem kvízu.
Protože otázky a celý kvíz organizuje profesionální skupina, dává se jí díl z vložného, jehož výše
je na vás. První kvíz u nás stál každého soutěžícího
60 korun. Ale! K dispozici byla káva, čaj, voda a
malé pohoštění na každém stolku. Technické nároky kvízu byly minimální. Stačil projektor, základní
ozvučení a mikrofon pro moderátora. Proškoleného moderátora rovněž dodává tým Chytrého
kvízu. Soutěž se odehrává v místnosti s kapacitou
alespoň 30 lidí, kde musí být splněna podmínka,
aby všichni zúčastnění viděli na projekci. V našem
případě se sešlo téměř 70 hráčů. Téma, jak už je
vidno z titulku – barvy. Takže soutěžící mohli
odpovídat na dotazy týkající se bodypaintingu
nebo barev v názvech populárních skupin a jejich
písních (ale nejdřív jste museli dobře určit skupinu
podle písně, a i ta mohla obsahovat ve svém názvu
barvu – takže od Green Day až po Pink), jít přes
barvy koktejlů a skončit u malířství zahrnujícího
historii i současnost. Zábavný program trval asi
dvě a půl hodiny včetně pěti přestávek. Hráči
v týmech písemně odpovídali na otázky, které
moderátorka kvízu nahlas četla z projekce. Kvíz
je vždy rozdělen na 5 částí po 15 minutách, mezi
kterými je asi čtvrthodinová přestávka, kdy se
hráči mohou občerstvit a sdělit si dojmy. Tým,
který získá za večer nejvíce správných odpovědí,
vyhrává odměnu, kterou ovšem připravíte vy. Je
dobré si odměnu promyslet, protože tým může být
dvou- až osmičlenný a výhra by měla být motivující. A pozor na bonusovou otázku, pro jejíhož vítěze
rovněž musíte mít připravenou cenu.
Netvrdím, že otázky byly lehké, spíš naopak.
Sebevědomí (alespoň moje) místy klesalo na bod

STALO SE
mrazu. Nálada ale ne. Soutěžení mělo spád, bylo
zábavné a rušné.  Škoda, že jsem nemohla být
alespoň v jednom družstvu, neb jsem běhala kolem organizačních věcí. Kdo se nemohl zúčastnit,
nemusí smutnit. Nic není ztraceno. Květnový
Chytrý kvíz to jistí. A tentokrát to bude natvrdo
– rockový speciál! Takže trsátka s sebou a možná,
že si i zatancujeme.
Kontakt na autorku: vladimira.buchtova@svkhk.cz
Vítězný tým - Walking Mad
Web kvízu: www.chytrykviz.cz

Hra KNIHOVNA GO v Heldově městské
knihovně Třebechovice pod Orebem
Monika Malá

Zahájení jsem naplánovala na říjen 2016
v Týdnu knihoven. Hra trvala půl roku a jejím vyKe vzniku hry KNIHOVNA GO mne zčásti vrcholením byl trh konaný v sobotu 1. dubna 2017.
inspirovala hra POKÉMON GO. Líbilo se mi, Cílem hry bylo nasbírat co nejvíc grošů, za které si
že zvedne lidi ze židlí a donutí je rozhlížet se potom účastníci na trhu mohli nakoupit různé zboží.
kolem sebe.
Mým cílem bylo zviditelnit knihovnu, přitáhGroše účastníci získávali třemi možnými
nout do knihovny nečtenáře, zatraktivnit čtení, způsoby. Prvním z nich bylo najít znak ukrytý ve
naučit děti pracovat s knihou (resp. vyhledávat městě. Děti měly za úkol překreslit znak z karty
o ní údaje) a navázat spolupráci s jinými organiza- na tabulku, kterou dostaly v knihovně. Karta se
cemi města. Zároveň jsem chtěla dětem ukázat, že znakem byla v průběhu hry vystavena na různých
v knihovně nemusí jít jen o čtení.
místech: v Třebechovickém muzeu betlémů, ve

Pokyny ke hře v knihovně

Trh v knihovně 1. 4. 2017

U NÁS • LÉTO 2017 21

STALO SE
vitríně knihovny, v informačním centru, domě dětí,
základní škole a základní umělecké škole. Karta
zůstávala na stanovišti po dobu jednoho měsíce
a o jejím umístění se hráči dozvěděli na nástěnce
knihovny. To znamená, že alespoň jednou za měsíc museli přijít do knihovny. Za tento úkol hráči
získali pět grošů.
Dalším způsobem, jak získat groše, bylo zapsat
základní údaje o knize. Podmínkou ale bylo, že se
musí jednat o knihu půjčenou u nás v knihovně.
Mírně se nám tak zvýšil počet registrovaných
čtenářů. Požadované údaje byly opravdu jen ty
základní: jméno autora, ilustrátora, počet stran,
žánr a odpověď na otázku, zda se knížka hráčům
líbila nebo ne. Nešlo mi o obsah knihy ani o nutnost ji přečíst. Kontrola tohoto úkolu zabrala asi
nejvíc času, ale bylo příjemné si s dětmi o knížkách
povídat. Hráči takto mohli zpracovat dvě knihy za
měsíc a za každou získali dva groše.

Posledním způsobem získání grošů bylo vyplnění vědomostního kvízu, který byl připraven na každý
měsíc. Tento úkol byl ohodnocen jedním grošem.
Hra by určitě nebyla tak atraktivní, kdyby
odměnou nebyly pravé keramické groše, které vypadají velmi autenticky. Používaly se jednogroše,
dvougroše a pětigroše. Celkově jsem vydala groše
v nominální hodnotě 3 000. Za výrobu velmi děkuji
firmě Hrnčířství Zadražil z Třebechovic.
Hra vzbudila mezi dětmi velký zájem. Zapojil
se do ní pro mne překvapivě vysoký počet účastníků. Celkem se registrovalo 125 dětí.
Na závěr musím neskromně říct, že se mi hra
fakt povedla, :-) a vyjádřit velké díky všem, kteří
mi pomohli.
Kontakt na autorku: mala@hmk.cz
Web knihovny: http://hmk.webk.cz/

Burza nápadů
v náchodské knihovně
Markéta Maršíková
Již poněkolikáté uspořádala Městská knihovna
Náchod pro knihovníky z regionu kreativní setkání, jehož název přesně vystihuje náplň celé akce.
Naposledy jsme se sešli v pátek 24. února 2017.
Akci zahájila velmi zajímavým příspěvkem Mgr.
Kateřina Pechová, ředitelka Městské knihovny v Dobříši a letošní čestný host. Podělila se
s námi o tipy, jak s malými finančními prostředky
a v omezených, ne zcela vyhovujících prostorech
vykouzlit krásnou, útulnou knihovnu. Téměř
jediné, co bylo zapotřebí, bylo hodně starých
vyřazených knih a mnoho hodin dobrovolnické
práce nejen zaměstnanců, ale i všech přátel
knihovny. Výsledek ale stojí za to. Prostory, nasazení knihovníků a různé doprovodné akce, to
vše dnes dělá knihovnu atraktivní. Z mnoha aktivit dobříšské knihovny jistě stojí za pozornost
pravidelné čtení s dětmi z azylového domu, pro
něž je předčítání příjemnou změnou. Každoročně

22 U NÁS • LÉTO 2017

také vyhlašují literárně-výtvarnou soutěž, což je
běžné i v jiných knihovnách, ale originální nápad
spočívá v tom, že soutěžní obrázky nakonec putují
do oblíbené veřejné dražby. A třešničkou na dortu
je jistě originální práce s mládeží, která v Dobříši
funguje. Fantasy víkend BOoK!con, pravidelné
vtipné pořady na YouTube a další moderní přístupy
mládež prostě táhnou.
V druhé polovině programu pak dostaly prostor jednotlivé knihovny z Královéhradeckého
kraje, aby se podělily o nápady na akce, besedy
a jiné aktivity, které u nich měly v uplynulém roce
úspěch. Nápadů bylo opravdu hodně; ráda bych
zde zmínila ty, které mě zaujaly nejvíce…
Heldova městská knihovna Třebechovice
pod Orebem vymyslela pro děti velmi zajímavou
celoroční hru Knihovna GO. Hra je inspirovaná
mezi dětmi a mládeží oblíbenou hrou Pokémon
GO; princip je podobný, ale nevyužívají se při ní
chytré telefony. Během roku se na různých významných místech města objevují speciální znaky,
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které děti hledají a sbírají. Přínosem jistě je, že se
děti podívají i na místa, kam by třeba samy nezašly
(městské muzeum), nebo si přečtou knihy, které by
si jinak nepřečetly. Více informací na: http://hmk.
webk.cz/pages/knihovna-go.html.1
Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec měla perfektní zkušenost s putovní výstavou
To je svět Miroslava Šaška, kterou u nich v září
loňského roku navštívila řada tříd z místních škol,
a dokonce se nechaly inspirovat k celoročnímu
projektu To je naše město. Více informací na:
http://www.sasekfoundation.eu/.
Obecní knihovna v Batňovicích zase originálně zapojila děti a seniory do společné akce. V rámci
Dne poezie uspořádala pro děti recitační soutěž,
kde v porotě zasedli místní babičky a dědečkové,
a vzniklo tak úspěšné mezigenerační setkání
(http://www.knihovnabatnovice.wz.cz/).
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové
nad Labem se letos pouští do velké akce Proveďte
nás městem právě vaším questem. Jejím cílem je
dětem připomenout významné 200. výročí nalezení
Rukopisu královédvorského Václavem Hankou.
Knihovna také připravuje jeden vzorový quest
a další již budou vznikat podle fantazie všech
zájemců a soutěžících. Více informací na: http://
www.slavoj.cz/akce-knihovny/219-provedte-nas-mestem-prave-vasim-questem.html?den=2017-03-15.
Městská knihovna Egona Hostovského
v Hronově se v uplynulém roce zapojila do několika akcí a projektů, které se osvědčily, a proto je
doporučila i ostatním knihovnám. Velký úspěch
mělo srpnové Hronovské stopování – rodinný quest
zaměřený na poznávání známých i méně známých
koutů města. Akce probíhala pouze jeden den
a zúčastnilo se jí neuvěřitelných 130 dětí (dospělé
v doprovodu nepočítaje); letos proběhne druhý
ročník. Dobrou zkušenost také mají se zapojením
do mezinárodní akce Food Revolution Day, jejímž
cílem je osvěta ve zdravém stravování dětí (https://
www.facebook.com/foodrevolutioncz). Všem
zapojeným organizacím byly poskytnuty obsáhlé
materiály, recepty, zdravé suroviny a nápady na
1)

činnosti s dětmi (v rámci besed či odpoledních
kroužků). V Hronově k tomu ještě uspořádali
pro maminky s dětmi dopolední Zdravou svačinu
v trávě. Závěrem upozornili na Noc bez Andersena
na téma Harry Potter GO, o niž starší děti a mládež
projevily velký zájem. Více info na: https://www.
facebook.com/knihovna.eh.hronov/.
Závěrem celé burzy nápadů se s námi knihovnice ze Dvora Králové a z Dobříše podělily
o zkušenosti s Virtuální univerzitou třetího věku
(https://e-senior.czu.cz/). Nápadů samozřejmě
zaznělo mnohem více, ale snažila jsem se vybrat
jen ty nejoriginálnější. Pokud chcete získat více
inspirace, doporučuji se příští rok zúčastnit. Věřím,
že stejně jako já budete odjíždět nabiti nadšením,
s hlavou plnou nápadů a novým elánem do dalšího
roku.
Kontakt na autorku: marsikova@knihovnahronov.cz
Web knihovny: http://www.mknachod.cz/

Quest v knihovně

Účastníci burzy

Pozn. redakce: více o hře Knihovna GO se také máte možnost dozvědět v tomto čísle zpravodaje v článku od
M. Malé.

