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Andrea Součková

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
v minulém čísle zpravodaje U nás jste se měli 

možnost dozvědět o aktuální roční krajské kam-
pani a souvisejících aktivitách Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové. Rubrika „Naše téma“ 
přinesla úvod do problematiky elektronických 
zdrojů a služeb knihovnám. Toto téma kampaně 
je zatím poslední opírající se o Koncepci kniho-
ven Královéhradeckého kraje na léta 2014–2018,  
a tak nastal čas zamyslet se nad tvorbou dalšího 
strategického materiálu. Ke konci loňského roku 
vznikla pracovní skupina, která se přípravou nové 
krajské koncepce zabývá. Na jejím vývoji se po-
dílejí nejen pracovníci Studijní a vědecké knihov-
ny v Hradci Králové, ale i zástupci městských  
a specializovaných knihoven v kraji. Všem patří 
velký dík, že si našli čas a dostatek energie na to, 
aby se věnovali takto nelehkému úkolu. Prozatím 
vám nemohu prozradit nic konkrétního, koho 
však zajímá více, nalistujte si rubriku „Stalo se“ 
aktuálního čísla zpravodaje. 

Nad významem, současnou a budoucí rolí 
knihoven se zamyslí i účastníci diskusního pane-
lu „Knihovna – věc veřejná“, který se uskuteční 
13. června 2018 v prostorách Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové. Za projektem stojí 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
ČR a Sdružení knihoven ČR. Podobné diskusní 
panely proběhnou ve všech krajích ČR pod zášti-
tou Ministerstva kultury ČR, Asociace krajů ČR, 
Spolku pro obnovu venkova a Svazu měst a obcí 
ČR. Akce je určena pro představitele státní správy 
i samosprávy, knihovníky, informační specialisty 
a všechny ty, které budoucnost knihoven zajímá.  
V době, kdy článek zpracovávám, je diskuse dale-
ko před námi, v době, kdy vyjde, bude již setkání 
za námi. Podaří se panelistům nalézt odpovědi na 
nesnadné otázky, jež jim budou kladeny? Poskyt-
ne setkání konkrétní závěry? Reportáž přineseme  
v dalším čísle U nás. Lze tedy konstatovat, že rok 

2018 je pro náš obor v určitém smyslu významný, 
neboť úvahy nad dalším směrováním knihoven 
prostupují nejen knihovnami v Královéhradeckém 
kraji, ale v celé ČR. 

Nad čím však není třeba nijak dlouze diskuto-
vat, je nařízení o ochraně osobních údajů (zkratka 
GDPR). Pro knihovny je závazné a zásadním 
způsobem ovlivňuje jejich činnost. Zabýváme se 
jím samozřejmě i ve Studijní a vědecké knihov-
ně v Hradci Králové, v rámci oddělení služeb 
knihovnám jsme byli nuceni zvážit některé pro-
cesy. Nařízení má přirozeně vliv i na vydávání 
zpravodaje U nás a činnost redakční rady, zejména  
v oblasti nakládání s fotografiemi jak v tištěné, tak 
v elektronické verzi na webu. 

Další novinkou, která se týká zpravodaje U nás, 
a dovolím si na ni upozornit, je rubrika „Trocha 
odbornosti“, již jsme se po delší době v rámci 
redakční rady rozhodli znovu oživit. Rubrika bude 
využívána pro příspěvky odbornějšího charakteru, 
často důležité z hlediska celostátního. 

Určitě jste také zaznamenali rubriku „Poklady 
knihovních fondů“, kterou jsme před nedávnem 
zavedli pro knihovny, které se chtějí pochlu-
bit, jaké perly skrývají ve svých fondech. Paní  
Mgr. Martina Opršalová Dašková se s námi po-
dělí o významné staré tisky, kterými disponuje 
Biskupská knihovna v Hradci Králové. A aktuál-
ním číslem rozhodně nekončíme, bude se jednat  
o sérii několika článků… Pokud i vy máte nějaké 
skvosty ve svých fondech a chcete nám o nich 
sdělit více, kontaktujte nás přes https://www.
svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Vase-

-navrhy-na-clanky.aspx. 

Zkrátka, ať už jste milovníci diskusí, nebo „jen“ 
přívrženci knihoven, máte se na co těšit… Nyní 
ale už nezbývá než popřát příjemné chvilky nad 
čtením našeho zpravodaje, a jelikož se blíží doba 
prázdnin, i pěkné prožití letních dnů a vašich 
dovolených…
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Knihovna na Lipí 
se znovu nadechla

Zuzana Jindrová

18. 10. 2017 v 18 hodin byla za přítomnosti 
početných zástupců města Náchoda a přibližně  
50 lipských občanů po celkové rekonstrukci 
slavnostně otevřena budova bývalé školy na Lipí. 
Všichni ,,Lipáci“, kterým není lhostejná vůně 
potištěného papíru a kteří milují šustot obrace-
ných stránek, dostali ten den krásný dárek. Jejich 
knihovna, která se v této budově nachází již od 
počátku minulého století, se pyšní novou střechou, 
fasádou, rozvody elektřiny i topením, je zateplena, 
má nové toalety, nová okna. A nejen to. Díky 
vstřícnému postoji náchodské radnice se našly 
peníze i na nový nábytek a linoleum!

Aby však tato rekonstrukce vůbec mohla pro-
běhnout, museli ruku k dílu přiložit dobrovolníci – 
především z řad lipských hasičů, a nejen jich. 
Všechny vyjmenovat je bohužel nemožné. Ve 
velmi krátkém čase bylo třeba najít prostory, kam 
by se daly umístit věci z hasičského skladu, který 
se nacházel v bývalé tělocvičně (nově víceúčelové 
místnosti). 28. 11. 2016 jsme se vše dozvěděli  
a do ledna muselo být vystěhováno nejen přízemí, 
ale i knihovna v prvním patře (přes 2 500 knih!!!) 
a skládek s ,,fundusem“ na Stínání kohoutů  
a všemi věcmi na dětské a mikulášské dny. V zimě, 
a těsně před Vánocemi…!!! Skladovalo se všude 
možně. Po půdách, garážích, na Lipí i v Náchodě. 
Například lipská opona byla schována u pana 
Stanislava Špačka, čp. 120. Nejvíce materiálu 
skončilo u Mildy a Mirky Müllerových, čp. 38, 
kterým tímto všichni děkujeme, neboť jejich dům 
a garáž stojí hned naproti bývalé škole a nemuselo 
se přenášet moc daleko. Pak nastoupila firma, 
zrekonstruovala přízemí a stěhovalo se shora 
dolů a pak zase zdola nahoru… Bylo to náročné, 
ale výsledek stojí za to! Velmi pomohla naše 

„mateřská“ náchodská knihovna, jejíž jsme jako 
pobočka součástí. Nejen se stěhováním knih. Paní 
ředitelka Mgr. Ivana Votavová lobbovala na ná-

chodské radnici a připravila půdu pro financování 
vybavení knihovny. Bc. Klára Havlová nakreslila 
a na počítači zpracovala podobu nového interiéru. 
Na chvíli byla nejen knihovnicí, architektkou, 
ale dokonce i „stěhovákem“, šéfem montérů  
a montérem nábytku v jedné osobě. (Kdo se 
někdy pokoušel sestavit nábytek „z krabice“, ví,  
o čem je řeč.) V závěrečné fázi proměny společně  
s kolegyní Bc. Adélou Vlachovou vybrala, navezla  
a srovnala nové knihy do regálů. A aby toho 
nebylo málo, musela mne naučit pracovat s počí-
tačovým programem. Nově budeme totiž napojeni 
na náchodský systém výpůjček. 

Zabrousíme-li trochu do historie, tak první boha-
tou knihovnu na Lipí měl nejspíše Spolek národní 
jednoty severočeské. Počátkem 20. století zakoupila 
obec domek čp. 93 a své místo v něm našla právě 
knihovna. Když se koncem 50. let začala stavět 
nová lipská škola, přestěhovaly se všechny regály 
s knihami přechodně do školního domku čp. 15. 
Znovu otevřena byla ve školním roce 1966/1967 
za působení pana učitele Kuldy v budově nové 
školy. Knihovníkem se stal Radoš Jindra, učitel 
ze Základní školy Julia Fučíka v Náchodě (před  
r. 1948 a po r. 1989 T. G. Masaryka), bytem Lipí 
40, který přebíral knihy zapsané do seznamu panem 
Šafářem z Chodynky. Ve školním roce 1973/1974 
ho vystřídala paní Jana Grulichová, čp. 33, a po její 
smrti manžel Jaroslav Grulich. V roce 1975 byla 
škola uzavřena a knihovna se z malé místnosti pod 
schody přestěhovala do bývalé učebny v 1. patře. 
V r. 1985 se Lipí stalo příměstskou částí Náchoda 
a lipská knihovna součástí knihovny v Náchodě. 
Díky tomu je velmi dobře zásobena novými kniha-
mi. Od r. 1999 je knihovnicí Zuzana Jindrová, čp. 
40. Další větší změnou prošla knihovna v období 
mezi červencem 2005 a březnem 2006. Vyklidilo  
a vyhodilo se množství nepořádku, vymalovalo se 
a místnost byla přepažena sádrokartonovou příčkou. 
Díky tomu bylo možné prostory v zimě konečně 
trochu vytopit a vzniklo zázemí pro šatnu lipských 

Původní oddělení pro děti

fotbalistů a od letošního roku i pro posilovnu. Na 
linoleum došlo až v březnu r. 2008.

V současné době knihovnu ročně navštíví 
kolem 30–40 čtenářů, kteří uskuteční přibližně 
300 návštěv. Otevřeno bývá asi 30 dnů v roce,  
2 hodiny týdně, a to včetně velkých prázdnin. 
Pokud je třeba, rozvážím knihy až do domů, což 
oceňují především starší čtenáři. Výpůjček pro-
vedu za rok kolem 800. Naší velkou chloubou je 
dětský den, Stínání kohouta a mikulášská nadílka. 

Tyto akce spolupořádá lipská knihovna společně 
se spolkem Lipový list a místním sborem dobro-
volných hasičů a pravidelně se jich během celého 
roku zúčastní kolem tisícovky dětí a dospělých.

Tak držte lipské knihovně palce! V červnu 
2018 bude znovu otevřena.

Zdroj: kroniky obcí Lipí a Jizbice

Kontakt na autorku: zuzajindrova@seznam.cz

Původní prostory knihovny na lipí

Dobré rozhodnutí v obci Dobré

Ester Horáková

Obec Dobré i se svou knihovnou, kterou 
vám chci představit, leží v okrese Rychnov nad 
Kněžnou, v podhůří Orlických hor. Ještě to nejsou 
tak úplně hory, ale cestou tam stoupáte stále výš  
a výš. Pro úplnost informací – obec Dobré se sklá-
dá z pěti částí a z toho čtyři mají vlastní knihovny. 

Jsou sice malé, ale jsou. Dohromady v obci bydlí 
asi 820 obyvatel.

Název obce může mít více vysvětlení. Jedním 
z nich je pověst, kterou sepsal farář v Liberku, 
rodem z Rovenských Šedivin, jenž svého času  
v Dobrém kaplanoval. Pověst vypravuje o třech 
rybnících v Dobrém. Jeden z těchto rybníčků, 
nyní již zaniklý, se podobal spíše studni. Dvě 
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sestry, Dorotka a Zuzanka, v něm máchaly prádlo. 
Zuzance uvázla ve vodě zástěra. Se zástěrou byl 
dle pověsti vytažen z vody zvon, který má podnes 
jméno Zuzana. Sběhli se lidé a velmi se divili.
Zuzana prý řekla: „Však tu bude jednou dobrý,” 
míníc ovšem zvon. Od té doby se říká celé vsi 

„Dobré”. Poté byl prý onen zvon přenesen do 
kostela v Jankově, po zpustošení vsi do dřevěného 
kostela v Dobrém a odtud se dostal na věž kostela 
nynějšího.1

Paní knihovnice Bohuslava Zajícová, za kterou 
jsem se vydala, byla s kulturou v obci spojena 
vždycky. Dlouhé roky byla členkou kulturní 
komise, se kterou navštěvovala doma jubilanty. 
Byla také neoddělitelně spjata s obecními akcemi, 
jako jsou vítání občánků, svatby, vítání prvňáčků  
a podobně. Její prací bylo dát dohromady program 
a samozřejmě být u toho a organizovat. Při těchto 
aktivitách pro obec se ještě stala přibližně v roce 
2003 knihovnicí. 

Knihovnickou pouť začala nejprve na faře, kde 
kdysi knihovna sídlila. Nebylo to moc šťastné 
řešení, protože, jak vzpomíná, tam byly myši  
a vlhko. Po revizi knihovního fondu se knížky už 
do fary nevrátily a knihovna se přestěhovala na 
bývalý obecní úřad. Prostory byly sice v přízemí, 
ale také tam bylo vlhko stejně jako na faře a knihy 
tím docela trpěly. Proto když obec rušila jeden 
obecní byt, napadlo pana starostu přestěhovat 
knihovnu tam. Je to v centru obce, přímo vedle 
obchodu a pošty. Tři krásné zkosené místnosti, 
kuchyň, toaleta s koupelnou. Jediná vada na 
kráse je příkré schodiště, na kterém si musíte dát 
pozor, když se začtete do citátů zavěšených na 
stěnách. Jeden mě zaujal, možná i kvůli letošnímu 
100. výročí založení Československé republiky.  
T. G. Masaryk řekl: „Kniha je nejlepším přítelem. 
Jsme knihami spojeni s duchem všech národů  
a dob.“ Když vejdete do prostor knihovny, uvidíte 
první místnost, ve které jsou uloženy knihy patřící 
obci. Ve druhé jsou umístěny regály s výměnným 
fondem a se stolkem pro paní knihovnici. Třetí 
místnost může sloužit ke čtení nebo posezení  
u kávičky, kterou vám paní Zajícová ráda uvaří.  

I já jsem si jednu u povídání v knihovně dala. 
Člověk by řekl, že taková krásná knihovna 

bude bez větších problémů, ale při povídání si 
paní Zajícová posteskla, jak těžké je dnes konku-
rovat s knihami všem nabídkám a lákadlům doby. 
V minulých letech pořádala čtení pro děti, besedy 
a jiné akce, dnes na čtení pro děti přijdou tak 
dva tři malí čtenáři. Přesto se snaží být k dispo-
zici každému, kdo má zájem. Přes zimu nabídla 
útočiště maminkám, které se scházely v kuchyni. 
Někdy něco vyráběly, někdy jen povídaly. S jarem  
a s blížícími se pracemi na zahradách jejich 
návštěvy začaly řídnout. Jelikož v obci je školka  
i devítiletá základní škola, snaží se paní knihov-
nice podchytit děti už v raném věku. Knihovnu 
navštěvuje paní učitelka s předškoláky a také 
děti z první a druhé třídy. Na druhém stupni mají 
svoji školní knihovnu, a proto do obecní knihovny 
zavítá jen málokterý starší žáček.

Paní Zajícovou i přes všechny překážky práce 
baví. Pochvaluje si velmi dobrou spolupráci  
s knihovnou v Dobrušce. Říká, že kdykoliv coko-
liv potřebuje, neváhá se optat, nebo do Dobrušky 
přímo zajede, vždyť to má jen kousek. Také  
s úsměvem dodává: „Kdo ví, co bude dál. Vždyť 
po podzimních volbách do zastupitelstva může 
být vše jinak.“

A mně už jen zbývá popřát nejen paní knihov-
nici, ale celé knihovně – ať jsou to jen DOBRé 
změny.

Kontakt na autorku: podbrezi.knihovna@seznam.cz

1) Obec Dobré [online]. c2018 [cit. 2018-04-14]. Dostupné z: http://www.obecdobre.cz/

Paní knihovnice se čtenáři

Možnosti využití e-knih 
v knihovnách

Jiří Pavlík

Nejrozšířenější platformou pro půjčování 
e-knih v knihovnách ČR je eReading.cz. Tato 
platforma je nyní využívána v 7 krajských  
a 95 městských a obecních knihovnách. Obsa-
huje také e-knihy ve slovenštině a na Slovensku 
ji využívají 3 knihovny. Na eReading.cz je  
k dispozici přes 5 000 titulů e-knih od více než 
150 nakladatelů. Měsíčně zde proběhne 2 000 až  
2 500 výpůjček. V letech 2014 až 2017 to bylo přes  
28 000 výpůjček. Od roku 2017 je půjčování 
e-knih u eReading.cz dostupné výhradně pro čte-
náře knihoven. Koncoví čtenáři mohou u eRea-
ding.cz e-knihy nakupovat. Na konci roku 2018 
zde má být k dispozici 9 000 titulů pro půjčování  
v knihovnách.

Půjčování e-knih od eReading.cz je integrová-
no do knihovních systémů. Podporují ho knihovní 
systémy Aleph, ARL, Verbis/Portaro, Clavius/
Carmen, Tritius a Koha/VuFind. Knihovna nasta-
vuje, kolik současných výpůjček čtenář může mít. 
Například v Krajské knihovně Františka Bartoše 
ve Zlíně mohou mít čtenáři současně 2 výpůjčky, 
v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budě-
jovicích 4 výpůjčky a v Knihovně Jiřího Mahena 
v Brně 5 výpůjček. V Královéhradeckém kraji 
výpůjčky eReading.cz nabízí například Knihovna 
města Hradce Králové, Městská knihovna Slavoj 
ve Dvoře Králové nad Labem, Městská knihovna 
Trutnov nebo Městská knihovna Kostelec nad 
Orlicí.

Výpůjčka e-knihy je na 31 dní, po vypršení 
této doby je kniha automaticky vrácena. Čtenář 
si stejnou e-knihu může půjčit znovu nebo si 
může půjčit jinou. Po vypůjčení v katalogu si ji 
čtenář stáhne v aplikaci eReading.cz. Při stažení 
je potřeba mít připojení k internetu, při čtení již 
připojení k internetu není nutné. Aplikaci eRea-
ding.cz je možné nainstalovat na iPady, iPhony, 

iPody touch s operačním systémem iOS, tablety 
nebo chytré telefony se systémem Android. Apli-
kaci je možné nainstalovat také na několik čteček  
s elektronickým inkoustem a systémem Android.

Před půjčováním e-knih eReading.cz musí 
čtenář provést registraci v knihovně a u eRea- 
ding.cz. V obou případech je nutné uvést stejnou  
e-mailovou adresu. E-knihy eReading.cz si čte-
nář může půjčovat ve více knihovnách. V tomto 
případě je výhodou, pokud knihovna podporuje 
přihlašování účtem mojeID a čtenář tak ve všech 
knihovnách může pro přihlášení v OPAC použít 
stejné přihlašovací jméno a heslo. Přihlašování 
účtem mojeID podporují například Jihočeská vě-
decká knihovna v Českých Budějovicích, Krajská 
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Knihovna 
Jiřího Mahena v Brně, Krajská vědecká knihovna 
v Liberci, Městská knihovna Tábor nebo Městská 
knihovna Kutná Hora. Registrace u eReading.cz 
se provádí online. Registraci online s online 
platbou registračního poplatku nabízí i Krajská 
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Online re-
gistraci s platbou registračního poplatku na účet 
knihovny, kdy registrace zabere několik dní, ale 
není nutná fyzická návštěva čtenáře v knihovně, 
nabízejí Městská knihovna Tábor, Krajská vě-
decká knihovna v Liberci nebo Moravskoslezská 
vědecká knihovna v Ostravě. 

Půjčení e-knihy poskytované eReading.cz je 
samoobslužné, nezávislé na otevírací době knihov-
ny. Čtenáři si e-knihy mohou půjčovat 24 hodin 
denně 7 dní v týdnu odkudkoli při připojení na 
internet. Postup vypůjčení s přihlášením v OPACu, 
vyhledáním titulu v katalogu, vypůjčením v katalo-
gu a stažením vypůjčené e-knihy v aplikaci eRea-
ding.cz popisují návody připravované knihovnami 
pro jejich čtenáře. Jeden z nejpovedenějších ná-
vodů připravila Knihovna Jiřího Mahena v Brně: 
http://www.kjm.cz/e-knihy-postup.

Při vypůjčení zajišťuje zabezpečení e-knihy 
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aplikace eReading.cz. Čtenář nemá přístup  
k souboru e-knihy, která je interně ve formátu 
ePub. Aplikace zajišťuje automatické vrácení  
e-knihy po vypršení výpůjční doby 31 dní  
a zabezpečuje, že nedochází k pirátskému šíření  
e-knihy, které by bylo v rozporu s autorskými 
právy a poškozovalo by autory a nakladatele.

Přehled knihoven, které nabízejí výpůjčky 
e-knih na platformě eReading.cz, je uveden 
na stránce https://sites.google.com/site/ekni-
hyproknihovny/home/ereading-cz. Zde je také  
k dispozici přehled nakladatelů, kteří výpůjčky 
e-knih u eReading.cz nabízejí, dále informace  
k aplikacím eReading.cz a podrobnosti ke čtečkám 
s elektronickým inkoustem, na které lze aplikaci 
eReading.cz nainstalovat a následně ji používat.

Společné propagaci výpůjček e-knih v knihov-
nách je věnována facebooková skupina E-knihy 
v knihovnách: https://www.facebook.com/
groups/1618031385143420/. Kromě toho knihov-
ny tuto službu propagují na svých webových 
stránkách, na sociálních sítích Facebook, Twi-
tter, Instagram… K propagaci používají také 
tištěné materiály, umístěné v prostorách knihoven  
i mimo ně.

Na stránce Půjčování e-knih v knihovnách 
v rámci portálu elektronicke-knihy.info Karla 
Běhounka – https://www.elektronicke-knihy.
info/tritius/index.php – jsou uvedeny odkazy na 
několik zajímavých přehledů k výpůjčkám e-knih 
na platformě eReading.cz. Jednak je to aktuální 
počet dostupných titulů, dále pak novinky, nejlépe 
hodnocené tituly podle Databazeknih.cz a přehled 
titulů s blížícím se koncem exspirace licence 
dostupnosti u eReading.cz. Novinky jsou zpří-
stupňovány formou facebookové stránky: https://
www.facebook.com/pujcovani.eknih/.

