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Andrea Součková

Milé čtenářky, milí čtenáři, 
v době, kdy sedím nad editorialem, se léto po-

malu chýlí ke svému konci a stejně tak i práce na 
letošním třetím čísle zpravodaje U nás. Redakční 
rada má již tradiční srpnové setkání za sebou 
a jako obvykle si pro vás její členky připravily 
řadu novinek. Na co se tedy můžete těšit? 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 
byla v letošním roce místem několika významných 
knihovnických akcí, z nichž vám v aktuálním čísle 
v rubrice „Stalo se“ přinášíme reportáž.V prvé 
řadě bych měla zmínit Konferenci o personální 
práci v knihovnách. Téma v ČR dosud příliš ne-
probádané, avšak jak se na zájmu publika ukázalo, 
velmi žádané, bude mít své pokračování i v nad-
cházejících ročnících. Krajská knihovna byla také 
jedním z pořadatelů diskusního panelu Knihovna 
– věc veřejná. Mezi hosty nechyběli starostové 
a zastupitelé měst a obcí, zástupci knihoven, škol, 
spisovatelské obce a neziskových organizací, 
média ani uživatelé. Témata jako prostorové mož-
nosti knihoven, financování, spolupráce knihoven 
a škol, výchova a vzdělávání mladé generace, či 
mediální gramotnost se prolínala celým setkáním. 
Jak se pohybovat v současném světě médií, učí 
semináře, které v letošním roce probíhají ve všech 
krajích ČR. Jedná se o klíčové kompetence pro 
život ve 21. století, a to samozřejmě nejen pro 
knihovníky. 

Všechny tyto akce jsou již za námi. Blíží se 
však podzim, a ten, jak víte, patří k nejvytíženějším 
obdobím. Knihovny mimo jiné zvažují své finanč-
ní možnosti a uvažují nad podporou z dotačních 
programů Ministerstva kultury, jejichž podmínky 
pro nadcházející rok jsou každoročně vyhlašovány 
na konci září. V aktuálním čísle v rubrice „Jak 
na to“ vám přinášíme návod, jak postupovat při 
podávání žádostí o podporu z programu Knihovna 

21. století či z podprogramu VISK 3, díky němuž 
si knihovny mohou pořídit nové hardwarové či 
softwarové vybavení. Věříme, že oba příspěvky 
vám budou ku pomoci. 

Doufáme, že pomocníkem a inspirací ve vaší 
práci bude i příloha Weby malých knihoven, která 
letos vyjde společně se čtvrtým číslem zpravodaje 
U nás. Doporučení by mělo definovat zásady, jak 
má takový jednoduchý web vypadat a na jeho 
vývoji se podílí kolegyně ze všech regionů. To 
byla tedy taková malá upoutávka na příště, co ale 
ve zpravodaji najdete již nyní? Na zadní obálce 
najdete QR kód (nebo odkaz), pomocí kterého si 
můžete stáhnout přílohu Veřejné knihovny Krá-
lovéhradeckého kraje v roce 2017. Ročenka je 
ve formě e-knihy a obsahuje mnoho zajímavých 
informací nejen statistického rázu. Zjistěte, jak si 
vedly knihovny v jednotlivých regionech.

V rubrice „Šumné knihovny“ společně s námi 
„nahlédněte“ do nové knihovny v Chlumci nad 
Cidlinou, která byla ke konci tohoto května 
slavnostně otevřena. Jaké nesnáze byly spojeny 
se stěhováním do nových prostor, popisuje eme-
ritní vedoucí městské knihovny. Přejeme, aby se 
paní Holanové dařilo v dalším životě stejně tak 
jako knihovně v nových prostorách. Výraznými 
změnami prošla v poslední době také Městská 
knihovna v Broumově. Proto jsme v rámci redakč-
ní rady rozhodli, že jedno z našich pravidelných 
dubnových setkání by se mohlo uskutečnit právě 
zde. Navíc jsme byli tak trochu na domácí půdě, 
protože současná vedoucí knihovny je zároveň 
členkou rady. Fotografie z výjezdního jednání 
jsou k dispozici na zadní obálce. Kolegyni Martě 
Lelkové děkujeme za příjemný azyl. Při této pří-
ležitosti si dovolujeme připomenout, že návrhy 
do rubriky „Šumné knihovny“ vítáme a můžete 
je zasílat např. prostřednictvím formuláře https://
www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/
Vase-navrhy-na-clanky.aspx.
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Jak se stavěla a stěhovala
knihovna v Chlumci nad Cidlinou

Helena Holanová

Snem každého knihovníka je prostorná, bezba-
riérová, přehledně uspořádaná knihovna v centru 
města, vybavená moderní technikou – počítači, in-
ternetem, projektorem, prostě všemi vymoženost-
mi moderní doby. A to je přesně to, co nám nová 
knihovna v Chlumci nad Cidlinou nabízí. Jejímu 
otevření se do cesty postavilo nesčetně překážek.

Ona již samotná stavba měla tak trochu smůlu. 
Těšení se na nové prostory zkalila hned na počátku 
organizovaná skupina asi 10 lidí, kteří se snažili 
postavit proti nové knihovně veřejnost. Stavbě 
knihovny totiž musela ustoupit zchátralá stará 
budova. Byla sepsána a Ministerstvu kultury ČR 
postoupena petice s cílem vyhlásit onen dům za 
kulturní památku. Tím došlo ke zpoždění a čeka-
lo se na vyjádření. Po zamítavém stanovisku se 
nakonec stavba v lednu 2017 rozjela.

Projekt knihovny je moderní. Stavba je sice 
replikou původního domu, takže tvar budovy a její 
vnitřní uspořádání bylo hned od počátku dáno. Mohli 
jsme připomínkovat pouze uspořádání oddělení 
a vybavení knihovny. Téměř celý knihovní fond 
je ve volném výběru, dětské oddělení uzpůsobeno 
besedám, koutek pro náctileté, příjemná zákoutí pro 
nerušené posezení s knihou nebo časopisem, kame-
rový systém. Projekt byl navržen pro 42 000 knih, 
což hodně převyšovalo náš fond včetně výměnného, 
byla jsem tedy v tomto směru v poklidu. 

Stavba si šla svým tempem a ve staré knihovně 
jsme se pomalu chystali na stěhování. Vyřazovala 
jsem staré a poškozené knihy. Na začátku roku 2018 
jsem se vším skončila. V té době jsem si na inves-
tičním oddělení městského úřadu zkopírovala plány 
uspořádání a velikosti regálů. Vše jsem poctivě spo-
čítala a změřila a zjistila, že se náš fond do knihovny 
nevejde. Říci „nevejde“ je slabé slovo. Došlo k tomu, 
co žádný knihovník nemá rád. Další vyřazování. 

Byly to dva měsíce emocí, nekonečné rozhodování, 
kterou knihu nechat a dát jí šanci, a která nás opustí. 
Každý ví, že všechny knihy mají svoji hodnotu. Jsou 
otiskem doby, kdy vyšly. Přesto se musím přiznat, 
že dnes, dva měsíce po otevření, jsem tomu ráda. 
Knihovní fond obsahuje výběr opravdu té nejlepší 
české a světové literatury a novinky.

Ale abych se vrátila ke stěhování. Bez napláno-
vání to nešlo. A tak jsem trávila večery nad plány 
knihovny, rozhodovala se, kam co umístit, jak 
uspořádat beletrii, naučnou literaturu, roztříděnou 
podle MDT, a vše pomalu na desítky cm změřila. 
Přihlížela jsem k velikosti regálů, jejich postavení 
v prostoru a množství knih v cm. Konečné řešení 
odpovídá dnešnímu uspořádání knihovny.

Pro stěhování knih byla zřizovatelem zvolena 
metoda převozu v přepravkách na ovoce, půjče-
ných ze zemědělského družstva v Libčanech.

Mohla jsem si vybrat ze dvou variant. Kolování 
200 přepravek mezi starou a novou knihovnou s tím, 
že by ve staré knihovně při jejich plnění pomáhali 
brigádníci a v nové je dávali na hromadu, nebo 
jednorázový odvoz a uložení v přepravkách v nové 
knihovně. Zvolila jsem druhou variantu. Spočítala 
jsem si, že na všechny knihy budu potřebovat 600 
přepravek. I když jsem byla od tohoto rozhodnutí 
zrazována, čas mi dal za pravdu. Rozhodla jsem se 
dobře. Termín zavření knihovny byl stanoven na 
pátek 16. března 2018, stěhování na sobotu 7. dubna 
2018 a slavnostní otevření nové knihovny na čtvrtek 
24. května 2018. To byly termíny, které jsme museli 
dodržet a vše na ně připravit. 

V pondělí ráno 19. března 2018 nám do knihov-
ny přivezli 600 beden a my se pustili do práce. 
Rozdělili jsme se do dvou skupin po dvou a začali 
podle předem daného plánu knihy zarovnávat do 
beden, bedny značit a rovnat do řad. Prázdné regá-
ly jsme odtahovali do předsálí knihovny, abychom 
získali volný prostor pro řazení beden. A tak se 
půjčovna pomalu měnila ve vzorně srovnaný sklad 

beden s přesným označením obsahu. Každá bedna 
měla své skupinové a pořadové číslo. U beletrie 
jsme důsledně dodržovali abecední řazení, aby-
chom v nové knihovně byli ušetřeni přesunování 
beden. Ono se 600 beden jen tak někam nevejde, 
a pokud se jedna zatoulá, znamená to přesunout 
značné množství dalších. V nové knihovně jsme 
regály označili nápisy skupin, abychom věděli, 
která bedna ke kterému regálu přijde.

V sobotu ráno v půl osmé jsem stála před 
knihovnou a trochu skepticky koukala na sklu-
zavku z balkonu knihovny v prvním patře budovy 
a odevzdaně čekala, co bude dál. K mému milému 
překvapení, a jak pan starosta sliboval, se sešli 
brigádníci z řad hasičů a fotbalistů, auto na pře-
voz poskytla soukromá firma a v půl deváté se 
vše rozběhlo. Bedny s knihami pod svalnatýma 
rukama hasičů klouzaly bez nehod na připravené 
auto, v nové knihovně se mladí fotbalisté také 
činili a tak to šlo celé dopoledne. Kupodivu již 
v poledne jsme končili. Celé přestěhování trvalo 
neuvěřitelné čtyři hodiny. Až v pondělí jsem zjis-
tila, že se v nové knihovně i přes naše upozornění 
vloudila do rovnání chyba. Vyrovnané bedny stály 
těsně u regálů. Nikdo nepočítal s tím, že k nim po-
třebujeme mít přístup. A tak jsme postupně bedny 
přerovnávali a přerovnávali. Práci nám ztěžovaly 
i nedodělky dodavatelských firem. Nejhorší snad 
bylo položení koberce v dětském oddělení. Tuto 
práci firma prováděla o víkendu a všechny bedny 
se srovnanými knihami zpřeházela. A tak se opět 
přenášelo.  

Další tři týdny byly nejnáročnější. Myslím si, 
že snad každou knihu jsme měli 10x v ruce. Ne-
ustálé přesouvání, abecední řazení, beletrie nám 
dala opravdu zabrat. Přesto se knihy nevešly. Po 

dohodě s investorem a následně s projektantem 
jsme nechali zhotovit další regály, které celkem 
vkusně zapadly do prostoru. Jen jsme je dostali 
teprve tři dny před slavnostním otevřením… Ke 
konci dubna jsme měli knihy zarovnané a připra-
vené na revizi, do 12. května 2018 jsme stihli revizi 
a pak už se vrhli na úpravy interiéru. Označení 
regálů, živé květiny, obrazy, výzdoba dětského 
oddělení drobnými výtvarnými pracemi dětí 
z mateřské školy Beruška, atd.