U NÁS • LÉTO 2017 23

STALO SE

Na knihovnickém bále
v Čistěvsi bylo veselo
Lubomír Douděra
Obecní knihovna Čistěves uspořádala v sobotu 25. února 2017 první knihovnický bál. Jeho
zahájení provedl místní knihovník Jaroslav Balcar, který přivítal početné tancechtivé příznivce
a na úvod přečetl z nalezené „Knihy protokolní
čtenářsko-hospodářské besedy v Čistěvsi“ z let
1888–1903 „Provolání k občanům Čistěveským
a Lipským“ před zřízením Besedy z 31. ledna 1888,
které se neslo v duchu hesla „Osvětou k svobodě
a blahobytu“.
A protože jedním z nejslavnějších českých knihovníků byl Jaromír Nohavica, úvodních dvanáct
písní bylo z jeho bohatého repertoáru a publiku je
k tanci i poslechu zahrál Michal Vejprava.
Další překvapení přišlo hned poté: svoji zájmově uměleckou činnost ukázala paní Blažena
Balcarová a předvedla skvělé taneční představení
na ohnivé rytmy.
To se již připravila chlumská skupina Voči
a předložila přítomným chutné rockové taneční
menu. Rychlé písně se střídaly s pomalými
a parket byl v neustálé permanenci. Tanečníci si
hudbu dosyta užívali a předváděli leckdy nevídané
taneční kreace.
Před půlnocí proběhla netradiční knižní tombola, kdy si zájemci vybrali ze zajímavé knižní
nabídky. Mezitím se hudebníci posilnili pochout1)

kami, které připravil pro celý večer gastronomický
mistr František Švehla, a poté jejich produkce do
půl druhé gradovala. Výborní muzikanti se za svůj
perfektní výkon dočkali velkých ovací a publikum
je dlouho nepustilo z jeviště.
Ale to již byla připravena folková skupina
ZASE a nadchla zcela jiným repertoárem. Tanečníci ji vyprovodili z pódia s velkým potleskem až
se čtvrtou hodinou ranní, čímž byla vydařená společenská akce v krásných prostorách čistěveského
klubu Dílna zdárně ukončena.
Publikováno také v Hradeckém deníku.1 Na
stránkách zpravodaje je článek zveřejněn s drobnými úpravami a se souhlasem autora i redakce.
Kontakt na autora: lubomir.doudera@tiscali.cz
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1)

zelím, jako dezert se podávala domácí maková
buchta s kávou. Nechyběl samozřejmě ani slavnostní přípitek se šampaňským.
Publikováno také na webu Orlický.net.1 Na
stránkách zpravodaje zveřejněno s drobnými
úpravami a se souhlasem redakce.

Dagmar Honsnejmanová, fot. Jarmila Karpašová

Prezident poobědval s osobnostmi regionu. Orlický.net [online]. Pro Junior, 2006-2017 [cit. 2017-02-23]. Dostupné z: http://www.orlicky.net/index.php?id_zpravy=11547167091487655688

Tamara Bučková a Jarmila Sulovská

Pravý knihovnický bál, fot. Alexandr Štěpán

Knihovnice na obědě
s prezidentem
Ve dnech 15.–17. 2. 2017 navštívil prezident
republiky Miloš Zeman Královéhradecký kraj.
Na své cestě se setkal s občany a představiteli

šíků v Červeném Kostelci, byla knihovnice, kronikářka a držitelka titulu žena regionu Dagmar
Honsnejmanová z obce Mokré.
„Setkání s panem prezidentem byla pro mne
velká čest. Oběd byl velmi pohodový, během něj
probíhala vzájemná přátelská konverzace. Každý dostal slovo a mohl pohovořit o své práci
a činnosti. Probírala se různá témata, např. zřizování nových hospiců, péče o seniory a podmínky zaměstnanců v této sféře. Podnikatelé hovořili o svých firmách, nechybělo ale ani povídání
o kultuře - např. o filmovém festivalu Novoměstský hrnec smíchu. Já jsem mluvila o naší obci,
o tom, jak tu žijeme, věnujeme se dětem, seniorům, prostě jak se snažíme, aby se zde lidem žilo
co nejlépe,“ okomentovala setkání s hlavou státu
Dagmar Honsnejmanová.
A co bylo k obědu? Jídlo bylo tradiční české
– hovězí vývar s játrovými knedlíčky a zeleninou, jako hlavní chod byly podávány krkonošské
knedlíky plněné houbami a uzeným, s červeným

Současnost literatury pro děti a mládež 2017
– dva dny plné informací a inspirace

Na knihovnickém bále bylo veselo. Hradecký deník.cz [online]. Vltava Labe Media, 2005-2017 [cit. 2017-0305]. Dostupné z: http://hradecky.denik.cz/kultura_region/na-knihovnickem-bale-bylo-veselo-20170305.html

redakce
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měst, navštívil významné regionální zaměstnavatele. V plánu třídenní návštěvy byla také setkání s podnikateli a osobnostmi kraje.
Jednou z osobností, která zastupovala Rychnovsko na slavnostním obědě v restauraci U Pe-

Ohlédnutí za historií libereckých setkávání,
která jsou v kalendáři příznivců literatury i další tvorby pro děti a mládež prostě neopomenutelná, nás zavede daleko za hranice patnácti let
jejich trvání. Vše začalo rokem 1995, kdy došlo
k první spolupráci Technické univerzity v Liberci
a Krajské vědecké knihovny v Liberci, která vyústila hned ve dvě konference o dětské literatuře.
Zlom nastal v roce 2002, který odstartoval stávající podobu. Zajímavá témata konferencí přivedla
do Liberce mnoho odborníků na literaturu, literárních didaktiků, knihovníků, učitelů, studentů
i dětského psychologa zabývajícího se literaturou
jako faktorem napomáhajícím vytvářet škálu životních hodnot. Ti všichni, stejně jako čtenáři následně vydávaných sborníků, mohli své poznatky
z konference využít ve své praxi.

Letos se přívrženci dětské literatury sešli
v Liberci ve dnech 21. a 22. 3. 2017. Přednášející odborníky vzhledem k tématu ročníku
(více následující odstavec) doplnily autorské
osobnosti zastupující filmovou i divadelní tvorbu inspirovanou knížkami pro děti. Více než
stovce návštěvníků otevřela své dveře pořádající
Krajská vědecká knihovna v Liberci. Tradičním
spolupořadatelem byla Technická univerzita
v Liberci, kterou reprezentovala paní Mgr. Jarmila Sulovská. Nově byl mezi pořádajícími institucemi Labyrint věd(ění), univerzita prvního
věku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zastupovaná PhDr. Tamarou Bučkovou, Ph.D. Za libereckou knihovnu je nutné
v tomto případě jmenovat paní ředitelku Mgr.
Blanku Konvalinkovou.
Téma konference Kouzelný svět příběhů
aneb Umění vyprávět nejen slovy vycházelo
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jednak ze zaměření letošního Veletrhu dětské
knihy, který proběhl 8.–10. 6. 2017 rovněž v Liberci, a také z aktuálního dění v kulturním životě.
Tomu byla věnována dílčí témata: Kniha v konkurenci dalších médií; Text a ilustrace jako
jeden vypravěč příběhu, fenomén interaktivní
knihy.
Konferenci zahájila ředitelka Mgr. Blanka
Konvalinková s předsedkyní Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci Dagmar Helšusovou, která zároveň informovala o připravovaném
11. ročníku veletrhu. Účastníky konference přivítal také děkan Fakulty přírodovědně-humanitní
a pedagogické Technické univerzity v Liberci,
prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
Úvodní konferenční vystoupení Cyrila Podolského bylo věnováno synestetickému vnímání
a provázanosti médií, která mají upozornit vnímatele, ať již rozhlasového posluchače, nebo televizního a filmového diváka, na původní literární
předlohu. Středobodem vystoupení Cyrila Podolského jako literáta, výtvarníka, filmaře a zároveň
producenta se stala reflexe vzniku i recepce známých Krysáků i zpráva o připravovaném projektu
Heptyl.
Intermedialita byla zřejmá i z následujícího
příspěvku Mgr. Marcina Skrabky, který do Liberce zavítal z Polska a zabýval se „gamifikací“
krásné literatury na chytrých telefonech. Zazněla zde myšlenka, jak prostřednictvím těchto her
vtáhnout do světa knih i mladou generaci, úzce
provázanou s jinými než tištěnými médii. Cílem
příspěvku bylo vysvětlit, že tyto hry lze využít
nejen jako PR konkrétních titulů, ale i jako formu atraktivní čtenářské edukace. Důkazem byl
příběh známého polského románového seriálu
Zaklínač od Andrzeje Sapkowského, který se nakonec prosadil i na americkém trhu.
PhDr. Tamara Bučková, Ph.D., z Pedagogické fakulty UK upozornila na první část trilogie
německého autora Andrease Steinhöfela, román
i film Rico, Oskar a přízraky, který je společenskou detektivkou v hlavní roli s hrdinou vykazujícím rysy autismu. Přednášející ocenila nejen
společensky aktuální a literárně velmi zdařile
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ztvárněné téma, ale i vkusný filmový narativ, který díky převedení románových ilustrací do animovaných sekvencí a následného propojení hraného a trikového filmu umně propojil obě média.
(V květnu 2017 byl na filmovém festivalu ve
Zlíně uveden třetí díl trilogie, věnovaný dvojici
nerozlučných kamarádů a zároveň detektivů: nesmírně nadanému Oskarovi a nesmírně nenadanému Ricovi.)
Komorní charakter měl příspěvek Mgr. Pavlíny Lišovské o obrázkových knížkách polské autorky, ilustrátorky a spisovatelky Iwony Chmielewské, která svou tvorbou již v mnoha zemích
oslovila nejen děti, ale i dospělé. Její knihy se
mohou stát podnětem k zamyšlení nad základními životními hodnotami, ať už jsou určeny
k společnému vícegeneračnímu čtení, nebo k reflexi vlastního života z úhlu dospělého čtenáře.
Příspěvek je možné vnímat i jako výzvu českým
nakladatelstvím, neboť tvorba Iwony Chmielewské dosud nebyla přeložena do češtiny.
Atraktivnost cizích kultur a literatur se stala
předmětem konferenčního vystoupení Mgr. Jany
Jirouškové, CSc. Přednášející se v něm věnovala
nejen analýze afrických pohádek, ale také představení workshopů s těmito pohádkami, které
probíhají v rámci „afrických dnů“ v Náprstkově
muzeu v Praze.
Zpět do Evropy návštěvníky konference částečně vrátil výklad PhDr. Evy Brázdové Toufarové z Univerzity Palackého v Olomouci. Její příspěvek se věnoval žánru tzv. tichých knih („silent
books“) nizozemských autorů, kteří se mimo jiné
nechali inspirovat také děním na ostrově Lampedusa v souvislosti s uprchlickou krizí.
Mgr. Karolína Babíčková z Pedagogické
fakulty UK se zaměřila na texty určené dětem
s odlišnými čtenářskými možnostmi. Předmětem
jejího zájmu se stala pohádka O dvanácti měsíčkách od Boženy Němcové, kterou převyprávěla
Helena Zobačová a piktogramy doprovodila Klára Weishäupelová-Hockeová. Piktogramy zde
byly představeny jako zvláštní znakový systém
vhodný pro děti s poruchou autistického spektra.
Hra s jazykem, založená na vtipném využití metafor, stála v popředí druhé části příspěvku, jenž
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byl věnován Deníku vodnice Puškvory od Ivony
Březinové, próze doplněné čtenářským pracovním sešitem, který lze využít jak ke školní, tak
k individuální četbě.
Na výtvarnou komponentu obrázkových
knížek majících umělecký charakter se zaměřila MgA. Marcela Konárková, která představila
svou vlastní tvorbu, a to zejména knížku Galerie,
jež je založena na pohyblivých ilustracích a dalších interaktivních prvcích podporujících invenci
čtenáře, či spíše vnímatele textu.
Doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D., z Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakulty sociálních věd UK se ve svém příspěvku
soustředil na umění vyprávět více jazyky. Díla
Petra Chudožilova, Ludvíka Aškenazyho a Ivy
Procházkové, na něž se zaměřil, představil jak
v německých, tak českých vydáních, včetně jejich
nakladatelského i výtvarného provedení. Současnost v tomto případě nepředstavoval kalendářní
vznik jednotlivých děl, ale možnost recepce ve
dvou zemích, jazycích a kulturách, které se pro
zmíněné autory staly domovskými. Jednalo se
o cenné rozšíření tématu, které díky diskusní zmínce o dramatické adaptaci Malé vánoční pohádky
Ludvíka Aškenazyho a románu Nazí převedlo pozornost k tématu dramatizace literárních textů.
Pozornost byla věnována také Naivnímu divadlu v Liberci a jeho adaptaci poezie Radka
Malého v inscenaci Čechy leží u moře, která získala „loutkářského Oskara“, cenu Erik za nejinspirativnější českou loutkovou inscenaci.
Odpolední program zakončil příspěvek Mgr.
MgA. Kateřiny Tschornové z Muzea hlavního města Prahy s názvem Příběh loutkou ožívá,
který byl pozváním k prvnímu doprovodnému
programu konference – k divadelní inscenaci
Starých pověstí českých. Nápadité provedení
v podání Kateřiny Tiché a Kateřiny Tschornové
propojilo prvky scénického čtení a loutkové hry
a navíc podtrhlo krásu literární předlohy i samotných loutek, které evokovaly atmosféru časů dávno minulých.
Druhým a zároveň posledním doprovodným
programem prvního dne se stala akce knihovny
S baterkou do knihovny, interaktivní putování