Náklady na výpůjčku jedné e-knihy od eRea-
ding.cz činí pro knihovnu 49 Kč s DPH, případně 
může být cena výpůjčky nulová, pokud se jedná  
o titul dostupný u eReading.cz zdarma. Mezi roky 
2015 a 2016 došlo k poklesu výpůjček tištěných 
knih v knihovnách v České republice o 1,8 mili-
onu. Ve stejném období proběhlo v knihovnách 
v ČR 49,5 tisíce výpůjček e-knih. Jak ukazuje 

půjčování v knihovnách v Německu, potenciál vý-
půjček e-knih v knihovnách v ČR je ovšem kolem  
2,6 milionu výpůjček ročně; nárůst počtu výpůj-
ček e-knih může tedy více než nahradit pokles 
počtu výpůjček tištěných knih. Jihočeská vědecká 
knihovna v Českých Budějovicích je připravena 
vyladěním propagace půjčování e-knih, vhodným 
nastavením akvizičního rozpočtu, spoluprací na 
vývoji služby s dodavateli e-knih a dodavatelem 
knihovního systému, navyšováním počtu výpůjček 
e-knih plně kompenzovat pokles počtu výpůjček 
tištěných knih. Bude velmi zajímavé sledovat, 
zda se knihovně, která je průkopníkem v oblasti 
půjčování e-knih, podaří tohoto cíle dosáhnout již 
v letošním roce. 

V nabídce eReading.cz pro půjčování e-knih 
v knihovnách je především beletrie. Nabídku 
e-knih pro knihovny od eReading.cz doplňují 
platformy Flexibooks, Levná knihovna, Pablikado, 
Publi, EBSCO eBooks, ProQuest Ebook Central, 
BOOKPORT. Uvedené platformy se zaměřují na 
odborné tituly, multimediální e-knihy a e-learning 
a na pokročilou práci s textem jako poznámky, 
podtrhávání, označování, záložky, citování; 
umějí nabídnout neomezený přístup k více než 
4 000 titulům e-knih v češtině za jeden měsíční 
nebo roční poplatek; spolu s e-knihami v češtině 
nabízejí také e-knihy v angličtině; knihovna může 
e-knihy nakoupit pro trvalý přístup bez poplatku 
za půjčování. Zabezpečení e-knih na uvedených 
platformách je zajištěno aplikacemi pro iOS, 
Android, Windows, MacOS nebo ve webových 
čtečkách. 

EBSCO nově knihovnám nabízí řadu titulů 
e-knih bez zabezpečení DRM. E-knihy jsou ve 
formátech ePub a PDF; bez DRM zabezpečení 
mohou čtenáři e-knihy číst i na populárních 
čtečkách PocketBook nebo Amazon Kindle.  
E-knihy od nakladatelství Karolinum na platformě 
EBSCO eBooks pro své čtenáře zajišťuje Studijní 
a vědecká knihovna v Hradci Králové. 

Kontakt na autora: jiri.pavlik@ruk.cuni.cz

Josef Čapek a 1 000 e-knih 
zdarma ke stažení

Vojtěch Vojtíšek

V roce 2007 jsme se v Městské knihovně v Pra-
ze vydali na dobrodružnou cestu – díky podpoře  
v rámci grantového programu Norských fondů 
jsme uspěli s projektem HISPRA1 a otevřeli vlast-
ní digitalizační pracoviště s cílem naskenovat  
a uchovat desítky tisíc stran historických dokumentů 
ohrožených degradací kyselého papíru. Nezůstalo 
však pouze u převádění papírových knih na digitální 
obrázky. Rozhodli jsme se využít této příležitosti  
k vydávání vlastních e-knih. Začínali jsme sou-
borným dílem Karla Čapka2, které dodnes patří  
k nejnavštěvovanějším titulům projektu E-knihovna3. 
Po deseti letech se vracíme na začátek – přinášíme 
nejen druhé, podstatně přepracované vydání všech 
jedenapadesáti e-knih Karla Čapka, ale také kom-
pletní literární dílo jeho neméně nadaného bratra 
Josefa. Najdete toho však u nás mnohem víc.

vlastní cestou
Postupem času se i v prostředí České republiky 

vytvořily možnosti nákupu e-knih do knihoven:  
v současnosti lze vybírat z různých variant4. Před 
deseti lety trh s českými e-knihami pro knihovny  
v podstatě neexistoval, učinili jsme proto strate-
gické rozhodnutí rozšířit tradiční služby knihovny 
a stát se producentem digitálního obsahu. Dnes si 
u nás vyberete z více než 1 200 e-knih5 a téměř 
10 000 digitalizovaných dokumentů6, které při-

dáváme denně. A co je nejdůležitější – čtenáře to 
baví. Počet stažení meziročně roste o 30 %, což 
v absolutních číslech znamená průměrně přes sto 
tisíc stažených e-knih za měsíc.

Nové e-knihy se samozřejmě v katalogu 
knihovny neobjeví samy – v rámci projektu  
E-knihovna vynaložíme cca 10 % z rozpočtu na 
knihovní fond nejen za účelem nákupu licencí od 
autorů či kolektivního správce, ale především na 
pokrytí personálních nákladů. Abyste si mohli 
stáhnout Santiniho jazyk7 od Miloše Urbana, 
musíme knížku naskenovat, provést sérii kontrol, 
redakčních úprav a v neposlední řadě pochopitelně 
zpracovat katalogizační záznam; zpravidla máme 
takto rozpracovaných 20 titulů najednou.

Chce to plán. Ediční plán
Od začátku projektu jsme se soustředili na 

tzv. volná díla klasických českých autorů, spustili 
jsme řadu webových stránek věnovaných tvorbě 
Boženy Němcové8, Vladislava Vančury9 nebo 
Karla Poláčka10. Provozujeme také speciální por-
tál skolnicetba.cz11, kde jsou kromě zajímavostí  
k dispozici přes dvě stovky titulů z čítanek dostup-
né nonstop, zdarma a pro všechny. Dlouhodobě 
však usilujeme o to, abychom dokázali přinášet 
relevantní, atraktivní obsah a zároveň vytvořili 
zajímavou příležitost pro spolupráci s nakladateli 
i autory samotnými. V loňském roce jsme tak po-
prvé představili ediční plán12 a zahájili spolupráci 

1) http://www.inflow.cz/digitalizace-v-mestske-knihovne-v-praze-projekt-hispra
2) https://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/karel-capek/
3) https://e-knihovna.cz/
4) https://sites.google.com/site/eknihyproknihovny/home/
5) https://search.mlp.cz/cz/?p=#/c_s_ol=navigation-eq:%2Bngeneric4%3A%5E%22ek%22%24n%24-amp:-

sortBy1-eq:docdatetime-amp:sortOrder1-eq:desc
6) http://digitalniknihovna.mlp.cz/
7) https://search.mlp.cz/cz/titul/santiniho-jazyk/4392658/
8) https://www.mlp.cz/bozenanemcova
9) https://www.mlp.cz/vancura
10) https://www.mlp.cz/polacek
11) https://skolnicetba.cz/
12) https://www.mlp.cz/cz/dokumenty/?act=get&check=584bf790414cef560a10435bec356acf&id=1917&no-

inc=1
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s řadou nakladatelství. Kritérií pro zařazení děl do 
edičního plánu je samozřejmě několik, primárně 
jsme však oslovovali autory a autorky knih oce-
něných Cenou Jiřího Ortena a literární cenou 
Knižního klubu. Zároveň cíleně vyhledáváme 
kvalitní díla z dob nedávno minulých – taková, na 
která někdy s trochou nostalgie vzpomínáme a rádi 
bychom se k nim vraceli, ovšem svůj komerční 
potenciál již vyčerpala. Máme ohromnou radost 
z toho, že můžeme nabídnout jména jako Josef 
Škvorecký, Zdena Salivarová, Bogdan Trojak, 
Petr Borkovec, Marie Šťastná, David Jan Novot-
ný, Ladislav Pecháček, Jiří Weinberger a spousty 
dalších, včetně skrytých objevů jako Eduard Fiker, 
Emilio Salgado, Josef Volák či Martin Fahrner.

Stále máme před sebou spoustu práce na stov-
kách titulů, které chceme „odemykat“ veřejnosti, 
ale také ostatním knihovnám (metadata společně  
s odkazy ke stažení všech našich e-knih lze celkem 
jednoduše naimportovat do knihovních systémů). 
A těšíme se na to!

Držte nám palce a podívejte se k nám – určitě 
si vyberete.

Přejeme příjemné čtení!

Kontakt na autora: vojtech.vojtisek@mlp.cz
Webové stránky projektu E-knihovna:   
https://e-knihovna.cz/

Dobří holubi se vracejí (ladislav Pecháček)

Hana Hornychová

V počátcích pronikání e-knih do knihoven 
panovaly obavy z odklonu čtenářů od klasické 
knihy a od tradičních služeb knihoven. Dnes je 
jasné, že zánik papírové knihy se nekoná a oba 
typy dokumentů vedle sebe pokojně existují, aniž 
by elektronická verze nějak ohrožovala svou pa-
pírovou kolegyni. Ukazuje se, že čtenáři většinou 
nerozlišují mezi elektronickou a klasickou formou 
knihy, a také knihovny zařazují půjčování e-knih 
mezi své běžné služby.

Snadná dostupnost odkudkoliv a kdykoliv 
je hlavní výhodou elektronického dokumentu.  
V dnešní uspěchané době je pro člověka mnohdy 
jednodušší kliknout na obrazovku počítače než 

jít do knihovny pro fyzický exemplář. Na druhou 
stranu je nutné počítat s určitými obtížemi, hlavně 
technického rázu. Na začátku je nutné projít in-
stalací pomocných programů pro čtení a stažením 
samotného dokumentu.

Elektronické knihy lze číst několika způsoby. 
Technicky nejjednodušší je online čtení. Vyža-
duje sice připojení k internetu, ale zas odpadá 
instalace jakéhokoliv softwaru pro čtení e-knih. 
Čtenáři však jednoznačně dávají přednost stažení 
e-knihy na vlastní zařízení a čtení v režimu offline. 
A to i za cenu registrace k systému pro ochranu 
elektronických souborů před zneužitím a instalace 
softwarové čtečky pro zobrazení e-knihy. Tomuto 
trendu se přizpůsobily knihovny a běžně poskytují 
e-výpůjčky – což je vlastně stažení dokumentu 

Cesta SVK HK k e-knihám

na vlastní zařízení uživatele. Řada knihoven 
také půjčuje čtečky elektronických knih jako 
samostatná zařízení a instaluje na ně kolekce 
volných knih.

I ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci 
Králové jsme se dali touto cestou. Psal se rok 
2008, byli jsme v tomto směru průkopníky  
a řada kolegů nás od úmyslu půjčovat zařízení 
pro čtení e-knih zrazovala: čtenáři při první 
příležitosti čtečku zcizí, poškodí nebo jinak 
znehodnotí. Nic z toho se nestalo. Jako pojistku 
jsme k výpůjčce zpočátku nasadili vratnou kauci, 
v současné době toto opatření již neuplatňujeme. 
Na rozjezd projektu jsme pořídili čtečky SONY  
a nahráli do nich sadu e-knih z kolekce Gutenberg, 
což jsou dokumenty s volnými autorskými právy.  
V této podobě půjčujeme čtečky dodnes. Mají  
o ně zájem především čtenáři, kteří uvažují  
o koupi vlastního zařízení a chtějí se s ním pře-
dem seznámit. Půjčování elektronických čteček 
lze hodnotit jako úspěšný projekt.

Totéž nelze říci o dalším projektu, do něhož 
jsme se v rámci seznamování s e-knihami pustili. 
Jednalo se o předplatné e-knih z nakladatelství 
Aleš Čeněk, které se specializuje na oblast práva 
a ekonomie a zároveň provozuje platformu Levná 
knihovna. Z jejich nabídky jsme vybrali 45 titulů 
e-knih a zpřístupnili je čtenářům přímo v našem 
katalogu. Implementace i zpřístupnění uživate-
lům proběhly naprosto hladce. Následné využití 
však nebylo podle našich představ. Nabídka titulů 
čtenáře příliš nepřitahovala, proto jsme po roce 
smlouvu ukončili. 

Osvědčilo se naopak ukládání elektronických 
textů do úložiště systému Aleph/ADAM a jejich 
zpřístupnění v katalogu. Jedná se o několik de-
sítek převážně regionálních dokumentů, které 
byly pořízeny cílenou akvizicí od vydavatelů. 
Texty lze číst na všech typech zařízení (počí-
tač, tablet, notebook, chytrý telefon), je možné 
také soubor trvale stáhnout a uložit na vlastní 
zařízení, protože jde o dokumenty s volnými 
autorskými právy. 

Z úložiště Aleph/ADAM zpřístupňujeme také 

tituly získané v rámci projektu E-knihy do každé 
knihovny. Jde o produkci nakladatelství Acade-
mia, Jan Melvil Publishing a Aleš Prager. Tato 
nakladatelství poskytují partnerským knihovnám 
elektronickou verzi současné české produkce. 
Tituly jsou však vázány autorskými právy, takže 
je uživatelé mohou číst pouze „na místě samém“ – 
tedy na stanicích v knihovně.

Nejpočetnější skupinu e-knih tvoří tituly 
dostupné v rámci placených databází EBSCO.  
Z větší části jde o zahraniční produkci, doplněnou 
trvalou akvizicí českých titulů z nakladatelství 
Karolinum a Masarykova univerzita. Výhodou 
je tematicky bohatá nabídka a také vzdálený 
přístup, kdy uživatel může s e-knihou pracovat 
z domova. V současné době knihovna předplácí 
dvě databáze specializované na e-knihy: EBSCO 
eBook Collection a eBook Academic Collection 
v celkovém rozsahu několika desítek tisíc titulů.

Současný vztah knihoven k e-knihám je 
racionální. Elektronický dokument získal své 
stálé místo v jejich nabídce a nemá již nálepku 
vetřelce. Některé instituce se pouštějí dál – snaží 
se vytvářet vlastní e-knihy. Tyto kolekce jsou pak 
volně dostupné ke stažení. Jde tedy o aktivitu, ze 
které mohou mít prospěch ostatní knihovny, ale 
hlavně jejich čtenáři.

Kontakt na autorku: hana.hornychova@svkhk.cz
Web knihovny: https://www.svkhk.cz/

ukázka letáku SvK HK pro uživatele
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E-knihy v knihovnách 
Královéhradeckého kraje

Andrea Součková

Půjčování e-knih patří mezi stále častější 
služby poskytované knihovnami v ČR. Ačkoli 
už v současnosti existuje řada platforem, jejichž 
prostřednictvím mohou knihovny nabízet svým 
uživatelům e-knihy, nejrozšířenější je eReading. 
Tato platforma je nyní využívána v 7 krajských  
a 95 městských a obecních knihovnách. Situace  
v ČR je podrobněji popsána v článku Jiřího Pav-
líka, který naleznete v aktuálním čísle zpravodaje, 
účelem tohoto příspěvku je však nastínit stav  
v Královéhradeckém kraji.

Za rok 2017 vykázalo v Královéhradeckém 
kraji výpůjčky e-knih 6 veřejných knihoven (zá-
měrně pomineme Studijní a vědeckou knihovnu 
v Hradci Králové, která má jakožto krajská 
knihovna jinou funkci a jejíž služby v této oblasti 
popisuje článek Hany Hornychové aktuálního 
čísla zpravodaje). Jedná se o Knihovnu města 
Hradce Králové, Městskou knihovnu Kostelec 
nad Orlicí, Městskou knihovnu Trutnov, Měst-
skou knihovnu Slavoj ve Dvoře Králové nad 
labem, Knihovnu václava čtvrtka v Jičíně 
a Knihovnu Kryštofa Haranta v Pecce. Tyto 
knihovny jsem se tedy rozhodla kontaktovat  
a zjistit, jaké jsou jejich zkušenosti s půjčová-
ním e-knih. Situace v kraji kopíruje tu celostátní, 
a tak není překvapením, že všechny dotazované 
knihovny využívají platformy eReading. Ačkoli 
některé z nich uvažovaly nebo teprve uvažují  
i o nabídce společnosti Flexibooks, v současné 
době tuto službu poskytuje pouze Městská knihov-
na v Trutnově. Knihovna města Hradce Králové 
momentálně také zkoumá možnosti platformy 
Bookport a aktuálně se připojila do projektu  
E-knihy do každé knihovny Městské knihovny  
v Praze (více o aktivitě v článku Vojtěcha Voj-
tíška aktuálního čísla zpravodaje). Důvodů, proč 
je nejvyužívanější platformou zrovna eReading, 

je vícero (zcela zásadní je určitě výhodná cena, 
ale mezi dalšími argumenty oslovené knihovny 
uvedly např. nabídku žádané beletrie, snahu o ře-
šení problematiky vícečetných rezervací a čekací 
doby nebo dobré zkušenosti s firmou, potvrzené 
ostatními knihovnami). Nemalou roli v tomto 
ohledu hraje jistě i možnost využití dotačního 
podprogramu Ministerstva kultury ČR VISK 3. Fi-
nanční podpora je pro ředitele a vedoucí knihoven, 
kteří musejí mnohdy hospodařit s omezeným roz-
počtem, velmi důležitá, a tak všechny knihovny, 
které v Královéhradeckém kraji svým uživatelům 
umožňují půjčování e-knih, existence tohoto 
programu využily. Popisovanou službu nabídla 
většina dotazovaných knihoven (v Hradci Králové, 
Kostelci n. O., Dvoře Králové n. L. a Jičíně) svým 
čtenářům poprvé v roce 2015, v Trutnově se přidali 
o rok později a v Pecce v loňském roce (konkrétně 
od listopadu 2017). Ačkoli míra půjčování e-knih 
uživateli v knihovnách dosud neodpovídá tomu, 
co se od zavedení této služby v ČR očekávalo, 
žádná z popisovaných knihoven zatím neuvažuje  
o jejím zrušení. Pokud vás zajímají konkrétní 
názory a zkušenosti s půjčováním e-knih v knihov-
nách kraje, čtěte dále…

Naplnila služba půjčování e-knih vaše očeká-
vání?

• Hradec Králové: Považovali jsme za nutnost 
uživatelům nabídnout novou službu, která 
vyplývá z využití moderních technologií. Od 
začátku jsme k ní přistupovali tak, že nabízíme 
uživatelům „něco navíc“, něco, co je pro ně 
pohodlné, intuitivní a dostupné 24 hodin den-
ně 7 dní v týdnu. Toto očekávání se naplnilo. 
Také jsme doufali, že se díky půjčování e-knih 
zkrátí čekací lhůta na tištěné tituly, které jsou 
několikrát zarezervované. Tato hypotéza se 
potvrdila jen částečně.

• Kostelec n. O.: Ano.

• Trutnov: Je to rozšíření nabízených služeb.
• Dvůr Králové n. l.: Předpokládali jsme 
ze strany čtenářů daleko větší zájem. Zatím 
se však ukazuje, že většina registrovaných 
uživatelů dává stále přednost analogové formě.

• Jičín: V podstatě ano. Chtěli jsme rozšířit  
a doplnit naši nabídku knih, což se stalo. 

• Pecka: Zatím ne tolik, jaká byla na ni poptáv-
ka od uživatelů, ale věříme, že v budoucnu 
bude služba dle očekávání využita. Půjčování 
e-knih je v rámci registrace bez dalších poplat-
ků, uživatelé uhradí pouze registrační poplatek 
a poté mohou legálně stahovat knihy, pevně 
proto věříme, že tuto službu brzy ocení.

Narazili jste na nějaké obtíže či problémy při 
zavádění nebo poskytování služby půjčování 
e-knih?

• Hradec Králové: Z hlediska implementace do 
online katalogu Carmen jsme na větší problémy 
nenarazili. Je to z velké části dáno tím, že již 
před námi začaly službu využívat knihovny 
se stejným automatizovaným knihovním 
systémem (a případné chyby se odstranily). 
Pro uživatele je však zásadní problém, že 
výpůjčky lze uplatnit pouze na určitých typech 
zařízení. Samotný proces výpůjčky je jedno-
duchý (pozn.: od začátku nabízení služby se 
tento proces zjednodušil, optimalizovala se 
též výpůjční doba). Další problém spatřujeme 
v omezené nabídce titulů, které si lze zapůjčit,  
i když během loňského roku se nabídka vý-
razně rozšířila.

• Kostelec n. O.: Nefunkční čtečky eReadingu, 
problémy s katalogem Carmen.

• Trutnov: Ne.
• Dvůr Králové n. l.: Ne.
• Jičín: Největším problémem byly a jsou 
čtečky e-knih. Většina našich čtenářů má typ 
čtečky, na který knihy nelze stahovat. Pokud 
má čtenář chytrý telefon nebo tablet, je to bez 
problémů.

• Pecka: Vše proběhlo bez problémů, pouze 
jsme řešili malý problém se zobrazováním  
e-knih v našem online katalogu – vše bylo však 
brzy vyřešeno.

Jaké jsou přínosy půjčování e-knih vaší 
knihovně?

• Hradec Králové: Knihovna dokazuje svým 
uživatelům, že je flexibilní institucí, která je 
ochotna a schopna reagovat na nové trendy 
a potřeby uživatelů, zejména na poli rychle 
se rozvíjejících informačních technologií. 
Nabízíme další službu, která je pro uživatele 
k dispozici i mimo otevírací dobu knihovny, 
online. Podporujeme veřejnost v legálním 
stahování e-knih, potažmo i samotné autory.

• Kostelec n. O.: Větší zájem čtenářů o knihov-
nu, někteří se přihlásili jen kvůli e knihám.

• Trutnov: Není nutné kupovat žádané knihy 
ve více výtiscích.
• Dvůr Králové n. l.: Bonus pro registrované. 
• Jičín: Rozšíření a obohacení naší nabídky. 
Některé e-knihy nemáme v tištěné podobě 
vůbec. Nabízíme možnost stažení e-knihy, 
hlavně u povinné četby, když jsou všechny 
tištěné exempláře vypůjčené.