Dne 24. května 2018 byla knihovna slavnostně 
otevřena. Myslím si, že veškeré úsilí, které jsme 
knihovně posledního půl roku věnovali, stálo za 
to. Knihovna již dva měsíce půjčuje, turistické 
informační centrum slouží návštěvníkům města, 
a hlavně – všem se knihovna líbí.

Na závěr bych chtěla poděkovat několika lidem, 
kteří mi pomáhali, radili a byli trpěliví k mým 
neustálým připomínkám: panu Ing. Rostislavu 
Zemanovi z odboru investic Městského úřadu 
v Chlumci nad Cidlinou, který v klidu a s pře-
hledem řešil všechny problémy. Svému partneru 
Petrovi, který měl se mnou celý půlrok trpělivost 
a pomáhal řešit technické problémy. Manželům 
Balíkovým, kteří skoro denně pomáhali uklízet, 
zarovnávat, přebalovat knihy. Jejich pomoc byla 
o to důležitější, že byla profesionální. Paní Jana 
Balíková byla dlouholetou knihovnicí v naší 
knihovně. Pan Baldík jako správný Moravák 
vnášel do naší práce navíc plno humoru, a tak 
jsme se při vší té lopotě i zasmáli. A tak to má 
být. A samozřejmě mým dvěma spolupracovnicím, 
Janě Midlochové a Janě Tiché.

Web knihovny: http://knihovna.chlumecnc.cz/

Slavnostní přestřižení pásky Na prohlídku nové knihovny se stály fronty.
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Marta Lelková

Není rok jako rok. Ani v životě knihovny ani 
v životě člověka. Některé odžité roky nám vyva-
nou z paměti, na některé si pamatujeme hodně 
dlouho, protože se nám stalo něco zásadního, co 
ovlivnilo náš další život. I knihovny mají svoje 
mezníky, které určují jejich další směřování. Tako-
vým mezníkem může být pro knihovnu stěhování 
nebo nový vedoucí či ředitel. Nový ředitel přichází 
do funkce s vizemi o dobré knihovně a pokouší se 
je realizovat. Až čas ukáže, jestli bylo směřování 
správné, nebo to byl krok vedle. 

V červenci 2018 uplyne jeden rok od mého 
nástupu na místo vedoucí Městské knihovny 
v Broumově. Je to krátká doba na hodnocení, ale 
přesto myslím, že je za čím se poohlédnout. 

Broumovské knihovnictví má bohatou historii. 
První knihovna v Broumově byla založena v be-
nediktinském klášteře opatem Bavorem z Nečtin 
v roce 1322. Knihovna, kterou benediktinští mniši 
po staletí s nucenými přestávkami spravovali 
(požáry a bouře po roce 1618, kdy mniši museli 
Broumov na čas opustit), je dnes jednou z nej-
navštěvovanějších a nejcennějších památek, jež 
může Broumov svým návštěvníkům nabídnout. 
Klášterní knihovna se dělila na dvě části – opat-
skou, jež sloužila výhradně opatovi, a konventní, 
kterou hojně využívali studenti broumovského 
klášterního gymnázia.

V období první republiky v letech 1918–1939 
působilo v Broumově hned několik knihoven. 
Knihovna dr. Langera byla umístěna v tehdejším 
Schrollově paláci, její fond obsahoval německou 
literaturu a po válce přešel do majetku města. 
Další byla knihovna Národní jednoty severočeské 
a knihovna Sokola.

V říjnu 1946 byla otevřena Okresní knihovna 
v Broumově, která byla umístěna do jediné malé 

místnosti. Byla vybudována z bývalé německé 
knihovny. Postupně byly německé knihy nahraze-
ny českými. V roce 1948 se knihovna přestěhovala 
do větších prostor do prvního patra bytového 
domu na Mírovém náměstí 52, kde sídlí dodnes 
a nese jméno Městská knihovna v Broumově. Za 
tu dobu se v knihovně vystřídalo šest ředitelů či 
vedoucích. Posledním byl PhDr. Jan Meier, který 
knihovnu vedl celých 30 let. 

Před nástupem do nové funkce jsem dostala 
radu od zkušenější kolegyně: „Hlavně nedělej 
změny hned, ale pomalu a postupně.“ Nepovedlo 
se mi ztotožnit se s touto radou. Nějak to neladilo 
s mým naturelem a přístupem k výzvám, které se 
přede mne staví.

Při svých nedávných studiích jsem se naučila 
řídit pravidlem „Sněz tu žábu hned“. Zkrátka 
když máš před sebou nějaký nepříjemný nebo 
náročný úkol, pusť se do něj hned, neodkládej 
a netlač ho jako balvan před sebou. Budeš to mít 
dřív za sebou a ušetříš si mnoho trápení. Navíc 
jasný a kritický pohled na nedostatky v novém 
prostředí má člověk jenom chvíli. Pak ho vymění 
provozní slepota, zvyk.

Co byly největší „žáby“, které bylo potřeba 
sníst? A že jich nebylo málo. Po změně volaly 
prostory knihovny, špatný stav knihovního fon-
du, regálové vybavení, sedací nábytek, zastaralé 
programové vybavení. Chyběla promítací tech-
nika, wifi, vlastní web či pracovník s dobrými 
schopnostmi v oblasti IT. Nedostatečná byla 
i nabídka besed a lekcí pro školy, WC a zázemí 
pro knihovníky atd. A v neposlední řadě bylo 
třeba něco udělat s léty odkládaným nepořádkem. 

Vše začalo úklidem knihovny a zpracováním 
hlubší analýzy stavu knihovny s návrhy řešení 
jednotlivých problémů. Analýza následně po-
sloužila jako podklad pro jednání se zřizovatelem 
knihovny. Výsledkem bylo rozhodnutí přestěhovat 

Jeden rok v životě
Městské knihovny v Broumově
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knihovnu do nových prostor. I když všechno půjde 
hladce, stavba potrvá několik let. A ta musíme 
důstojně přežít v stávajících prostorách. Takže na 
změnách bylo potřeba pracovat hned. 

Knihovní fond nutně potřeboval aktualiza-
ci, údržbu a reorganizaci uspořádání. Vyřadili 
jsme zničené a zastaralé knihy, vyčlenili tituly 
na opravu. Byl vytvořen nový způsob značení 
jednotlivých žánrů beletrie pomocí piktogramů. 
Všechny popisky na knihy se tisknou na etikety 
místo popisování rukou, díky čemuž vypadá fond 
výrazně lépe. Většina knih potřebovala nový obal. 
Bylo od začátku jasné, že to nemůžeme zvládnout 
sami. Jako řešení se nabízelo využít pomoc pra-
covníků evidovaných na úřadu práce a zaměstnat 
je v rámci projektu VPP (veřejně prospěšné práce). 
Naše žádost se setkala s pochopením a povedlo se 
nám zaměstnat dvě pracovnice, které už téměř rok 
pomáhají s údržbou knihovního fondu. A výsledek 
je vidět. Všechny dětské knihy a část literatury pro 
dospělé mají nový čistý obal. Už se nemusíme 
stydět půjčit knihu našim čtenářům. Používání 
piktogramů nám umožňuje seskupit k sobě část 
beletrie podle žánrů, což se setkalo s velkou spo-
kojeností u našich čtenářů. Těšíme se na chvíli, až 
bude celý fond „v novém kabátku“. 

Nové programové vybavení a prezentační 
techniku jsme získali díky finanční podpoře 
Ministerstva kultury ČR v rámci dotačního pod-
programu VISK 3. Knihovna dnes může k akcím 
pro veřejnost i školy využívat kvalitní promítací 
techniku. Nový knihovnický program VERBIS 
a online katalog PORTARO vylepšily elektro-

nické služby knihovny. Wifi připojení je další 
novinkou pro návštěvníky knihovny.

Nutným předpokladem k poskytování kva-
litních elektronických služeb je web knihovny. 
Doposud knihovna využívala strohou stránku 
na webu města. Webovou prezentaci jsme vy-
tvořili a spravujeme sami pomocí online nástroje 
WIX.com. Je to jedna z cest jak na web knihovny, 
pokud nechceme za jeho tvorbu platit, vyjednávat 
s programátory a zdlouhavě vysvětlovat naše předsta-
vy. Vytvoření dá dost práce J, editace je už hračkou.

Nepříjemným dojmem působily omšelé regály, 
které za desítky let vytvořily nevkusnou sbírku 
druhově, barevně a materiálově odlišného vy-
bavení knihovny. Bylo těžké rozhodnout se pro 
nějaké dočasné řešení (vzhledem k plánům na 
novou knihovnu). Nakonec jsme se rozhodli pro 
kombinaci starého a nového. Nejhorší kusy se 
vyřadily, zbytek starých (druhově stejných) regálů 
se uspořádal po obvodu jednotlivých místností. Do 
prostoru jsme zakoupili oboustranné regály. IKEA 
nabídla schůdné a ne příliš finančně náročné řešení. 

V knihovně chyběl vhodný sedací nábytek. 
Ten byl doplněn křesílky, sedacími pytli, taburety, 
židlemi k PC. Využití pomoci pracovnic z úřadu 
práce se ukázalo být dobrým rozhodnutím. Jedna 
z nich prokázala neuvěřitelně všestranné schop-
nosti, které by v nejedné knihovně mohli „vyvážit 
zlatem“. Za několik měsíců při své práci na úpravě 
knihovního fondu dokázala nalakovat asi 30 růz-
ných starých, ale tvarově krásných dřevěných 
židlí a dát jim vkusný bílý design. Opotřebované 
taburety kompletně zrestaurovala na decentní 

Nové regály Posezení pro čtenáře
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kusy nábytku. Stará křesílka, která byla zapadlá 
v koutech knihovny, nám po restaurování závidí 
nejeden čtenář. Výsledek je příjemný pro nás i pro 
uživatele knihovny.

Měli jsme štěstí i v doplnění týmu. Nastoupila 
k nám kolegyně s kompetencemi potřebnými k za-
plnění mezer v personálním obsazení knihovny. 

Během několika týdnů bylo vytvořeno 
důstojné zázemí pro pracovníky. Vznikla ku-
chyňka pro zaměstnance, místnost pro uklízečku, 
nové WC. 

Pro Městskou knihovnu v Broumově, ale i pro 
všechny pracovníky to byl rok náročný a plný 
změn. Knihovně to ale prospělo. A nakonec 
myslím i nám všem. Společné řešení problémů 
odhaluje naše silné i slabé stránky, ale také stme-
luje a buduje vztahy. Ukázalo se, že se dokážeme 
doplňovat, pomáhat si a že společně zvládneme 
i náročné úkoly, čehož si nesmírně cením. Takové 
kvantum práce by nebylo možné zvládnout bez 
podpory zřizovatele, ale hlavně bez spolupráce 
a pracovního zaujetí kolegů. 

Bude uplynulý rok patřit mezi roky, na které 
se nezapomíná? Pro mě určitě ano.

Kontakt na autorku: vedouci@knihovnabroumov.net
Web knihovny: https://www.knihovnabroumov.net/
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Knihovna v Železnici
oslavila 125 let od založení

Eva Trojanová

Každá knihovna je bránou k vědění, i když to 
může znít trochu jako fráze. Knihy vtahují čtenáře 
do jiných světů, jsou našimi věrnými společníky 
doma i na dovolené, jsou studijním materiálem 
různého zaměření. V době elektronických médií to 
nemají vůbec lehké, a přesto si je kupujeme a cho-
díme si je půjčovat do knihovny. Každá knihovna 
má svoji historii, naši železnickou nevyjímaje.