noční knihovnou za hranými ukázkami, které
tentokrát návštěvníkům nabídly popletené příběhy známých večerníčků.
V prvním příspěvku druhého dne Mgr. Petr
Eliáš z Filozofické fakulty UK porovnal výhody
a nevýhody scénického čtení a představil knihu
Davida Almonda Kluk, co se koupal s piraňami.
Účastníky konference také seznámil se soutěží
Vypravuj, při níž děti ve třech minutách vlastními slovy představují svou oblíbenou knihu.
Mgr. Jana Segi Lukavská z Ústavu české literatury a komparatistiky UK se zamýšlela nad
vlivem nových médií na tištěnou knihu, zejména nad možností interaktivity. Obecně zmínila
gamebooky, literaturu na CD-ROM a internetu.
Konkrétně se věnovala knize Petra Stančíka Mrkev ho vcucla pod zem i dalším knihám, v nichž
malí čtenáři plní úkoly, prostřednictvím kterých
získávají rozmanitá ponaučení.
Grafický román Nový svět od australského
autora Shaun Tana byl předmětem zkoumání
PhDr. Ondřeje Hausenblase, Ph.D., z Pedagogické fakulty UK, který společně s dětmi ve třetím
ročníku ZŠ pracoval na interpretaci obrázků vybraných z tohoto díla. Pro účastníky konference
zvolil z jeho pohledu nejzajímavější odpovědi
dětí a promítl krátký autentický videozáznam,
který práci s žáky dokumentoval.
Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D., z Univerzity
v Hradci Králové věnovala pozornost uměleckonaučné literatuře pro děti a mládež a zmínila
knihy, které mladým čtenářům umožní blíže se
seznámit s výtvarným uměním. Upozornila na
chystanou dílnu čtení, kterou organizuje nakladatelství Meander, i na pořad Škvíry, chystaný
Českou televizí. Blíže představila autory, kteří
se na tuto problematiku zaměřují, např. Lucii
Seifertovou, Marcelu Konárkovou, Jiřího Frantu
a jiné.
MgA. Ing. Václav Šlajch upoutal pozornost
posluchačů prezentací projektu Shapes (Tvary),
v němž studenti Fakulty designu a umění Západočeské univerzity v Plzni vzdali hold plzeňskému rodákovi Ladislavu Sutnarovi tím, že vytvořili svěží publikaci, jejíž pomocí se mladý čtenář
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/ pozorovatel seznámí s různými podobami tvarů.
Ke všem příspěvkům proběhla konstruktivní
diskuse, která dala prostor dotazům posluchačů, jejich poznámkám a doplněním příkladů
z praxe.
Na závěr naší zevrubné zprávy připojujeme
první ohlas, který nám adresovala jedna z účastnic: „… Oceňuji kvalitní a podnětné příspěvky
přednesené krásným jazykem a se zaujetím pro
dané téma, velice přátelskou a milou atmosféru,
zajímavé diskuse. Po konferenci i přes únavu
z intenzivního prožívání krátkého času se cítím
osvěžená jako po omytí v čisté studánce. Je zase
o čem přemýšlet a z čeho čerpat pro pracovní
i soukromý život...“

Kontakt na autorky: tamara.buckova@pedf.cuni.cz,
jarmila.sulovska@tul.cz
Web knihovny: http://www.kvkli.cz/

S baterkou do knihovny

Seminář TLib v Banské Bystrici
o mezinárodní spolupráci knihoven
Andrea Součková
Ve dnech 3. a 4. dubna 2017 se ve Státní
vědecké knihovně v Banské Bystrici konal již
16. ročník odborného semináře TLib (Trends
in Libraries). Kromě hostitelské instituce se na
pořádání významné akce podílel také Spolek
slovenských knihovníků a knihoven a Slovenská
asociace knihoven. Seminář má každý rok stanoveno jiné hlavní téma. Zatím poslední ročník se
nesl v duchu tématu Mezinárodní spolupráce –
významný impulz pro další rozvoj knihoven,
čemuž odpovídalo zaměření příspěvků a také výběr přednášejících.
Akce byla oficiálně zahájena PhDr. Oľgou Laukovou, Ph.D., ředitelkou Státní vědecké knihovny v Banské Bystrici, a odbornou garantkou prof.
PhDr. Jelou Steinerovou, Ph.D. Program prvního
dne nabídl mnoho rozmanitých pohledů na problematiku mezinárodní spolupráce v knihovnách.
Tak trochu „jiný“ byl příspěvek Mgr. Marka
Lenča, Ph.D., z Katedry mezinárodních vztahů
a diplomacie Fakulty politických věd a meziná-
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rodních vztahů Univerzity Mateje Bela v Banské
Bystrici, neboť se netýkal přímo knihovnického
prostředí. Přednášející, známý také ze slovenských médií, komentoval významné události
poslední doby a nastínil, jaké důsledky by mohly
mít z hlediska mezinárodní spolupráce pro Slovensko. Prof. PhDr. Jela Steinerová, Ph.D., se zabývala aktivitami Katedry knihovní a informační
vědy Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Mgr. Eva Augustínová se zase
zaměřila na mezinárodní spolupráci a nejnovější
výzkumy Katedry mediamatiky a kulturního dědictví Fakulty humanitních věd Žilinské univerzity. Příjemným překvapením byla přednáška
realizovaná prostřednictvím videokonference,
která se věnovala posilování občanské společnosti
v knihovnách USA. Postarala se o ni Nancy Kranich, Ph.D., z Fakulty komunikací a informací
Ritgersovy univerzity v New Jersey. Tím se pomyslný akademický pohled uzavřel.
Další část odborného programu prvního dne
semináře už se věnovala různým knihovnickým
spolkům a sdružením, jakož i vlivu mezinárodní
spolupráce a zahraničních kontaktů a stáží na je-
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jich činnost. O Spolku slovenských knihovníků
a knihoven hovořila Ing. Silvia Stasselová. S potěšením musím zmínit, že své zástupce tu měla
i Česká republika. S aktivitami Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ČR a jeho
přínosy pro mezinárodní spolupráci účastníky seznámil RSDr. Zdeněk Matušík, předseda Komise
pro zahraniční styky SKIP. Opomenuto ale nebylo ani české Sdružení knihoven, o kterém hovořil
Ing. Aleš Brožek. S humorem přiblížil všem přítomným, jak probíhají studijní cesty do zahraničí,
čeho je dobré se vyvarovat, a co si zase naopak
nezapomenout užít.
I my jsme si s kolegyní Ivetou Bergerovou
zahraniční cestu chtěly užít, a tak jsme využily všech možností, které nám štědrá hostitelská
knihovna nabídla. V podvečer prvního dne jsme
se účastnily komentované prohlídky historického
centra Banské Bystrice a následně i společenského večera spojeného s koncertem.

Mgr. Beáty Bellérové, Ph.D., z knihovny při
Slovenské zemědělské univerzitě v Nitře, která
hovořila o programu Erasmus a možnostech jeho
využití pro knihovníky.
Pro kompletní záznam uplynulých dvou dnů
musím také zmínit, že programu věnovanému mezinárodní spolupráci předcházel tzv. Knihovnický inkubátor. Že nevíte, co si pod tímto pojmem
představit? Jedná se o fórum mladých knihovnicko-informačních specialistů. Příspěvky byly
zaměřeny především na mladé lidi v knihovnách
a možnosti, jak mohou získat další zkušenosti.
Závěr celého semináře patřil kolegyním ze Státní vědecké knihovny v Banské Bystrici, které ve
svém příspěvku prezentovaly Knihovnický inkubátor a shrnovaly průběh prvního ročníku. Velmi zajímavý byl také dokumentární film Život
(ne)knihovníka, jenž nabízí rozmanité názory na
naši práci. Dokument je k dispozici na YouTube1
a obsahuje zamyšlení mladých slovenských knihovníků nad tím, jak si představují svoji profesní
budoucnost, jaký by měl správný knihovník být
apod.
Článek je poměrně vyčerpávající, ale představuje pouze nástin toho, co bylo na semináři
řečeno. Pro zájemce o více informací doporučuji
sborník, který bude k dispozici v tištěné podobě
i na webu Státní vědecké knihovny v Banské
Bystrici: http://www.svkbb.eu/.