• Pecka: Přínosem zavedení e-výpůjček je 
rozšíření a zkvalitnění služeb knihovny  
a uspokojení poptávky po zavedení této služby 
v knihovně. Předpokládáme, že služba osloví 
i nové čtenáře, kteří dosud o služby knihovny 
neměli zájem. Knižní fond jsme obohatili  
o nové a zajímavé knižní tituly. 

Další postřehy nebo náměty:
• Hradec Králové: Je nutné celkově zlepšit 
prostředí půjčování e-knih v ČR a také vztahy 
na poli: nakladatel – autor – poskytovatel 
služby – příjemce služby, aby se obsahová 
nabídka co nejvíce rozšířila, ceny za výpůjčky 
klesly a službu si mohlo dovolit více knihoven, 
i ty menší. Je pravda, že pro knihovnu je to 
další finanční položka navíc – zatím v řádu 
cca 40–60 000 Kč ročně, rozpočet na nákup 
fyzických knih jsme nekrátili.

• Pecka: Vzhledem k rychlému rozvoji nových 
technických vymožeností nechceme zůstat 
pozadu, ale naopak chceme držet krok s dobou 
a i nadále zůstat moderním kulturním a infor-
mačním centrem v obci tím, že budeme nabízet 
stále nové zajímavé služby. Půjčování e-knih 
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vnímáme jako uživatelsky velmi příznivou 
službu, kterou, jak věříme, ocení nejen mladí 
lidé, studenti, ale i dospělí a senioři.

Na závěr několik statistických údajů pro zají-
mavost. V roce 2017 bylo v Královéhradeckém 
kraji realizováno 1 386 výpůjček e-knih (do tohoto 
čísla není zahrnuta Studijní a vědecká knihov-
na v Hradci Králové). Významně se na tomto 
počtu podílí Knihovna města Hradce Králové, 
která v uplynulém roce vykázala 905 výpůjček.  
V porovnání s ostatními knihovnami v kraji se také 
může pochlubit nejvyšším počtem uživatelů vyu-
žívajících tuto službu, tj. 191. Velmi slušná čísla 

vykazuje i Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně,  
a to 218 výpůjček a 85 uživatelů.

Za zodpovězení otázek děkuji: B. Čižinské 
(Knihovna města Hradce Králové), I. Havlo-
vé (Městská knihovna Kostelec nad Orlicí),  
L. Knapové (Knihovna Kryštofa Haranta v Pec-
ce), J. Maršíkové (Městská knihovna Trutnov),  
M. Staníkové (Městská knihovna Slavoj ve Dvoře 
Králové nad Labem) a I. Rodrové (Knihovna 
Václava Čtvrtka v Jičíně). 

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz

Na vlně booktuberů

Vanda Vaníčková

Každý má nějaký koníček. Někdo rád spor-
tuje, vaří, loví pokémony, přátele na facebooku 
nebo třeba cestuje. Mou zálibou posledních let je 
fandit serveru YouTube jako využitelnému zdroji 
při vzdělávání.1 Samozřejmě nemám zalíbení ve 
všech videích, která jsou zveřejněna. Pokud se ale 
objeví něco zajímavého a přínosného, radost je na 
místě. Jako u myšlenky booktubingu.

Kdo je booktuber a co natáčí
Spojení dvou v dnešní době zcela běžných 

anglických výrazů BOOK a YOUTUBE dává 
vzniknout slovu booktuber, které má na rozdíl 
od facebooku co dočinění s opravdovými kni-
hami. Booktuber je osoba, která natáčí videa  
o knížkách a zveřejňuje je na YouTube. Jak 
prosté, milý Watsone. Tvorba booktuberů není 
samozřejmě univerzální. Mezi tři základní typy 
vlogů, které booktubeři točí, patří wrap up (vy-
právění o knížkách, které člověk přečetl), book 
haul (videa o knížkách, které si člověk koupil)  
a unboxing (booktuber rozbaluje ve videu krabici 

s knihami, které mu byly zaslány; tento typ videa 
bývá obecně velice častou formou komerčního 
využití potenciálu youtuberů).

V zahraničí i v Čechách se točí čím dál více 
videí o knihách. Mohlo by se zdát, že základem 
takového počinu musí být zajímavá knížka. Neza-
pomínejte však, že se pořád pohybujeme v podněty 
přesyceném virtuálním světě, kde lákavý obsah  
k úspěchu nestačí. Aby booktuber uspěl, musí zvá-
žit technické provedení a formát videa, zapojení 
efektů a samozřejmě i svou image, pomocí níž se 
snaží najít cestu k vašemu srdci. Mnohdy se jedná  
i o promyšlenou cestu knihkupectví a naklada-
telství k vašim peněženkám, na druhou stranu 
komerční tlaky na YouTube by neměly být ničím, 
co nás v roce 2018 překvapí. Střízlivý náhled na 
videa a kritický odstup patří i k booktuberům.

česká a zahraniční inspirace
Poznávání světa booktuberů nechám samo-

zřejmě na každém čtenáři, i přesto nabízím ma-
lou inspiraci, čí kanály můžete sledovat. Molly 
v knize (od 2015) se věnuje recenzování knih, 
kterým uděluje procentuální hodnocení. Fanoušci 

často oceňují dobrý výběr titulů a příjemný projev. 
Svět podle Marille (od 2011) je kanál Markéty 
natáčející videa o (podle jejího názoru) nejlepších 
a nejhorších knížkách. V loňském roce začala točit 
sérii videí věnovanou plánu napsat svou knihu. 
Booktubering samozřejmě není jenom pro dívky, 
což dokazuje kupříkladu kanál Eclectic Reader 
(od 2015). Vojta Hamerský se věnuje knihám 
různých žánrů, do tvorby zapojuje i hosty, jako 
například členy své rodiny. Městská knihovna  
v Praze vyzpovídala Vojtu v březnu, aktuální 
rozhovor s booktuberem si můžete přečíst na 
webových stránkách knihovny.2 Dalším mužem na 
české scéně je Kuba z kanálu Book´s calling (od 
2015), jenž bývá fanoušky chválen za to, že vždy 
doplňuje kontext knížky, jeho projev je profesio-
nální a vlogy jsou nabité zajímavými informacemi.

Zahraniční scéna se mi zdá trochu akčnější, 
minimálně dle projevů booktuberů, mezi něž 
patří například Američanka Christine z kanálu 
Poland Bananas Books (od 2010). Sama o sobě 
říká, že má ráda komedie, což se přenáší i do 
jejích hereckých etud ve videích. Zase trochu 

jiné procvičení angličtiny ve spojení s knížkami 
si můžete dopřát se Sarah z kanálu A bookutopia 
(od 2013), která natočila například video ze své-
ho „readathonu“, kdy četla knížku 24 hodin, což 
samozřejmě natáčela.

V počtu fanoušků jsou na tom samozřejmě 
anglicky natáčející booktubeři lépe, odběratelů 
mají zhruba na tři sta tisíc, zhlédnutí videí pak 
desítky milionů.

Jak jsem naznačila v úvodu, propagaci knih 
na YouTube považuji za dobrou myšlenku, která 
těží z dnešní popularity nejen virtuálního světa, 
ale hlavně serveru YouTube. Co takhle vyzkoušet  
v knihovně s kolegy nebo čtenáři vlastní booktu-
berské vlogy? Připojte se k iniciativě připomínající 
světu, že knížky a čtení nejsou z módy. Naopak, 
když se podíváte na některá videa, uvidíte, že za-
líbení v knihách je i dnes trendy a intelektuálním, 
až hipsterským způsobem sexy.

Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz

1) Pokud se chcete dozvědět víc, doporučuji přečíst článek Vzdělávání dětí a mládeže na síti (U nás, číslo 2, ročník 
26, 2016; https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20160206.pdf) a Jak na mediální výchovu v knihovně 
(U nás, číslo 3, ročník 27, 2017; https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170315.pdf).

2) BookTuber Vojta Hamerský. Městská knihovna v Praze [online]. [Cit. 2018-03-12]. Dostupné z: https://www.
mlp.cz/cz/novinky/1981-booktuber-vojta-hamersky/?knihovna=

Proč senioři? A proč teď?

Barbora Buřičová z Babčic

HOLMEROVÁ, Iva. Vyšší věk a my – Jak se 
dívat na stáří. Duha [online]. 2017, roč. 31, č. 4 
[cit. 2018-04-12]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: 
https://duha.mzk.cz/clanky/vyssi-vek-my-jak-se-

-divat-na-stari
HOUŠKOVÁ, Zlata. Senioři a knihovny. Duha 

[online]. 2017, roč. 31, č. 4 [cit. 2018-04-12]. 
ISSN 1804-4255. Dostupné z: https://duha.mzk.
cz/clanky/seniori-knihovny

Velkými uživatelskými skupinami v knihov-
nách jsou děti a senioři. Knihovny spolu s rodinou 
a školou rozvíjejí schopnosti a znalosti dětí a při-
pravují je na jejich další život. Na děti jsou naše 

knihovny skutečně připravené: existují speciální 
dětská oddělení, někde i oddělení pro mládež. Je 
vytvořeno velké množství programů a projektů 
(Noc s Andersenem, Kde končí svět, S knížkou 
do života, Už jsem čtenář a další). Můžeme 
konstatovat, že v českém knihovnictví existuje 
už zavedený, „lety prověřený“ systém podpory 
práce s dětmi. 

Senioři jsou další velkou uživatelskou skupi-
nou. Ovšem systematická práce s nimi je teprve 
na začátku. 

A proč by právě tato skupina měla knihovny 
zajímat, proč se speciálně nevěnovat jiným věko-
vým či sociálním skupinám čtenářů? 

Na to velice dobře odpovídají dva články  
z časopisu Duha. První, „Vyšší věk a my“, má 
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Aleš Fetters

UHLÍŘ, Jiří. Bibliografie Jiřího Uhlíře 1954 – 
30. 6. 2017: chronologický soupis knih, publika-
cí, článků, studií, seriálů, medailonků osobností, 
recenzí ... a soupis literatury o Jiřím Uhlířovi  
z let 1966–2017. Město Jaroměř ve spolupráci  
s Městskou knihovnou Jaroměř, 2017, 409 s. ISBN 
978-80-86677-19-4.

Město Jaroměř vydalo „Bibliografii Jiřího 
Uhlíře 1954 – 30. 6. 2017“, určenou odborné  
a vědecké obci, knihovnám, archivům, institucím. 
Bibliografie má 409 stran formátu A5 a obsahuje 
celkem 2854 anotovaných záznamů, český souhrn 
a pro zahraniční uživatele résumé v angličtině  
a němčině, dále tři rejstříky: personální, geogra-
fický a předmětový. Tento soupis zaznamenává 
veškeré knihy, publikace, články, studie, seriály, 
medailonky osobností, recenze, bibliografie  
a filmografie, které otiskl publicista a spisova-
tel literatury faktu Jiří Uhlíř od roku 1954 do  
30. června 2017, a soupis 139 článků literatury  
o tomto spisovateli za roky 1966 až 2017. Kniha 
vychází v 1. vydání v nákladu pouhých 100 vý-
tisků a lze ji získat v Městském muzeu v Jaroměři 
(Husova třída 295, tel. 491 812 731).

Kniha vyšla k 80. narozeninám PhDr. Mgr. 
Jiřího Uhlíře, narozeného 21. dubna 1937  
v Jasenné, největší vesnici Jaroměřska. K vydání 
soupis připravil tým pracovnic odboru školství, 
kultury a tělovýchovy Městského úřadu v Jaroměři  
v roce 2017 za spolupráce jubilanta. Odpovědnou 
redaktorkou knihy je Ing. Bohumila Steklá, ve-
doucí odboru, a důležitou technickou redaktorkou  
a grafičkou Ing. Eva Srkalová, zástupkyně 
vedoucí. Spolupracovala i referentka kultury  
Mgr. Markéta Drahorádová z téhož odboru. Ob-
sáhlou knihu kvalitně vytiskla a svázala jaroměř-
ská tiskárna TISK AS k MDŽ – k 8. březnu 2018. 
Soupis prací je uspořádán chronologicky. Účelem 

této unikátní bibliografie je seznámit odbornou  
i širší veřejnost s bohatým literárně-publicistickým 
a vědeckým životním dílem 81letého PhDr. J. Uh-
líře, jaroměřského historika a emeritního středo-
školského pedagoga Střední lesnické školy Trut-
nov (1961–1998). Kniha zaznamenává 35 samo-
statných autorových knih, almanachů a sborníků  
a 19 historických seriálů na pokračování. Registru-
je též Uhlířovy netištěné rukopisy, bibliografické 
kartotéky (lístkovnice), dokumentární filmy, ex-
pozice. Více než 2000 publikovaných příspěvků se 
týká Jaroměřska včetně 17 knih a sborníků vztahu-
jících se k Jaroměři, Josefovu, Starému Plesu, Vl-
kovu a Jasenné. Novinkou oproti jiným personál-
ním bibliografiím jsou soupisy ohlasů na vytištěné 
knihy, zprávy a recenze a také 139 anotovaných 
záznamů literatury a medailonků o publicistovi  

ZAuJAlO NÁSZAuJAlO NÁS
obecnější charakter a naučí nás, jak se dívat na 
stáří. Uvádí základní statistiky počtu seniorů  
v naší republice. Na stránkách Českého statistické-
ho úřadu lze však dohledat i údaje za Královéhra-
decký kraj, dokonce i za jednotlivá města v kraji.  
V roce 2016 žilo v tomto kraji 111 172 seniorů nad 
65 let, což je 20,2 % z celkového počtu obyvatel 
Královéhradeckého kraje.

Kdy začíná stáří? To je individuální, jsme tak 
staří, jak se cítíme. Pro potřeby statistik začíná 
od 65 let věku. Při naději dožití 81,5 let u žen  
a 75,8 let u mužů, a pokud vezmeme v potaz, že  
v současnosti odcházejí do důchodu lidé narození 
v padesátých letech, jejichž důchodový věk začíná 
krátce po šedesátce, je to dlouhé období.

Senioři nejsou jednolitou skupinou. Výše 
zmíněný článek nabízí toto funkční členění se-
niorské populace: elitní senioři podávají výkony 
srovnatelné či lepší než jejich mladší kolegové jak 
v intelektuální oblasti, tak ve sportu a veřejném 
životě. Aktivní, autonomní a soběstační senioři 
žijí samostatným životem, mnozí pracují a jsou 
aktivní v různých rodinných, dobrovolnických 
či zájmových činnostech. Mezi křehké, ohrožené 
či postižené omezením či ztrátou soběstačnosti 
řadíme seniory, kteří potřebují různě intenzivní 
pomoc. Lidí vyššího věku přibývá, zvyšuje se  
i jejich význam pro společnost, na druhou stranu 
přibývají i jejich požadavky vůči společnosti. 
Senioři potřebují adekvátní zajištění péče o zdraví, 
pocit bezpečí a také se potřebují podílet na životě 
obcí i jiných komunit. Tím pádem se stávají velice 
zajímavou skupinou pro knihovny a knihovny se 
stávají zajímavou platformou pro aktivity seniorů. 
Jak píše ve svém článku Z. Houšková, knihovny 
mohou seniorům pomoci prožívat plnější život, 
podporovat jejich zájmy, zvyšovat jejich aktivitu  
a angažovanost. Starší lidé v nich mohou nava-
zovat kontakty mezigenerační, ale i se svými 
vrstevníky, mohou získávat nové informace  
a poznatky, trávit zde volný čas, vzdělávat se, 
a v důsledku toho si posilovat sebevědomí.

Tak jako se knihovnický personál školí pro 
práci s dětmi či jinými skupinami osob, je nutné 

proškolit knihovníky v práci se seniory. Myslím 
si, že málokterá knihovna si dnes může dovolit 
specialistu na práci se seniory, ale v budoucnu 
počet těchto odborníků určitě vzroste. 

Z. Houšková ve svém článku zveřejňuje hlavní 
zásady komunikace se seniory. Jsou natolik zásad-
ní, že si dovolím citovat: 

• Respektovat vždy osobnost seniora a cílevě-
domě chránit jeho důstojnost.

• Věnovat klientovi dostatečnou pozornost a čas, 
v jednání vždy udržovat oční kontakt.
• Taktně ověřit možné komunikační bariéry 
(zrak, sluch…).
• Vnímat překážky v okolí (např. hluk…), snažit 
se je eliminovat, nebo vybrat jiný komunikační 
prostor; pro komunikaci umožnit pohodlnou 
pozici klienta (židle u pultu…).

• V případě potřeby mluvit pomalu, zřetelně, 
respektovat zpomalení komunikace.
• Ověřit si, zda klient porozuměl, resp. čemu 
porozuměl, v případě potřeby zopakovat.

• Jednat podle pravidel slušného společenského 
chování (a to i v případě, že klient tato pravidla 
nedodržuje).

• Jednat vždy s velkou mírou empatie, trpělivosti 
a respektu.

• Pomoc vždy nabídnout, ale nikdy nevnucovat.
• Důsledně se vyhýbat zdětinšťování.
Stejně jako je pro mladého člověka obtížné 

zařadit se do pracovního procesu, není snadný ani 
přerod ekonomicky aktivního člověka v seniora. 
Mysleme i na lidi v preseniorském věku. Musí 
dostát požadavkům, které na ně klade jejich za-
městnání, mají strach, že mohou práci ztratit, a na 
druhé straně se neúprosně den za dnem řítí někam, 
kam někteří nechtějí, jiní se těší, ale ani jedni si to 
dost dobře nedovedou představit. I zde by mohly 
knihovny pomoci.

Přes aktivity Sekce 60+ Svazu knihovníků  
a informačních pracovníků1 a existenci metodické 
příručky pro práci se seniory2 nás na tomto poli 
čeká ještě velký kus práce.

Oba články vřele doporučuji k přečtení. Časo-
pis Duha je přístupný online.

1) http://www.skipcr.cz/odborne-organy/60
2) MAZUROVÁ, Hana a Zlata HOUŠKOVÁ, ed. Rovný přístup - knihovna přátelská k seniorům: metodická 

příručka pro práci knihoven se seniory. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický 
institut, 2016, 87 s. ISBN 978-80-7050-674-5. Dostupné také z: http://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pris-
tup.pdf, http://ipk.nkp.cz/docs/rovny-pristup-knihovna-pratelska-k-seniorum

Bibliografie Jiřího Uhlíře 
1954-2017

Obálka bibliografie
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J. Uhlířovi, řádném členu Obce spisovatelů, členu 
Klubu autorů literatury faktu v Praze a členu Stře-
diska východočeských spisovatelů v Pardubicích.  
J. Uhlíř je asi v posledních desetiletích nejplod-
nějším publicistou Jaroměřska. Otiskl své práce 
v takřka 150 různých regionálních i celostátních 

periodikách, almanaších a sbornících v České 
republice i na Slovensku. Svou první práci otiskl 
již v květnu 1955, publikuje tedy už 63. rokem a vě- 
říme, že ještě zdaleka nevyřkl své poslední slovo. 

Kontakt na autora: alesfetters@seznam.cz

Půjčování deskových 
her v knihovnách

Markéta Poživilová

S rostoucí rolí knihoven v oblasti komunitní  
a sociální se začaly rozvíjet i další služby. Mezi 
ně patří i půjčování deskových her, které přestá-
vá být ojedinělou specialitou větších knihoven, 
ale najdete je také v mnoha malých městských  
a obecních knihovnách. Deskové hry se tak stále 
více stávají tím, co čtenáři ve svých knihovnách 
hledají. Pro knihovny, které zatím o této možnosti 
přemýšlejí, je často náročné se v celém procesu 
půjčování deskových her zorientovat. Pátrala jsem 
proto na webových stránkách mnoha knihoven, 
vznášela dotazy, ale především sepsala vlastní 
zkušenosti z půjčování deskových her a výuko-
vých pomůcek v dětském oddělení U Velryby  
v Knihovně města Hradce Králové. V současné 
době nabízí naše knihovna k absenčnímu půjčo-
vání cca 300 deskových her.

Nezbytné finanční náklady
Nejdůležitějším bodem celého plánu pořízení 

deskových her je zájem vašich čtenářů a vaše 
zapálení pro věc. Pak se i nemožné stává skut-
kem a vy jste tak pro přání svých čtenářů ochotni  
i ledacos překonat. Protože na začátek vás nečeká 
nic menšího než shánění finančních prostředků.
Pořízení deskových her není totiž úplně nejlev-
nější záležitost. Ceny jednotlivých her jsou velice 
rozdílné a pohybují se od několika set korun až 
po tisíce u větších her. Tady se nabízí několik 
možností: Můžete sáhnout do vlastního rozpočtu. 
Pro větší knihovny, které mají rozpočet na nákup 
knih vyšší, to asi nebude takový problém. Menší 

knihovny pak musí hledat i jiná řešení. Nabízejí 
se různé dary nebo granty. Můžete nadchnout  
a pak i požádat svého zřizovatele o jednorázovou 
částku na nákup například základního setu něko-
lika her a postupně dokupovat každý rok alespoň 
1 až 2 hry. Můžete také oslovit přímo distributory 
a dodavatele deskových her (např. Mindok, Albi, 
Hračkotéka). Často nabízejí knihovnám zajíma-
vou spolupráci formou zvýhodněných setů nebo  
i možnosti zapůjčení deskových her k prezenčním 
výpůjčkám. Mnohdy se také rádi zapojují samotní 
čtenáři a na vyzvání jsou ochotni přinést deskové 
hry, ze kterých již vyrostly jejich děti.

Jaké hry vybrat do fondu
Dobrým ukazatelem při výběru her a při ori-

entaci v jejich nabídce jsou ocenění udělovaná 
deskovým hrám. V zahraničí je takovým oceně-
ním titul „Spiel des Jahres“ (hra roku), udělovaný 
v Německu. Je spíše orientovaný na rodinné hry 
s jednoduchými pravidly. Další cena, „Deutscher 
Spiele Preisse“, se specializuje na propracovanější 
hry se složitější strategií. Mezi nejoceňovanější 
hry patří Osadníci z Katanu, Carcassonne a Do-
minion. V České republice je nejprestižnějším 
oceněním „Hra roku“ udělovaná od roku 2004  
v rámci herního festivalu Deskohraní. Mezi oce-
něné hry patří Krycí jména, Splendor, Koncept, 
Terra mystica, Kronika panství, 7 divů světa, Dixit, 
Dominion, Agricola, Poštovní kurýr a Osadníci 
z Katanu. 