Snahy o založení první veřejné knihovny v Že-
leznici se datují rokem 1848, kdy jí dal skromný 
základ železnický kaplan Josef Svoboda. Byla 
doplňována dary občanstva a knihy byly půjčo-
vány vždy v neděli po bohoslužbách. Po odchodu 
jejího zakladatele ze Železnice však knihovna 
zanikla a znovu se objevuje až ve druhé polovině 
19. století jako soukromá knihovna Antonína Tvr-
ského, místního pekaře. Knihy byly tehdy velkou 

vzácností a jmenovaná knihovna měla několik 
set svazků, které pan Tvrský svázal a ochotně 
půjčoval nejen sousedům, ale i tkalcům z okolních 
obcí, kteří přicházeli každou neděli do Železnice 
odvádět faktorům hotové dílo.

Veřejná knihovna byla v Železnici založena 
v roce 1893 zásluhou místního lékaře MUDr. Vác-
lava Nohejla a železnického mlynáře Jana Hara-
tického. Tato knihovna plnila své poslání až do 
roku 1920, kdy byla podle zákona o veřejných 
knihovnách z roku 1919 předána městu. Zákon 
byl na svou dobu velmi pokrokový. Jako první na 
světě nařizoval všem obcím v tehdejší ČSR zřídit 
veřejnou knihovnu a finančně zajišťovat její pro-
voz. Zákon se stal vzorem pro vydání podobných 
zákonů ve skandinávských a dalších zemích.

V sobotu 16. 6. 2018 v rámci oslav 700 let 
města Železnice uspořádala knihovna v Železnici 
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ve svých prostorách zajímavou výstavu. Téměř 
200 návštěvníků se dozvědělo o historii knihovny 
a její činnosti v současnosti. Výstava nesla název 

„Umělecký život v Železnici a jejím okolí“. Při-
pomněla návštěvníkům slavné rodáky – malíře 
i spisovatele, kteří zde žili a tvořili nebo jsou po-
chováni na zdejším hřbitově. Jmenujme například 
malíře a ilustrátora Věnceslava Černého, malíře 
Tavíka Františka Šimona, Františka Zikmunda 
nebo Františka Kavána, spisovatele Karla Václava 
Raise, který zde v roce 1891 napsal svůj „Kalibův 
zločin“, Josefa Knapa, osobnost ruralistického 
hnutí, Františka Palu, hudebního kritika, či Išu 
Krejčího, hudebního skladatele, atd.

Součástí výstavy byla ukázka prací současných 
výtvarníků, kteří v Železnici žijí.

Potěšilo nás, že přišli lidé nejen ze Železnice, 

ale i z Liberce, Ostravy, Teplic, Prahy. Někteří 
přinesli dokonce i rodný list, aby dokázali místo 
narození.

Celá akce byla milým místem setkávání 
lidí, kteří si měli co říci. A taková je i dnešní 
knihovna. Setkávají se zde maminky s dětmi, 
pořádají se zde besedy. Knihovna je nejen 
místem vzdělání, ale i komunikačním centrem. 
A tak tomu má být.

Poznámka redakce: publikováno také v Jičín-
ském deníku. Na stránkách zpravodaje je článek 
zveřejněn s drobnými úpravami a se souhlasem 
autora i redakce.

Kontakt na autorku: trojanova.eva@seznam.cz
Web knihovny: www.knihovnazeleznice.webk.cz/

výstava umělecký život v Železnici a jejím okolí Součástí výstavy byla i řada dokumentů.

Knihovna na Základní škole
Milady Horákové v Hradci Králové

Marcela Kvasničková

Školní knihovna na ZŠ Milady Horákové je 
koncipována jako informační centrum, které může 
využívat až 670 žáků a 52 učitelů. Zázemí je tvořeno 
dvěma místnostmi a kabinetem. Je zde k dispozici 
20 počítačů, tiskárna, kopírka, vázací zařízení, 
televize, DVD a internet. Každoročně je knihovna 
obohacena o nové publikace, které se využívají 
i ke společné četbě. Nové tituly dokážou zaujmout 
v současné době i neaktivní čtenáře. Mezi nejob-

líbenější knihy patří Babička drsňačka; Sedmilhář 
Josífek; Já, JůTuber či Deník malého poseroutky. 
Žáci navštěvují knihovnu před vyučováním a po 
něm, během přestávek a o volných hodinách. Každé 
dopoledne zde probíhá výuka čtení žáků druhých 
a třetích tříd. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin. 
První skupina čte s paní učitelkou ve své třídě 
a druhá skupinka čte s paní knihovnicí v knihovně, 
aby došlo k zefektivnění této výuky.

Během celého školního roku se zde konají růz-
né akce a besedy. Mezi nejoblíbenější patří čtení 

Piktogramy románů pro ženy
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deváťáků prvňákům, které probíhá na začátku škol-
ního roku. Prvňáci pak na oplátku čtou deváťákům 
v červnu. Dále můžeme zmínit recitační soutěže, 
vánoční jarmark, aktivity spojené s vánočními 
nebo velikonočními zvyky a tradicemi, den otevře-
ných dveří, čarodějnický rej, mikulášskou besídku 
a pasování malých čtenářů. 

Při besedách se žáci mohli setkat s hokejisty 
klubu Mountfield Hradec Králové, fotbalisty 
z FC Hradec Králové, slavnou youtuberkou 
Kate Wednesday, spisovatelem Vladimírem 
Sochou. Dokonce se zde konala i mezikulturní 
beseda našich deváťáků s pilotem německé 
společnosti Lufthansa, která začala netradič-
ně – v německém jazyce (později se přešlo na 
češtinu). Žáci se během těchto akcí dozvědí 
mnoho informací, zajímavostí a nechybějí ani 
humorné historky. 

V rámci projektu v knihovně spolufinancované-
ho EU probíhají čtenářské dílny. Dvakrát v týdnu 
docházejí prvňáci na pohádkové čtení, kde si spo-
lečně s paní knihovnicí vyprávějí dětské příběhy, 
kreslí a diskutují na téma „hromadné sdělovací 
prostředky“ (noviny, časopisy…).

Knihovna spolupracuje s knihkupectvím Kos-
mas, kde se žáci zúčastňují různých soutěží. Letos 
se jednalo o soutěž Miss záložka do knížky, kde 
se naši žáci umístili na předních místech a získali 
hodnotné ceny.

Hlavním cí lem naší  školní  knihovny 
je, aby si žáci našli kladný vztah ke knize 
a uměli vyhledat, zpracovat a využívat různé 
informace.

Kontakt na autorku: kvasnickova.marcela@seznam.cz
Více o knihovně: http://www.zshorakhk.cz/knihovna

Knihovna Výzkumného a šlechtitelského
ústavu ovocnářského Holovousy

Jana Benešová

V květnu navštívily jičínské knihovnice Vý-
zkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holo-
vousy. Ústav se zabývá výzkumem problematiky 
ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin již více 
než šest desetiletí. Výzkumná činnost ústavu se 
prakticky týká všech ovocných plodin, které se 
pěstují na území České republiky jako tržní kultu-
ry. Měly jsme štěstí: před naší návštěvou proběhla 
degustace jablek a my jsme si je mohly prohléd-
nout a vyslechnout, co vše se hodnotí. Letošním 
vítězem se stala odrůda Topaz. Druhé a třetí místo 
obsadily odrůdy King Jonagold a Meteor. A dobře 
si vedlo i holovouské novošlechtění HL 353/04, 
které bylo na pátém místě.

Naše hlavní pozornost směřovala do knihovny.
Knihovna Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovoc-
nářského (VŠÚO) je součástí ústavu od jeho založení 
v roce 1951. Ústav včetně knihovny byl umístěn do his-
torické budovy zámku v Holovousích v okrese Jičín. Od 
roku 2015 sídlí v moderním výzkumném centru tamtéž. 

Základním posláním knihovny je poskytovat 
pracovníkům výzkumného ústavu informace 
potřebné pro jejich práci a vykonávat příslušné 
knihovnické služby. Knihovnicí je Bc. Markéta 
Vojtíšková, jíž děkuji za poskytnuté informace.

Knihovna je základní knihovnou se specializo-
vaným knihovním fondem. Fond knihovny VŠÚO 
se skládá z odborných knih, časopisů, sborníků 
a závěrečných a cestovních zpráv. Tematicky je 
zaměřen především na ovocnářství. Dále obsa-
huje informace o jednotlivých ovocných druzích, 
jejich chorobách, škůdcích, skladování, šlechtění, 
zachování lokálních odrůd, hnojení, výživě atd. 
Postupně je převáděn do elektronické podoby. 

Kromě řady domácích a zahraničních časopisů 
zde najdeme i významné elektronické informační 
zdroje:
• CAB Abstracts 1973+, CAB Abstracts 

Archive (1910–1972), CAB eBooks, CAB 
Reviews – databáze obsahuje záznamy z oborů 
zemědělské vědy, veterinární medicíny, výživy 
a přírodních zdrojů. 

• FSTA (Food Science and Technology 
Abstracts) – databáze pokrývá potravinářskou 
vědu a technologii. Zahrnuje oblasti jako mik-
robiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika 
a statistika, strojírenství, balení, dietní potravi-
ny, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, 
zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby 
atd. Obsahuje i patenty, standardy, knihy, kon-
ferenční dokumenty.

• OECD ilibrary–AgricultureStatistics – při-
náší detailní informace o produkci a spotřebě 
členských zemí. Poskytuje aktuální údaje 
o podpoře zemědělské produkce, změnách 
a zdrojích v rámci zemědělské politiky. Věnuje 
se aktualitám z oblasti ochrany okolí.

• Ebrary – kolekce specializovaných monografií 
předních producentů, pokrývajících celou 
akademickou sféru. Obsahy elektronických 
titulů jsou dostupné pomocí vlastního softwaru 

ebraryReader, ebraryInfoTools. Interaktivní 
databáze s vyhledáváním podle slov.

• Cambridge Journal – nabízí více než 
360 e-časopisů a více než 500 000 článků 
z mnoha oborů přístupných online.

• ProQuestAgricultural Science Collection – 
zdroj zahrnuje obory: biotechnologie, botanika, 
chemie, cytologie, ekonomie, zemědělství, 
vzdělávání, energie v zemědělství, zemědělské 
inženýrství, zemědělská entomologie, farmář-
ství, krmivářství, hnojiva, potraviny a výživa, 
informační systémy pro zemědělství, mikro-
biologie, pesticidy, rostlinné vědy, znečištění, 
veřejné zdraví, sociologie venkova, pedologie, 
kvalita vody, počasí a podnebí. 
Součástí práce je i vydavatelská činnost. 

Knihovna vydává časopis Vědecké práce ovoc-
nářské. V něm uveřejňuje původní vědecké práce 
z odvětví ovocnářství. Tematika příspěvků zahr-
nuje: genofondy, šlechtění, agrotechniku, ochranu 
rostlin, biotechnologii a skladování. Součástí jsou 
popisy nově vyšlechtěných odrůd ve VŠÚO a per-
spektivních zahraničních odrůd. Časopis vychází 
od roku 1960, od roku 1977 vychází jednou za dva 
roky v rozsahu cca 230 stran formátu A5, nákla-
dem 500 výtisků. Od roku 2003 je recenzovaný.

Vybavení knihovny je moderní stejně jako 
vybavení celého ústavu. 