Druhý den semináře se nesl rovněž v duchu
mezinárodní spolupráce. Odborný program byl
zahájen PhDr. Klárou Mészárosovou a Mgr.
Bibianou Žigovou. Přednášející nastínily další
možnosti budování mezinárodních vztahů na základě příkladu Univerzitní knihovny v Bratislavě,
jež vlastní unikátní Bašagićovu sbírku a účastní
se projektu OPIS PO2, založeného na budování
a správě centrálního datového archivu. Slova se
ujala rovněž hostitelská organizace a s činností
Státní vědecké knihovny v Banské Bystrici pří- Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
tomné seznámila PhDr. Oľga Doktorová. Poslední slovenskou knihovnou reprezentovanou na
semináři byla Krajská knihovna Karola Kmeťka
v Nitře, kterou představila Mgr. Monika Lobodášová. Česká republika měla i druhý den odborného programu své zastoupení. O Krajské vědecké
knihovně v Liberci hovořila Mgr. Blanka Konvalinková. Další z vystupujících byla Violetta
Łabędzka, která reprezentovala polskou stranu
a Vojvodskou veřejnou knihovnu Emanuela
Smołky v Opoli. Účast další ze zemí byla důkazem, že seminář lze skutečně označovat za mezinárodní. A nesmím opomenout ani příspěvek Komentovaná procházka po náměstí
1)

https://www.youtube.com/watch?v=2xial7ebaw8
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Historický román
Zuzana Hloušková
Historický román je v podstatě fikce o minulosti, kterou sám autor neprožil. Svou fikci opírá
o zprostředkované informace (historické prameny). Konstruuje tedy příběh a způsob života,
který je nějak (alespoň částečně) doložen a který
je závislý na stavu historického poznání. Jazyk
vyprávění sice vychází z autorovy přítomnosti, ale obsahuje i určité historizující „signály“
(např. vlastní osobní a místní jména, letopočty,
archaismy, dobové reálie). Jako samostatný žánr
se rozvinul v první třetině 19. století, kdy se do
popředí zájmu dostal člověk jako hybatel změn
a Hegelovo pojetí dějin jako „boje protikladů“ od
nižších stadií k vyšším.
Nejvýznamnější zahraniční tvůrci
Za zakladatele historického románu je považován W. Scott, který ve svých románech navázal
na vrcholící fázi romantismu a své příběhy zasadil do anglického středověku (Waverley, 1814).
Jeho současník Victor Hugo se víc zaměřil na vylíčení života různých sociálních vrstev a morální
a hmotné bídy francouzské chudiny (Chrám Matky boží v Paříži, 1831). K velkým romanopiscům
patřil také L. N. Tolstoj, vracející se ve své epopeji Vojna a mír (1869) k napoleonským válkám.
Světově proslulým, snad i díky zdařilé filmové
adaptaci, se stal rovněž román Quo vadis (1896)
polského autora H. Sienkiewicze, líčící střet křesťanské a římské kultury za císaře Nerona.
Vývoj historického románu u nás
Historický román se dostal také k nám: v české literatuře je za první historický román považována Záře nad pohanstvem J. Lindy (1818).
Mnohem známějším se však stal A. Jirásek, který
se pokusil zachytit českou minulost v cyklech románových kronik (Mezi proudy, 1887-1890; Proti všem, 1893; F. L. Věk, 1888-1906; U nás, 1896-
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-1903; Bratrstvo, 1899-1908; Temno, 1913-1915).
Kritikou byl přijímán zpočátku s rozpaky, až díky
stoupající čtenářské oblibě si vysloužil uznání,
a dnes je dokonce postrachem školáků v seznamu povinné četby. Mnohem věrněji se historie
držel jeho současník Z. Winter, který svůj román
Mistr Kampanus (1906-1907) obohatil o archaismy a citace původních pramenů. Na přechodnou dobu historický román upadl a udržovali ho
především autoři populární četby (F. J. Čečetka),
nebo posloužil ke kritice soudobého liberálního
pragmatismu, opomíjejícího duchovní rozměr
člověka (J. Durych). Na hranici historie a hrdinské balady stojí i romány V. Vančury (Pole orná
a válečná, 1925; Poslední soud, 1929; Markéta
Lazarová, 1931; Obrazy z dějin národa českého,
1939-1940). Za německé okupace zase historický román poskytoval autorům únik z neradostné
přítomnosti (K. Nový, J. Mařánek). V 50. letech
20. století vynikly rozměrné kroniky (V. Kaplický,
K. J. Beneš, F. Kubka) a historický román se díky
tlaku na extrémní dokumentárnost blížil až publicistice a obsahoval účelové ideové anachronismy.
Tomu se snažili ve svých románech vymknout
M. V. Kratochvil a především V. Neff rozmarnou
trilogií o fiktivním renesančním šlechtici Petru
Kukaňovi z Kukaně. Díky toleranci k populární
literatuře, kam připadl i historický román, mohla
vyniknout výborná vypravěčka J. Loukotková,
která se ve svých dílech vrací do antických dob
(Není římského lidu, 1949; Spartakus, 1950; Smrtí boj nekončí, 1957). V následujícím období se
historický román stal vhodným prostředkem pro
vyjádření politické moci a údělu jedince v dějinách. Autoři hledali různá podobenství a paralely
(J. Šotola, V. Kaplický, O. Daněk) nebo se pokoušeli o demytizaci českých historických ikon
(V. Erben a jeho apokryfní Paměti českého krále
Jiříka z Poděbrad, 1974-1981, nebo Žáčkův Apokryf o hraběti Šporkovi, 1988). Na základě děl
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V. Körnera vzniklo i několik úspěšných filmů,
k nimž autor napsal scénář (Údolí včel, Pramen
života). Ke klasickému historickému románu se
pak vrátila plodná prozaička L. Vaňková, která
má dnes na kontě 35 knih, v nichž se věnovala
zejména vykreslení života Přemyslovců a Lucemburků. K nejznámějším patří tetralogie Lev
a růže (1977-1987), tzv. Lucemburská trilogie
(1983, 1985, 1993) nebo hexalogie o Karlovi
IV. s názvem Orel a Lev (1997-1998). Tvůrcem
postmoderního pojetí historického románu je bezesporu V. Macura s tetralogií Ten, který bude
(1992-1999).
Současní populární autoři
V současné době je u nás nejčtenějším domácím autorem V. Vondruška, jehož knih se prodalo přes 900 tisíc, mezi nimi tituly jako Dýka
s hadem (2002), Prodavači ostatků (2005),
Mezi tiárou a orlicí (2006), Letopisy královské komory (2006-2011), Přemyslovská epopej
(2011-2013), Husitská epopej (2014). Nadějnou
autorkou románů z přemyslovské éry je také
Zuzana Koubková (Rytíř zelené růže, 2003;
Kníže Václav, 2005). V souvislosti s oslavami
700. výročí narození Karla IV. se v loňském
roce vyrojila celá řada nových autorů, kteří se
s menším či větším úspěchem pustili do historické látky a líčení osudů „otce vlasti“ netradičním způsobem. Velmi zajímavý počin s pedagogickým přesahem představuje série Kouzelný
atlas V. Válkové, která se na příběhu malé školačky cestující do minulosti s pomocí čarovné
mapy snaží přiblížit vybrané momenty lidských
dějin nejmladší generaci čtenářů.
Historický román se k nám dostává také ze
zahraničí, kde se dočkal obrody. Klasikem moderního historického románu je např. Umberto
Eco (Jméno růže, Ostrov včerejšího dne, Baudolino, Pražský hřbitov). Na pultech knihkupectví se také můžeme setkat např. s trilogií Noaha
Gordona, popisující osudy lékařské dynastie Colovců v Americe v polovině 19. století, či Kena
Folleta, kterému přinesly celosvětovou popularitu dva rozsáhlé historické romány z prostředí
středověkého městečka Kingsbridge, jež se u nás

dočkaly už druhého vydání (Pilíře země, 2001,
2014; Na věky věků, 2009, 2015). O formát historické detektivky se pokouší např. Christian Jacq
v sérii Setnovo pátrání. Do starověkého Říma
umisťuje své úspěšné příběhy Len Kane. Velký
ohlas sklízí románová adaptace historického seriálu Tudorovci, za niž si literární ostruhy získala
Elisabeth Massie.
Typy historického románu
Z hlediska přístupu autora k práci s minulostí můžeme historický román rozdělit na tři typy:
1) mimetický, ve kterém jde autorovi především
o historickou věrohodnost a o co nejpravděpodobnější „napodobení“ minulosti (většina klasiků historického románu); 2) projekční, ve
kterém autor minulost využívá jako „projekční
plochu“ pro vyjádření současných problémů (viz
zmíněný V. Vančura); 3) atraktivizační, v němž
minulost poskytuje příběhům na přitažlivosti,
dává jim jen určitý historizující „rámec“, souvislost s nějakými doloženými fakty je malá (např.
A. Dumas starší, u nás např. Maxi Marysko).
Zajímavým případem jsou rodové kroniky,
které představují jakýsi přechodný typ mezi historickým románem a románem ze současnosti,
protože popisované skutečnosti se sice vracejí
hluboko do minulosti, ale jsou pevně spjaty s autorovou přítomností.
Fakta versus fikce
Na rozhraní historické literatury a fantastiky
pak stojí nově se rozvíjející subžánr alternativní
historie, který vychází z premisy „co by se stalo,
kdyby“ a pokouší se o popis alternativních dějin,
pokud by se nějaká významná událost nestala
nebo by se vyvíjela jinak (např. Hitler by neprohrál válku). Typickým představitelem tohoto
směru je P. K. Dick (Muž z vysokého zámku),
u nás např. F. Novotný (cyklus Valhala) nebo
J. Nesvadba (Peklo Beneš). Z tradice historického románu čerpá i žánr fantasy, který se těší
v současné době velké popularitě, zejm. u mladší
generace, a pro své příběhy si „vypůjčuje“ zejména středověké kulisy.
Tím se dostáváme ke klíčovému problému
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historického románu, a tím je vztah mezi historií
a historickým románem, resp. vztah mezi faktem
a fikcí. V evropské tradici jsou vyzdvihovány spíše elementy literárnosti, avšak v anglosaské tradici má historický román status dokumentární fikce,
případně je přímo zvláštní formou dějepisectví.
Pravda je, že dějepisectví a historický román se
v minulosti vyvíjely souběžně a ve vzájemné závislosti, dnes však dochází k „rozkolejení“ a hranice žánru se výrazně rozmělňují. Spor fakta-fikce je však svým způsobem nerozřešitelný, neboť
sebemimetičtější historický román vždy zůstane
jen historickou fikcí, jak bylo řečeno na začátku.
Každý pokus o výklad historie je totiž v podstatě pouhou konstrukcí, stejně jako je konstrukcí
i fikční příběh vsazený do dobových reálií. Kdyby autor jen otrocky opisoval historická fakta,
aniž by se pokusil překlenout fikcí „bílá místa“,
o nichž prameny nic nepíší, nebavili bychom se
tu o beletrii, ale o kronikářství. Historici rádi říkají, že naše poznatky o minulosti představují jen
„současný stav vědeckých omylů“. Na minulost
nedokážeme nahlížet jinak než brýlemi součas-

nosti, známe z ní jen nějaké střípky, ale aby to byl
ucelený příběh, který může čtenář prožít, chce to
ještě pořádný kus fantazie.
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VANĚK, Jan, jr. Výběrový úvod do alternativních historií. Ikarie. 1998, roč. 9, č. 1, s. 45-48.
ISSN 1210-6798.
Kontakt na autorku: zangadora@seznam.cz

Washington, DC, knihy a trocha historie
Vanda Vaníčková
Proces, kdy se z malého nápadu stává tradice, je kouzelný. Obzvláště jedná-li se o návštěvy
zahraničních knihoven. Čtěte dále, směřujeme do
knihoven Washingtonu, DC, hlavního města Spojených států amerických, a nedalekého McLeanu.

sem byla přesunuta vláda, jež do té doby sídlila
mírně nejednotně v osmi různých městech Spojených států.
První knihovna, kterou jsem zde navštívila,
je Library of Congress (Knihovna Kongresu),
největší knihovna na světě. Hlavní budova (Thomas Jefferson Building), v níž dnes sídlí knihovna, byla vybudována roku 1897 zásluhou třetího
amerického prezidenta Thomase Jeffersona. Dodnes se mezi 30 milióny knih najdou původní
kusy z osobní sbírky Jeffersona, milovníka knih
a vzdělávání. V Library of Congress je mimo jiné
jeden ze tří dochovaných výtisků Gutenbergovy
bible (1455) na světě.