Nejznámější webové stránky u nás, na kterých 
najdete žebříčky nejoblíbenějších deskových her, 
aktuální novinky, recenze, články i upozornění 

na zajímavé akce, jsou: hrajeme.cz / deskovehry.
blogspot.cz / svet-deskovych-her.cz / deskovehry.
com / zatrolene hry.cz.

Pokud máte větší rozpočet, je dobré při nákupu 
vybírat z různých skupin. Upřednostnit tak můžete 
deskové hry určené různým věkovým skupinám 
(od nejmenších uživatelů až po dospělé), hry s jed-
noduchými pravidly, hry strategické, celovečerní, 
rodinné, válečné, vzdělávací, pro různě velké sku-
piny (od jednoho hráče až třeba pro šestičlennou 
partu). Doporučuji mít v knihovně několik kom-
plikovanějších her pro náročnější hráče. Velkou 
pozornost při výběru věnujte ale těm deskovým 
hrám, které mají jednoduchá a nekomplikovaná 
pravidla, jež snadno pochopí i děti. 

V Knihovně města Hradce Králové byly v roce 
2017 mezi čtenáři nejvíce půjčované tyto hry: 
Fauna, Příroda v kostce: Brainbox, Logopedické 
deskové hry, Duch, Veselé opičky, Magický la-
byrint, Želví závody, Rozhýbej svůj jazýček, Umí 
prase létat?, Tučňáci na ledu a Dobble.

Katalogizace se týká i deskových her
Dalším oříškem může být katalogizace nově 

zakoupených deskových her. V naší knihovně 
dostávají deskové hry signaturu DH plus pořa-
dové číslo (např. DH23). Dále při zápisu můžete 
postupovat téměř jako u knihy, kdy do rozsahu 
zapisujeme obsah komponentů (např. 72 karet  
s motivem krajiny, 40 figurek v 5 barvách, 1 počí-
tadlo bodů, pravidla hry CZ a SK). Do poznámky 
pak je možno uvést např. Hrací doba: 30-45 minut 
a Pro 2-5 hráčů apod.

Bez stanovení zásad půjčování se neobejdete
Potřeba bude také promyslet podmínky pro 

půjčování her jak absenční, tak prezenční. Tady 
se knihovny hodně liší a téměř co knihovna, to 
jiná pravidla. 

V některých knihovnách mohou být deskové 
hry půjčovány např. čtenářům, kteří mají vyrov-
nané závazky vůči knihovně, jsou čtenáři alespoň 
6 měsíců nebo 1 rok, absenčně se půjčuje pouze  
1 desková hra na 1 měsíc bez možnosti prodlouže-
ní. Někde také půjčují deskové hry oproti vratné 
kauci (leckde až do výše pořizovacích nákladů 

deskové hry), oproti podpisu zákonného zástupce, 
dětem pouze v doprovodu rodičů apod. Předpo-
kládám, že knihovnice měly obavy ze ztrácení či 
případné krádeže her, proto stanovily tato poměrně 
přísná pravidla. 

I v naší knihovně probíhala diskuze při vytvá-
ření pravidel půjčování. Snažili jsme se vžít do 
dětských čtenářů. Do knihovny chodí většinou 
bez rodičů, nemají u sebe moc peněz, a přesto by 
chtěli využívat nabízené služby. Rozhodli jsme se 
jim důvěřovat a nechat pravidla nastavená stejně 
jako při půjčování knih. Jediné omezení, které 
jsme nastavili, je, že na jednu čtenářskou průkazku 
může být půjčena pouze 1 desková hra na 1 měsíc. 
Tato pravidla máme již 4 roky a nemuseli jsme 
je nijak měnit ani jsme se nesetkali s žádnými 
vážnými problémy.

Samozřejmě se občas stane, že čtenáři ztratí 
nějaký drobný dílek, nicméně i tato situace má 
několik řešení. Pokud nakupujete deskové hry 
přímo od výrobců (např. firmy Mindok a Albi), 
jsou velice ochotní a jakýkoliv ztracený dílek 
vám pošlou, dokonce na vlastní náklady. Za tuto 
vynikající spolupráci jim opravdu moc děkujeme. 
Některé poztrácené komponenty lze například  
i jednoduše nahradit – vyměnit figurky, uříznout 
dřevěnou kostičku, dílek okopírovat a zatavit; 
při hře to často vůbec nevadí. A samozřejmě 
vždy vám zůstává možnost žádat na čtenáři celou 
náhradu. 

Kontrola vrácených deskových her
Další záležitostí, která se často řeší v souvislos-

ti s půjčováním deskových her, je jejich kontrola. 
V některých knihovnách se hry přepočítávají, jinde 
se váží na přesných vahách a každá odchylka vám 
signalizuje něco nejasného. Před časem proběhla 
elektronickou konferencí Andersen diskuze, 
zda deskové hry vážit, nebo počítat. Jednotlivé 
knihovny tak sdílely své zkušenosti a nakonec se 
ukázalo, že přepočítávání je přece jen nejjistější. 
Knihovny, které své hry váží, postupně zjišťují, 
že se poměrně často objevují různé nesrovnalosti 
a hry stejně musejí přepočítávat. Proto je možná 
zbytečné investovat finance do nákupu váhy a ra-
ději se rovnou rozhodnout pro přepočítávání. Vždy 
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Kouzelné čtení

totiž existuje možnost, že když je v půjčovně hod-
ně čtenářů a vy byste neměli prostor pro okamžité 
přepočítání, můžete se se čtenářem domluvit, hru 
přepočítat ve volné chvíli a v případě nedostatků 
se e-mailem domluvit na řešení. 

Další využití deskových her v knihovnách
Deskové hry v knihovnách lze kromě prezenč-

ního i absenčního půjčování využít i k řadě dalších 
aktivit. Především se jedná o různé kluby desko-
vých her, hráčská doupata a maraton deskových 
her. Podobné aktivity mohou do knihoven přivést 

další zájemce a uživatele i z řad nečtenářů.

V případě většího zájmu o tuto problematiku 
můžete navštívit seminář, který připravuje Ma-
sarykova veřejná knihovna ve Vsetíně ve dnech 
7.–8. listopadu 2018 pod názvem „Deskovky  
a knihovna 100x jinak“. Tématem budou samo-
zřejmě deskové hry a jejich půjčování v knihov-
nách: na co si dát pozor, novinky, trendy, události, 
dobrá praxe z knihoven a výměna zkušeností. 

Kontakt na autorku: pozivilova@knihovnahk.cz

Marta Staníková

Ve veřejných knihovnách začíná být čím dál 
více samozřejmostí půjčování společenských 
her. Mezi velmi oblíbené patří mimo jiné také 
unikátní výukový systém od firmy Albi z edice 
Kouzelné čtení. Základní sada obsahuje kromě 
tematicky zaměřené knihy také elektronickou 
tužku s vestavěnou pamětí 8 GB. Pro náročnější 
uživatele je tužka opatřena otvorem pro externí 
paměťovou MicroSD kartu do velikosti 16 GB. 
Dále je vybavena mikrofonem, reproduktorem  
a vstupem pro sluchátka. Součástí setu je nabíječ-
ka a USB kabel pro nahrávání souborů. V součas-
né době nabízí Albi v této edici kromě šestnácti 
výukových knih (Hravá angličtina, Moje první 
čísla, Zpívánky, Zvířátka na statku, Staré pověsti 
české atd.) i zeměpisnou hru Cesta kolem světa 
a puzzle Planeta zvířat a Náš les. Všechny knihy 
jsou namluveny předními českými interprety.

Edice je určena dětem od předškolního věku, 
ale nemálo se u nich pobaví i dospělí. Knihy 
mohou dobře posloužit jako doplněk pro výuku, 
pro zkrácení dlouhých chvil a v neposlední řadě 
také pro pobavení.

V Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové 
nad Labem mají čtenáři možnost půjčit si domů 
bez finanční zálohy na dobu jednoho měsíce 
jakoukoliv společenskou hru a není tomu jinak 
ani u edice Kouzelné čtení. Pro zájemce jsme 
nakoupili tři elektronické tužky a všechny knihy, 
které jsou v této době k dispozici. S půjčováním 
máme pouze dobré zkušenosti. A pokud máte 
strach o elektronickou tužku, nemusíte se ničeho 
bát. Podle slov kolegyň-knihovnic je velmi odolná 
proti všem živelním pohromám.

Kontakt na autorku: stanikova@slavoj.cz
Více na: http://www.kouzelnecteni.cz/

Karolína Kousalová

Co je to Živá knihovna?
Živá knihovna funguje téměř stejně jako běžná 

knihovna. Čtenář přijde a půjčí si na určitou dobu 

knihu. Listuje v ní, čte si. Po přečtení ji vrátí do 
knihovny, a pokud má zájem, půjčí si další. Knihy 
jsou však v Živé knihovně poněkud jiné – jsou 
to lidé. Sdílejí se čtenáři své příběhy a čtenáři  
s knihami tak vstupují do osobního dialogu.

Živá knihovna: jiná forma čtení

Co je smyslem Živé knihovny?
U zrodu konceptu Živé knihovny stál jasný cíl: 

umožnit setkání lidí, kteří by spolu za běžných 
okolností nepřišli do styku. Kvůli sociálním, eko-
nomickým nebo geografickým bariérám můžeme 
být od ostatních izolováni a dozvídat se o nich jen 
například prostřednictvím médií. Tím vznikají 
předsudky a stereotypy o různých skupinách lidí, 
které bezpečné prostředí Živé knihovny dokáže 
nabourat.

Co/kdo jsou hlavní aktéři Živé knihovny?
Knihovna: Pro organizaci je třeba místo, které 

umožní, aby každá kniha mohla být vypůjčena  
v jistém soukromí. Může to být například škol-
ní třída, kde jsou knihy usazeny dál od sebe  
v jednotlivých lavicích, prostor veřejné knihovny, 
kam je možné nainstalovat „hnízda“ z židlí. Živá 
knihovna ale může probíhat i venku v parku na 
dekách! Potřebujete prostě takový prostor, který 
bude příjemný a pohodlný pro čtenáře i knihy.

Knihovník: Člověk, který se stará o organizaci 
Živé knihovny, půjčování a vracení knih, o zod-
povídání obecných otázek k organizaci knihovny. 
Knihovníci pomáhají čtenářům s výběrem, starají 
se, aby čtenáři dodržovali pravidla čtení a aby 
knihám nic nechybělo. Většinou jich je v jedné 
Živé knihovně několik.

Živá kniha: Člověk se zajímavým životním pří-
během, s nímž by se čtenář možná nikdy nesetkal, 
či neměl možnost (nebo odvahu) si hlouběji po-
povídat. Živé knihy vyprávějí svůj příběh, zodpo-
vídají dotazy čtenářů, ale mají i možnost se samy 
doptávat svých čtenářů. Knihy nikdy nemluví za 
celou „svou“ skupinu, do níž možná patří, ani ji 
nijak nezastupují, vždy vyprávějí jen svůj osobní 
příběh a svou zkušenost. Kniha má vždy možnost 
neodpovědět na kteroukoli otázku čtenářů.

Čtenář: Návštěvník knihovny. Tím, že vstoupí 
do Živé knihovny a naváže kontakt s některou  
z živých knih, má šanci se dozvědět o životě  
a zkušenostech druhých a tak možná i nabourat 
některé ze svých stereotypů či předsudků.

Organizace Živé knihovny:
Organizátor by si měl předem ujasnit, pro koho 

živou knihovnu organizuje a v jakém formátu. 
Domluvil/a jsem si se školou, že akci zorganizuji 
pro jednu třídu v rámci předem stanoveného času 
a že se jí zúčastní určitý počet studentů? Nebo 
chci udělat otevřenou Živou knihovnu a během 
dané doby (např. jednoho odpoledne) bude moci 
přijít kdokoli?

Následně je nutné zajistit živé knihy, jejichž 
příběhy budou pro čtenáře přitažlivé, zajímavé  
a od nichž se budou moci dozvědět něco nového 
či s nimiž budou moci přehodnotit některé své ste-
reotypy či předsudky. Knihy je potřeba na Živou 
knihovnu rovněž připravit – knihy by měly být 
otevřeny i velmi osobním otázkám, znát základní 
fakta k tematice, o níž chtějí mluvit, a zároveň 
samy nesmějí stereotypizovat, tedy mluvit za 
všechny lidi, jejichž skupinu jako kniha během 
Živé knihovny „zastupují“. Naopak – měly by 
jen a pouze vyprávět svůj osobní příběh, své 
zkušenosti.

Každá kniha o sobě napíše krátkou anotaci – 
maximálně půlstránkový text, v němž „naláká“ 
čtenáře na svůj příběh a možná zmíní některé ze 
stereotypů s danou skupinou provázané. Anotace 
může být trochu podobná těm, jaké známe ze 
zadních obalů knih. Tyto anotace pak knihovníci 
vystaví v rámci půjčovací sekce Živé knihovny, 
kde si je čtenáři budou moci pročíst a na jejich 
základě se rozhodnout, jakou knihu si půjčí.

Je také ideální, aby i čtenáři byli na čtení připra-
veni. Zejména pokud organizuji Živou knihovnu 
například pro jednu školní třídu, je velmi vhodné  
v rámci aktivity nejprve udělat jakousi evokač-
ní fázi – tedy představit účastníkům, co Živá 
knihovna je, pobavit se s nimi o tématu stereotypů  
a předsudků a jasně představit základní pravidla 
půjčování a čtení knih.

Následně by čtenáři měli mít možnost si pročíst 
knižní anotace a zapsat se do připravených výpůjč-
ních formulářů. Určitě je vhodné mít stanovený 
limit počtu čtenářů na jednu knihu najednou: roz-
hovor by měl být a zůstat intimní, ve velké skupině 
může být knize nepříjemné sdílení osobních témat 
a čtenáři se mohou stydět se zeptat. Doporučujeme 
maximální počet 4–5 čtenářů na jednu knihu; je 
dobré počet probrat i s danou knihou, hlavně pro 
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ni to musí být komfortní.

Doporučený čas čtení se pohybuje mezi  
15–20 minutami, záleží i na věku čtenářů. Je 
lepší, aby čtenář odcházel s pocitem, že vše neví 
a nedozvěděl se, protože pak je šance, že se začne 
o tematiku dále zajímat, či si vypůjčí další knihy. 
Pokud je čas příliš dlouhý, může to být oběma 
stranám nepříjemné.

V rámci knihovny organizované např. pro 
školní třídu navrhujeme maximálně tři čtení po 
sobě: tedy každý čtenář má možnost si vypůjčit 
během tří kol tři různé knihy (nebo jednu knihu 
víckrát). Mezi každým půjčováním by měla být 
krátká pauza, aby si čtenáři i knihy odpočinuli.

Na závěr by opět neměla chybět chvíle zamy-
šlení – reflexe. Co se čtenáři dozvěděli? Co je 
zaujalo/překvapilo? Jak se jim změnil pohled na 
nějakou skupinu lidí? Co by se chtěli dozvědět 
dále? Jak naloží s informacemi, kterých se jim 
během čtení dostalo, a s pocity, které měli? Jak 
je tento zážitek ovlivnil? Reflexe je možná jak 
v celé skupině, tak i například formou krátkého 
evaluačního dotazníčku.

Na organizaci doporučujeme vyhradit si 
dostatek času – tak, aby bylo možné věnovat se 
jak úvodní fázi (evokaci), tak závěrečné reflexi. 
Tyto části jsou zejména pro mladé čtenáře velmi 
důležité, protože během nich mají možnost se 
na zážitek dostatečně připravit a následně ho 
zpracovat. Sdílení ve skupině je také důležité  
z toho důvodu, že každý si možná z Živé knihov-
ny odnese střípek něčeho jiného, a je skvělé se  
o těchto střípcích navzájem dozvědět.

Organizace Živé knihovny určitě zabere delší 
čas na přípravu a je i náročnější na realizaci, ale 
zároveň jsou její výsledky často „k nezaplacení“. 
Doporučujeme důkladnou přípravu nezanedbat 
a vyhradit si dostatek času na seznámení se  

s tématem, práci s knihami i knihovníky. Odmě-
nou budou zcela jistě spokojení čtenáři, kteří měli 
možnost vyzkoušet si jiný typ čtení.

užitečné odkazy:
• Don‘t judge a book by its cover! The Living 
Library Organiser‘s Guide 2011 (publikace 
Rady Evropy k tématu Živé knihovny, včetně 
podrobného návodu na organizaci, v angličti-
ně): https://rm.coe.int/16807023dd

• Živé knihy: Nechajme knihy rozprávať 
(publikace Slovenského inštitútu mládeže – 
IUVENTA k tématu Živé knihovny, včetně 
podrobného návodu na organizaci, ve sloven-
štině): https://www.iuventa.sk/sk/Publikacie/
Ludske-prava/Zive-knihy-Nechajme-knihy-
-rozpravat.alej
• Fotografie z Živé knihovny organizova-
né v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně 
organizací AFS Mezikulturní programy, 
o.p.s.: https://www.flickr.com/photos/afscze/
sets/72157659457934929/

Autorka článku: 
Karolína Kousalová, dobrovolnice organizace 

AFS Mezikulturní programy, o. p. s., (www.afs.cz) 
a organizátorka několika multikulturních Živých 
knihoven s pomocí živých knih – výměnných 
studentů, dobrovolníků a hostitelských rodin 
právě organizace AFS, například i pro Knihovnu 
Václava Čtvrtka v Jičíně. Pokud byste chtěli s 
knihovnou pomoci a zaujala vás možnost mezi-
kulturních knih AFS, určitě se neváhejte obrátit na 
autorku článku či na organizaci AFS Mezikulturní 
programy.

Kontakt na autorku:   
karolina.kousalova@gmail.com

Eva Svobodová a Jana Militká

Souborný katalog ČR (SK ČR) slouží v online 
podobě knihovníkům a uživatelům již od roku 
1995 a najdete ho na adrese www.caslin.cz. Co 

se za tu dobu změnilo, jak se vyvíjí? Na začátku 
katalog obsahoval převážně záznamy periodik, 
které byly do elektronické podoby ručně přepsány 
z retrospektivního katalogu zahraničních periodik 
(celkem 85 000 záznamů), postupně přibývaly 

Souborný katalog ČR – spolehlivá stálice

záznamy monografií a dalších druhů dokumentů.
Dnes obsahuje SK ČR celkem téměř 7 mi-

lionů záznamů (což odpovídá 16,5 milionům 
výskytů dokumentů). Na tomto rozvoji se podílí 
478 knihoven, které se postupně do budování 
SK ČR zapojily. Knihovny mohou záznamy do 
SK ČR dodávat podle svého rozhodnutí (popř. 
technických možností) vložením souboru dat na 
FTP server, umožněním „sklizně“ svých databází 
pomocí OAI-PMH nebo připisováním infor-
mací o vlastnictví dokumentů k již uloženým 
záznamům pomocí online formuláře. Poslední  
z uvedených způsobů preferuje správce1 SK ČR 
zejména pro přípis a aktualizaci odběrů periodik, 
u kterých často dochází ke změnám podnázvů, 
vydavatelů apod.

Proč to všichni dělají? Souborný katalog ČR 
umožňuje knihovníkům využívat záznamy pro 
sdílenou katalogizaci, čímž jim šetří čas a práci 
pro jejich další úkoly. Knihovníkům ve službách 
i čtenářům umožňuje vytváření rešerší na kon-
krétní témata, ověřování, ve kterých knihovnách 
se nachází dokument, o který mají zájem, apod.

V průběhu let zasílaly knihovny do SK ČR jak 
jednoduché a stručné záznamy z retrokonverze 

(vznikly přepisem z papírových katalogizačních 
záznamů), tak nové, čím dále kvalitnější záznamy, 
zpracované podle současně platných katalogizač-
ních pravidel. Správce SK ČR odstraňuje dupli-
citní záznamy (částečně automatizovaně, částečně 
ručně), aby uživatelé našli vždy pokud možno jen 
jeden (nejlepší) záznam k danému dokumentu. 

Ze záznamů je možné dostat se jedním kliknu-
tím do katalogu konkrétního vlastníka dokumentu 
a tam zjistit, zda je titul momentálně dostupný. 
Souborný katalog ČR je propojen s Centrálním 
adresářem knihoven a informačních institucí  
v ČR (CADR). Díky tomu lze vlastníky daného 
dokumentu zobrazit na mapě a kliknutím na siglu 
vlastníka zjistit mnoho údajů o samotné knihovně 
a jejích službách. Ze serveru obalkyknih.cz jsou při 
zobrazení konkrétního záznamu přebírány obálky, 
obsahy a anotace; pokud existuje dokument na 
Google Books, pak se lze ze záznamu propojit  
k jeho plnému nebo výběrově plnému textu. Stejně 
tak je možné dostat se k existující digitální kopii 
dokumentu (digitální kopie je připojena k cca  
376 000 záznamům v SK ČR). Kdo píše článek 
nebo větší práci, určitě rád využije generátor citací.

Když už byla řeč o CADR, je třeba zdůraznit, 
že se jedná o nejúplnější zdroj aktuálních infor-

1) Správcem Souborného katalogu ČR (báze SKC) je oddělení souborných katalogů Národní knihovny ČR, které 
spravuje také Centrální adresář knihoven a informačních institucí v ČR (báze ADR) a článkovou bibliografii 
(báze ANL).

Náhled zobrazení záznamu dokumentu v SK čR
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mací o knihovnách v ČR. Vznikl v roce 2015 
sloučením Adresáře knihoven a institucí ČR  
a Evidence knihoven Ministerstva kultury ČR. 
Obsahuje záznamy cca 6 600 činných knihoven 
a institucí a cca 1 450 zrušených knihoven (ty 
zde zůstávají pro zachování informací o osudu 
knihovních fondů). Na jeho správě se podílí též 
Knihovnický institut NK ČR.