Použité prameny:
Knihovna. Výzkumný a šlechtitelský ústav 

ovocnářský Holovousy, s. r. o. [online]. [Cit. 
2018-07-17]. Dostupné z: http://www.vsuo.cz/26/
Knihovna/

Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz

ŠuMNé KNiHOvNy

Budova ústavu, fot. M. vojtíšková

ukázka fondu, fot. J. Benešová
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Od portálu Jednotná informační
brána k portálu Knihovny.cz

Bohdana Stoklasová

Jednotná informační brána (JIB) i portál 
Knihovny.cz (CPK) poskytují obdobné služby: 
umožňují uživatelům jednotný přístup ke službám 
českých a moravských knihoven i k zahraničním 
zdrojům a umožňují přebírání záznamů. Mezi 
oběma projekty existuje zásadní rozdíl v tom, na 
jakých softwarových produktech je založeno jejich 
vyhledávání a jakým způsobem se zdroji pracují. 
JIB využívá pro vyhledávání metavyhledávač 
MetaLib. MetaLib primárně nepracuje s velkými 
indexy, ale paralelně prohledává jednotlivé zdroje, 
zjednodušeně řečeno – nemá zdroje „u sebe“, z če-
hož plyne dlouhá odezva při vyhledávání. Portál 
Knihovny.cz naopak pracuje s velkými indexy 
a uživatel tak získá výsledek podstatně rychleji.

Projekt JIB vznikl v roce 2000, v roce 2002 
zahájila JIB provoz. Vyhledávač MetaLib již 
není řadu let rozvíjen, protože firma Ex Libris ho 
nahradila discovery systémem Primo, napojeným 
na centrální index.

Portál Knihovny.cz je novou službou, za-
loženou na moderních (převážně opensource) 
technologiích. Myšlenka portálu vznikla v roce 
2010. Po oficiálním spuštění portálu na podzim 
roku 2016 probíhalo intenzivní testování v plném 
provozu a ladění, zapojování dalších knihoven 
a zdrojů. K domácím zdrojům přibyla díky nákupu 
centrálního indexu široká nabídka zahraničních 
zdrojů. Portál Knihovny.cz již nyní dospěl do 
stadia, kdy je schopen nahradit funkce MetaLibu 
přinejmenším ve srovnatelné kvalitě. Připravuje se 
propojení portálu Knihovny.cz se službou Získej, 
zaměřenou na meziknihovní služby (výpůjčky 
i elektronické dodávání dokumentů).

Pro přístup k plným textům využívají oba 
portály linkserver SFX.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti 
a financování obou projektů ze stejného zdroje 

(dotační program VISK – Veřejné informační 
služby knihoven) je logické, že Ústřední knihov-
nická rada, expertní tým i řídicí výbor portálu 
Knihovny.cz shodně doporučují ukončení využí-
vání MetaLibu k 31. 12. 2018 a pokračování ve 
využívání SFX.

Ústřední knihovnická rada (zápis z jednání 
6.–7. 3. 2018): Ukončit financování JIB z VISK 
v roce 2018, ale ponechat financování linkovacího 
nástroje SFX.

Expertní tým portálu Knihovny.cz (zápis 
z jednání 23. 4. 2018): Účastníci jednání se shodli 
téměř jednomyslně (1 účastník se zdržel hlasování) 
na tom, že funkcionalita CPK již dnes nahrazuje 
ekvivalentně nebo lépe funkcionalitu MetaLibu. 
Doporučili nahradit funkcionalitu MetaLibu 
a z JIB zachovat pouze SFX. Za zásadní problém 
ale všichni účastníci označili chybějící zdroje 
– především univerzity. Účastníci jednání dopo-
ručili projednání tohoto problému na ŘV CPK 
a přehodnocení nutnosti plného zapojení všech 
institucí v zájmu rychlejšího zapojení univerzit.

Řídicí výbor portálu Knihovny.cz (zápis z jednání 
19. 6. 2018): ŘV schválil ukončení funkcionality Me-
taLibu a vypovězení stávající smlouvy mezi NK ČR 
a Ex Libris s tím, že po proběhnutí výběrového řízení 
na linkserver uzavře smlouvu s vybraným dodava-
telem MZK. Další postup řešení navrhne MZK. ŘV 
schválil možnost zapojení univerzit (případně dalších 
institucí se zásadním přínosem pro CPK, které nejsou 
prozatím schopny splnit podmínky pro plnohodnotné 
zapojení) jako zdroje. ŘV doporučil schválení mož-
nosti zapojení vybraných institucí na úrovni zdrojů na 
Radě CPK. Priority pro výběr institucí pro zapojení 
na úrovni zdrojů stanoví expertní tým CPK.

Obr. 1–5 názorně ilustrují rozdílný komfort pro 
uživatele poskytovaný oběma portály. Již úvodní 
obrazovka JIB není příliš uživatelsky přívětivá 
a svědčí o tom, že nástroj, na němž je služba za-
ložena, neodpovídá moderním trendům.

V JIB lze, stejně jako v portálu Knihovny.cz, 
zjistit, která knihovna dokument vlastní.

Pokud si ale uživatel vybere např. Moravskou 
zemskou knihovnu a chce se dozvědět informace 
o momentální dostupnosti dokumentu, musí znovu 
hledat v MZK.

V portálu Knihovny.cz získá informaci o do-
stupnosti dokumentu podstatně rychlejším a pří-
jemnějším způsobem.

JiB – úvodní obrazovka

JiB – knihovny vlastnící dokument

MZK – momentální dostupnost dokumentu

Knihovny.cz – úvodní obrazovka

Knihovny.cz – momentální dostupnost dokumentu
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Drobným vylepšením prošel také Adresář 
knihoven, který se skrývá pod záložkou Knihovny. 
Byla do něj doplněna mapa knihoven a filtrování 
podle služeb – filtr Služby najde uživatel vlevo 
od mapy. Může tak zjistit, které knihovny po-
skytují např. donáškovou službu nebo půjčování 
deskových her.

Jednu novinku připravil portál speciálně 
pro knihovny: přebírání záznamů. Jeho 
hlavní výhodou je rychlý přístup k hotovým 

záznamům, které mohou knihovny využít při 
katalogizaci. 

A na co se můžeme v portálu těšit v nejbližší 
době? Chystá se uvedení do provozu nové služby 
Získej – tedy meziknihovní výpůjční služby a služby 
dodávání dokumentů. Portál tím dostane nový rozměr 
a uživatelé další důvod, proč Knihovny.cz používat.

Kontakt na autorku: hana.hornychova@svkhk.cz

NAŠE TéMA NAŠE TéMA
Pro uživatele přináší portál Knihovny.cz 

v porovnání s JIB nepochybně vyšší uživatelský 
komfort a řadu nových služeb. A protože uživatelé 
podle statistik JIB příliš nevyužívali, nemusí měnit 
své zvyky a novou službu vítají. Je logické, že 
v knihovnách bude situace složitější. Knihovníci 
JIB využívali hodně, byli na ni zvyklí, a portál 

Knihovny.cz pro ně bude znamenat velkou změnu, 
která nemusí být vždy vítána. Po 18 letech již je 
ale změna nevyhnutelná a je třeba se s ní vyrovnat. 
Věříme, že i knihovníci si portál Knihovny.cz 
časem oblíbí a změnu ocení.

Kontakt na autorku: stoklasovabohdana@gmail.com

Novinky portálu Knihovny.cz

Hana Hornychová

Portál Knihovny.cz má za sebou druhý rok 
provozu (zahájení v říjnu 2016).

V současné době je do něj aktivně zapo-
jeno více než 20 knihoven, dalších 12 se na 
zapojení připravuje; kromě katalogů knihoven 
je pro vyhledávání zpřístupněno 13 zdrojů, 
uživatelé mohou vyhledávat ve 14 milionech 
dokumentů.

Vývoj portálu však pokračuje. Prostředí je 
průběžně obohacováno o nové funkce, služby, 
nebo alespoň drobná vylepšení.

Zásadní změnou je zavedení centrálního 
indexu zahraničních zdrojů.

Centrální index umožňuje přístup k plným 
textům zahraničních článků bez nutnosti přihlá-
šení uživatele (na rozdíl od jiných licencovaných 
elektronických zdrojů). Jakým způsobem se k pl-
ným textům uživatel dostane? Do vyhledávacího 

okna zadá požadovaný termín; doporučuje se 
zadávat termín v angličtině. Vedle seznamu vý-
sledků – nad sloupečkem faset – najde dvě zálož-
ky: Národní zdroje a Zahraniční zdroje. Uživatel 
klikne na záložku Zahraniční zdroje a tím přepne 
vyhledávání do centrálního indexu. Výsledky je 
dobré dále filtrovat zatržením „Vyhledej pouze 
dokumenty s existujícím plným textem“. Pak už 
stačí zobrazit dokument tlačítkem Plný text po 
pravé straně.

Příjemným bonusem k vyhledaným zá-
znamům je anotace některých dokumentů 
(převážně beletrie) a také „úryvkování“. Tedy 
zobrazení místa, ze kterého proběhla selekce 
daného výrazu. Uživatel hned vidí, zda se 
zadaný termín našel v obsahu nebo v plném 
textu dokumentu.

Zahraniční zdroje

Anotace a vyhledaný text

Adresář knihoven

Přebírání záznamů

Jak se zapojit
do portálu Knihovny.cz

Alena Paulusová

Co portál přinese vaší knihovně a vašim čte-
nářům?
• Zviditelnění – vaše knihovna bude zapojena 

do celorepublikového projektu a její fondy 
budou moci prohledávat uživatelé z celé řady 
knihoven různých typů.

• Vyhledávání na jednom místě – pro vaše 
čtenáře může být zajímavé prohledávat fondy 
ostatních knihoven nebo si propojit své účty 
pro snadnější přehled o svých aktivitách v za-
pojených knihovnách.

• Centrální index – na portálu je centrální index 
s více než 300 miliony zahraničních článků. 

Řada z nich je volně dostupná, takže je mohou 
využít i uživatelé knihovny, která si žádné 
databáze nepředplácí.

Bude vás to něco stát?
Za členství v projektu Knihovny.cz se správci 

projektu ani vývojovému týmu nic neplatí. V zá-
vislosti na použitém knihovním systému ale může 
něco stát úprava knihovního systému tak, aby byl 
v souladu s technickými specifikacemi. V ně-
kterých případech je potřeba dokoupit nějakou 
licenci, případně zaplatit dodavateli knihovního 
systému za potřebné konfigurace, pokud si tyto 
změny neuděláte sami. O konkrétnější informa-
ce si zažádejte dodavatele vašeho knihovního 
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systému nebo se obraťte přímo na nás, rádi vám 
poradíme.

První kroky
Pokud se do portálu Knihovny.cz rozhodnete 

zapojit, musíte nejprve vyplnit krátký dotazník 
se základními informacemi o svých fondech, 
o technické připravenosti a s kontaktem na osobu, 
se kterou budeme zapojení řešit (nejlépe někdo, 
kdo rozumí knihovnímu systému a kdo bude 
v případě potřeby schopen komunikovat s jeho 
dodavatelem).

V souvislosti se zapojením je potřeba podepsat 
3 dokumenty:
• smlouva o přistoupení,
• smlouva o zpracování osobních údajů (kvůli 

Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů 
- GDPR),

• jmenování administrativního kontaktu pro 
eduID.cz (více v kapitole „Přihlašování uži-
vatelů knihovny do portálu“).
Všechny tři dokumenty podepisuje statutární 

zástupce knihovny.

Zpřístupnění fondu
Pro správnou funkci portálu je nezbytný přístup 

k vlastní a vždy aktuální kopii informací o fondu 
zapojené knihovny – jak k bibliografickým zá-
znamům, tak i k informacím o jednotlivých exem-
plářích, které se posílají v poli 996. Pro zasílání 
záznamů upřednostňujeme protokol OAI-PMH 
(používá se i pro Souborný katalog ČR). Záznamy 
prosím posílejte pouze ve formátu MARC21.