Pokud nemáte rádi „primitivní asociace“ jako
Amerika = hamburgery, obchody a mrakodrapy,
je ideální cílovou destinací právě Washington,
DC. Město americké historie, administrativy
a politiky. Aktuálně i město Donalda Trumpa,
45. amerického prezidenta, který je ve svém úřadu přesně tak kontroverzní, jak sliboval ve volební kampani. Hlavním městem Spojených států
V těsné blízkosti města a vlastně zároveň
amerických je Washington od roku 1800, kdy i státu Washington, DC, se nachází převážně na
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obchod zaměřené město McLean. Mým cílem se
stala Dolley Madison Library, místní pobočka
Fairfax County Public Library (Fairfax je county
= okres, v němž se město McLean nalézá). Knihovnou mě provedla ta nejpovolanější – Mary
Prisbrey, manažerka pobočky. McLean leží ve
Virginii. Zde je běžné pojmenovávat veřejné instituce po politicích. Tato pobočka na tradici navázala „lišácky“. Nese jméno – Dolley Madison
– po manželce čtvrtého amerického prezidenta
Jamese Madisona (prezident v letech 1809-1817).
První dáma byla velice společenská, ve své době
proslulá večírky v Bílém domě, jež se těšily vysoké úrovni. Na rozdíl od svého manžela se snažila
i na ryze politické půdě mluvit s lidmi o jiných
tématech – o rodině, životě atd.
Dolley Madison Library sídlí v nové budově
(dostavěná v roce 2011), která je tzv. zelenou
stavbou, je ekologicky šetrná k životnímu prostředí. Do knihovny má přístup kdokoli, půjčovat si knihy lze zdarma se čtenářským průkazem.
I američtí knihovníci se potýkají s nám známými stereotypy jako „Knihovna je instituce minulosti.“ Počet návštěvníků pobočky ukazuje, že
realita je trochu jiná. Není vždy ale posvícení.
Mary Prisbrey potvrdila, že jsou akce, které lákají
(předčítání dětí a rodičů, poradenství, přednášky
na téma zdravého životního stylu, …), ale i ty,
o které není zájem (například autorská čtení).
Knihovna se proto maximálně snaží nabídku přizpůsobit poptávce čtenářů. Aktuálně knihovníci

pomáhají občanům s vyplňováním daňových formulářů za rok 2016. Inspirace do našich knihoven? :)
V knihovně funguje stálý prodej darovaných
knih. Nutno poznamenat, že většina knížek nejen jako nová vypadá, ale datem vydání skutečně
i je. Žádné otrhané „retro kousky“, které mnohdy
u nás známe z výprodejů a knihovnických bazarů.
Se mnou domů odcestovala kniha o americké historii a dvě kreslené pohádky od Walta Disneyho.
S Mary jsme při povídání narazily i na vzdělávání knihovníků. Knihovník je u nich ten, kdo
vystuduje příslušný magisterský obor. V knihovně mohou pracovat samozřejmě i další (například
studenti či dobrovolníci), ale nejsou nazýváni
knihovníky.

Interiér Library of Congress

Dolley Madison Library

Každá návštěva zahraniční knihovny je pro
mě obohacením. Tentokrát to ale zafungovalo
i naopak. Při čekání na otevření knihovny mě zaujala pamětní deska věnovaná časové kapsli. Když
jsem se Mary ptala, co do kapsle uložili, nevěděla
příliš, o co jde. A to ani když jsem se po třetím
opakování snažila až o učebnicovou výslovnost
spojení TIME CAPSULE. Nakonec jsme našly
společnou řeč: jednalo se o projekt uskutečněný
v době, kdy Mary ještě na této pobočce nepracovala (mimochodem, než se stala knihovnicí, byla
letuškou). A tak má návštěva skončila smíchem
a konstatováním: „Ještě že jste přišla, alespoň se
taky něco dozvím o své knihovně.“
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Washington, DC:1
• rozloha: 177 km2
• počet obyvatel: 681 170
• hlavní město
• úřední jazyk: angličtina

• úřední jazyk: angličtina
Library of Congress:3
• počet knihovních jednotek: více než 158
miliónů ve 460 jazycích
• webové stránky: https://www.loc.gov/

Virginie:2
Dolley Madison Library:
• rozloha: 110 786 km2
• webové stránky: http://www.fairfaxcounty.
• počet obyvatel: 8 411 808
gov/library/branches/dm/
• velká města: Virginia Beach, Norfolk; hlavní město: Richmond
Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz
1)

2)

3)

Washington D.C. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. c2017 [2017-04-12]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
Virginie. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. c2017 [2017-04-12]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.
org/wiki/Virginie
History of the Library. Library of Congress [online]. [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: https://www.loc.gov/
about/history-of-the-library/

Pamětnice aneb Memorabilienbuch
královéhradeckého biskupa
Karla Boromejského Hanla
Martina Dašková
Karel Boromejský Hanl (1782-1874) byl sedmnáctý hradecký biskup, dobrý hospodář a organizátor. Za svého života stavěl školy, silnice,
opravoval kostely i další budovy ve své péči,
včetně biskupské rezidence. Asi jeho nejznámějším počinem bylo založení Borromaea, chlapeckého semináře. Hanl, jenž se dožil 92 let, dostal
ke svým devadesátinám od císaře zajímavý dárek, povýšení do šlechtického stavu s přídomkem
z Kirchtreu. Toto povýšení získal posléze i jeho
synovec a zároveň jmenovec Karel Hanl, tehdejší
krajský hejtman.1 Zajímavostí snad pro někoho
bude, že jeho dcera, Klára Hanlová von Kirchtreu, se provdala za Leopolda (Leo) Heyrovského, který se stal dědečkem současného kandidáta
na prezidentský úřad Michala Horáčka.
Ale abychom se vrátili k hradeckému biskupu
1)

2)

Karlu Hanlovi: byl také historikem hradeckého
biskupství. Jeho třídílná rukopisná Pamětnice ovšem nebyla psána pro veřejnost, ale pouze pro poučení dalších biskupů. Hanl začal psát Pamětnici
patrně již od svého příchodu do Hradce v roce
1832. Studoval prameny a literaturu, využíval
akta konsistoře, čerpal z urbářů, pozemkových
knih, farních či jiných kronik, různých pamětnic,
městských hradeckých a řádových knih. Jeho následovníci zde měli najít poučení o dějinách, tradicích, zvyklostech města a jeho okolí, informace
o majetku biskupství, jednotlivých biskupech
apod. Hanl brzy nechal pořídit opisy všech tří
dílů Pamětnice i s obrazovým doprovodem. Opisy jsou téměř k nerozeznání od originálu, chybí
zde pouze několik málo kreseb a map.2
První díl Pamětnice je věnován dějinám
Chrasti a chrasteckého velkostatku, který patřil
ke královéhradeckému biskupství a zajišťoval

CROY, Jana. Královéhradečtí biskupové a jejich rezidence. Hradec Králové: Garamon, 2014, str. 479. ISBN
978-80-86472-58-4.
Tamtéž.
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jeho hospodářské zázemí.3 Druhý díl pojednává
o samotném biskupství, jeho počátcích a dějinách. Jsou zde rovněž velmi podrobné životopisy
hradeckých biskupů. V samotném závěru se pak
nachází též Hanlova autobiografie.4 Třetí díl obsahuje opisy různých listin, aktového materiálu
a dalších dokumentů vztahujících se k dějinám
Hradce Králové a jeho biskupství.5 Pamětnici
doprovází bohatá obrazová příloha, skládající se
z kreseb, maleb, litografií, grafik. Nechybějí portréty, erby a pečetě hradeckých biskupů, ale též ani
pečeť litomyšlského biskupa Petra zvaného Jelito
či Domoslava, opata v Podlažicích, veduty Hradce
či Chrasti, plány různých budov, včetně biskupství, mapy a plány chrasteckého panství apod.
Všechny knihy jsou psány většinou tzv. kurentem, starým německým písmem, ale objevuje se
i humanistické písmo, latinka. Nejpoužívanějším
jazykem je němčina, mnohem méně se užívá latiny, češtiny jen zřídka. Pamětnice má krásnou vazbu
s deskami z bukového dřeva, potaženými kůží. Na
hřbetu i deskách jsou zlacené ozdoby s ornamentálními či rostlinnými motivy, je zde též zlacené
supralibros, tedy vlastnická značka, biskupa Hanla.
Všechny tři díly Pamětnice, včetně opisů,
jsou součástí historické tzv. Trauttmannsdorfské
knihovny Biskupství královéhradeckého. Pamětnice nabízí poučení zejména regionálním historikům, kunsthistorikům, památkářům či heraldikům, ale nahlédnout do ní mohou i „obyčejní“
milovníci historie, té hradecké zvláště.
Originály se v současné době badatelům nepůjčují, protože všechny zmíněné knihy jsou již
3)

4)

5)

digitalizovány. Zájemce má možnost prostudovat si všechny díly ve studovně současné Biskupské knihovny, která se nachází v prostorách
Nového Adalbertina.
Kontakt na autorku: daskova@bihk.cz
Web knihovny: http://www.bihk.cz/pastorace/
biskupska-knihovna

Portrét Karla Hanla

HANL, Karl. Memorabilien-Buch der königgrätzer Bisthums-Herrschaft Chrast und des königgrätzer Bisthums. I. Theil, die Bisthums-Herrschaft Chrast betreffend. [Königgrätz], 1847.
HANL, Karl. Memorabilien-Buch der königgrätzer Bisthums-Herrschaft Chrast und des königgrätzer Bisthums. II. Theil, das königgrätzer Bisthum betreffend. [Königgrätz], 1847.
[HANL, Karl]. Quellen-und Urkundensammlung zum königgrätzer Bisthums-Memorabilienbuch gehörig.
[Königgrätz], [1847-1854].

Setkání (nejen) s bábovkou
Lada Všetičková
Městská knihovna v Novém Městě nad Metují pořádá již několik let literárně společenská od-

poledne na různá témata. Na začátku byl nápad
jedné z kolegyň, který se postupně vyvinul ve
formát, na němž se v knihovně podílejí všichni.
Pořady se konají vždy v sobotu odpoledne a za
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dobu svého trvání si našly řady příznivců. Setkání s bábovkou nebo zkráceně Bábovky probíhají
tak, že knihovnice a někdy i naše publikum čtou
ukázky z knížek, k tomu se zpívá, občas i hraje.
Protože jsme si od začátku vymyslely přítomným servírovat teplé nápoje a něco k zakousnutí
a postupně si i mnohé naše návštěvnice zvykly
přinést něco na zub, má náš pořad jeden moučník
i v názvu. Bábovky již připomněly řadu literárních výročí, doporučovalo se čtení na dovolenou,
četlo se z humoristické literatury, o zvířatech,
z historických knih, každoročně se scházíme
i nad vánočními příběhy. Velkým zpestřením našich programů jsou vždy hosté.
A právě tak tomu bylo v sobotu 8. 4. 2017,
kdy jsme k nám do knihovny pozvaly pana Jana
Meiera. Dlouholetý broumovský knihovník je
také literárně činný a v loňském roce mu vyšla
kniha Broumovsko a Policko literární (vydalo
Nakladatelství Bor, Liberec). Publikace je literárním i vlastivědným průvodcem po místech,
která Jan Meier důvěrně zná, a také životopisným kaleidoskopem literátů, jejichž životy se
s těmito místy protnuly.
V úvodu jsme se dozvěděli, jak pestrá je literatura vznikající v tomto regionu nebo z něj vycházející, kolik žánrů zahrnuje. Jak jsou tato díla
spjata s přírodou, jak odrážejí historii a spletité
vztahy mezi tamějšími obyvateli.
Jan Meier se z časových důvodů zaměřil pouze na Broumov a jeho okolí. Připravil zajímavý výběr příběhů, od Aloise Jiráska přes Josefa
Škvoreckého a Václava Erbena až po současné
autory Jaroslava Špuláka a Hanu Lundiakovou.
Polské sousedy reprezentovali Olga Tokarczuková a Hubert Klimko-Dobrzaniecki. Připomněli
jsme si i broumovské divadelní počátky Kladivadla. Mezi průvodní autorské slovo jsme my knihovnice vkládaly úryvky z děl, které byly pečlivě vybrány tak, aby si posluchači udělali o díle
představu a navnadilo je to k další četbě.
Dozvěděli jsme se řadu zajímavostí, nových
informací a příběhů. Politovali jsme jedenáctiletého Jiráska, který musel od rodiny na zkušenou
„do Němec“. Zasmáli jsme se nad trampotami
začínajícího pedagoga Škvoreckého v jeho prv-
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ním působišti, zimním Broumově. Dojala nás
touha polských občanů překročit hranice naším
směrem, to, že v Čechách spatřovali a spatřují
svobodnější místo než u nich doma. Můžeme jen
závidět broumovské knihovně, jak často bývá
zmiňována v literárních dílech. Vůbec celý Broumov má, zdá se, velké literární kouzlo.
Meierova kniha nabízí takovýchto příběhů
několik desítek. Zdá se, že v každém vnímavém,
natož literárně nadaném člověku zanechá tento
kraj nesmazatelnou stopu.
Troufám si tvrdit, že i sobotní setkání v naší
knihovně zůstane nadlouho v paměti všech zúčastněných. A bylo jich více než čtyřicet.
Odpoledne se opravdu vydařilo, sám Jan Meier k naší spolupráci řekl: „… mimo jiné vaše
činnosti obdivuju sobotní Bábovky. Už jsem
o nich slyšel, ale to, že do knihovny přijde v sobotu odpoledne skoro padesát lidí, jak jsou pozorní
a jak vy dokážete tu atmosféru vytvořit – to je
nevídané! Klobouk dolů.“
Takže nezbývá než vás všechny pozvat.
K četbě knihy Jana Meiera Broumovsko a Policko literární, k poznávání této oblasti na vlastní oči a po vlastních stopách. A také k návštěvě
některé z našich Bábovek do Nového Města nad
Metují.
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Pavla Koritenská: Příběh budovy
Lékařské fakulty v Hradci Králové
Iveta Juranová