V CADR je 427 záznamů knihoven Králo-

véhradeckého kraje, z nichž je 54 odborných 
(muzejních, galerijních, univerzitních atp.)  
a 373 veřejných (krajské, městských i obecních). 
Svými záznamy do SK ČR přispívá v současné 
době 22 knihoven tohoto kraje. Jejich podíl  
z celkového počtu přispívajících knihoven i podíl 
počtu zaslaných záznamů na celkovém objemu 
záznamů v SK ČR zobrazují následující grafy 
(data jsou k 1. 1. 2018).

3) V roce 2017 byla v rámci VISK 1 vypracována Koncepce národního systému analytické bibliografie, která 
předpokládá vznik samostatného pracoviště v rámci NK ČR.

2) https://aleph.nkp.cz/web/skc/mapa_knihoven.htm

Na portálu www.caslin.cz v záložce „O nás“2 

je možné všechny přispívající knihovny zobrazit 
na mapě a dále filtrovat podle krajů nebo podle 
typu knihovny.

Podíl knihoven Královéhradeckého kraje na celkovém počtu knihoven přispívajících do SK čR

Podíl knihoven Královéhradeckého kraje na celkovém počtu záznamů dodaných do SK čR

SK ČR je propojen také s bází článkové 
bibliografie – bází ANL. Ze záznamu konkrét-
ního článku je tak možné propojit se (přes ISSN)  
k záznamu daného excerpovaného periodika  
a prostřednictvím MVS objednat kopii požadova-
ného článku (pokud jeho plný text v elektronické 
podobě není k záznamu článku připojen).

Na budování báze ANL (na začátku roku ob-
sahovala více než 1,6 milionů záznamů) spolupra-
cuje 28 knihoven. Národní knihovna ČR zajišťuje 
technickou správu, metodiku a propagaci. Obsa-
hovou správu za Sdružení knihoven ČR zajišťuje 
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.3

Kromě poděkování všem spolupracujícím 

knihovnám si dovolujeme na závěr přidat ještě 
informaci, že všechny uvedené báze jsou zároveň 
zdrojem dat pro portál Knihovny.cz, takže vše, co 
do nich vložíte, má několikeré využití. A pokud se 
SK ČR ještě nespolupracujete, můžete se připojit 
– SK ČR je otevřen knihovnám všech typů, bez 
ohledu na velikost nebo knihovní systém. Jedinou 
podmínkou je dodržování knihovních standardů. 
Další informace, včetně kontaktů, najdete na 
www.caslin.cz.

Kontakt na autorky:  
eva.svobodova@nkp.cz, jana.militka@nkp.cz
Web Souborného katalogu ČR: www.caslin.cz
Web Národní knihovny ČR: www.nkp.cz

Hudební databáze v Knihovně 
města Hradce Králové

Růžena Matěnová

Hudební oddělení Knihovny města Hradce 
Králové nabízí již řadu let přístupy do hudebních 
databází. Od ledna 2018 je to balíček databází 
Naxos, encyklopedická databáze Oxford Music 
Online a bibliografická muzikologická databáze 
RilM.

Balíček poslechových databází Naxos obsa-
huje:

• databáze klasické hudby s více než 136 000 
tituly,

• databáze jazzu,
• databáze etnické hudby,
• databáze mluveného slova: audioknihy,
• videodatabáze hudby a výtvarného umění.
Databáze Naxos Music library je gigantická 

poslechová virtuální knihovna převážně klasické 
hudby, v níž se nacházejí na reálně vydaných CD 
díla skladatelů všech dob a stylů, a to zpravidla 
ve špičkovém provedení. Pokud titul obsahuje 
booklet, je možné si ho stáhnout ve formátu PDF. 

Vedle možnosti různého výběru skladeb (abecedně 
dle umělců, skladatelů, ale i žánrů) zde lze najít 
i junior sekci, krátké biografie skladatelů, u oper 
synopse a libreta, průvodce jednotlivými hudeb-
ními epochami a poslech přes mobilní aplikaci. 
U známějších děl je možné porovnávat i jejich 
interpretaci různými umělci. Databáze je již řadu 
let našimi uživateli hojně využívána a vysoce 
hodnocena. 

Podobně lze poslouchat i skladby z databáze 
jazzu (Naxos Music library Jazz) a etnické 
hudby (Naxos Music library World), které 
nyní nabízíme nově.

Databáze Naxos Spoken Word library je 
rovněž novinkou. Jedná se o poslechovou data-
bázi mluveného slova, a to v několika světových 
jazycích: v angličtině, němčině, francouzštině  
a portugalštině. Najdeme zde beletrii, poezii, lite-
raturu faktu, biografie, knihy zabývající se historií, 
filozofií, ale i duchovní literaturu a divadelní 
hry, včetně velkého množství nahrávek literatury 
různých žánrů pro děti a mládež. Knihy jsou buď 
načteny, nebo zdramatizovány s hudebním do-
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provodem a je možné je poslouchat i přes mobilní 
aplikaci. Pokrývají časové období od středověku 
až po 21. století. Nové tituly se přidávají měsíčně. 

Poslední databází z balíčku Naxos je video-
databáze Naxos video library, kterou tvoří 
téměř 2 900 DVD s uměleckou tematikou. Jsou 
to především záznamy koncertů, oper, baletů, ale 
i komentované výstavy a pořady o výtvarném 
umění. Zastoupena jsou vydavatelství Naxos 
DVD, Opus Arte, Arthaus, Dacapo a EuroArts. 
Titulky jsou dostupné ve více než 5 jazycích. 
Booklety v PDF obsahují cenné informace  
o dílech, umělcích a skladatelích. Pro tuto databázi 
jako jedinou nemáme bohužel k dispozici vzdálený 
přístup; je proto přístupná pouze z naší knihovny.

Databáze Oxford Music Online
Oxford Music Online je hudební encyklope-

die s mnoha tisíci neustále doplňovanými hesly 
předních světových muzikologů. Její základ tvoří 
informace o skladatelích, hudebních nástrojích, 
žánrech a obdobích (od středověku po 21. století). 
K většímu porozumění nám pak pomohou slovní-
ky pojmů, ukázky hudebnin, odkazy na další hesla 
apod. Encyklopedie mapuje kromě klasické hudby 
i hudbu populární. 

Databáze RilM
RILM je odborná bibliografická hudební 

databáze, která zahrnuje literaturu (články  
a knihy) z oblasti hudební historie, muzikologie, 
etnomuzikologie, dramatického umění, tance, 
jazzu, hudební analýzy a ikonografie, knihovnictví 
a pedagogiky, muzikoterapie a organologie. Je 
doporučenou databází především pro studenty  
a pedagogy muzikologických oborů, případně pro 
vážné zájemce z řad veřejnosti.

Kde se můžete o nabízených databázích do-
zvědět více: 

• Na webových stránkách KMHK v sekci 
Databáze/Hudba: http://www.knihovnahk.cz/
pro-verejnost/databaze/hudba.

• Zde najdete:
1. leták v PDF s adresami a popisem databází, 
včetně způsobu, jak se do nich přihlásit;
2. prezentaci k celému balíčku Naxos, včet-
ně databáze mluveného slova (Naxos Music 
Online/představení databáze).

Kontakt na autorku:   
matenova@knihovnahk.cz
Web knihovny: www.knihovnahk.cz

Připravujeme novou krajskou 
koncepci knihoven

Cestička ke gramotnosti 
známě se vine

Andrea Součková

Ve slovnících má slovo koncepce různé vý-
znamy – pojetí, rozvržení, představa, základní 
hledisko, vedoucí idea, záměr, myšlenka, návrh… 
O zpracování koncepcí, jež by udávaly další směr 
vývoje, se snaží nejrůznější obory lidského konání. 
Často je potřeba ohlédnout se zpět, zhodnotit, co se 
povedlo, co moc ne, a na základě toho posoudit, na 
co by se bylo dobré v budoucnu zaměřit, od čeho 
upustit… S cílem splnit tento nelehký úkol byla 
sestavena pracovní skupina pro vytvoření nové 
krajské koncepce knihovnictví na léta 2019–2023. 

Před vybranými knihovnami našeho kraje 
stojí úkol připravit v pořadí již čtvrtou koncepci 

rozvoje knihoven. Ta úplně první se vázala k ro-
kům 2003–2005 a za více než desetiletí, které od 
této doby uplynulo, je jasné, že knihovny prošly 
velkou proměnou a musely se přizpůsobit mnoha 
požadavkům, kladeným současnou společností  
i novými technologiemi. Postupem času se měnila 
forma a samozřejmě i obsah zpracování krajských 
koncepcí. Od velmi podrobných dokumentů, 
které sloužily především knihovníkům, se přešlo 
ke stručnějším formulacím, které by mohly být 
obecně platné a užitečné nejen pro pracovníky 
knihoven, ale i pro jejich zřizovatele, uživatele 
i širší veřejnost. 

Přípravou nové koncepce rozvoje knihoven 
se zabývá pracovní skupina složená z pracovníků 

jednotlivých odborů Studijní a vědecké knihovny  
v Hradci Králové, ze zástupců pověřených kniho-
ven, městských knihoven, ale i specializovaných 
knihoven v kraji. A máme velkou radost, že se na 
zpracování krajské koncepce podílí i zástupce od-
boru kultury Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje, což je za celou historii poprvé. Členové (resp. 
členky a jeden člen) byli vybráni ve spolupráci  
s pověřenými knihovnami ze všech okresů. Pra-
covní skupina se zatím sešla jednou. Na základě 
široké diskuze byly zahájeny práce na hodnocení 
minulé koncepce a společně byla vytvořena 
SWOT analýza knihoven v Královéhradeckém 
kraji, která má definovat silné a slabé stránky, pří-
ležitosti a hrozby tohoto systému. Nejdůležitějším 
krokem celého setkání bylo stanovení hlavních 
témat krajských priorit, které by reflektovaly 
potřebné směry vývoje. Dále byly jmenovány 
pracovní týmy odpovědné za zpracování jednot-
livých priorit v čele s vedoucími. Pro zpracování 
veškerých dokumentů souvisejících s koncepcí 
byla v prostředí Google Disku vytvořena sdílená 
složka, která, jak věříme, pomůže k snazší komu-
nikaci mezi členy skupiny a pomůže k úspoře času.

Před pracovní skupinou v současné době stojí 
ještě velký kus práce, doufáme ale, že tato práce 
bude mít smysl a její výsledky budou reflektovat 
potřeby knihoven v kraji a budou pro ně využitelné 
a užitečné. 

Věříme, že se nám podaří koncepci rozšířit 
a seznámit s ní nejen knihovníky, ale třeba  
i zřizovatele knihoven. Z prvního setkání pracovní 
skupiny a ohlasů od dalších knihovníků v kraji 
vyplynulo, že realizace ročních krajských kampaní 
a Královéhradeckých knihovnických konferencí 
je považována za užitečnou, a v těchto aktivitách 
tedy budeme pokračovat i v dalším období. Nová 
koncepce by měla být představena na Královéhra-
decké knihovnické konferenci dne 20. 11. 2018, 
na niž všechny knihovníky srdečně zveme. S bliž-
ším programem konference se můžete seznámit  
v aktuálním čísle na zadní obálce zpravodaje. 
Kompletní text koncepce bude samozřejmě zveřej-
něn na našem webu Pro knihovny a bude součástí 
1. čísla zpravodaje U nás příštího roku, kde vyjde 
jako samostatná příloha. 

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz

Vanda Vaníčková

Jaká slavná dvojice vás napadne ve spojení 
s knížkami? Tom Sawyer a Huckleberry Finn, 
Romeo a Julie, Sherlock Holmes a James Watson, 
pejsek a kočička, těch by bylo. Troufám si ale 
tvrdit, že nikomu nenaskočili dva parťáci nejen ze 
světa knížek, ale i textu – čtenářská gramotnost 
a kritické myšlení. A právě na tuhle dvojici si 
posvítil Královehradecký kraj v rámci projektu 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Králo-
véhradeckém kraji.

Konference Cesta ke čtenářské gramotnosti 

se konala 20. 3. 2018 v konferenčním sále Studijní 
a vědecké knihovny v Hradci Králové. Publikum 
tvořili učitelé a ředitelé základních i středních škol 
a knihovníci, tedy všichni, které čtenářská gramot-
nost a kritické myšlení zajímá především profesně. 
Šest různých řečníků otevřelo různá témata.1 Co  
z nich je využitelné v knihovnické praxi? 

• Mgr. vanda vaníčková, Ph.D., první vystu-
pující, a hned je tu otázka, jak alespoň trochu 
objektivně a se ctí vybalancovat z popisu vlast-
ního příspěvku.  Hlavním cílem bylo před-
stavit pohled na rozvoj čtenářské gramotnosti  
a kritického myšlení jako multioborovou zále-
žitost. Práce s texty a pochopení obsahu nepatří 

1) Odkaz na prezentace řečníků je dostupný na: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/evropska-
-unie-ehp/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/harmonogram-akci/seminar-cesty-ke-ctenarske-gramotnos-
ti-111248/.
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jen do českého jazyka. Ba naopak, například 
společenskovědní vzdělávání nabízí prostor 
rovněž. Schopnost mít na text vlastní názor 
a zhodnotit ho je značně spojena i s hodno-
tovým systémem žáka, jehož rozvoj poskytuje 
ve škole právě třeba dějepis nebo výchova  
k občanství. Závěrem jsem na příkladech dobré 
praxe ukazovala, jakými cestami je možné se 
při práci s texty a sděleními ubírat. Základem 
je zaujmout (spojení poutavého uvedení té-
matu a netradičního metodického zpracování) 
a vystavět úkoly tak, aby byla hlavní aktivita 
na dětech. Plynule se pak otevírá možnost jít 
tematicky více do hloubky, představit kontext, 
vývoj, problematická místa apod.
• ing. Dana Pražáková, Ph.D., zástupkyně 
České školní inspekce, demonstrovala na 
konkrétních výsledcích mezinárodních i tu-
zemských šetření gramotností (samozřejmě 
s akcentem na čtenářskou), co trápí české 
děti. Došlo ale i na školy a učitele, neboť 
právě prostředí, které dětem pro rozvoj kýže-
ného vytvářejí, je klíčové. Specifikem českého 
školního prostředí se například v posledních 
letech stávají pomyslné otevírající se nůžky. 
Metodická úroveň, aktivita a motivovanost 
pro práci s dětmi je u učitelů v mateřských 
školách a na prvním stupni základních škol čím 
dál tím lepší. S příchodem na druhý stupeň 
a střední školu pestrost výuky a motivace 
učitelů k lepším výsledkům žáků klesá, 
převažuje nutnost předat jim pouze učivo.2 
Z návštěv knihoven a vyprávění knihovníků 
mám podobné pocity. Spolupráce s instituce-
mi na úrovni školky a prvního stupně se daří, 
aktivity jsou zajímavé, hravé, pestré. Pokud 
se objevují problémy, jedná se zejména právě  
o starší kolektivy. Bývá obtížnější nalézt cestu, 
kdy se nabídka knihovny střetne s poptávkou 
školy či učitele. A to z nejrůznějších důvodů…

• vojtěch Bruk zastupoval projekt Zvol si 

info.3 Jedná se o aktivitu vzniklou na Masa-
rykově univerzitě v Brně, za níž stojí mladí 
lidé, kterým není jedno, když jiní mladí lidé 
vypínají mozek. Tým Zvol si info jezdí po 
školách a debatuje se žáky o mediální ma-
nipulaci, fake news, sociálních sítích nebo 
třeba hoaxech. Rozhodně se nejedná o vaření 
z vody, vše doprovází autentickými příklady 
ze zahraničí i našich luhů a hájů. Tým Zvol si 
info vydal v roce 2017 spolu s M. Gregorem 
a P. Vejvodovou Nejlepší knihu o fakenews, 
dezinformacích a manipulacích. Sama ji 
mám v knihovničce a rozhodně doporučuji  
k přečtení všem cílovým skupinám. Nebo není 
dobrá a manipuluji s vámi?

• RNDr. veronika Machková, Ph.D.,  
RNDr. Kateřina Chroustová, Ph.D., dodaly 
prozatím humanitně zaměřeným příspěvkům 
přírodovědný protiklad věnovaný využití ko-
miksu ve výuce chemie. A jsme znovu u toho, že 
si čtenářská gramotnost vážně netyká jen z češti-
nou. Vystupující představily dvě možnosti, jak 
komiks využít. První ukazovala předávání in-
formací žákům (například komiksové zpraco-
vání laboratorního řádu či chemických pravidel  
a reakcí). Druhý přístup akcentuje více kritické 
myšlení a je jím vlastní práce žáků. Místo 
klasického písemného referátu (který podle 
jejich zkušenosti žáci mnohdy pouze opsali 
z internetu bez porozumění obsahu) musí být 
odborný text zpracován jako komiks. Z ukázek 
prací bylo patrné, že to jde, tak proč tuto vari-
antu nevyzkoušet třeba i v knihovně?

• Bc. Eva voláková ze Školského zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Královéhradeckého kraje4 neřečnila, naopak 
využila přítomné ke zmapování terénu. Kon-
krétně zjišťovala, jakým způsobem by mělo 
uvedené krajské zařízení organizovat semináře 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 
které jsou zaměřené na čtenářskou gramotnost 

na různých úrovních škol. 
• Mgr. Michaela Hašková, „domácí hráčka 
na hřišti“, uzavírala konferenční program 
představením informačních lekcí pro školy, 
které pořádá SVK HK.5 lekce jsou založené 
na aktivitě žáků, a to jak fyzické – pohyb po 
knihovně (žádný monotónní výklad v lavici), 
tak myšlenkové – aktivní skupinová práce 
a řešení problémů. Kromě teoretického po-
vídání došlo i na praktickou ukázku. Zejména 
ve vzdělávání je osobní zkušenost a učení 
prožitkem nade vše.

Na konferencích je vždy nejpřínosnější pod-
nětná atmosféra a setkání se zajímavými lidmi. 
Tomu článek konkurovat nemůže, ale minimálně 
představuje tipy, které by na knihovnické půdě 
s trochou odhodlání a se správnou péčí vyklíčit 
mohly. Pokud ne, mohou výše uvedené odkazy po-
sloužit všem, kteří chtějí jít bok po boku čtenářské 
gramotnosti a kritickému myšlení a mít přehled, 
co je nového či co se kde osvědčilo.

Kontakt na autorku:  
vandav@seznam.cz

2) Česká školní inspekce vydala elektronickou tematickou zprávu Rozvoj jazykové gramotnosti v základních  
a středních školách ve školním roce 2016/2017. Dostupné na: https://portal.csicr.cz/Clanek/3632.

3) Webové stránky projektu: http://zvolsi.info/,kde najdete mimo jiné Surfařova průvodce po internetu (příruč-
ka pro čtenáře mediálních sdělení na internetu).

4) Webové stránky instituce: http://www.cvkhk.cz/.

5) Přehled lekcí s popisem dostupný na: https://www.svkhk.cz/Akce/Vzdelavani-uzivatelu/Pro-skoly.aspx.

Umíte poskytnout první pomoc?

Jaroslava Vydarená

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Krá-
lové proběhlo v závěru letošního února školení  
o poskytnutí první pomoci. Marně jsem vzpomína-
la, kdy jsem takové školení absolvovala naposledy 
a co o první pomoci vlastně vím. Vzpomněla jsem 
si na dýchání z úst do úst, stabilizační polohu 
raněného, zaškrcení končetin při krvácení, a to 
bylo asi vše. A byla jsem překvapená, že nic z toho 
dnes neplatí. Žádné dýchání, žádná stabilizační 
poloha a žádné škrcení. Víte, jak rozpoznat mdlo-
bu od bezvědomí, kdy člověk nedýchá, co dělat, 
když někomu zapadne jazyk, jak pomoci dítěti, 
které vdechlo mandarinku, nebo epileptikovi při 
záchvatu a jak se zachovat v případě autonehody? 
Nejhorší, jak nám řekla zkušená záchranářka Ale-
na Dušková ze Záchranné služby v Rychnově nad 
Kněžnou, je nedělat nic. Z nevědomosti, neznalosti 
či ze strachu, abychom postiženému neublížili, 
býváme někdy nečinní. Uvědomila jsem si, jak 
málo o první pomoci víme a jak spoléháme na to, 
že když jsme to doteď nepotřebovali, zůstane to 
tak i nadále. Ale co když člověk vedle vás v diva-
dle zkolabuje, co když na návštěvě u kamarádky 
převrhne na sebe její dítě horkou kávu, na ulici 
auto porazí chodce nebo se váš soused na zahradě 

pořeže pilou? Budete si umět poradit? 
Myslím, že základy první pomoci bychom 

měli ovládat tím spíš, že pracujeme v knihovně, 
kam přijde denně mnoho lidí včetně seniorů  
a může se stát cokoliv. Měli bychom být schopni 
poskytnout první pomoc, zavolat záchranku a do 
jejího příjezdu udělat vše potřebné. Školení, které 

Školení první pomoci v SvK HK
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Věk je jen číslo, nebo ne?

vedla zkušená záchranářka z praxe, považuji za 
velmi užitečné a doporučuji ho všem. Bylo vidět, 
že záchranářka dobře ví, o čem mluví, a upozornila 
nás i na věci, které se teoreticky učí, ale v praxi 
nefungují. Děkujeme kolegyni Lucii Vargové za 

zajištění školení, které rozhodně nebylo ztrátou 
času. 

Kontakt na autorku: jaroslava.vydarena@svkhk.cz
Web knihovny: https://www.svkhk.cz/

Vlaďka Buchtová

Týden od 5. do 9. února 2018 byl ve Studijní 
a vědecké knihovně v Hradci Králové věnován 
těm dříve narozeným a nesl se v duchu motta 

„Věk je jen číslo“. Seniorům se knihovna věnuje 
samozřejmě stále, ať už formou různých slev na 
akce knihovny, nabídkou kurzů cílenou na tuto 
věkovou kategorii, anebo Klubem seniorů, který 
funguje od roku 2012. Inkriminovaný týden však 
byl přímo nabitý pestrým menu, ušitým na míru 
našim nejvěrnějším návštěvníkům.