Portál nejprve provede počáteční sklizeň, která 
v závislosti na velikosti knihovny a typu knihov-
ního systému může trvat od 2 hodin až do 7 dní. 
Následně pak pravidelně každou noc dochází 
k aktualizaci těch dat, která byla v daném časovém 
intervalu změněna nebo smazána. Nové záznamy 
by se tedy do portálu měly dostávat maximálně 
s jednodenním zpožděním. 

Při počáteční sklizni provedeme analýzu bi-
bliografických záznamů. Pokud víte o nějakých 
nesrovnalostech v popisu (neodpovídající kódo-
vané údaje u různých typů dokumentů, nestan-
dardně používaná pole nebo podpole), dejte nám 

prosím dopředu vědět, s řadou věcí se dokážeme 
vypořádat. Pouze při závažných problémech vás 
požádáme o opravu.

Zpřístupnění služeb
Aby mohli vaši uživatelé prostřednictvím por-

tálu provádět objednávky, rezervace či prodlužo-
vání a zobrazovat aktuální dostupnost jednotek, je 
nutná strojová komunikace mezi portálem a vaším 
knihovním systémem. Tato komunikace je na 
portálu řešena protokolem NCIP.

Kvůli rozdílné terminologii napříč knihovními 
katalogy a kvůli odlišným pravidlům o půjčování 
požadujeme od každé knihovny krátkou nápovědu, 
která se ukazuje v úplném zobrazení záznamů 
u jednotek (např. prezenční výpůjčka – pouze 
na studovny, sklad – dokument bude připraven 
k vypůjčení do 2 dnů…).

Přihlašování uživatelů knihovny do portálu
Přihlašování lze umožnit dvěma způsoby.Tím 

prvním je, že se knihovny samy zaregistrují do 
eduID.cz, což je služba provozovaná sdružením 
CESNET. To může být pro menší knihovny 
procesně a technicky náročné, proto jim může 
zapojení zprostředkovat po technické i organizační 
stránce Moravská zemská knihovna. Pověříte 
zapojením nás, pracovníky MZK, a my následně 
přebereme veškerou další agendu spojenou s vy-
tvořením a provozováním přihlašovací brány.Od 
vás budeme potřebovat pouze vystavení dokumen-
tu k jmenování administrativního kontaktu a logo 
knihovny, nejlépe čtvercové.

Testování a testovací uživatelé
Aby bylo v procesu zapojování knihovny mož-

né otestovat funkcionalitu zapojované knihovny, 
potřebujeme dva testovací uživatele. Protože jsou 
v knihovnách velmi rozdílné zvyklosti ohledně 
množství a způsobu zápisu čtenářských informací, 
testovací uživatelé by měli být vytvořeni podle 
zaběhlého způsobu s maximálním množstvím 
údajů, které o uživatelích vedete. 

Jeden z uživatelů by měl být bezproblémo-
vý, měl by na svém kontě mít alespoň jednu 
výpůjčku, objednávku a rezervaci. Druhý 

by měl být problémový s včas nevrácenou 
výpůjčkou, nezaplacenými dluhy a/nebo pro-
padlou registrací. Část testování pak spočívá 
v tom, že porovnáváme, jaké informace a jaká 
práva jim dává knihovní systém zapojované 
knihovny a jestli se tito uživatelé dostanou 
ke stejným informacím a službám i prostřed-
nictvím portálu.

Po našem testování vás požádáme, abyste 
funkčnost ještě zkontrolovali vy, protože 
nastavené chování znáte nejlépe sami a při 
testování nemůžeme vyzkoušet všechny mož-
né alternativy (např. různé chování pro různé 
typy dokumentů, typy uživatelů, jednotlivá 
oddělení knihovny a pobočky, statusy jednotek). 
Prakticky to znamená otevřít si vedle sebe okno 
vašeho knihovního katalogu a okno portálu, při-
hlásit se do obou systémů jako stejný uživatel 
a provádět stejné akce (vyhledávání, objednání 
apod.). Různé knihovny používají pro stejné 
informace a procesy zcela odlišnou terminologii, 
takže je potřeba při testování klást důraz i na 
tento aspekt. 

Dokončení zapojení a co dělat po zapojení
Zapojování knihovny a celé testování probíhá 

na vývojové verzi portálu. Do produkční verze 
portálu na adrese www.knihovny.cz se dostanete 
pouze poté, co se shodneme na tom, že je vaše 
knihovna zapojena zcela správně.

Pokud budete v budoucnu měnit knihovní sys-
tém nebo jeho verzi, je nutné nás o tom dopředu 
informovat. V případě změny verze je možné, že 
propojení na portál nebude fungovat zcela správně 
a bude potřeba provést změny i na naší straně. 
V případě zcela nového knihovního systému 
bude potřeba znovu provést celé propojení. Není 
vždy v našich kapacitách sledovat všechny zapo-
jené knihovny, oceníme tedy, pokud si funkčnost 
propojení bude knihovna hlídat sama a v případě 
problémů nás neprodleně informuje.

Závěr
Cílem portálu je poskytovat stejné služby jako 

knihovní katalog knihovny, nebudeme tedy po vás 
požadovat zavedení nových funkcí nebo změny 
jejich procesů. Pokud umožňujete uživatelům 
platit pokuty a poplatky online, předregistrovat 
se nebo se online registrovat, můžeme tuto službu 
zprostředkovávat i na portále Knihovny.cz, ale 
nejsou pro zapojení nutné.

Do budoucna bude do portálu zapojen systém 
Získej, který uživatelům výrazně zjednoduší po-
užívání meziknihovní výpůjční služby.

Věříme, že portál bude pro vás i vaše uživatele 
přínosem a budete ho rádi používat.

Pokud máte nějaké dotazy nebo se chcete zapojit, 
neváhejte nás kontaktovat na mail@knihovny.cz.

Kontakt na autorku: paulusova@mzk.cz 

Semínkovna v Knihovně
města Hradce Králové

Soňa Neubauerová

Projekt „Semínkovna – sázej, sklízej, sdílej“ 
vznikl na podporu svobodného sdílení osiva, 
semínkaření a přírodního zahradničení v České 
republice v roce 2015.

Pěstování vlastních semínek šetří vaši kapsu 
a přináší radost i relaxaci na zahradě. Jedna z prv-
ních občanských semenných bank byla umístěna 

na půdě knihovny České botanické společnosti 
v Benátské ulici v Praze.

Iniciátorka projektu Klára Hrdá přirovnává 
semínkovnu ke knihovně, kde se ale místo knih 
půjčuje osivo. Každý si může vybrat osivo, které 
se mu líbí, vypěstovat rostliny a po sklizni semen 
je přinést zpět a nabídnout ostatním. Semínkovny 
jsou svobodným, ekonomickým i ekologickým 
gestem. Mají svou vlastní webovou stránku,1 kde 

1) https://seminkovny.com/
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se zájemci dozvědí mimo jiné, jak postupovat 
při zakládání nové semínkovny a zda se v jejich 

okolí již nějaká nenachází. Sdílení osiva funguje 
na základě vzájemné důvěry. Osivo vkládané do 
semínkovny musí být zdravé, reprodukovatelné 
a řádně označené. Podmínkou je pěstování rostlin 
bez použití chemických hnojiv a postřiků, tedy 
v podstatě v bio kvalitě.

Tato myšlenka se nám velice líbí, a proto se 
Knihovna města Hradce Králové do projektu 
zapojila a vytvořila si vlastní semínkovnu. Mů-
žete sem osivo dávat a také si semínka odnášet. 
A nemusíte být pouze čtenář nebo návštěvník 
přednášky. Pevně doufáme, že výměna semínek 
bude fungovat a že se naší semínkovně bude 
skvěle dařit. 

Kontakt na autorku: neubauerova@knihovnahk.cz

Semínkovna v Knihovně města Hradce Králové

Knihovna na koupališti

Jana Benešová

Jičínská knihovna otevřela samoobslužnou 
knihovnu na místním koupališti. Regál plný 
knih umístila vedle automatu na kávu v prostoru 
občerstvení. Jedná se o tituly, které jsou vyřaze-
né, ale stále stojí za přečtení. Nabídka obsahuje 
hlavně četbu pro děti, detektivky, romány pro ženy 
a cestopisy. Pravidla jsou jednoduchá. Půjčit si zde 
může každý zdarma a bez zapisování výpůjčky. Po 
přečtení čtenář knihu vrátí zpět do regálu. Pokud 

půjčený titul nestihne přečíst u vody, může si ho 
odnést i domů a vrátit později na koupaliště nebo 
do knihovny. V době psaní tohoto článku, po 
měsíci fungování, máme jen dobré zkušenosti. Je 
vidět poměrně velký pohyb zejména u literatury 
pro děti. Důležité je o knihovničku pečovat, chodit 
knihy rovnat a doplňovat nové. Potěšil nás zájem 
místních médií i lajky na facebooku.

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

Knihovna na jičínském koupališti

Necháte se
mediálně zmanipulovat?

Vanda Vaníčková

„Vůbec nic jsem neplatil a ta částka taky ne-
souhlasí,“ je legendární hláška fotbalisty Tomáše 
Ujfalušiho komentující faux pas národního fotba-
lového týmu s prostitutkami z roku 2007. A přesně 
touhle větou začíná i dílko Nejlepší kniha o fake 
news, dezinformacích a manipulacích!!!, kterou 
v článku představím. Nejprve ale drobný kontext 
k problematice mediální výchovy (nejen) na ško-
lách aneb proč číst zrovna takto zaměřenou knihu.

Mediální výchova je „terminus technicus“, 
kterému se kromě škol aktivně věnuje nejen 
například náš časopis,1 ale i organizace Člověk 
v tísni, zejména pak díky svému projektu Jeden 
svět na školách.2 Na webových stránkách pro-
jektu3 jsou kromě teoretických informací, lekcí 
a materiálů ke stažení i návodné plakáty s názvem 
O pravdu? Takže pokud v knihovně žádný z nich 
ještě nemáte… 

Další iniciativou, která se v posledních letech 
aktivně mediální výchově věnuje, je projekt Zvol 
si info;4 více podrobných informací ke zhlédnutí 
na stylové webové adrese: zvolsi.info. V kostce se 
projekt zaměřuje hlavně na přednáškovou činnost 
na školách. Sama jsem byla na jaře přítomna jedné 
z přednášek na střední odborné škole. Já se bavila, 
ale nevěřila jsem, jak dobře mohou žáci reagovat 
na téměř dvouhodinovou frontální výuku neboli 

„pouhý“ výklad lektora a udržet pozornost. Je 
vidět, že téma táhne. Kromě přednáškové čin-
nosti věnoval projekt Zvol si info energii i jinam 
a v roce 2018 vykoukl na světlo světa již zmíněný 

titul Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích 
a manipulacích!!! (autoři Miloš Gregor, Petra 
Vejvodová a Zvol si info), na jehož přebalu nelze 
přehlédnout líbající se prezidenty Trumpa a Putina. 
Kniha o 142 stranách má šest mimořádně čtivých 
kapitol. Slovo mimořádně volím záměrně, neboť 
se jedná o popularizační literaturu, ne beletrii, 

1) Například článek Jak na mediální výchovu v knihovně, který je k dispozici v 3. čísle z roku 2017 na: https://
www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170315.pdf. Více ale i v příspěvku o semináři mediální gramot-
nosti pro knihovníky aktuálního čísla zpravodaje U nás.

2) Zajímavé čtení slibuje i závěrečná zpráva výzkumu Stav výuky mediální výchovy na středních školách z roku 
2018. Dostupné na: https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani/vyzkumy/stav-vyuky-mv-na-ss.