Hradec Králové: Muzeum východních Čech
v Hradci Králové ve spolupráci s Lékařskou fakulNová kniha je společným projektem Lékařské tou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, 2016.
fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové 135 s. ISBN 978-80-87686-12-6.
a Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Slavnostně byla představena veřejnosti dne Kontakt na autorku: juranova@lfhk.cuni.cz
20. prosince 2016. Publikace vznikala prakticky Web fakulty: www.lfhk.cuni.cz
dva roky a mapuje období let 1935-1947, které
zahrnuje jednak historii budovy v Šimkově ulici,
ale také první roky hradecké lékařské fakulty.
Kniha přináší řadu informací, získaných cílenou
badatelskou činností, velké množství archivních
materiálů, a především historických fotografií,
které dosud nebyly publikovány. Součástí je také
příloha se srovnáním historie a současnosti fakultní
budovy a s fotografiemi současných interiérů
a exteriérů Lékařské fakulty v Hradci Králové.
Publikaci je možné zakoupit v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.
KORITENSKÁ, Pavla. Příběh budovy Lékařské fakulty v Hradci Králové. První vydání.

MEIER, Jan. Broumovsko a Policko literární.
Liberec: Bor, 2016, 252 s. ISBN 978-80-8760764-0.
Kontakt na autorku: vsetickova@knihovnanm.cz
Web knihovny: http://www.knihovnanm.cz/

Žena se lvem
Zuzana Hloušková
Na pulty knihkupectví přichází Žena se
lvem, první svazek čtyřdílné antologie českých
a slovenských autorek fantastiky. Kniha je pojmenována podle tarotové karty Síla, která je
často vyobrazována jako žena kráčející se lvem.
První svazek zahajuje u nás naprosto unikátní
projekt, za jehož vznikem stojí editorky Františka Vrbenská a Zuzana Hloušková, kterým
se podařilo shromáždit přes 50 textů českých
a slovenských autorek žánru fantastiky pro sbírku
s ústředním zadáním: aby se vyhnuly genderovému

klišé, které se často ve fantastické literatuře vyskytuje. Souvisí s tím např. pojem „dámy v chladničce“, zvláště oblíbené v oddechových žánrech, tedy
i ve fantastice. Tyto ženské postavy jsou určeny
k tomu, aby je hrdina zachraňoval, příp. aby svými
půvaby vytvářely kulisu k jeho mužné odvaze či
posloužily coby prémie pro vítěze. Speciálně ve
fantastice se dostaly do kurzu ženy-válečnice do té
míry, že jejich výskyt hraničí s opačným extrémem
a stávají se znovu svého druhu rekvizitou. Kam se
ale schovala skutečná žena?
Antologie proto čtenářům představí ženské
hrdinky, jejichž pojetí není černobílé, naopak
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se jedná o silné lidské bytosti, schopné sledovat
vlastní cíle, prát se s osudem, ale zároveň volit
i neagresivní řešení. Neuškodí, jestliže protagonistou některých povídek bude mužský hrdina.
V takovém případě je mu ženská postava rovnocennou partnerkou či protihráčkou a není pouze
v pasivní roli erotického objektu. Kniha nabízí
pestrou paletu všemožných fantastických žánrů
a můžete se těšit na zajímavé hrdinky i hrdiny,
kteří se vymykají známým klišé a bojují především
svou vnitřní silou. Do prvního svazku přispěly:
Vilma Kadlečková, Karolína Francová, Lenona
Štiblaríková, Dagmar Pirochová, Václava Molcarová, Miroslava Dvořáková, Lucie Lukačovičová,
Dana Beranová, Zuzana Stožická, Jana Šouflová,
Julie Nováková, Zuzana Hloušková, Hanina
Veselá. Předmluvu napsal Martin Šust, doslovem
knihu opatřila Františka Vrbenská. Antologii navíc
doprovází sada originálních výkladových karet,
vytvořených podle jednotlivých povídek a podoby
autorek. Knihu můžete získat v síti velkoobchodu
Kosmas a v dalších specializovaných prodejnách
fantastické literatury. Druhý svazek s názvem Žena
se sovou se již chystá a její vydání je naplánováno
na červen 2017. Knihu si také můžete za zvýhod-

něnou cenu předplatit na webových stránkách
nakladatelství Fortna: www.efortna.cz.
HLOUŠKOVÁ, Zuzana a Františka VRBENSKÁ, ed. Žena se lvem. Antologie povídek českých
a slovenských autorek fantastiky. Sendražice:
Nakladatelství Fortna, 2016. 362 s. ISBN 97880-905996-0-4.
Kontakt na autorku: efortna@seznam.cz

Sekce knihovníků trenérů paměti SKIP
Zdeňka Adlerová

jogging. AP jakožto práce s pamětí mají základ
ve zpracovávání dat, informací ze všech oblastí
„Veřejná knihovna hraje důležitou úlohu jako lidského života. Knihovny mají velký informační
místo, kde se veřejnost shromažďuje. Je to zvlášť potenciál a je tedy naprosto zřejmé, že AP zde
důležité tam, kde je takových míst málo. Knihovna je mají své místo.
někdy nazývána ´obývacím pokojem komunity´. VyuJiž v roce 2011 měli někteří knihovníci - trenéři
žívání knihovny ke studiu a k vyhledávání informací
za účelem vzdělávání nebo zájmů čtenáře vede lidi paměti (dále K-TP) certifikát České společnosti
k neformálním kontaktům s jinými členy komunity.“1 pro trénování paměti a mozkový jogging (dále
Mezi komunitní aktivity patří také aktivizační ČSTPMJ)2 trenér paměti III. stupně, čímž dosáhli
programy (dále AP) – trénink paměti a mozkový „nejvyšší mety“. Tématem jejich závěrečných prací

1)

2)

Služby veřejných knihoven: směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2002. 127 s. Aktuality SKIP, sv. 20. ISBN 80-85851-14-8. Dostupné také z: http://skip.nkp.cz/
KeStazeni/ifla.pdf.
http://www.trenovanipameti.cz/index.php?lang=cz
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byly většinou AP v knihovnách. Byli to (podle
abecedy):
• Zdeňka Adlerová, Vyškov – Aktivizační programy – trénink paměti v prostředí knihoven;
• Mgr. Jaroslav Čech, Břeclav – Možnosti využití regionálního fondu pro trénování paměti
a podporu čtenářství ve veřejných knihovnách;
• Mgr. Klára Fialová (dnes Lukešová), Hradec
Králové – Trénování paměti jako součást CŽV3
ve veřejných knihovnách;
• PhDr. Helena Gajdušková, Vsetín – Zkušenosti
komunitní knihovny v práci se seniory;
• Mgr. Kamila Jonášová, Chomutov – Hrátky
s pamětí pro předškoláky a žáky 1. stupně ZŠ
v rámci knihovnických lekcí;
• Dagmar Kopřivová, Tišnov – Trénování paměti
seniorů v knihovnách;
• PhDr. Mgr. Jakub Pavlík, Kladno – Studium
latiny a paměť;
• Ing. Iva Pekníková, Litomyšl – Srovnání trénování paměti u různých věkových a zájmových
kategorií;
• Marie Pokorná, Vsetín – Cíle a vize práce se
seniory a ostatními cílovými skupinami při TP4
v komunitní knihovně ve Vsetíně;
• Jana Vejsadová, Havlíčkův Brod (není sice již
knihovnice, ale kurzy v knihovnách stále vede) –
Využití textu v kognitivním tréninku pro seniory
a zdravotně znevýhodněné;
• Jaroslav Volf, Kladno – Paměť a informační
hygiena.
Nastal tedy příhodný čas k přemýšlení, jak
získat pro K-TP větší vážnost a důvěryhod3)
4)

nost mezi knihovnickou veřejností, zejména
u vedoucích pracovníků knihoven. Jak lépe prosazovat trénink paměti do programů knihoven
v rámci akcí pro školy a celoživotního vzdělávání
a zúročit tak nemalé prostředky vložené do
vzdělání lektora.
Dobrou zprávou také bylo, že práce s pamětí
vyžaduje práci s textem a při lekcích je využíván
fond knihovny. Vzhledem k tomu se někteří účastníci již v průběhu absolvování kurzů trénování
paměti stávají registrovanými čtenáři příslušné
knihovny.
Proto byla v červnu roku 2011 ustavena v rámci
Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)
samostatná Sekce knihovníků - trenérů paměti.
V letech 2012-2016 uspořádali členové sekce
cca 4 500 kurzů/seminářů/besed/hrátek pro žáky,
studenty, seniory, maminky na rodičovské dovolené i širokou veřejnost, kterých se zúčastnilo
celkem (i opakovaně) cca 31 000 osob. Ke konci
roku 2016 měla naše sekce 48 členů.
ČSTPMJ byla v roce 1998 založena především k pořádání kurzů pro seniory jako prevence
Alzheimerovy choroby. Na knihovnické semináře však dnes přichází čím dál tím více mladých
lidí. Náplní našich lekcí se totiž stala také snaha
o zvýšení čtenářské gramotnosti u dětí a mládeže
s důrazem na schopnost koncentrace, slovní
zásobu a porozumění čtenému textu. Oblibu
si získávají také lekce pro studenty na téma
efektivní učení.
Všichni trenéři paměti, knihovníky nevyjímaje,

celoživotní vzdělávání
trénování paměti

Hrátky s pamětí v Hodoníně

Absolventi kurzu v Krnově
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musejí pro udržení platného certifikátu neustále
doplňovat své vzdělávání. Proto se účastníme
povinných seminářů, které dvakrát ročně pořádá
ČSTPMJ v Praze. Jednou ročně se také, s podporou Ministerstva kultury ČR a SKIP ČR, setkáváme v některé z knihoven na tradičních dílnách
K-TP, kde si vyměňujeme zkušenosti z praxe
a získáváme nové informace z oboru.
Vizitky členů sekce, výroční zprávy o naší
činnosti, fotogalerii, veselé historky „z natáčení“
a informace pro knihovny, kde dosud nepůsobí trenér paměti, naleznete na našich stránkách: http://
skip-treneri-pameti.webnode.cz/. Fotogalerie je
k dispozici na: http://skip-treneri-pameti.webnode.
cz/fotogalerie/.
Kontakt na autorku: adlerova@kkdvyskov.cz

Trénování paměti v Hradci Králové

Valná hromada? A co jako?
Kateřina Hubertová
Takové malé povídání o tom, co se taky děje
na regionální valné hromadě. Že to není jen
o stanovách a členských příspěvcích, že je to hodně o setkávání a komunikování, o sdílení všeho,
o zvídavosti a nových pohledech.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků
ČR, region Východní Čechy (SKIP 08) pořádá
svou valnou hromadu každý rok zhruba v půlce
března. I letos tomu bylo tak. Individuální členové SKIP i zástupci kolektivních členů se sešli
v úterý 14. března 2017 v sále Knihovny města
Hradce Králové, aby spolu probrali a zhodnotili
záležitosti jak spolkové, tak odborné knihovnické
a s knihovnami související. V dopoledním programovém bloku se tradičně zhodnotil rok minulý a probraly se aktivity roku stávajícího. Na
odpoledne byly naplánovány odborné přednášky.
1)

2)

Členská základna SKIP Východní Čechy momentálně čítá 94 individuálních členů a 83 kolektivních členů.
Již tradičním bodem programu východočeské
valné hromady se stalo regionální vyhodnocování celorepublikové akce Čtenář roku. SKIP ČR
začal v roce 2011 tradici oceňování nejlepších
čtenářů veřejných knihoven. V průběhu propagační kampaně Březen – měsíc čtenářů knihovny
pravidelně každý rok hledají své nejlepší čtenáře, aby je vyhlásily jako „čtenáře roku“.1 Cílem
této aktivity je posilovat společenský význam
a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven
nejvíce využívají. Knihovny nominují své nej…
čtenáře, vyhodnocení je dvoukolové: nejprve se
vybere vítěz regionální a ze všech regionálních
vítězů pak jeden celostátní. Vyhlášení celostátního vítěze je spojené s předáváním cen Magnesia
Litera.2 A kdože byl tím hledaným čtenářem roku
2017? Čtenářská babička!