Již v pondělí se mohli zúčastnit ukázkové lekce 
trénování paměti. Trénink paměti je oblíbený kurz, 
a to nejen mezi těmi dříve narozenými, takže jsme 
ho jen připomínali. Přesto byl zájem velký. Tentýž 
den jsme také uspořádali přednášku Ing. Pavlíny 
Žďárkové „Mýty ve výživě“. Tedy téma nejen pro 
starší a pokročilé, ale i pro docela mladou generaci. 

Že se ani v pokročilejším věku nebojí techniky, 
prokázali ti, kteří využili možnost navštívit naše 
digitalizační pracoviště. A že se hodlají bránit, 
zase ti, kteří ve stejný den – v úterý – navštívili 
přednášku „Podvody na seniorech“, zorganizova-
nou ve spolupráci s Policií České republiky. 

Také věříte fámám anebo všemu, co zahlédnete 
na sociálních sítích či v novinách? Středa patřila 
dr. Petru Janečkovi a jeho přednášce „Pérák, 
černá sanitka, vraždící klauni: moderní fámy  
a pověsti“, ve které se přednášející snažil odhalit 
některé pravdy a nástrahy týkající se nehynoucího 
fenoménu: fámy, pověsti či – lidově řečeno – drbu.

Technické zázemí knihovny – a tam se jen 
tak někdo nedostane – si naši návštěvníci mohli 

prohlédnut ve čtvrtek. A v pátek nás už čekaly 
ukázkové hodiny prvních kroků s počítačem  
a rady, jak zvládnout smartphone.1 Učebna byla 
plná a hned jsme měli spoustu zájemců o chystané 
kurzy. A aby školení nebylo málo, připravili jsme 
rovněž lekce pro ty, kteří se chtějí vydat do mi-
nulosti a vyhledat své předky. Téma „Genealogie  
a tvorba rodokmenu“ opravdu zaujalo, takže kurzů 
jsme nakonec museli otevřít daleko více.

Nabídka však s koncem týdne zdaleka neskon-
čila. V dubnu se uskutečnil seminář zabývající 
se stravou, která může ovlivnit průběh nemoci  
a léčby, a dozvěděli jsme se, jak složit svůj zdra-
vý jídelníček – to vše v semináři „Výživa 65+“  
a „Prevence nemocí zdravou stravou“. Tato 
číslovka s tímto znaménkem se objevila ještě  

1) Aktivity v rámci projektu určeného seniorům zaujaly také Hradeckou internetovou televizi. Reportáž najdete 
na http://hkhit.org/Reportaze/Hradec-Kralove/Vek-je-jen-cislo.aspx.

Přednáška Mýty ve výživě

v další nabídce – do dubna totiž trvala registrace 
do knihovny zdarma pro návštěvníky, kteří věkově 
splňují 65+.

Výstavky po celé knihovně pak připomněly, že 
knihy nestárnou a staré časopisy mohou zaujmout 
i daleko mladší ročníky než právě seniory, nehledě 
na to, že oproti stáří některých prezentovaných 
časopisů jsou senioři úplnými dětmi.

Projekt byl tedy velmi úspěšný. Nabídka se 
však zdaleka neomezila pouze na jediný týden.  
V průběhu celého roku mohou nejen dříve narození 
navštívit řadu dalších přednášek, výstav a různých 
akcí. Ještě je totiž příliš brzy sedět doma!

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

5. výročí v nové budově 
Knihovny města Hradce Králové

Barbora Čižinská

V úterý 20. března 2018 si Knihovna města 
Hradce Králové připomněla 5. výročí slavnostního 
otevření nové ústřední budovy Centra celoživotního 
vzdělávání ve Wonkově ulici. 

Na počest pěti let v nové budově byl napláno-
ván den otevřených dveří pro veřejnost s bohatým 
programem, aby si každý návštěvník odnesl hezký 
zážitek či se dozvěděl něco zajímavého.

V průběhu celého dne byla možnost absolvovat 
některou z komentovaných prohlídek i do míst 
veřejnosti běžně nepřístupných, k dispozici byla 
videa mapující stavbu a činnost knihovny včetně 
drobného občerstvení a literární kavárna měla 
pro tuto příležitost speciální nabídku. Atmosfé-
ru v prostorách knihovny dotvářela živá hudba  
v provedení skupiny Šraml band a Zelená sedma.  
O všechny plánované prohlídky byl zájem, návštěv-
níci přijeli i zdaleka a měli hodně otázek, ale byli 
pozitivně naladěni a knihovnu chválili. Na hudbu 
se dokonce i tancovalo.

Pro děti připravilo již dopoledne dětské oddělení 
scénické čtení Jak pejsek s kočičkou vařili dort. 
Děti i dospělí měli možnost si po celý den zkoušet 
hmatové hry ve zvukové knihovně pro nevidomé 
a slabozraké. Na dětské představení byl opravdu 
nával dětí, kočárků, maminek i babiček a naše 
kočička z příběhu se nakonec nechala i pohladit.

Odpoledne bylo v referenčním centru knihovny 
za zásadní spolupráce pracovníků Okresního ar-
chivu v Hradci Králové přichystáno genealogické 
okénko a ani archiváři si nemohli na nezájem 

návštěvníků a nedostatek dotazů stěžovat. Ná-
vštěvníky jsme jistě „neotrávili“  ani krátkým 
divadelním představením Maryša v provedení 
Divadla jednoho herce. Hlavním tahákem dne se 
stala přednáška Davida Vávry o jeho architekto-
nických realizacích. S kouzlem sobě vlastním pan 
architekt komunikoval s diváky a představil jim své 
navržené stavby a vpravdě zajímavé a neobvyklé 
myšlenky, které ho k návrhům vedly. Od diváků 
se panu architektovi dostalo za knihovnu pochvaly, 
i když nějaké záludné otázky jako „zda je dobrým 
zahradníkem a kdy tedy obroste velryba“ nebo 

„co ten pěkný sloup v divadelním sále“ také padly. 
Poznámka: jako každá stavba i ta „naše“ má své 
slabiny a nedořešená místa a zelená besídka na 
terase budovy či sloup uprostřed sálu před pódiem 
jsou jedněmi z nich. 

Odpoledne se také konalo v dětském oddělení 
pravidelné setkání komiksového klubu na téma 

„Nezapomenutelný Jaroslav Havlíček a Jaroslav 
Foglar“ a přišli i návštěvníci nečekané generace. 
Slavnostní den završil koncert dechového orchestru 
ZUŠ Habrmanova, doslova nabitý dobrou energií. 

Do organizace dne otevřených dveří se zapojila 
celá knihovna, všechna oddělení, každý něčím při-
spěl. Ze sdílení nápadů, společné práce a následně 
hlavně společného zážitku s 800 návštěvníky jsme 
měli opravdu radost. Máme pocit, že pořádat výji-
mečný den se vyplatí!

Kontakt na autorku: cizinska@knihovnahk.cz
Web knihovny: http://www.knihovnahk.cz/
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Setkání knihovníků 
rychnovského okresu

Ester Horáková

V úterý 10. dubna 2018 odpoledne se sešli 
knihovníci malých obecních knihoven v Dobrušce 
na své pracovní schůzce, která se koná pravidelně 
dvakrát do roka. Na jaře v Městské knihovně  
v Dobrušce a na podzim v Městské knihovně  
v Rychnově nad Kněžnou. Setkání jsou rozdělena 
tak, aby alespoň na jedno mohl dorazit každý z nás. 
Je to vždy milé shledání, protože se po nějaké době 
dozvíte, co je v které knihovně nového.

Úterní setkání nad kávou a zákuskem bylo  
o to zvláštnější, že nás navštívila paní Hladíková 
ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 
Měla pro nás prezentaci o diskutovaném nařízení 
o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), které se 
bohužel vztahuje i na knihovny. Po jejím odjezdu 
jsme si mohli prohlédnout nové skladovací regály, 
o kterých jsme vás informovali ve zpravodaji U nás1 
na podzim loňského roku.Pro dobrušské knihovnice 
jsou pýchou, ale především také velkou pomocí.

Dalším bodem programu jsou vždycky infor-
mace z pověřené knihovny. Paní Kaločová z rych-
novské knihovny nám představila plány na novou 
knihovnu, která během letošního roku vznikne  
z bývalé budovy kina. Je vidět, že v Rychnově 
bude hodně práce – nejen té stavební, ale i potom 
při samotném stěhování. Už se těšíme, až budeme 
moci přijet na exkurzi.

Od paní Cvejnové z dobrušské knihovny jsme 
potom dostali plno informací, co se děje jinde 
v knihovnách a do kterých připravovaných akcí 
se můžeme zapojit. Samozřejmě že tyto údaje 
dostáváme ještě e-mailem, protože zapamatovat 
si vše by byl nadlidský úkol. Jakmile se přiblížil 
konec setkání, zbyl ještě čas na poreferování od nás, 
malých knihoven. Dozvěděli jsme se o proběhlých 
výstavách a poradách a také zazněly pozvánky na 
akce připravované.

Další společná schůzka nás čeká v říjnu  
v Rychnově nad Kněžnou.

Kontakt na autorku:   
podbrezi.knihovna@seznam.cz

1) Článek Za zavřenými dveřmi knihovny, číslo 3, ročník 27, 2017. K dispozici na: https://www.svkhk.cz/SVKH-
K/u-nas-pdf_archiv/20170305.pdf.

Bylo připraveno i občerstvení

Knihovnický bál se 
v Čistěvsi vydařil

Jaroslav Balcar

První akcí ke 130. výročí Čtenářské besedy 
v Čistěvsi byl knihovnický bál. V jeho úvodu 

Jaroslav Balcar přečetl zápis z ustavující schůze, 
která se konala 12. února 1888:

„Bylo usneseno, by beseda ihned v život 
vstoupila v naději, že Václavem Skvrnou mlad-

ším předložené a ihned schůzí schválené stanovy  
c. k. místodržitelství schválí. K odebírání určeny 
následující časopisy: Světozor, Humoristické listy, 
Polaban, Chrudimský hospodářský list, Libuše, 
Matice lidu. Pan Jan Hruška uvolil se dávati be-
sedě Hlas národů zdarma.

Členský příspěvek určen na první čtvrtletí  
50 kr. a byl ihned jednatelem od přítomných členů 
vybrán. Členů přihlášeno 24 činných a 8 řádných. 
Skvrna Václav, prozatímní jednatel, Jan Hruška, 
prozatímní předseda.“

Hudební úvod bálu obstarala třemi písněmi 
třináctiletá nadějná zpěvačka z Čistěvse Johana 
Chvátilová, po ní zahrál několik písní Jarka No-
havici Michal Vejprava a místo předtančení strhla 
přítomné k velkému aplausu Blažena Balcarová 
cikánským tancem. A pak už se chopila hudební 
produkce ve velké pohodě hrající skupina Voči, 
v níž vynikající výkon podával sólový kytarista, 

osmnáctiletý Matěj Balada. Parket byl praktic-
ky stále plný, neboť pečlivě vybraný repertoár  
k tanci přímo sváděl. O půlnoci proběhla netradič-
ní tombola, z níž si většina návštěvníků odnesla 
domů knihy. Před druhou hodinou bál finišoval 
a poslední tři kousky si s kapelou zazpíval jako 
host Jaroslav Balcar. 

První akce oslav se vydařila k velké spoko-
jenosti pořadatelů i příchozích, kteří se dostavili  
v hojném počtu i z okolních obcí.

Poznámka redakce: Nejedná se o první 
knihovnický bál, který se v Čistěvsi konal. Pan 
knihovník uspořádal první ročník této akce již  
v loňském roce. Více v 2. čísle zpravodaje U nás 
z roku 2017: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-
-pdf_archiv/20170216.pdf.

Kontakt na autora: knihovna.cisteves@seznam.cz

Kapela voči Nechyběla tombola

Dobývání knihoven 
po České republice

Jana Šimková

Na začátku léta loňského roku jsme pro čtenáře 
Městské knihovny v Úpici vyhlásili hru pro děti  
i dospělé s názvem Dobývání knihoven po Čes-
ké republice. Nebojte se. Nechtěli jsme po nich 
skalpy tamních knihovnic či některý z knihovních 
pokladů. I když možná drobná krveprolití by  
k účasti přilákala více zájemců. Nám stačilo pouze 
razítko knihovny, kterou dobyvatel navštívil, jako 

potvrzení skutečné návštěvy a vyřízení srdeč-
ných pozdravů knihovnicím. Dalším bonusem 
mohla být pořízená fotografie či postřehy, které 
dobyvatelé zapisovali do cestovatelské knihy. 
V některých knihovnách byli překvapeni neob-
vyklým požadavkem na razítko, ale téměř všude 
se dobyvatelé setkali s příjemnými, veselými  
a ochotnými knihovnicemi, které pochopily, že 
někde jinde prostě zase „blbnou“. Však to znají 
všude. Vymýšlet, jak zaujmout a nalákat čtenáře... 
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Fenomén severské 
krimi a český trh

Naším cílem bylo prostřednictvím hráčů-
-dobyvatelů navštívit co nejvíce knihoven v naší 
republice, podívat se do nich, zjistit, jak to tam 
chodí, co chystají, a tak vůbec. Prázdniny jsou  
k tomu jako stvořené, ale je to přece jen poměrně 
krátká doba, takže jsme celou hru naplánovali do 
března letošního roku. 

V knihovně na dobře viditelném místě visela 
mapa republiky, kam jsme zapichovali vlaječky na 
místa „dobytých“ knihoven a společně sledovali, 
jak se zaplňuje. Čtenáři přicházeli a vyprávěli, 
kterou knihovnu navštívili, co se jim tam líbilo, 
co nového viděli, a to přesně bylo naším cílem. 
Poznat a vlastně také porovnat knihovny v jiných 
městech či obcích. „A snad pak ti naši čtenáři 
ocení, jakou mají pěknou knihovnu i u nás,“ říkali 
jsme si. Navíc nějaký nový nápad se také hodí.

Letos v rámci Března – měsíce čtenářů jsme 
hru vyhodnotili. Pozvali jsme všechny zúčastněné 
(ne všichni bohužel mohli přijít), připravili jsme 
dobré občerstvení, a hlavně prezentaci s místy – 
tedy knihovnami, které byly dobyty. Přitom jsme 
zjistili, že není vůbec jednoduché sehnat fotografie 
interiérů knihoven, abychom si je alespoň virtuál-
ně mohli prohlédnout. Samotní hráči pak přidali 
své komentáře a postřehy a rozvinula se příjemná 
beseda mezi přítomnými. Ocenili jsme nejpilnější 
dobyvatelku, která navštívila celkem 7 knihoven. 

Zkrátka nepřišli ani ti, kdo navštívili tu nejvzdále-
nější knihovnu. V našem případě to byla knihovna 
v Luhačovicích a Rožnově pod Radhoštěm (obě 
zhruba 260 km od Úpice). Dobyto bylo celkem 
23 knihoven, některé i 2x. Není to opravdu moc, 
když pomyslíme, kolik knihoven v naší republice 
existuje. Ani počet dobyvatelů nebyl veliký. Ale 
my jsme i přesto byli spokojeni. Bylo to něco 
nového, něco, co zaujalo alespoň pár lidí v naší 
poměrně malé městské knihovně, a třeba to nebylo 
naposledy, kdy jsme „dobývali“ knihovny. 

Kontakt na autorku: knih.upice@seznam.cz
Web knihovny: http://www.knihovnaupice.cz/

Dobyvatelé knihoven, fot. S. čvančarová

Jitka Jindřišková

Pro mnohé české čtenáře se severská literatura 
rovná detektivkám. To sice ani zdaleka neodráží 
skutečnost, protože tvorba severských spisovate-
lů je mnohem pestřejší, nelze však popřít, že se 
severská krimi stala (nejen) na českém trhu nepře-
hlédnutelným fenoménem. V současné době u nás 
vychází neobvyklé množství titulů a nejúspěšnější 
autoři jako Jo Nesbø či Lars Kepler se pravidelně 
drží na špičce žebříčků prodeje.

Detektivky se na Severu píší už řadu let, vý-
razný mezinárodní úspěch ale zaznamenaly až po 

roce 2000. U nás je jako první začalo systematicky 
vydávat nakladatelství MoBa, původně ovšem ve 
výpravě brakové literatury. Skutečný průlom proto 
znamenala až trilogie Milénium Stiega Larssona  
v roce 2008 a nový pokus prosadit na českém trhu 
Joa Nesbøho v roce 2011 holeovkou Nemesis. 
Nakladatelství Host i Kniha Zlín knihám věnovala 
náležitou péči – oslovila renomované překlada-
telky ze severských jazyků, nechala navrhnout 
moderní design a investovala do propagace. Díky 
úspěchu obě nakladatelství postupně rozšiřují 
své akvizice o další autory severské krimi a do 
dnešního dne nezůstalo na českém trhu mnoho 

větších nakladatelství, která se je – ať už více, či 
méně úspěšně – nepokusila napodobit.

Proč jsou ale severské detektivky vůbec tak 
oblíbené? Důvodů je celá řada. Knihy bývají velmi 
dobře zvládnuté po řemeslné stránce. Přestože se 
obvykle daný kriminální čin objasní a pachatelé 
jsou dopadeni, čtenář je neustále udržován v napětí, 
co se bude dít dál. V příběhu totiž zdaleka neběží 
jen o vyšetřovaný případ, do popředí vystupuje  
i soukromý život vyšetřovatele. Harry Hole, Joona 
Linna, Kurt Wallander, Mikael Blomkvist, Lisbeth 
Salanderová a další jsou tak neméně známí než ti, 
kteří je stvořili. V roli vyšetřovatele se často obje-
vují (emancipované) ženy, jejichž prostřednictvím 
nahlížíme do severské společnosti, stále poněkud 
odlišné od té naší. Z dalších lákadel se jedná pře-
devším o mrazivě krásnou krajinu: hluboké temné 
lesy, osamocená údolí, pusté ostrůvky, zasněžené 
pláně. Do takovéhoto prostředí se chladnokrevné 
vraždy náramně hodí, a to i přesto, že severské 

země jinak patří k nejbezpečnějším na světě.
Jelikož severská krimi čítá, byť jen v češtině, 

stovky titulů, je zřejmé, že i v rámci tohoto žánru 
najdeme značnou rozmanitost. Zároveň lze však 
vysledovat určité převažující tendence. Oblíbeným 
způsobem, jak detektivní román ozvláštnit, je 
rozdělení děje do několika časových rovin, z nichž 
jedna se odehrává v minulosti. Takto nás například 
Gard Sveen v Posledním poutníkovi a Jo Nesbø  
v Července seznamují s Norskem za druhé světové 
války a s norským odbojovým hnutím. Různým 
historickým obdobím se ve svých detektivkách 
věnuje Jørgen Brekke. V Říši milosti líčí italský 
středověk a historii oboru patologie, v Bezesném 
zase první polovinu 18. století ve Skandinávii  
a život potulných trubadúrů.

V severní Evropě existuje velmi silná tradice li-
dového vyprávění a pověr. Není tak divu, že mnozí 
spisovatelé rádi přimíchávají do svého vyprávění 
nadpřirozené či mysteriózní prvky. Prosluli tím 

Nemesis Planina
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zejména islandští autoři v čele s královnou sever-
ské krimi Yrsou Sigurðardóttir. Zdatně jí sekun-
dují také Steinar Bragi v mysteriózním thrilleru 
Planina, Johan Theorin se svou ölandskou ságou 
nebo Heine Bakkeid s Až mi zítra budeš chybět.

Významnou složku detektivních románů tvoří 
vykreslení psychologie postav. Pro některé sever-
ské spisovatele dokonce není nejdůležitější odhalit 
a potrestat pachatele, ale dopátrat se vysvětlení, 
proč se zločinu dopustil. Důrazem na psychologii 
proslula Karin Fossumová, z jejíž tvorby česky 
vyšly Indická nevěsta, Provokatér a Kdo miluje 
jinak. Jaké je být partnerkou zločince, zase odhalu-
je Gangsterova přítelkyně Karoliny Ramqvistové. 
Detailní psychologický portrét se ovšem netýká 
pouze pachatelů, nýbrž i vyšetřovatelů, obětí, 
pozůstalých či náhodných svědků.

Je známým faktem, že v severských zemích žije 
čím dál více přistěhovalců. Tamní literaturu tak  
v posledních letech obohacuje nové téma reflek-
tující současnou společenskou situaci. Nejoblíbe-
nější dánský krimi spisovatel Jussi Adler-Olsen 
přiřkl vyšetřovateli Carlu Mørckovi z oddělení 

nevyřešených případů Q za parťáka arabského 
přistěhovalce Asada. Podobně si ve své sérii 
o vyšetřovateli Catu Isaksenovi počíná i Unni 
Lindellová, když mu přivede do cesty duševně 
nevyrovnanou, ale skvělou policistku Marian 
Dahleovou z Koreje. Podstatně výraznější přistě-
hovalecký motiv najdeme v díle Jense Lapiduse. 
V jeho jazykově vybroušených knihách se čtenář 
doslova noří do stockholmského podsvětí, kde má 
velké slovo srbská mafie. Civilnější detektivku  
z pohledu Maďarky, která se narodila v Jugoslávii, 
ale žije v severním Finsku, představuje Kolibřík 
finské spisovatelky Kati Hiekkapelto.

Fenoménu severské krimi u nás se již před 
několika lety předpovídal brzký konec. Trh i čte-
náři se prý nasytí a do popředí zájmu se dostane 
něco jiného. Zatím to ovšem nevypadá, že proud 
severských detektivek v nejbližší době poleví. 
Čtenářů dychtících po napínavých a mnohdy 
nadmíru brutálních příbězích z drsného Severu 
je u nás stále dost.