3) Část věnovaná mediálnímu vzdělávání je dostupná na: https://www.jsns.cz/projekty/medialni-vzdelavani.
4) Článek představující projekt najdete v letošním 2. čísle zpravodaje U nás pod názvem Cestička ke gramotnosti 

známě se vine na: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20180217.pdf.Pravidla půjčování
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satiru či ironii, i když obsah mediální manipulace 
a naše následné chování často ironické jsou. Cílem 
knihy je přiblížit „obyčejným lidem“ magické 
pojmy, jako jsou fake news, dezinformace a me-
diální manipulace, které se ve veřejném prostoru 
v poslední době tolik skloňují. Stejně jako píší 
autoři v předmluvě, názor na dosažení cíle si musí 
i přes sugestivní název knihy čtenář udělat sám. 
Přehled názvů kapitol by však mohl napovědět, 
či alespoň nalákat k četbě: Čemu čelíme?; Jak 
dostat dezinformace k lidem; Doba internetová; 
Manipulace; Proč a jak to funguje? Jak se tomu 
bránit? Doplňkem mé knižní reklamy je ještě 
velké množství reálných příkladů a kauz, které 
prostupují text od začátku do konce. S odborným 
komentářem je tak připomenuta například česko-
slovenská operace StB Neptun, „hra“ Modrá vel-
ryba či obecně práce se zdroji (aktuálně v letních 
měsících tolik probírané vládní téma…).

Nejlepší knihu o fake news, dezinformacích 
a manipulacích!!! lze nejen číst, ale od jara roku 

2018 i vidět – probíhá tzv. LiStOVáNí5 věnované 
tomuto dílku. Pro neznalé: jedná se o scénické 
čtení, divadelní vystoupení představující vybranou 
knihu. Inscenaci na téma sledované knihy hrají 
Alan Novotný a Jiří Ressler, a to jak při veřejných 
představeních pro dospělé, tak v rámci školních 
akcí pro žáky ve školách. 

Závěrem stejně jako v začátku článku citát 
z knihy, který více než trefně upozorňuje na 
nešvar, kterého se dopouštíme. Někteří denně, 
jiní pouze v liché dny, málokdo vůbec… „Když 
se to prosimtě říká, se to prosimtě ví.“ (Barbora 
Poláková, píseň Nafrněná)

Citace: 
GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. 

Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a ma-
nipulacích!!!. Brno: CPress, 2018. 142 s. ISBN 
978-80-264-1805-4.

Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz

5) Více o projektu LiStOVáNí, včetně repertoáru a programu, je k dispozici na webových stránkách: http://
www.listovani.cz/clanky-listovani/co-je-to-listovani.html. Konkrétní anotace věnované Nejlepší knize o fake 
news… potom na: http://www.listovani.cz/repertoar/pro-dospele/item/nejlepsi-kniha-o-fake-news.html.

Ze světa knih
a knihoven

Marta Staníková

V Týdnu knihoven, konkrétně ve středu 
3. října 2018, pokřtíme v sálku Městské 
knihovny Slavoj ve Dvoře Králové 
nad Labem novou knížku. Nejedná 
se o klasickou knihu plnou textu. 
Protentokrát základ dokumen-
tu tvoří vítězné práce soutěže 
Kresli a tvoř mandaly ze světa 
knih a knihoven, kterou vyhlásila 
královédvorská knihovna v rámci 
Týdne knihoven v říjnu roku 2017. 
Do soutěže se zapojilo téměř 
200 výtvarníků rozličného věku 
z různých koutů České republiky.

Publikace je rozdělena do čtyř kapitol. V té 
první jsou zařazeny zajímavosti a kresby, které 
ztvárňují knihu. Vyčteme z nich názvy knih či 

pohádek nebo obsahují abecedu a písmenka. 
Další kapitola je v podobném duchu za-

měřena na knihovny. Nejobsáhlejší 
kapitolou, co do psaného textu, je 
blok nazvaný Knihovnické aktivi-
ty. Zde jsou uvedeny nejznámější 
a nejoblíbenější knihovnické akce, 
jejichž garantem je ve velké míře 
Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR a jeho sekce Klub 
dětských knihoven. Pro knihovní-
ky může být tato část publikace 
inspirací a věřím, že užitečné 

informace zde vyčtou také neknihovníci. Knížku 
uzavírá kapitola Knihomix. Obsahuje knižní šifru, 
knihobludiště, knihoslovník a další „kniho-“ pro 
pobavení.

Knížky mají mnoho tváří. Mohou být lékařem 
pro bolavou duši, společníkem v osamění, pomoc-
níkem při vzdělávání a v neposlední řadě přítelem, 
který je vždy po ruce. Zbývá si jen vybrat tu pravou, 
ale to vám, knihovníkům, není potřeba připomínat. 

A pokud byste si snad někdo kladl otázku, co je 
cílem této publikace, potom vězte, že je věnovaná 
všem milovníkům knih a knihoven hlavně pro radost.

Vydání knihy bylo podpořeno v rámci dotačního 
programu Ministerstva kultury Knihovna 21. století.

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

Tak jak se daří
našim Lovcům perel?

Alice Hrbková

Děkuju za optání. Vede se jim dobře, boubelatí 
nám a rostou, osamostatňují se a drží krok s dobou, 
prospívají a dělají radost.

Tím chci říci, že zájem o hru, založenou na 
četbě doplněné otázkami a úkoly, stále trvá. Zpra-
covaných knih neustále přibývá – v tuto chvíli 
máme na skladě neuvěřitelných 2 330 dětských 
knížek vybavených interaktivním aparátem, které 
využívá 134 knihoven a 36 škol. Hra dostala ne-
dávno nový web, který nabízí interaktivní využití 
pro knihovníky i pro děti. Nápad se zrodil v hlavě 
pardubické kolegyně Jitky Kyclové, která pro re-
alizaci získala finanční podporu Knihovny města 
Hradce Králové, a především pomoc studenta 
Dana Krejčího. Ten stačil úspěšně odmaturovat, 

vytvořit web, a ještě s ním vyhrát ústřední kolo 
40. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost 
v kategorii Informatika…

Však se na to naše „dítě“ sami podívejte: 
www.lovciperel.cz.

Kontakt na autorku: malsovice@knihovnahk.cz

Nový web projektu lovci perel

Deset bodů pro přípravu
dobrého projektu VISK 3

Vít Richter

Dotační program Ministerstva kultury VISK – 
Veřejné informační služby knihoven – je k dispozi-
ci knihovnám od roku 2000. Pravidla pro přípravu 
projektů tedy známe již téměř 20 let. Tato pravidla 
nejsou oproti jiným dotačním programům nijak 
složitá, ale každý rok se najde celá řada projektů, 
které v dotačním programu neuspějí proto, že 

vlastní projekt nebyl dobře připraven po obsahové 
či formální stránce, ale také proto, že nebyl dobře 
zpracován z hlediska rozpočtu. 

Nejčastěji využívaný podprogram v oblasti 
veřejných knihoven je podprogram VISK 3 – In-
formační centra veřejných knihoven (ICEKNI), 
který je ročně dotován částkou cca 23 mil. Kč. 
Běžně se hodnotí 300 až 400 projektů. Podmínky 
pro zpracování žádostí či projektů jsou vždy vy-

Mandala z Městské knihovny 
litomyšl na téma Harry Potter
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hlašovány 30. 9. pro následující rok a termín pro 
odevzdání projektů na Ministerstvo kultury je 
stanoven na 10. 12. Vyhlášení výběrového řízení, 
podmínky pro zpracování projektů, podklady pro 
vyúčtování a také zápisy hodnotitelských komisí 
i z minulých let najdete na webové stránce http://
visk.nkp.cz/. Zkusme stručně rekapitulovat, na 
co je potřeba dát si pozor při přípravě projektu.

1. Seznámit se se zadávací dokumentací – 
jedná se o triviální požadavek, ale každý rok 
se ukazuje, že řada zpracovatelů projektů si 
nepřečetla zadávací podmínky a dopouští se 
zbytečných chyb, které mohou vést k vyřazení 
projektu. Zadávací podmínky se každý rok mír-
ně obměňují, proto nestačí vědět, jak fungovaly 
například před pěti lety. Velmi užitečné je pro-
jít si zápisy z jednání hodnotitelských komisí, 
ve kterých se dozvíte, jak komise reagovala na 
některé rozpory a složitější případy, jak nasta-
vila průměrné ceny některých zařízení apod. 

2. Vždy je nezbytné si projít část „Hlavní prio-
rity pro rok …“ a zjistit, jestli váš projektový 
záměr reaguje na některou ze zvolených priorit, 
tj. zda vůbec může být podpořen.

3. Projděte si také „Podmínky pro získání 
dotace“, kde je seznam standardů, které musí 
připravovaný projekt respektovat. Většinou 
stačí, když je uvedeno konstatování, že navr-
žené řešení standardy dodržuje, ale jsou zde 
i podmínky, aby knihovna měla svou webovou 
stránku, nebo pokud se jedná o specializovanou 

knihovnu nebo městskou knihovnu působící 
ve městě nad 10 000 obyvatel, je nutné doložit 
přispívání do Souborného katalogu ČR apod. 

4. Obsah žádosti (projektu) – vždy si pečlivě 
projděte všechny body, které musí projekt 
obsahovat. Projekt se odevzdává v tištěné 
i elektronické verzi. Kromě základního formu-
láře musíte připojit celou řadu příloh, přičemž 
některé z nich jsou povinné a některé volné. 
V žádosti je nezbytné také vyplnit celou řadu 
statistických údajů – nepodceňujte tuto část, 
hodnotitelská komise se zajímá, kolik má 
knihovna čtenářů, jakou má provozní dobu, 
jakou částku vydává na nákup knihovního 
fondu apod. Elektronický formulář projektové 
žádosti musí být vyplněn a odeslán ve formátu 
Excel (XLS), popis projektu a ostatní přílohy 
jsou zasílány ve formátu DOC nebo PDF. Nej-
vhodnější je přílohy sloučit do jednoho souboru.

5. Popis projektu by měl jasně a srozumitelně 
vysvětlit, v jaké jste situaci, jaké jsou vaše 
záměry, jak je chcete realizovat a čeho chcete 
dosáhnout. Přílohou zadávací dokumentace 
je osnova projektu včetně stručného návodu, 
jak ji naplnit. Popis projektu nemusí být příliš 
dlouhý, ale měl by být srozumitelný, aby 
členové hodnotitelské komise pochopili vaše 
záměry. Dotační program VISK klade důraz 
na inovativnost, na zlepšení služeb uživatelům, 
zapojení do spolupráce a tyto aspekty by měly 
být v projektu zdůrazněny, aby se nejednalo 
pouze o žádost na nákup určitých zařízení. 
Pokud požadujete něco specifického, něco 
atypického, vždy vysvětlete, proč je to důležité 
pro realizaci projektu, např. proč je potřeba 
licence pro určitou velikost fondu, proč je 
nezbytný větší server, proč místo promítacího 
plátna je užitečnější televizní obrazovka apod.

6. Rozpočet projektu – v této části se vyskytuje 
největší množství chyb, které také nejčastěji 
způsobí negativní hodnocení projektu nebo 
jeho vyřazení. Vždy si v zadávacích pod-
mínkách velmi pečlivě projděte, které výdaje 
nelze hradit z požadované dotace a které také 
nemůžete zařadit do finanční spoluúčasti. 
V zadávacích podmínkách je přímo uvedeno:

• Z dotace není možné hradit mzdy a pla-
ty zaměstnanců, pohoštění, občerstvení 
a dary, náklady spojené se zahraničními 
cestami zaměstnanců, náklady na vyško-
lení personálu nesouvisející s projektem, 
náklady na vypracování projektu, náklady 
na pořízení nábytku, odpisy, účetní a právní 
služby, veškeré provozní náklady žadatele 
(nájem kanceláří, telefony, faxy, poštovné, 
poplatky za provoz knihovního systému 
jako služba, elektromagnetické čipy, čipy 
RFID1 a náklady na jejich vlepování atd.). 
Dotace nebude poskytována na realizaci 
komerčních projektů. Pokud bude realizací 
dotovaného projektu dosaženo faktického 
zisku, je tento příjmem státního rozpočtu, 
a to až do výše poskytnuté dotace.