Více se o jednotlivých ročnících (v letech 2011-2016) dozvíte na: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20160227.pdf.
http://www.magnesia-litera.cz
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Základním kritériem pro výběr letošního čtenáře roku byl počet výpůjček konkrétního čtenáře/uživatele za uplynulý rok, jak byl vykázán ve
výpůjčním systému. Každá přihlášená knihovna
si vedle tohoto základního kritéria mohla zvolit
podle potřeby ještě další hlediska pro výběr své
čtenářské babičky roku. Všechny krajské vítězky
získaly ceny od partnerů soutěže – společenskou
hru (Česko pro pamětníky) firmy Albi,3 předplatné časopisu Revue 50+4 a od SKIP 08 poukázky na nákup knih v knihkupectví Kanzelsberger.
Protože sponzoři věnovali ceny pro každého
zástupce kraje, stalo se, že v regionu SKIP 08,
který zastupuje kraje dva, a dokonce kousek třetího, mohly být oceněny babičky-čtenářky hned
dvě. A to za kraj Královéhradecký paní Stanislava
Berná, nominovaná Knihovnou Václava Čtvrtka
v Jičíně. A za kraj Pardubický paní Anna Kroulíková, nominovaná Městskou knihovnou Litomyšl. Gratulujeme!
Prostor dostaly i odborné přednášky. O Wikipedii a možnostech spolupráce knihoven hovořil
Vojtěch Veselý,5 člen sdružení Wikimedia Česká
3)
4)
5)
6)
7)

republika.6 Mnohojazyčnou webovou encyklopedii účastníkům představil jako partnera se stejnými uživateli a stejnými cíli. Wikipedie i knihovny
poskytují veřejnou službu a informace pro všechny bez bariér. Kdo by se o tématu chtěl dozvědět
více, může vyhledat články například v časopise
Čtenář.7 (Do vyhledávacího pole zadejte jednoduše Wikipedie.)
Tématem další a neméně zajímavé přednášky
byla Paměť národa. O projektu přednášela Mgr.
Magdaléna Benešová z organizace Post Bellum,
která vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků. Ostatně i knihovny jsou partnery této organizace. Pozn. red.: Bližší informace o projektu
naleznete v rubrice Zaujalo nás tohoto čísla
zpravodaje.
Poslední přednáška byla o tom, jaké akce
a aktivity se dějí v knihovnách. Z jak různých
a netypických oborů si lze pozvat lektora. Účastníci setkání si mohli odnést materiály s kontakty
na nejen regionální přednášející, které na doporučení knihovníků sesbírala ředitelka Městské
knihovny v Litomyšli Mgr. Jana Kroulíková.

http://www.albi.cz
http://www.seniorrevue.cz/
https://www.wikimedia.cz/web/U%C5%BEivatel:Vojt%C4%9Bch_Vesel%C3%BD
https://www.wikimedia.cz/web/Hlavn%C3%AD_strana
http://ctenar.svkkl.cz/

Jana Kroulíková a tipy na lektory

Magdaléna Benešová o Paměti národa

U NÁS • LÉTO 2017 41

Z DĚJIN KNIHOVNICTVÍ V NAŠEM KRAJI
Prezentace z akce najdete na webu SKIP 08
(http://skip.knihovnahk.cz/) a na webu Knihovny města Hradce Králové v oddíle Pro knihovníky
v sekci Materiály k využití (http://www.
knihovnahk.cz/pro-knihovniky/sluzby/materialy-k-vyuziti).
Jsem předsedkyně SKIP 08 Východní Čechy
a jsem přesvědčená o tom, že program akcí, který

pro všechny zájemce každým rokem připravujeme a pečlivě chystáme, je dobrý. Je hodně dobrý – zajímavý, rozmanitý a využitelný nejen ve
vašich knihovnách. Je prostě využitelný v životě.
Zvažte, jestli se taky nestát skipákem. Pro začátek zkuste přijít na některou akci nezávazně, jen
tak. Určitě vás nevyhodíme.
Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz

Osvědčená praxe aneb
Jak to klape v Jičíně
Dana Michlová, Helena Vejvarová 
a Lidmila Košťálová

knihovny byl rok 1998, kdy se knihovna stává
opět městským kulturním zařízením s názvem
Městská knihovna Jičín.
Letos to bude 122 let, kdy mohou občané JiV roce 2006 získává knihovna nové jméčína využívat služeb veřejné knihovny. V průbě- no. Za účasti dcery, vnuka a pravnuka Václava
hu let se název knihovny i její adresa několikrát Čtvrtka proběhlo její slavnostní přejmenování
změnily, ale základní funkce knihovny zůstala. na Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně.
Názvy knihovny
Dne 28. září 1895 byla otevřena Veřejná
lidová knihovna Akademické čtenářské jednoty, která při otevření čítala 1 598 svazků. Byla
umístěna v sokolovně a později ve Fortní ulici,
prvním knihovníkem byl Josef Fišera.
Fondy této knihovny se stávají v roce 1908
základem Městské veřejné knihovny města Jičína. Prvním placeným knihovníkem byl
jmenován Augustin Rachota. Městská veřejná
knihovna sídlila střídavě v sokolovně, obecní
spořitelně, zasedacím sále radnice.
Roku 1924 získává knihovna přízemní křídlo nově vystavěného Studentského domu, které
bylo navrženo přímo pro její potřeby. Studentský dům, projektovaný architektem Čeňkem
Musilem, je sídlem knihovny i v současné době.
Dodnes si na průčelí budovy můžeme přečíst její
tehdejší název - „Městská knihovna a čítárna“.
V roce 1951 se z městské knihovny stala
okresní lidová knihovna. Mezníkem v historii
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Střediskový systém na Jičínsku
Na přelomu 60. a 70. let se začaly vytvářet okresní centralizované systémy a v rámci
menších území vznikaly střediskové systémy.
Jednotnou soustavu knihoven podle zákona
z roku 1959 tvořily knihovny zřizované a řízené
ústředními orgány, národními výbory a jinými
státními orgány. Veřejné knihovny pracovaly se
samostatným finančním rozpočtem, který schvalovaly národní výbory. Své vlastní rozpočty
měly také vesnické knihovny s dobrovolnými
pracovníky; ti sami nakupovali a zpracovávali
knihy.
Střediskový systém byl ve Východočeském
kraji budován od roku 1969 na základě vydání dokumentu Zásady budování střediskových
knihoven vesnického typu ve Východočeském
kraji. Z materiálu o výsledcích a metodách činnosti knihoven v okrese Jičín, který byl předložen radě okresního národního výboru 1. srpna
1974, se dozvíme, že s budováním střediskové-
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ho systému bylo na Jičínsku započato už v roce
1966, kdy byly postupně pověřeny střediskovou
funkcí knihovny v Sobotce, Lázních Bělohradu a Libáni, střediskovou funkci vykonávaly
i stávající profesionální knihovny v Nové Pace
a Hořicích. V roce 1978 tak bylo v okrese Jičín
186 lidových knihoven a z nich 6 s profesionálními pracovníky (Jičín, Hořice, Nová
Paka, Sobotka, Lázně Bělohrad, Libáň). Finanční zajištění knihoven bylo nadále v rukou
městských a místních národních výborů současně s rozhodováním o umístění a vybavení
knihovny. Roku 1984 už v okrese pracovalo
158 knihoven, z toho 10 knihoven s profesionálním knihovníkem, které byly současně střediskovými knihovnami. Profesionální knihovnou se
v 70. letech staly také knihovny ve Vysokém
Veselí, Miletíně, Ostroměři a Kopidlně.
V roce 1990 bylo v okrese 129 místních
knihoven, okresní knihovna a 13 knihoven
s profesionálním knihovníkem.
Do konce roku 1997 v našem regionu ještě fungoval střediskový systém, ale vše se
připravovalo na transformaci. Pracovalo zde
101 místních knihoven, Okresní knihovna v Jičíně a 12 knihoven s profesionálními knihovnicemi (z toho 10 střediskových knihoven). Střediskové knihovny budovaly vlastní výměnný fond
a samy zajišťovaly metodické služby ve svém
obvodu.
Vznik centralizovaného systému a nový knihovní zákon
Všichni zúčastnění zástupci profesionálních
knihoven, kteří byli na poradě v roce 1997 seznámeni s nastávající transformací, se domluvili, že při současných úvazcích metodickou práci
na střediscích nechtějí vykonávat. Výsledkem
bylo rozhodnutí, že se jičínská knihovna stane
jedinou knihovnou, která bude zajišťovat výkon
regionálních funkcí; pracovní úvazky na bývalých střediscích byly upraveny pouze pro potřeby knihovny v dané obci. Financování knihoven
zajišťovaly městské a místní národní výbory.
Regionální funkce byly finančně zajištěny z roz-