Kontakt na autorku: jitka@skandinavskydum.cz

Dětské knížky s biblioterapeutickou 
složkou aneb Motivujme děti  

k četbě doma i ve škole
Petra Bubeníčková

V současnosti poskytuje český knižní trh širo-
kou nabídku knih určených dětem i mládeži. Vedle 
reedic vycházejí ve velkém i nové tituly, které 
hledají své potenciální dětské čtenáře. Orientovat 
se v rozsáhlé nabídce knih není dnes problémem 
jen pro rodiče, kteří dětem knížky kupují, ale i pro 
knihovníky, jejichž úkolem je vybrat takové knihy, 
jimiž by vhodně rozšířili knihovní fond a zároveň 
motivovali čtenáře k dalším výpůjčce. Orientace 
v obsáhlé knižní produkci je problematická i pro 
učitele, kteří obzvláště v hodinách čtení a literární 
výchovy usilují o rozvoj a podporu čtenářství.
Obeznámenost s novinkami v dětské literatuře by 
právě učitelům českého jazyka a literatury mohla 

usnadnit práci s tzv. doporučenou četbou, která 
si s sebou stále nese negativní stigma z minulosti, 
vycházející z úzu, že školou zadaná četba, tedy 
četba z povinnosti, není čtenářsky atraktivní pro 
cílovou skupinu, protože často nekoresponduje se 
čtenářskými zájmy žáka nebo studenta. 

Podpora četby dětí je diskutovaným tématem 
po několik let. V současnosti již učitelé literatury 
ve většině netrvají na distribuci seznamů dopo-
ručené četby, které by obsahovaly několik titulů 
výhradně klasické literatury, jež musí žák přečíst 
bez zřetele na doposud získanou čtenářskou 
kompetenci. V tomto ohledu je jim nápomocen 
i soudobý vzdělávací plán, který je benevolentní 
ve výběru knih k četbě mimo školu a na rozdíl od 
plánů vzdělávání platných v minulosti nedefinuje 

seznam povinné literatury k četbě. Odborná i laic-
ká veřejnost se dnes shoduje, že ke čtení by měly 
být děti motivovány. Striktní nařizování čtení knih 
totiž často vede k odporu k četbě, útržkovitému 
čtení, v nejhorším případně ke čtení zestručnělého 
obsahu (školou) zadané knihy na internetu.

V celém aktu podpory čtenářství hraje hlavní 
roli volba vhodné knihy ke čtení. Vedle klasické 
literatury je užitečné nabídnout dětskému čtenáři 
novinkové tituly. Učitelé přiznávají, že knih pro 
děti vychází mnoho a v různé kvalitě; orientovat 
se v knižních novinkách je pro ně problematické, 
což je jeden z důvodů, proč novinkové tituly do 
četby zařazují sporadicky nebo je nezařazují vůbec. 
Dalším důvodem je i nedostatek peněz na nákup 
nových knih do školních knihoven. Situace se  
v současnosti zlepšuje se vstupem různých roz-
vojových projektů do českých škol, které jsou na 
podporu četby zaměřeny. Projekty dotují nákup 
nových knížek, i když v omezeném množství, 
vznikají dílny čtení zaměřené na podporu a rozvoj 
čtenářských strategií, učitelé intenzivně procházejí 
školeními, jak s novou literaturou pracovat. Tyto 
změny však probíhají zvolna, proto je dobré rea-
govat na další pobídky, které přicházejí například  
z knihoven. Spolupráce mezi knihovnami  
a školami nabývá na intenzitě. Knihovny vytvá-
řejí promyšlené programy na podporu čtenářství  
a zároveň velmi intenzivně vstupují do procesu 
propagace knižních novinek produkovaných 
velkými i malými nakladatelstvími, která větší či 
menší část své produkce zaměřují i na literaturu 
pro děti a mládež. Jedním z nich je nakladatelství 
Pasparta, které se specializuje na vydávání od-
borných publikací z oblasti pedagogiky, speciální 
pedagogiky a psychologie. Část produkce Pasparty 
se však orientuje i na literaturu pro děti a mládež: 
jedná se o knížky s tzv. biblioterapeutickou slož-
kou. Tyto knížky jsou novým trendem v moderní 
literatuře pro děti. Objevují se však nejen v pro-
dukci výše zmíněného nakladatelství, ale témata 
obsažená v těchto publikacích oslovují i ostatní 
nakladatelství bez rozdílu objemu vydávaných 
knih pro děti.

Knihy s biblioterapeutickou složkou zpraco-
vávají formou příběhu vybrané problémové téma,  

s nímž se dětský čtenář může ve svém běžném 
životě konfrontovat. V souvislosti s dětskou lite-
raturou se kupříkladu řeší problematika integrace 
dětí s autismem nebo s fyzickým handicapem do 
běžné školy, problematika šikany a kyberšikany, 
témata související s poznáváním emocí apod. 
Výběr tématu souvisí s věkem a čtenářskou 
kompetencí cílové skupiny. Práce s těmito texty 
má velký význam nejen v knihovnické praxi, ale  
i v praxi školní. Aktivní čtenářský kontakt s těmito 
knihami značně pomáhá jako účelná prevence 
krizových situací, rovněž může pomoci jako dobrá 
motivační pobídka k volnočasové četbě. 

Nakladatelství Pasparta, které knihy s biblio-
terapeutickou složkou vydává, v současné době 
dodalo na knižní trh několik beletristických knih 
pro děti, které se zaměřují na problematiku autis-
mu. Prostřednictvím příběhu dětem vysvětlují, co 
je autismus, jak se projevuje, jak vypadá soužití  
s člověkem, který má poruchu autistického spektra. 
Mezi knihami tohoto zaměření dominuje publika-

Obálka knihy Řvi potichu, brácho
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ce Ivony Březinové Řvi potichu, brácho (2016). 
Příběh dvou sourozenců, z nichž jeden trpí autis-
mem, je strhujícím vyprávěním o sourozenecké 
lásce, ale také příběhem o problematickém soužití 
autistického dítěte s okolím a mimo rodinu. Kniha 
získala Zlatou stuhu 2017 za nejlepší knihu v ka-
tegorii Beletrie pro mládež, byla nominována na 
Magnesii Literu 2017 v kategorii Litera za knihu 
pro děti a mládež, byla zařazena do katalogu Nej-
lepší knihy dětem a dále získala ještě tato ocenění: 
SUK – Čteme všichni, 2016, 1. místo v kategorii 
Cena knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP 
a SUK – Čteme všichni, 2016, Cena učitelů za 
přínos k rozvoji dětského čtenářství.

Jmenovaná kniha vznikla ve spolupráci Paspar-
ty a Albatrosu. Obě nakladatelství ve společné 
práci nadále pokračují – výsledkem je edice Má 
to háček, v níž vyšly další knihy s biblioterapeu-
tickou složkou, např. Lukáš a profesor Neptun 
(2017) Petry Štarkové (téma: autismus); Ťapka, 

kočka stěhovavá (2017) Ivony Březinové (téma: 
střídavá péče po rozvodu rodičů). Nyní je ve stejné 
edici připravena k vydání publikace Můj brácha 
Tornádo Petry Štarkové (téma: dítě s ADHD). Ke 
jmenovaným knihám jsou na webových stránkách 
nakladatelství Pasparta ke stažení pracovní listy, 
s nimiž může pracovat rodič, knihovník, ale  
i učitel ve škole.

Obě zmíněná nakladatelství (Pasparta i Al-
batros) se vydala na nelehkou cestu osvěty s té-
maty, která jsou v současné době velmi aktuální. 
Vydáváním knih s biblioterapeutickou složkou 
vykonávají záslužnou práci, kterou přispívají 
k integraci jedinců s postižením do běžného 
života a pomáhají zvládnout rodičům i učitelům 
nelehkou situaci spojenou s přijetím postiženého 
dítěte vrstevnickou skupinou. 

Kontakt na autorku:   
petra.bubenickova@uhk.cz

Dominikánská republiko, 
jaká jsi?

Vanda Vaníčková

Načerpat energii a inspiraci na celý osmičko-
vý rok jsem se na jaře vydala do Dominikánské 
republiky. Ani na chvíli nebylo pochyb, že pro-
běhne návštěva nějaké tamní knihovny. Vzhledem  
k tomu, že máme karibské ostrovy spojeny  
v našem geografickém prostoru hlavně s ikonic-
kými plážemi s palmami z katalogů cestovních 
kanceláří, pojmu tentokrát článek trochu obšírněji.

Dominikánská republika leží spolu s Haiti 
na ostrově Hispaniola, který objevil roku 1492 
Kryštof Kolumbus při své notoricky známé cestě 
do Indie, která se mu kartograficky trochu zvrhla. 
Cristobal Colón (úředním jazykem je v zemi 
španělština, takže žádný Kolumbus) byl ostrovem 
nadšen a označil ho za nejkrásnější místo, jaké 
kdy viděl. Hezky tu v souostroví Velké Antily 
opravdu je, tropický podnebný pás poskytuje 

ideální podmínky nejen pro turisty lačnící po 
plážích a azurovém moři, ale hlavně pro pěs-
tování nejrůznějších plodin, jako je cukrová 
třtina, káva, kakaové boby, banány, tabák či rýže.  
V zemědělském okénku nelze opomenout národní 
nápoj rum a doutníky. 

Nejen jazykem, ale i kulturou, temperamentem 
a historií je Dominikánská republika „karibským 
Španělskem“. Nezávislost získala tzv. Španělská 
kolonie Santo Domingo od Španělského králov-
ství v roce 1821, ne však na dlouho. Postupně 
byla ovládána Haiti, opět Španělskem (záměrné 
spojenectví proti snaze Británie obsadit Domini-
kánskou republiku) a v letech 1916–1924 na ost-
rově úřadovaly Spojené státy americké. Moderní 
dějiny státu představují diktatury (zejména krutý 
generál Trujillo [Truchijo] mezi lety 1930–1961)  
a revoluce proti vojenskému převratu, organizova-
ná ze strany USA. Aktuálně je stát prezidentskou 
republikou v čele s Danilem Medinou.

A co čtenářství a knihovny?
Dominikánská republika se v roce 2015 

účastnila poprvé výzkumu PISA (Programm for 
International Student Assessment), aby změřila 
u svých žáků jako jedna z mála karibských zemí 
skóre ve čtenářské, přírodovědné a matematické 
gramotnosti. Výsledky nebyly dobré, stát se 
umístil na 67. místě mezi 72 zeměmi a 86 % domi-
nikánských žáků prokázalo výsledky pod úrovní 
minima1 připravenosti na život ve znalostní společ-
nosti. Pro porovnání: skóre čtenářské gramotnosti 
Dominikánské republiky je 358, Česká republika 
dosáhla 487, pořád se ale v obou případech po-
hybujeme pod průměrem, který představuje skóre 
493. Vládnoucí garnitura Dominikánské republiky 
se nechala slyšet, že příště budou výsledky lepší, 
nechme se tedy překvapit. Změny ve vzděláva-
cím systému zatím neproběhly, žáci absolvují 
povinnou devítiletou docházku, většina z nich pak 
dvouletou střední školu, někteří pokračují i dále. 
Bohatší rodiče však posílají své děti zásadně do 
soukromých škol.

Posílit (nejen) čtenářskou gramotnost žáků je 
samozřejmě možné i v knihovnách; v hlavním 
městě Santo Domingu je pro tento záměr nej-
vhodnější institucí Biblioteca infantil y Juvenil 
Republica Dominicana (Dětská knihovna Domi-
nikánské republiky), první dominikánská knihovna 
specializovaná pouze na děti a mládež. Posláním 
instituce je podporovat u dětí a mládeže vztah ke 
čtení, ale i obecně ke vzdělávání, kultuře, touhu po 
nových informacích a posilovat schopnost praco-
vat s informacemi a gramotnost. Knihovna pořádá 
nejrůznější literární akce, besedy, programy pro 
děti i jejich rodiče, diskusní kulaté stoly, výstavy, 
vše zdarma. Budova, v níž nyní knihovna sídlí, 
je zrekonstruovaná, otevřena byla v roce 2009. 
Interiér je proto velice moderní, místnosti jsou 
vyzdobeny tak, aby poskytovaly prostor pro hru 
i vzdělávání, zároveň jsou stylizovány do dílčích 
témat (dobrodružný román, romantická próza 

apod.). Knihovničtí zvědavci se mohou například 
na webu knihovny (viz odkaz na konci článku) 
podívat, jaké knihy tato knihovna doporučuje 
dětským čtenářům. Co myslíte, bude něco z toho 
stejné jako v Čechách? 

Obecně je otázka veřejných knihoven velice 
důležitá pro rozvoj života v komunitách a men-
ších čtvrtích, kde nejsou mnohdy všichni zcela 
gramotní, a právě knihovny zde plní nezastupi-
telnou roli a dávají „šanci všem“. Významná je 
otázka knihovnictví i na úrovni státu. Musíme se 
však stále pohybovat v mantinelech ekonomické 
a vzdělanostní úrovně Dominikánské republiky  
a ve značných rozdílech mezi úrovní větších měst 
a venkova. Ze souhrnné zprávy ministerstva kultu-
ry o veřejných knihovnách z roku 20102 vyplývá, 
že jedním ze zásadních problémů knihovnictví 
je nevyjasněné financování (převažují soukromé 
subjekty) a ne zcela fungující praxe legislativního 
ukotvení knihoven. Problém je mimo jiné i s ne-
dostatečným vzděláním a kvalifikací knihovníků,  
u menších poboček pak s jejich službami, realizací 
a úrovní informačních služeb. Na druhou stranu 
tentýž dokument představuje národní strategii 
pro zlepšení současného stavu, který však nelze 
v roce 2018 globálně jednoznačně zhodnotit. A už 
vůbec ne okem turisty. Co ale jako turista mohu 
zodpovědně potvrdit, je fakt, že karibský rum je 
opravdu jemný, latinskoamerická atmosféra jedi-
nečná a Kryštof Kolumbus nebyl s hodnocením 
místní krásy zase tak daleko od pravdy.

Statistické okénko:
Dominikánská republika3 

• rozloha: 48 730 km2
• počet obyvatel: 10 734 247
• velká města: Santiago de los Caballeros, La 
Romana, San Pedro de Macorís; hlavní město: 
Santo Domingo

• úřední jazyk: španělština
1) Hranice minimální úrovně je stanovena OECD (Organization for Economic, Cooperation and Development,  

v překladu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj).
2) Celý článek je dostupný na: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-

-358X2010000300006.
3) Dominikánská republika. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. c2018 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dominikánská_republika
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Biblioteca infantil y juvenil Republica Domi-
nicana

• webové stránky: http://bijrd.gob.do/; odkaz 
na videa z akcí knihovny: http://bijrd.gob.do/
multimedia/videos/

Biblioteca Nacional Pedro Henriquez ureña4 
• Národní knihovna je pojmenovaná podle 
dominikánského literáta a filosofa P. H. Ureñi. 

• Knihovna pořádá každý rok Feria internaci-
onal del libro Santo Domingo (Mezinárodní 
knižní festival), největší festival věnovaný 
knihám v Karibiku. V roce 2018 se uskuteční 
21. ročník. Jednotlivé ročníky jsou věnovány 
vybranému státu: v roce 2017 to byla Paraguay 
a například v roce 2011 Vatikán. 

Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz

4) Biblioteca Nacional Pedro Henriquez Ureña [online]. c2018 [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: http://www.bnphu.
gob.do/

Biblioteca infantil y Juvenil Republica Domi-
nicana poprvé

Biblioteca infantil y Juvenil Republica Domi-
nicana podruhé

Biblioteca Nacional Pedro Henriquez ureñaPalacio Nacional (prezidentský palác v Santo 
Domingu)

Sacra Biblia a Bible kutnohorská 
ve fondu Biskupské knihovny 

v Hradci Králové
Martina Opršalová Dašková

Biskupská knihovna vlastní mnoho prvotisků, 
starých tisků a také rukopisů. Prvotisky, nebo 
také tzv. inkunábule1, jsou tisky zhotovené od 
vynálezu knihtisku v polovině 15. století do 
roku 1500. Starými tisky rozumíme exempláře 
vyrobené mezi lety 1501 až 1800.

Nejstarší zdejší knihou je manuskript na tzv.
jihoevropském pergamenu2 „Biblia latina Ve-
teris et Novi testamenti“ z poloviny 14. století. 
Je také známa pod obecnějším názvem jako 
Biblia Sacra. Kde a kým byl tento rukopis zho-
toven, sice nevíme, ale bylo to pravděpodobně  
v nějakém klášteře na území dnešního Němec-
ka či Rakouska. Provenienční poznámka ze  
17. století lokalizuje knihu již do majetku kláštera 
svatého Lamberta ve Štýrsku. Kniha obsahuje 
latinský překlad biblického textu, tzv. Vulgatu, 
který pořídil sv. Jeroným (347–420), pozdně 
antický učenec, kněz a církevní otec. Jeroným 
byl za svého života vskutku plodným autorem, 
ale kompletní překlad Bible z původních jazyků 

všechny tyto texty zastínil. Vulgata byla na 
koncilu v Tridentu vyhlášena oficiálním překla-
dem katolické církve.3 Rukopis je psán drobnou 
gotickou minuskulí.4 Všichni jistě známe středo-
věké bohatě iluminované rukopisy, nicméně náš 
exemplář je v této oblasti poněkud skromnější. 
Ke kreslené výzdobě použil ilustrátor pouze 
červenou a modrou barvu. Většinou se dekor 
omezil na iniciály, ale někdy přerostl do výraz-
nějších bordur s občasným motivem ptáčka či 
masky. Filigrán5 je vymalován akantovými listy  
a akantoidy sestavenými do palmet a polopal-
met.6 Rukopis obsahuje též marginální poznám-
ky, tedy poznámky člověka, který knihu četl  
a zaznamenával zde různé dodatky k přečtenému. 
Autor textu i zmíněných poznámek využil k psaní 
červený a hnědý duběnkový inkoust, kterého se 
užívalo až do 19. století. Zachovalá původní 
gotická vazba knihy je zhotovena z dřevěných 
desek potažených kůží a vyzdobena vlysy  
s ornamentálními motivy.

Dalším zajímavým exemplářem Biskupské 
knihovny je prvotisk tzv. Bible kutnohorské 

1) Z latinského in cunabulis: v kolébce, tzn. že jejich vznik probíhal jako v kolébce či od kolébky.
2) Manuskript: rukopis, z latinského manu scriptus, tj. zapsáno rukou. Pergamen: usušená a upravená zvířecí 

kůže, jež byla určena ke psaní. Známe dva druhy pergamenu: jihoevropský – italský, který je pečlivěji zpra-
cován jen po jedné vnitřní straně, a středoevropský, opracovaný po obou stranách zhruba stejně. Jelikož byl 
pergamen drahý, byly často popsány obě strany tak jako u našich exemplářů.   
HLAVÁČEK, Ivan, Jaroslav KAŠPAR a Rostislav NOVÝ. Vademecum pomocných věd historických. Praha, 
2004, 544 s. ISBN 80-7319-004-4. 

3) JERONÝM, GENNADIUS Z MARSEILLE, ISIDOR ZE SEVILLY a ILDEFONS. De viris illustribus. Hie-
ronymus, Gennadius, Isidorus: Dějiny křesťanského písemnictví. Praha, 2010, 254 s. ISBN 978-80-87054-
22-2.

4) Minuskule: písmo používající malé formy písmen; gotická minuskule užívá lomenějších tvarů písmen. (Vade-
mecum, str. 57)

5) Filigrán: vodoznak či průsvitka, obrazový, alfabetický či kombinovaný znak určující stáří a místo vzniku knihy 
či listiny, tedy produkt určité papírny. (Vademecum, str. 40)

6) Palmeta je vějířovitý ornamentální motiv, vycházející ze stylizovaného palmového listu; akant je bodlákovitá 
rostlina, jejíž stylizované listy se již od starověku užívají v ornamentálním umění.   
HEROUT, Jaroslav. Slabikář návštěvníků památek. 2. doplněné vydání. Praha, 1980.
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nazývá česká tisková bastarda10, přičemž iniciály 
iluminoval červenou a zlatou barvou. Text je 
prokládán půvabnými dřevořezy11 vztahujícími 
se k biblickému textu. Vazba knihy není původní, 
ale až raně barokní z první poloviny 17. století. 
Dřevěné bukové desky jsou potaženy teletinou 
zdobenou slepotiskem.12 Tmavě hnědou kůži 
zdobí krásné vlysy s ornamentálními i geomet-
rickými motivy, nejvýraznější dekor tvoří kříž ze 
čtyř stylizovaných lilií. Objevují se i cenzorské 
zásahy začerněním nevyhovujícího textu, které 
byly bezpochyby provedeny až v barokním období. 
Kutnohorka byla na indexu zakázaných knih jezu-
ity Koniáše (1691–1760) vedena jako opravitelná: 
v takovém případě stačilo začernit slovo, větu, 
nebo vytrhnout list s provokujícím textem.13

Oba vzácné knižní exempláře mohou zájemci 
vidět v naší knihovně jen zřídka, např. při vý-
stavách k různým výročím nebo při obzvláště 
odůvodněných badatelských návštěvách.

Kontakt na autorku:   
daskova@bihk.cz
Web knihovny:   
https://knihovna.bihk.cz/?locale=cs

10) Bastarda: vznikla ve 14. století, v Čechách se vyskytuje od počátku 15. století jako rukopisné písmo, ale při 
vědomí konzervativnosti českých čtenářů tiskaři tištěné písmo co nejvíce připodobnili rukopisnému.   
VOIT, Petr. Tiskové písmo Čech a Moravy první poloviny 16. století. e-LiS: e-prints in library and information 
science [online]. [Cit. 15. 4. 2018]. Dostupné z http://eprints.rclis.org/17922/1/VOIT_Typografie_article.pdf

11) Dřevořez: obrazová matrice je vytvořena ze dřeva řezaného podélně.   
RAMBOUSEK, Jan. Dřevořez, dřevoryt a příbuzné techniky. Praha, 1957.

12) Slepotisk: technika reliéfního zdobení, prováděného nahřátým razidlem do navlhčené kůže.   
PLEŠTILOVÁ, Anna a Jan HYBNER. Ruční slepotisk a zlacení: uvedení do technologie a historické inspira-
ce. Praha, 2016, 91 s. ISBN 978-80-87989-22-7.