• Ze spoluúčasti nelze hradit poplatky za 
připojení k internetu, náklady na pořízení 
nábytku, dále veškeré provozní náklady 
žadatele (nájem kanceláří, telefony, poštov-
né, poplatky za provoz knihovního systému 
jako služba atd.) a ostatní položky, které 
s projektem přímo nesouvisejí.

V podmínkách je jednoznačně konstatová-
no, že z dotace nelze hradit poplatky za provoz 
knihovního systému jako služba ani poplatky za 
internet. Občas se stává, že některý předkladatel 
projektu se snaží tento typ poplatku skrýt pod ji-
nou položku (např. školení) – tuto praxi rozhodně 
nedoporučujeme. Co budete hradit z dotace a co 
ze spoluúčasti, je vaše rozhodnutí. Cenu určitého 
zařízení můžete rozdělit mezi dotaci a spoluúčast 
(např. cenu počítače ve výši 15 000 Kč lze rozdělit 
na 10 000 Kč z dotace a 5 000 Kč ze spoluúčasti), 
ale mnohem přehlednější je, když určitá zařízení 
nebo služby budete jako celek hradit z dotace a jiné 
ze spoluúčasti. Je to potom snadnější pro vyúčto-
vání. Pokud bude projektem stanoveno, že cena 
počítače z dotace má činit maximálně 15 000 Kč, 
ale ve skutečnosti si koupíte dražší počítač (např. 
18 000 Kč), můžete postupovat tak, že navýšenou 
částku 3 000 Kč zaúčtujete do spoluúčasti. 
7. Stanovení cen – pokud jde o stanovení cen 

a služeb, vždy se snažte, abyste uváděli prů-

měrné ceny zařízení či služeb, které jsou na 
trhu. V některých případech je v zadávacích 
podmínkách stanovena limitní cena za zařízení, 
například za počítač apod. Myslete na to, že 
v hodnotitelské komisi jsou zastoupeni odbor-
níci, kteří dobře vědí, kolik stojí běžný počítač, 
dataprojektor apod. Pokud v rámci hodnocení 
musí každý hodnotit 300 projektů, velmi snad-
no se pozná, které ceny jsou nadhodnoceny. 
Pokud z různých důvodů požadujete atypická 
nebo finančně nákladná zařízení, vždy jejich 
volbu zdůvodněte a vysvětlete.
Pokud v projektech VISK plánujete nákup 

softwarových produktů firmy Microsoft, využijte 
možnost jejich nákupu za výhodné akademické 
ceny v rámci multilicenční prováděcí smlouvy Se-
lect Plus (http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/
microsoft-select) nebo daru od TechSoup Česká 
republika (https://www.techsoup.cz/node/5495). 
Před podáním žádosti se informujte o konkrétních 
podmínkách a v rozpočtu projektu vždy uvádějte 
již snížené ceny. Když máte rozpočet hotov, vždy 
si na závěr přepočítejte, zda požadavek na dotaci 
nepřesahuje 70 % celkových nákladů projektu.
8. Hodnocení projektů – v podmínkách také 

najdete popis hodnocení projektů, respektive 
kritéria pro jejich hodnocení. Každý člen 
hodnotitelské komise přidělí projektu bodové 
hodnocení za jednotlivá kritéria. Následně je 
proveden součet všech přidělených bodů od 
všech hodnotitelů a projekty se seřadí sestupně 
podle počtu získaných bodů. Každý projekt je 
potom na jednání komise individuálně hod-
nocen. Projekty, které získají vyšší bodové 
hodnocení, mají výrazně vyšší šanci získat 
podporu než projekty s nízkým bodovým hod-
nocením. Při zpracování projektu je dobré se 
na kritéria podívat a odpovědět sám sobě na to, 
do jaké míry váš projekt odpovídá hodnoticím 
kritériím a kolik může získat pozitivních bodů. 
Například:
• Jsou cíle projektu v souladu s Koncepcí 

rozvoje knihoven?
• Odpovídá projekt zadání?
• Jaký je dopad realizace projektu, co se zlepší?

1) Výdaje na nákup čipů lze zahrnout do spoluúčasti.
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• Jsou náklady přiměřené? Není projekt příliš 

nákladný oproti očekávaným přínosům?
• Má projekt lokální, regionální nebo celo-

státní význam? 
• Přináší projekt něco nového?

Pokud jste schopni na otázky odpovědět, 
můžete v jejich smyslu ještě doplnit popis 
projektu.
9. Při přípravě projektu komunikujte s mož-

nými dodavateli, sbírejte zkušenosti z jiných 
knihoven, poraďte se s metodiky v pověřených 
a krajských knihovnách. Obecně platí, že nej-
vyšší podporu získávají projekty orientované 
na spolupráci, na zapojení do regionálního 
systému nebo do Centrálního portálu knihoven. 
Již delší dobu je podporováno vybavování IT 
knihoven jako vzdělávacích a kulturních center, 
v roce 2019 k tomu přibude podpora vybavová-
ní tvůrčích dílen typu makerspace, fablab apod. 
na podporu digitální a mediální gramotnosti. 
V tomto případě ale musí projekt obsahovat 
nejen nákup určitých zařízení, ale i personální 
a programové zajištění návazných aktivit.

10. Přípravu projektu nenechávejte na poslední 
chvíli. Dost často se stává, že v rozhodujícím 
okamžiku nefunguje síť, lidé, kteří, mají dodat 
důležité podklady, jsou nedostupní, zrušilo se 
jednání zastupitelstva, starosta odjel na dovo-
lenou nebo se změnila provozní doba pošty. 

Na závěr ještě můžeme připomenout, že reali-
zaci projektu můžete zahájit ještě dříve, než bude 
projekt přijat, protože výdaje z běžného roku, kdy 
se má projekt realizovat, můžete následně v pro-
jektu uplatnit. Je ale pravda, že dotaci na projekt 

nakonec nemusíte získat a potom je úhrada jeho 
nákladů závislá pouze na vašem rozpočtu. Občas 
se také stane, že v průběhu roku se některé okol-
nosti změní a je potřeba projekt realizovat jinak, 
než bylo uvedeno v projektu. V tom případě je 
nezbytné požádat Ministerstvo kultury o změnu 
projektu. Pokud jde o drobné změny, není s jejich 
odsouhlasením problém, ale budete-li chtít změnit 
celkové parametry projektu, nemusí být změna 
akceptována, např. když chcete realizovat přechod 
na jiný automatizovaný knihovní systém a během 
realizace si rozmyslíte, že chcete systém zcela 
odlišný. To naznačuje, že jste se přípravě projektu 
dostatečně nevěnovali. Může se také stát, že pro-
jekt nejste schopni v plném rozsahu nebo vůbec 
realizovat: v tom případě je nezbytné finanční 
prostředky vrátit na stanovený účet Ministerstva 
kultury. O všechny tyto změny je potřeba požádat 
a informovat o nich co nejdříve, abyste se nedostali 
do konfliktu s kontrolou, kterou může dělat jak 
Ministerstvo kultury, tak potom i finanční úřad. 

Termín pro vyúčtování a hodnocení projektů je 
stanoven na 10. ledna následujícího roku. Na tento 
termín nezapomeňte, protože při jeho nedodržení 
může finanční úřad uložit odvod za porušení roz-
počtové kázně ve výši 5 % z celkové části dotace 
a dotyčnému příjemci nesmí být poskytnuta do-
tace v následujícím roce! Pro vyúčtování projektu 
jsou na stránkách VISK zhruba od poloviny roku 
ke stažení návod a podklady pro vyúčtování 
a hodnocení projektu.

Další podrobné informace najdete na http://
visk.nkp.cz/. Štěstí přeje připraveným!

Kontakt na autora: vit.richter@nkp.cz

Dotační řízení
Knihovna 21. století

Jana Sikorová

Na Ministerstvu kultury ČR každoročně zasedá 
komise, která rozhoduje o přidělení finančních 
prostředků v dotačním řízení Knihovna 21. století. 

Skládá se ze zástupců MK ČR a 7 členů z knihoven 
různých velikostí i zaměření. Je tak zajištěna větší 
objektivita i širší profesní vhled.

Dotační řízení slouží k podpoře nadstan-
dardních knihovnických, informačních a vzdě-

lávacích služeb. Přihlásit se do něj mohou 
provozovatelé knihoven, spolky či zájmová 
sdružení, jejichž hlavním předmětem zájmu 
je provozování knihovnických a informačních 
služeb. Výjimku tvoří příspěvkové organizace 
spravované MK ČR.

Práce komisařů není jednoduchá. Zhruba 
2 až 3 týdny před setkáním na MK ČR obdrží 
k posouzení podklady. Bývá to kolem 200 i více 
projektů. Na stupnici od 0 do 4 bývá hodnocena jak 
formální, tak obsahová stránka projektu. Následně 
je pak vytvořen seznam žádostí dle nejvyššího 
dosaženého počtu bodů.

Tematické okruhy jsou tři – podpora národnost-
ních menšin, služby pro handicapované a podpora 
kulturní, vzdělávací a výchovné činnosti –, při-
čemž první dva jsou prioritami MK ČR a bývají 
na zasedání hodnoceny přednostně.

Spoluúčast žadatele je minimálně 50 % z cel-
kových nákladů. Je však nutné mít na paměti, že 
může být i vyšší, pokud bude dotace z jakéhokoliv 
důvodu krácena a žadatel bude chtít realizovat 
projekt v plné výši. V případě zásadních změn 
v projektu v průběhu jeho realizace je nutné kon-
taktovat MK ČR. 

Každý subjekt může poslat až 3 žádosti. Není 
přijatelné, aby se tyto žádosti překrývaly, tzn. 
nežádat na totéž v různých projektech. 

Za poslední léta se úroveň předkládaných 
projektů velmi zlepšila. Před samotnou tvorbou 
projektu je nezbytné prostudovat podmínky dané 
MK ČR. Pokud si nevíme rady, je vhodné oslovit 
kontaktní osobu z MK ČR nebo spolupracovat 
s nadřízenou regionální knihovnou.

Již před psaním projektu je potřeba mít jasnou 
představu o jeho záměru, cíli, harmonogramu i po-
stupu jeho realizace. Je tedy vhodné mít některé 
informace zjištěné předem.

Název by měl korespondovat s obsahem. Zá-
sadním pravidlem je uvádět v žádosti informace 
pravdivé, nezkreslené. Pokud nemáme přesnou 
informaci např. o počtu handicapovaných uži-
vatelů či registrovaných cizinců, provedeme 
kvalifikovaný odhad. Rozpočet by měl být co 
nejpřesnější a nejčitelnější: tzn. mít zjištěné 
honoráře autorů či vystupujících, ceny licencí, 

služeb, propočítaný materiál apod., ideálně vše 
rozepsané v žádosti, nebo alespoň okomentova-
né v popisu projektu. Nutné je také dodržovat 
uznatelné náklady. Některé položky, ač mezi 
uznatelné náklady patří, je vhodnější dát do 
spoluúčasti, např. náklady na materiál, odměny 
do soutěží, propagaci.