počtu Okresního národního výboru v Jičíně.
V roce 2002 nastala další velká změna: začal platit nový knihovní zákon. Knihovny, které chtěly poskytovat knihovnické služby, se
musely zaregistrovat na MK ČR. Zákon stanovil povinnost zavést do každé knihovny veřejně přístupný internet. To bylo velké síto, které
zredukovalo početní stav knihoven ze 102 na
61 životaschopných. Rušení malých knihoven,
které neměly vhodné umístění a nevykazovaly
téměř žádnou činnost, nebylo vůbec jednoduché. S obecními úřady každé pracující knihovny
bylo nutné sepsat smlouvy o spolupráci, knihovníkům zase pomoci s vypracováním grantů na
získání výpočetní techniky.
Po přijetí nového knihovního zákona se stala
odpovědnou za plnění regionálních funkcí Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Financování bylo zabezpečeno v letech 2002-2004
ministerstvem kultury. Od roku 2005 je příspěvek na provoz poskytován krajským úřadem
prostřednictvím Studijní a vědecké knihovny
v Hradci Králové.
Výměnné fondy
Pověřená knihovna pracuje na základě
smlouvy uzavřené se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. S jednotlivými obecními úřady podepsala Městská knihovna v Jičíně smlouvy o poskytování regionálních funkcí.
Centralizovaný systém se osvědčil jako vhodný
nástupce střediskového systému. Jednou z nejvíce využívaných služeb systému je poskytování
výměnných souborů. Výměnný fond, který buduje jičínská knihovna, je průběžně a pravidelně
aktualizován. Po zrušení střediskového systému
byly výměnné fondy jednotlivých končících
středisek začleněny do jejich vlastního fondu.
V jičínské knihovně nebylo budování výměnného fondu po transformaci přerušeno; jeho doplňování je poslední roky převážně financováno z prostředků získaných na základě smlouvy
o poskytnutí dotace nebo darovací smlouvy na
nákup knih do výměnného fondu od obecních
úřadů. Díky sdružování prostředků na nákup se
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Z DĚJIN KNIHOVNICTVÍ V NAŠEM KRAJI
do knihovny ročně dostane více nových svazků
s podstatně nižšími náklady. To poskytuje čtenářům aktuálnější fond, protože prostředky malých
obcí neumožňují požadovanou obměnu fondu
v takové výši, jakou poskytují výměnné fondy.
Zajištění rozvozu souborů je realizováno minimálně dvakrát ročně. Složení souboru mohou
knihovníci a knihovnice ovlivňovat svými požadavky. Každým rokem se zvyšuje počet osobních návštěv knihovníků v pověřené knihovně.
Přijedou třeba i pro jedinou knihu, aby uspokojili přání čtenáře, nebo odebírají soubory vícekrát
za rok a využívají služeb obecních úřadů nebo
vlastních aut.
Další metodická pomoc
Zcela běžnou metodickou prací je provádění revizí a aktualizací vlastních fondů malých
knihoven. Součástí práce metodiček je pomoc
při tvorbě webu malých knihoven a pomoc
obecním úřadům s vyplněním žádostí o grant.
Ačkoliv je v okrese Jičín obsluhováno
76 knihoven, metodičky se dobře s každou knihovnicí či knihovníkem znají a také spolupracují
s vedením obcí. Pomohou obcím s případnými
problémy radou nebo kontaktem na náležitou
osobu. Sledují obce i z ostatních hledisek, především skladbu obyvatel. Mohou tak dobře odhadnout čtenářské potřeby.
V rámci okresu od roku 2008 naše knihovny
spolupracují i prostřednictvím elektronického
regionálního knihovnického systému. Na knihovní systém Verbis Knihovny Václava Čtvrtka
v Jičíně je napojeno 37 malých knihoven. Jedenáct knihoven pracuje přes vzdálenou plochu
s připojením k serveru jičínské knihovny, ostatní pracují v systému E-Verbis, který je součástí
katalogu Portaro.
V oblasti vzdělávání jsou každoročně pořádány zájezdy po knihovnách regionu, setkání
knihovníků, tematické zájezdy. (V loňském
roce knihovnice navštívily například i Knihovnu
Václava Havla v Praze.)
Na webových stránkách pověřené knihovny
v sekci Informace pro knihovny jsou k dispozici
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důležité odkazy, dokumenty a informace o uskutečněných i připravovaných vzdělávacích akcích
a dalších aktivitách.
Jsme přesvědčené, že tento systém je ekonomický, snadno kontrolovatelný, a hlavně vyhovuje malým knihovnám a jejich čtenářům.

KDO JE
formační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2015, roč. 25, č. 4, s. 11-14 [cit.
2017-04-06]. ISSN 0862-9366. Dostupné také
z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20150408.pdf.
• SOUČKOVÁ, Alena. Pověřené knihov-

ny Královéhradeckého kraje se představují.
U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 2003, roč. 13,
č. 1, s. 7-9 [cit. 2017-04-06]. ISSN 0862-9366.
Dostupné také z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/117.pdf.

Knihovníci před budovou Knihovny Václava Havla

Exkurze knihovníků okresu Jičín v Knihovně
Václava Havla

Kontakt na autorky: michlova@knihovna.jicin.
cz, vejvarova@knihovna.jicin.cz
Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/
Zdroje:
• GRUNDMANNOVÁ, Lidmila. Centralizovaný knihovnický systém v okrese Jičín: návrh
modelu a postup jeho realizace. Praha, 1984.
Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra vědeckých informací
a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Dagmar Mertová.
• KOŠŤÁLOVÁ, Lidmila a Dana MICHLOVÁ.
Představuje se Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj
Královéhradeckého kraje [online]. 2008, roč.
18, č. 1, s. 4-7 [cit. 2017-04-06]. ISSN 08629366. Dostupné také z: http://www.svkhk.cz/
SVKHK/u-nas-pdf_archiv/895.pdf.
• MICHLOVÁ, Dana. 21. století a výměnné
soubory. Region Jičínsko. U nás: knihovnicko informační zpravodaj Královéhradeckého
kraje [online]. 2004, roč. 14, č. 4, s. 19-20 [cit.
2017-04-06]. ISSN 0862-9366. Dostupné také
z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/471.pdf.
• MICHLOVÁ, Dana a Lenka KNAPOVÁ.
Regionální oddělení Knihovny V. Čtvrtka
v Jičíně se představuje. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého
kraje [online]. 2010, roč. 20, č. 2, s. 15-18 [cit.
2017-04-06]. ISSN 0862-9366. Dostupné také
z: http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/1168.pdf.
• MICHLOVÁ, Dana a Alena POSPÍŠILOVÁ.
Bez metodiky to nejde. U nás: knihovnicko-in-

Bc. Klára Havlová (1989)
Vanda Vaníčková

knihoven a neřídit věci jen z kanceláře. A když
už se někam vydá, většinou nejde o „pohodový
Vzletné označení „aktivní mládí“ v případě výlet“, ale náročnou práci.
Kláry Havlové, metodičky z Městské knihovny
v Náchodě, platí dvojnásobně. Kromě činoro- Když vyjedete, z čeho máte v knihovnách radých knihovnických aktivit se věnuje zajímavým dost?
projektům i ve volném čase. Stojí například za
Knihovníci jsou různí, někteří jsou nadšení,
některými akcemi v Novém Městě nad Metují. jiné práce v knihovně baví, ale už je na nich
Organizuje letní přednášková setkání se zajíma- vidět určitá stereotypnost spojená s počtem odvými osobnostmi nebo charitativní ples.
sloužených let. Radost určitě udělá i setkání se
zřizovatelem, který ví, že knihovna má smysl.
V roce 2017 jsme se rozhodli zpovídat meto- V neposlední řadě mám dobrý pocit ze spoludičky v našem kraji. Začneme tedy rovnou práce s kolegyní Martou (pozn.: Marta Lelková,
u vaší práce – jak ji vnímáte?
členka redakční rady U nás); nebojíme se dělat
Práce metodika je velice různorodá, a to mě věci jinak a jsme relativně akční. Co mi opačna ní baví. Metodik se nikdy nenudí, protože ně radost nedělá, je „jednání s blbcem“. Když
aby jeho práce měla smysl, musí často jezdit do je takový člověk už předem zarytě přesvědčený
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o své jediné pravdě a tvrdohlavě si odmítá připustit náhled z jiné strany, je to složité.
Je dobře, že děláte práci s radostí. Nadšení je
cennou motivací i pro knihovníky.
Určitě, mnohdy je jejich největší motivací právě to, že vidí ve své práci užitek. Užitek
pro děti, seniory a další obyvatele vesnice, kde
knihovna často zachraňuje kulturní složku. Finanční stránka knihovnictví se za motivaci brát
příliš nedá.
A jaká byla vaše motivace pro knihovnictví?
Poměrně zábavná. Když jsem byla u přijímacích zkoušek na bohemistiku, byly tam samé
holky. Už v tu chvíli jsem si řekla, že tohle nechci, takže jsem si pak vybrala obor informační
studia a knihovnictví na Univerzitě Karlově,
kde bylo kluků podstatně víc. Původně jsem ale
neměla jasnou představu, co především informační studia obnášejí.

nad Metují a okolí. Letos proběhne už 27. ročník plný odborných přednášek, diskusí, koncertů a divadelních představení. (Pozn.: webová
stránka akce: www.akademicketydny.cz.) Dále
pomáhám organizovat charitativní ples v Novém Městě nad Metují. Když už ale nějaký volný čas zbyde, ráda se s manželem vydávám na
výlety do přírody.
A co četba?
Z důvodu nedostatku času jsem spíše knihovník nečtenář. Když už si ale na knihu čas
udělám, mám ráda životní příběhy a literaturu
k zamyšlení. V poslední době mě zaujala kniha
Vango, kterou napsal Timothée de Fombelle.
Časově je zasazená do meziválečného období.
Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz
Kontakt na dotazovanou: havlova@mknachod.cz
Web knihovny: http://www.mknachod.cz/

Studijní cestu známe, a co ta přímo do náchodské knihovny?
To byla v roce 2012 víceméně náhoda. Neměla jsem ještě hotové státnice, a abych získala
praxi v oboru, napsala jsem do knihovny, zda
nehledají brigádníky nebo příležitostnou výpomoc. Nečekaně mi byl nabídnut poloviční úvazek s příslibem, že budu zaměstnaná naplno.
Čemu se věnujete ve volném čase?
Příliš ho není, protože se angažuji ještě ve
dvou neziskových organizacích. Jednou jsou
Akademické týdny, což je vícedenní kulturně-vzdělávací akce, která probíhá v Novém Městě

Do čísla přispěli:

Na akci Náchodské flerování Klára Havlová návštěvníkům točila pivo

Upozornění redakce
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dovolujeme
si vás upozornit, že v minulém čísle zpravodaje
článku Knihovna Jičínska sídlí v Úhlejově se objevily chybné údaje, jež nyní uvádíme na pravou
míru. Knihovnice v Úhlejově se jmenuje Daniela
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Výjezdní setkání redakční rady
zpravodaje U nás v roce 2008 a 2017

Valentová, paní Božena Munzarová byla její
předchůdkyně (vedla knihovnu do roku 2006).
Titul pro nejlepší Knihovnu Jičínska převzala
společně se současnou knihovnicí starostka obce
Lenka Šedivá. Všem uvedeným se omlouváme.

Zdeňka Adlerová – Sekce knihovníků - trenérů paměti SKIP a Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově,
PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. – Katedra germanistiky a Labyrint věd(ění) Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, Bc. Vladimíra Buchtová – SVK v Hradci Králové, Mgr. Martina
Dašková – Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého, Lubomír Douděra – Hradecký
deník, Markéta Dubnová – Knihovna města Hradce Králové, pobočka Kukleny, Mgr. Bohdana
Hladíková – SVK v Hradci Králové, Mgr. Zuzana Hloušková – nakladatelství Fortna, Mgr. Hana
Hornychová – SVK v Hradci Králové, Bc. Kateřina Hubertová – SKIP 08 Východní Čechy
a Knihovna města Hradce Králové, MgA. Michal Indrák, Ph.D. – Moravská zemská knihovna
v Brně, Mgr. Lucie Jirků – SVK v Hradci Králové, Bc. Iveta Juranová – Lékařská fakulta Univerzity
Karlovy v Hradci Králové, Mgr. Lidmila Košťálová – dříve Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Jana
Křížová – Knihovna Akademie věd ČR, Mgr. Zuzana Kvašová – Národní knihovna ČR, Jitka Kyclová
– Krajská knihovna v Pardubicích, Monika Malá – Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem,
Mgr. Markéta Maršíková – Městská knihovna Egona Hostovského v Hronově, Dana Michlová
– Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Mgr. Andrea Součková – SVK v Hradci Králové, Mgr.
Jarmila Sulovská – Katedra českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní
a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Mgr. Ivana Šlapáková – Knihovna Akademie věd
ČR, Mgr. Vanda Vaníčková – Univerzita Palackého v Olomouci, Helena Vejvarová – Knihovna
Václava Čtvrtka v Jičíně, Bc. Lada Všetičková, DiS. – Městská knihovna Nové Město nad Metují,
Mgr. et Bc. Jana Žárská – Místní knihovna v Černilově.