13) (Faksimile, str. 22)

Sacra Biblia, fot. Tomáš Kubelka

Dřevořez v Kutnohorce

Velká vizita! 

Iveta Juranová

Muzeum východních Čech v Hradci Králové 
vydalo na podzim 2017 další novou knihu, na-
zvanou velká vizita!… v Hradci Králové za 
první republiky. Publikace vznikla na základě 
stejnojmenné výstavy, kterou bylo možné navštívit 
v průběhu loňského roku. Kniha přináší kromě 
informací i bohatý obrazový materiál, který nebylo 
možné zařadit do instalace výstavy. Řada fotogra-
fií je publikována poprvé, navíc v knize naleznete 

i snímky z expozice. Takže i čtenář, který výstavu 
Velká vizita! nestihl navštívit, získá snadno před-
stavu o její podobě. Bonusem jsou dvojstrany  
s nejrůznějšími zajímavostmi, které jsou dodatkem 
k základnímu textu. 

Nová kniha v pěti kapitolách čtenářům při-
bližuje rozkvět města Hradce Králové v mezi-
válečném období na poli zdravotnictví, lékařské 
péče a v oblasti sociálně-zdravotní péče. Časové 
období se soustřeďuje především na rozkvět 

či Kutnohorky, vydané tiskařem Martinem  
z Tišnova roku 1489. Kutná Hora byla v 15. století 
druhé nejvýznamnější město Českého království 
po Praze, neboť král Vladislav II. Jagellonský si 
vybral toto město jako sídlo svého dvora. Je to ob-
dobí vrcholné jagellonské gotiky a dekorativního 
znaku W, odkazujícího na krále Vladislava. Město  
s převážně českým nekatolickým obyvatelstvem 
se rozvíjelo hospodářsky, stavebně i kulturně. 
Bohatí měšťané si kromě výstavných domů poři-
zovali i soukromé knihovny. V tomto období byla 
vydána Kutnohorka, druhá česky vytištěná bible 
a nejrozsáhlejší český prvotisk se 612 listy.7  
V tomto kontextu jistě není překvapující, že v závěru 

knihy se objevuje dřevořezový signet8 tiskaře, zde 
znak Kutné Hory, nad nímž je korunované písmeno  
W a který drží dvě postavy havířů v kápích. Pod 
znakem je rukopisný přípis: „Píší historikové 
o králi Ludvíkovi druhým českým, že při něm 
mnoho věcí příliš brzké znamenaný byly. Před 
časem se narodil, před časem a velmi brzo vyspěl, 
před časem se oženil a sotva v osmnácti letech 
zešedivěl, před časem také právě v květu svého 
totiž v letech dvaceti a jednom, hoden jsa jistě 
delšího života, nešťastný mládenec bídně zahynul, 
když se s malým počtem vojska proti velkému 
množství císaře tureckého Solimana postavil.“9 
Autor použil pro tuto knihu druh písma, které se 

7) VANĚČKOVÁ, Jana, Jaroslav VOBR a Josef KREMLA. Faksimile Bible kutnohorské Martina z Tišnova. 
Praha, 2010, 130 s. ISBN 978-80-254-7638-3.

8) Signet: značka konkrétního tiskaře.
9) Autor glosy mluví o Ludvíkovi Jagellonském, synovi Vladislava II. Jagellonského, jenž se v roce 1526 utopil 

v bažinách po prohrané bitvě u Moháče. Jeho nástupcem se stal Ferdinand I. Habsburský. 
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Za Tajemstvím
kouzelného pírka 

Jana Benešová

ŠOLTYS, Vladimír. Tajemství kouzelného 
pírka: příběhy z muzea. Ilustrovala Barbora 
KYŠKOVÁ. V Brně: Edika, 2017. ISBN 978-
80-266-1067-0.

Na sklonku loňského roku jsme v Knihovně 
Václava Čtvrtka v Jičíně pokřtili knihu příběhů 
pro děti, jejímž autorem je jičínský veterinář  
MVDr. Vladimír Šoltys. 

Kniha je druhým počinem autora (první knížka 

Proč má kos žlutý nos byla napsána pro tehdy 
devítiletou dceru). Je určena opět dětem od 9 let 
a její příběhy se odehrávají v ptačím světě (autor 
je ornitolog) a zároveň v muzeu. Nabízí dětem 
dobrodružné i dojemné příběhy a nenásilně je 
seznamuje s životem mnoha ptáků i s prostředím 
muzea. Navíc je prodchnuta netajenou láskou 
otce k dceři. Publikace vyšla tradičně v papírové 
podobě i jako e-kniha.

Kontakt na autorku:  
benesova@knihovna.jicin.cz

lóze. Ve své činnosti pokračovala Okresní péče 
o mládež, v roce 1921 byl zřízen Okresní lidový 
ústav sociálně-zdravotní péče. Léčebné a výchov-
né činnosti se věnovaly Ústav pro hluchoněmé 
děti a Chlapecká výchovna. Ve městě působila 
také Okresní nemocenská pojišťovna s ambulancí, 
své úřadovny měly ve městě i další pojišťovny. 

Lékařské péči na královéhradeckých školách se 
věnuje pátá kapitola. Instituce školního lékaře byla 
v Hradci Králové zřízena již v roce 1905, péče 
o předškolní děti a mládež se začala významně 
rozvíjet v meziválečném období. Představen je 
i rozkvět školních výukových pomůcek z oboru 
tělovědy a zdravovědy.

„Díky bohatému obrazovému materiálu má 
publikace předpoklad oslovit nejen odbornou 
veřejnost, ale široký okruh zájemců, kterým může 
poskytnout jak informace z regionální historie 
královéhradecké, tak zajímavý a originální pohled 
na životní styl první republiky,“ uvádí v recenzi 
knihy historička Jana Kostincová z Univerzity 
Hradec Králové. 

KORITENSKÁ, Pavla. Velká vizita!: ...v Hrad-
ci Králové za první republiky. Editor a jazykový 
korektor: Iveta JURANOVÁ, foto: Miroslav BE-
NEŠ, grafická úprava: FiftyFifty kreativní agentu-

ra, s. r. o. V Hradci Králové: Muzeum východních 
Čech v Hradci Králové, 2017, 129 s. ISBN 978-
80-87686-13-3. Vyšlo s podporou Ministerstva 
kultury ČR v rámci programu Podpora projektů 
zaměřených na poskytování standardizovaných 
služeb muzeí a galerií.

Kontakt na autorku:  
juranova@lfhk.cuni.cz

Náhled

Obálka knihy

královéhradeckého zdravotnictví a sociální péče 
v období let 1918 až 1938, u některých kapitol  
s časovým přesahem i do 40. let. Publikace přináší 
i řadu fotografií ze sbírky Muzea východních 
Čech v Hradci Králové, Národního pedago-
gického muzea a knihovny J. A. Komenského  
v Praze a soukromých sbírek, které dosud nebyly 
publikovány. Prostřednictvím fotografií předmětů  
z oblasti domácí péče o zdraví, učebních pomůcek, 
tištěných zdravotních rádců, reklamních letáků 
a dalších tiskovin se práce snaží přiblížit péči  
o zdraví v období první republiky. 

Hned první kapitola knihy představuje První 
výstavu zdravotnictví a hygieny, uspořádanou 
městem Hradec Králové v roce 1925. Tato 
událost se stala základní inspirací pro vytvoření 
výstavy Velká vizita! v královéhradeckém muzeu. 
Význam této unikátní akce rozhodně překročil 
hranice města. 

V další, druhé kapitole se autorka věnuje 
nemocniční péči o pacienty v Hradci Králové. 
V letech 1926 až 1928 vyrostla na levém břehu 

Labe nová moderní Okresní všeobecná veřejná 
nemocnice, která patřila v období první repub-
liky k předním léčebným ústavům v celé ČSR. 
Budova původní tzv. staré nemocnice se v roce 
1929 přeměnila v Masarykův okresní chorobinec.

Zřízení Ošetřovatelské školy v Hradci 
Králové přibližuje kapitola následující. Tato 
odborná vzdělávací instituce byla vybudo-
vána díky Kongregaci šedých sester III. řádu  
sv. Františka v roce 1937. Mohly se zde vzdělávat 
řádové sestry i civilní uchazečky. Škola vznikla 
také díky okresní nemocnici, ve které budoucí 
diplomované sestry-ošetřovatelky absolvovaly 
praktický výcvik. 

Ve čtvrté kapitole je představena, v tomto 
rozsahu dosud nepublikovaná, oblast sociální  
a sociálně-zdravotní péče v Hradci Králové, která 
se především po roce 1918 dočkala velkého roz-
květu. Město v součinnosti s královéhradeckým 
okresem podporovalo vznik nových institucí.  
V roce 1919 začal ve městě fungovat Českosloven-
ský červený kříž a Masarykova liga proti tuberku-
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stávajícího. Na odpolední blok byla naplánována 
odborná přednáška.

Při sestavování programu nebylo přihlédnuto 
k tomu, že termín valné hromady se shodoval  
s termínem gradace chřipkové epidemie, která  
v té době zasáhla celou republiku. Počet registro-
vaných členů, kteří chtěli na valnou hromadu do-
razit, nejprve značně narostl nad obvyklý průměr. 
Následně se vytrvale a dramaticky snižoval podle 
toho, jak probíhal boj s virózou v jednotlivých 
knihovnách. Ve finální fázi se počet opět začal 
lehce navyšovat, což organizátory udržovalo  
v trvalém napětí, kolik účastníků nakonec dorazí. 
V samotném závěru očekávání navíc odpadla  
i lektorka odpolední odborné přednášky a necelý 
týden před akcí byli organizátoři postaveni před 
nelehký úkol, a to najít náhradního lektora, který 
by odpřednášel téma předem avizované. Tématem 
měla být „První republika a první knihovnický 
zákon“. 

Odpoledního bloku se nakonec ujala  
Mgr. Šimona Šimonová z Knihovny města  
Hradce Králové. Její pořad „1. republika – národ 
v čase“ velmi zajímavě mapoval historii českých 
zemí a Slovenska, okolnosti vzniku republiky  
a společensko-politické poměry i proměny doby. 
Přednáška byla doplněna dobovými materiály, 
fotografiemi i zvukovými dokumenty. Na účast-
nících akce byl vidět zájem a zaujetí tématem. 

Díky všem, kteří se na přípravě valné hromady 
podíleli, vše se zvládlo. Chřipce navzdory. 

Informace o Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR naleznete na http://www.skipcr.
cz/, o regionální organizaci pak na http://skip.
knihovnahk.cz/ .

Kontakt na autorku:   
hubertova@knihovnahk.cz

Z KNiHOvNiCKÝCH ORGANiZACí Z KNiHOvNiCKÝCH ORGANiZACí

Člověk Čapek

Kateřina Hubertová

Karel, Josef, Helena… Čapkovi. Snad každý 
Čech ví, o kom je řeč, a všichni si tato jména 
spojují i s východními Čechami. A i když by 
se mohlo zdát, že toto téma je již mnohokrát 
vyčerpané a více říci nelze, účastníci a lektoři 
semináře přesvědčili, že lze. Známe práci těchto 
autorů, víme, jak a kdy tvořili, děti se o nich učí 
ve školách, jejich díla nacházíme v knihovnách 
a galeriích. Ale snadno se dostanou pod kůži  

a chcete vědět víc. Odkud přišli? Jak žili, když 
ještě nebyli slavní? Co jejich příbuzenstvo? A lidé 
a místa, která je utvářela? 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
08 – Východní Čechy uspořádal 20. února 2018  
v Knihovně města Hradce Králové odborný se-
minář o Čapkových rodových kořenech, dětství 
a dospívání.

Cílem semináře bylo připomenout tři význam-
ná výročí roku 2018: jednak 100 let od vyhlášení 
Československé republiky, dále 80. výročí úmrtí 

Mgr. Šimona Šimonová a její pořad 1. repub-
lika – národ v čase

Účastníci valné hromady

Kateřina Hubertová

Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
ČR, region Východní Čechy (SKIP 08) pořádá 
svou valnou hromadu každý rok zhruba v půlce 
března. Členové SKIP individuální i zástupci 

členů kolektivních se sešli v úterý 13. března 2018  
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 

Valná zvaná chřipková – 
malé povídání o VH SKIP 08 

Východní Čechy 2018

Sál knihovny byl při křtu plný v čele autor knihy
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Z KNiHOvNiCKÝCH ORGANiZACí KDO JE

Zdeňka Mikulecká

Knihovník, bibliograf, editor, publicista, bás-
ník. A také dobrý člověk. Tím vším byl Ladislav 
Vacina, který by letos oslavil 75. narozeniny. 

Narodil se 17. února 1943 v Hradci Králové, 
maturoval v roce 1960 na Střední všeobecně 
vzdělávací škole J. K. Tyla v Hradci Králové 
a roku 1963 absolvoval Střední knihovnickou 
školu v Brně. V roce 1968 promoval na Fakultě 
sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy  
v Praze, kde dálkově vystudoval obor knihovnictví. 

Po maturitě působil v (nynější) Knihovně měs-
ta Hradce Králové (1960–1968), poté v Městské 
knihovně Náchod (1969–1978), kde pracoval jako 
metodik a bibliograf. V roce 1978 nastoupil do 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 
jako vedoucí bibliografického oddělení a později 
celého bibliografického odboru SVK HK. 

Byl vynikajícím bibliografem, zaměřoval se 
na regionální, a zejména personální bibliogra-
fie. Intenzivní zájem věnoval bratřím Čapkům,  
o kterých napsal řadu článků a studií. Jeho asi 
nejznámějším počinem je výbor vzpomínek právě 
na bratry Čapky Jeden i druhý. 

Zasloužil se také o zorganizování velké 
čapkovské konference v Hradci Králové (1990),  
z jejíchž příspěvků následně vytvořil sborník. 

Jeho bibliografická práce však zahrnovala 
mnohé další přehledy, ročenky, monografie  
a sborníky.

Neméně významná byla také jeho činnost 
publikační. Jeho články vycházely v celostátním 
i regionálním tisku, byl autorem mnoha literár- 
ně-vědných prací a medailonků regionálních osob-
ností – literárních i výtvarných umělců, psal také 
recenze nových knih. Byl zakladatelem a hlavním 
redaktorem ročenek Tvorba východočeských au-
torů a Východočeský kraj v tisku, spolupracoval  

s nakladatelstvím Kruh a s redakcí novin Pochodeň.
Kromě toho všeho byl také básníkem, v jehož 

verších se zrcadlí rodný kraj. Výběr těchto veršů 
vydala pod názvem Exlibris v roce 1997 Studijní 
a vědecká knihovna. 

Když byla v roce 1995 vydána registrující bib- 
liografie jeho díla, čítala přibližně 2000 položek.

Co ale jeho personální bibliografie zachytit 
nemohla, byla jeho lidskost. Podle vzpomínek 
kolegyně Jindřišky Labuťové byl Ladislav Vacina 

„citlivý člověk, ač se to na první pohled nemuselo 
zdát. Byl úžasný kamarád, který poznal, když měl 
člověk trable, a dokázal pomoci. Byl to člověk, 
který měl spoustu zájmů, měl rád přírodu a vý-
chodní Čechy mu přímo učarovaly. No a Čapkové, 
to byla jeho srdeční záležitost.“

Ladislav Vacina
(17. 2. 1943 – 10. 6. 1992)

ladislav vacina

Návštěvníci seminářeDiskuse před zahájením

spisovatele Karla Čapka a nedožité 75. výročí na-
rození kolegy knihovníka, bibliografa a čapkologa 
Ladislava Vaciny.1

Sešli se tu na jednom místě čapkologové  
zvučných jmen a skoro stovka nadšených diváků. 
Třešničkou na dortu byla přítomnost vnučky 
Josefa Čapka, paní dr. Kateřiny Dostálové. Celý 
seminář se nesl ve velmi přátelské atmosféře. 
Přednášky byly bohaté a zajímavé, často dopl-
ňované poznámkami a dotazy z publika. Přinesly 
mnoho zamyšlení, nových poznatků, myšlenek 
i nápadů do další práce. Čapek evidentně nese 
odkaz i dnešku.

Po semináři přišel tento ohlas: 
„Dodatečně k semináři Člověk Čapek – byl 

jedním slovem úžasný. Já jsem maturovala  
z otázky ,Karel Čapek', byla to taková trochu 
srdeční záležitost a vím, že jsem moc chtěla najít 

něco navíc, ale z tehdy pro mě dostupných zdrojů 
jsem opravdu nic neobjevila. Pro mě byly infor-
mace na semináři opravdu nové, i když za ty roky 
od maturity mi pár dalších informací o Čapkovi 
rukama prošlo.

Přednášející Mgr. Zahirović, Ph.D., a PhDr. Juk- 
líčková s historií rodu Čapků a pozůstalostí Hele-
ny Čapkové byli úžasní. A Petra Landsmannová  
o studentských letech Čapka byla bezvadná. 
Přijela jsem ze semináře tak nadšená, že jsem ve 
svém okolí každému sdělovala své nové poznat-
ky. A vím, kam vyrazím na první letní výlet – do 
rodiště Čapků.

Moc zdravím z Nechanic. Hana Kramářová, 
Štolbova městská knihovna Nechanice.“

Pro seminář byl ve spolupráci s kolegyní 
Boženou Blažkovou vypracován materiál, který 
obdrželi všichni účastníci. Obsahuje anotace 
přednášek a medailonky lektorů, je doplněn  
o kontakty na autory. Knihovnám by mohl být uži-
tečný při přípravě jejich akcí, proto předkládáme 
odkaz http://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/
sluzby/materialy-k-vyuziti/clovek-capek, kde lze 
materiál najít a stáhnout.

Kontakt na autorku:   
hubertova@knihovnahk.cz

1) https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000177&local_base=SCK
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TiPy A NÁMĚTy

Do čísla přispěli:
Jaroslav Balcar – Obecní knihovna Čistěves, Mgr. Jana Benešová – Knihovna Václava Čtvrtka 

v Jičíně, Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D. – Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové,  

Bc. vladimíra Buchtová – SVK v Hradci Králové, Barbora Buřičová z Babčic – nezávislá autorka, 

Mgr. Barbora čižinská – Knihovna města Hradce Králové, Mgr. Martina Opršalová Dašková 

– Biskupská knihovna Biskupství královéhradeckého, Mgr. Aleš Fetters – Náchod, Ester Horáková 

– Místní knihovna Podbřezí, Mgr. Hana Hornychová – SVK v Hradci Králové, Bc. Kateřina 

Hubertová – SKIP 08 Východní Čechy a Knihovna města Hradce Králové, Mgr. Zuzana Jindrová 

– pobočka Lipí, Městská knihovna Náchod, Mgr. Jitka Jindřišková – Skandinávský dům, Bc. iveta 

Juranová – Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Mgr. Karolína Kousalová – AFS 

Mezikulturní programy, Mgr. Růžena Matěnová – Knihovna města Hradce Králové, Mgr. Zdeňka 

Mikulecká – SVK v Hradci Králové, Bc. Jana Militká – Národní knihovna ČR, ing. Jiří Pavlík 

– Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze, Bc. Markéta Poživilová – Knihovna města Hradce 

Králové, Mgr. Andrea Součková – SVK v Hradci Králové, Mgr. Marta Staníková – KDK SKIP 

08 Východní Čechy a Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem, PhDr. Eva Svobodová 

– Národní knihovna ČR, Jana Šimková – Městská knihovna Úpice, Mgr. vanda vaníčková, Ph.D. 

– Univerzita Palackého v Olomouci, Mgr. vojtěch vojtíšek – Městská knihovna v Praze,  

Mgr. Jaroslava vydarená – SVK v Hradci Králové.

5. výročí v nové budově KMHK

Festivalový Jičín opět 
přivítá knihovníky

Jana Benešová

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně pořádá 
11.–13. září 2018 Knihovnickou dílnu v rámci 
festivalu Jičín – město pohádky. Tradičně je 
určena knihovníkům a knihovnicím, kteří pracují  
s dětmi. Letošní 22. ročník má podtitul „Po-
hádkové čarobejlí z Krkonoš a Podkrkonoší“  
a zaměří se hlavně na spolupráci se školami, 
využití pohádek a říkadel a také vzájemné sdílení 
zkušeností.

Na programu jsou nápady z praxe Bc. Vladi-
míra Krafta, návštěva Miletína, rodného domku 
Karla Jaromíra Erbena a procházka naučnou 
stezkou po stopách jeho balad. 

Druhý den budeme s Mgr. Vandou Vaníč-
kovou, Ph.D., hledat společnou řeč mezi školou  
a knihovnou; s informacemi o jednání s minis-
terstvy kultury a školství vystoupí Mgr. Roman 
Giebisch, Ph.D., a o práci s literaturou pro děti do 
deseti let promluví Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.  
Muzikoterapii se budeme věnovat společně  

s BcA. Ladislavou Dlouhou. Závěr druhého dne 
bude patřit slam poetry, což je poezie naživo 
mnohdy částečně improvizujících básníků, která 
dokáže oslovit i mladou generaci.

Třetí den si vyslechneme přednášku „Vývoj 
řeči a čtení u dětí“ psychologa, psychoterapeuta 
a publicisty PhDr. Mgr. Jeronýma Klimeše, Ph.D., 
o významu říkadel, poezie a čtení pohádek pro 
nejmenší. Dílnu zakončíme „u kávy“. Zhodnotíme 
program a také pojmenujeme současné problémy, 
se kterými se knihovníci v dětských odděleních 
setkávají, a vyměníme si zkušenosti s novým pro-
jektem „S knížkou do života“. Budeme uvažovat 
o potřebách dětských knihovníků a o náplni další 
knihovnické dílny.

Ve volných chvílích je možno navštívit inspi-
rativní pořady v rámci jičínského pohádkového 
festivalu. Jste zváni. Více informací a přihlášky 
najdete na http://knihovna.jicin.cz/dilna-2018/. 

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

Ladislav Vacina zemřel 10. června 1992 ve 
věku 49 let, „na samém vrcholu svých tvůrčích 
sil a schopností, uprostřed nedokončené rozsáhlé 
knihovnické a literární činnosti“.1
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