Dotaci nelze použít k obnovení nábytku, re-
konstrukcím, k nákupu běžného knihovního fondu 
(kromě okruhu č. 1 – nákup cizojazyčné literatury), 
hrazení mezd zaměstnanců, a to ani ve spoluúčasti, 
pokud není udělena výjimka. 

V popisu se snažte dodržet stanovený rozsah, 
tedy 1–2 strany textu. Myslete na skutečnost, že 
hodnotitel nemusí mít vhled do problematiky, kte-
rou hodláte v projektu řešit. Popište tedy stručně 
současný stav, co projektem chcete řešit a jakým 
způsobem. 

Pokud budete žádat v rámci okruhu č. 1 na 
nákup knihovního fondu, napište stručně jeho 
opodstatněnost: že se ve vaší obci / vašem 
městě nachází určité procento cizinců, je po 
této literatuře poptávka, informace o stávají-
cím fondu, případně co, kolik a kde hodláte 
nakoupit. 

Okruh č. 2 se zaměřuje na podporu handica-
povaných spoluobčanů. Slouží k nákupu licencí 
a zvukových knih, případně technického zařízení. 
Při nákupu dokumentů je nutné rozlišovat pojmy 
zvuková kniha a audiokniha. Oba mohou zdánlivě 
znamenat totéž. V rámci dotačního řízení je za 
zvukovou knihu považováno mluvené slovo jako 

„kompenzační pomůcka“ zakoupená z produkce 
institucí, které se tímto přímo zabývají (Knihov-
na a tiskárna K. E. Macana). Audioknihou jsou 
rozuměny záznamy z běžné komerční produkce 
a nelze je z dotace pořizovat.

V okruhu č. 3 se již tradičně objevuje největší 
množství žádostí. Hodnotí se především origina-
lita, dopad na širší společnost, jsou podporována 
např. regionální témata. Kvitována je spolupráce 
více subjektů i vícezdrojové financování. Pokud 
se rozhodnete využít práce dobrovolníků, je nutno 
dodržovat pravidla stanovená pro dobrovolnickou 
práci (více na: http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/
dobrovolnici-v-knihovnach). 
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V případě, že s žádostí uspějete a projekt zre-

alizujete, nezapomeňte na závěrečné vyúčtování 
dotace, zpravidla do 15. ledna následujícího roku. 
Součástí bývá také jeho stručné shrnutí. 

Více informací naleznete na https://ipk.nkp.
cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21.

Kontakt na autorku: sikorova@knihovnazn.cz

A zase to GDPR

Bohdana Hladíková

Dvacátý pátý květen, kdy vstoupilo v účinnost 
evropské nařízení o ochraně osobních údajů neboli 
GDPR1, je za námi. Svět se nezhroutil, planeta se 
dál točí, knihovny fungují, takže se nic neděje. 

Ne, takhle se to říci nedá: nařízení je platné 
a účinné, takže se podle něj všichni dotčení musejí 
chovat. A mezi ty dotčené samozřejmě patří i malé 
knihovny bez právní subjektivity. Pojďme se 
tedy společně na ně podívat. A rovnou v úvodu 
si neodpustím poznámku, že tento článek je třeba 
chápat spíš jako upozornění a informační rozcest-
ník, nikoliv jako hotový návod, jak postupovat 
v podmínkách konkrétní malé knihovny. Proč 
tomu tak je? Ze dvou důvodů. Nařízení je nové 
a názory na řešení různé problematiky se i mezi 
odborníky liší. Obce mají nařízením stanovenou 
povinnost jmenovat pověřence na ochranu osob-
ních údajů, rozhodující slovo o tom, jak řešit to 
či ono, mají tedy představitelé obce po konzultaci 
s pověřencem. Oni také nesou odpovědnost za 
ochranu osobních údajů v rámci činnosti obce, 
potažmo knihovny. Druhým důvodem je fakt, že 
se knihovny mezi sebou zkrátka liší. Například 
zatímco někde pracují elektronicky, jinde jsou 
osobní údaje zpracovávány fyzicky, proto je vždy 
potřeba zohlednit místní podmínky.

Jisté je, že důraz na ochranu osobních údajů 
se zvyšuje a všichni se tomu musíme přizpůsobit. 
GDPR mělo u nás obrovskou publicitu, proto 
předpokládám, že knihovny už mají problema-
tiku vyřešenou. Níže uvedené body jsou tedy 
spíše připomenutím a shrnutím bez nároku na 
úplnost. 

Prvním krokem, který by měli udělat všich-
ni, již se aplikací nařízení zabývají, je analýza 
zpracovávaných osobních údajů. Vhodné tedy 
je podrobně probrat, jaké údaje zpracováváme 
a kde se všude vyskytují. Přitom je třeba myslet 
na to, že osobním údajem jsou veškeré údaje 
o identifikované a identifikovatelné fyzické oso-
bě. Jméno, datum narození a bydliště čtenáře asi 
budeme za osobní údaj považovat všichni. Méně 
zřejmé je, že osobním údajem je také fotografie, 
na které je člověk identifikovatelný, nebo historie 
výpůjček. Ta může být dokonce chápána jako 
citlivý osobní údaj. 

Přitom je vhodné všechna data probrat a znovu 
zvážit, zda je knihovna ke své činnosti skutečně 
potřebuje. V nařízení platí zásada minimalizace 
osobních údajů. Zpracovávat lze pouze údaje, 
které jsou k danému účelu relevantní, přiměřené 
a nezbytné. Pokud některé údaje nepotřebujeme, 
je dobré je rovnou bezpečně zlikvidovat. 

Dalším krokem je stanovení účelu zpracování 
a nalezení právního důvodu. Ke každé kategorii 
dat bychom tedy měli přiřadit informaci, proč 
údaje zpracováváme, a přiřadit i důvod zpracování. 
V nařízení jich nalezneme šest (plnění smlouvy, 
plnění právní povinnosti, oprávněný zájem, sou-
hlas se zpracováním osobních údajů, plnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, ochrana životně důležitých zájmů 
subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby). 

V malé knihovně je asi nejčastějším případem 
zpracování osobních údajů evidence o čtenářích. 
Podpisem přihlášky uzavírá čtenář s knihovnou 
smlouvu o poskytování služeb. Účelem zpracování 
je tedy zejména vedení evidence uživatelů a po-
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skytování knihovnických a informačních služeb 
(upřesněných v knihovním řádu). Pokud knihovna 
zasílá těmto uživatelům informace, které se vztahují 
k plnění této smlouvy (např. upozornění na změnu 
pracovní doby), je to samozřejmě v pořádku a může 
to být jedním z účelů zpracování. Právním důvo-
dem je zde plnění smlouvy. Platí přitom, že údaje 
shromážděné pro jeden účel lze použít pro účel jiný 
pouze v případě, že jsou s původním údajem sluči-
telné. Seznam uživatelů tedy rozhodně nelze využít 
například pro propagaci akce, kterou pořádá obec. 

Dalším pomyslným sloupečkem této analýzy 
by měla být doba zpracování údajů. Správce 
osobních údajů by měl určit přiměřenou lhůtu pro 
uchovávání údajů a po uplynutí této doby je zlik-
vidovat, pokud k jejich uchování nemá jiný právní 
důvod. Analýza by měla také obsahovat informaci, 
kdo má k údajům přístup a kde jsou uchová-
vány. Provozovatel knihovny by měl být schopen 
doložit, že se chová v souladu s nařízením. Proto 
je vhodné tuto analýzu zpracovat písemně, uložit 
ji na jednom místě spolu s ostatními dokumenty 
provozovatele vztahujícími se k ochraně osobních 
údajů a pravidelně ji revidovat, popř. aktualizovat. 

Samozřejmě je nutné zajistit, aby postupy 
uvedené v analýze byly dodržovány, tj. likvidovat 
osobní údaje po uplynutí stanovené doby uchování 
(pokud nemáme jiný právní důvod – např. čtenáři 
uplynula doba registrace, ale nevrátil nám knihu –, 
tj. oprávněný zájem) a zajistit, aby k nim neměl 
přístup nikdo nepovolaný. Ochrana by měla být 
přizpůsobena místní situaci. Nikdo asi neočekává, 
že by měla knihovna nakoupit k ochraně evidence 
čtenářů trezor na časový zámek. Stejně poslouží 
i obyčejná zamykatelná skříň a počítač zabezpe-
čený dobře sestaveným heslem. Je prostě potřeba 
se zamyslet nad tím, kdo se k datům může dostat, 
a v rámci možností nastavit pravidla tak, aby se 
zamezilo neoprávněným přístupům. Samozřejmě 
to platí i pro ostatní čtenáře. Co si mezi sebou 
řeknou, je jejich věc, ale knihovna nesmí nikomu 
dalšímu zpřístupnit informaci, že Božena z hor-
ního konce už měla třikrát půjčenou Kámasútru. 

Nařízení stanovuje správcům povinnost do-
tčené subjekty o zpracování informovat. Lze 
to udělat například prostřednictvím odkazu na 

knihovní řád. Pokud to knihovna dosud neučini-
la, měla by jej aktualizovat. vzorový knihovní 
řád obsahující informace požadované nařízením 
naleznete na webových stránkách Knihovnického 
institutu Národní knihovny (http:/ipk.nkp.cz/docs/
gdpr/KNIHOVNI_RAD_POUCENI_VZOR.
docx). Samozřejmě není třeba čtenáře k jeho 
přečtení nutit, jen mu jeho přečtení transparentně 
nabídnout, připravený výtisk půjčit k prostudování 
před podpisem čtenářské přihlášky, knihovní řád 
viditelně vyvěsit v knihovně, popř. též na webové 
stránce.

Na zmíněném webu rovněž naleznete aktua-
lizované přihlášky pro děti (http://ipk.nkp.cz/
docs/gdpr/prihlaska_ctenare_deti_VZOR_DEF.
docx) a čtenáře nad 15 let (http://ipk.nkp.cz/docs/
gdpr/prihlaska_ctenare_starsiho_15_let_vzor_def.
docx).

Jak již bylo řečeno, článek je stručným sou-
hrnem nejdůležitějších úkolů spojených s GDPR. 
Zpracování kompletní dokumentace, směrnic, 
revize zpracovatelských smluv, proškolení za-
městnanců, nastavení postupů při bezpečnostním 
incidentu nebo podání žádostí o uplatnění práv 
spojených se zpracováním (např. žádost o výmaz, 
přenositelnost apod.) leží na bedrech provozovatele 
knihovny (obce). Při nastavování procesů ochrany 
se obec může opřít například o příručku Systémo-
vá analýza působnosti obcí z hlediska obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů, kterou nalezne 
na stránkách Ministerstva vnitra (http://www.mvcr.
cz/gdpr/soubor/systemova-analyza-pusobnosti-

-obci-z-hlediska-obecneho-narizeni-o-ochrane-
-osobnich-udaju.aspx). Ta sice neřeší přímo činnost 
knihoven, ale obsahuje řadu odpovědí na otázky, 
které v souvislosti s GDPR trápí knihovny. 

Pro podrobnější informace související s pro-
vozem knihovny může obec opět využít materiál 
uveřejněný na stránkách Knihovnického institutu 
(https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/ochra-
na-osobnich-udaju/ochrana-osobnich-udaju-pri-
rucka-pro-knihovny#_Toc504730187). Příručka 
byla akceptována i Úřadem pro ochranu osobních 
údajů a odkaz na ni naleznete i na jeho stránkách. 

Kontakt na autorku: bohdana.hladikova@svkhk.cz1) Angl. zkratka General Data Protection Regulation.
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Databáze v referenčním centru
Knihovny města Hradce Králové

Iva Košťálová

Referenční centrum Knihovny města Hradce 
Králové nabízí návštěvníkům širokou škálu 
služeb včetně 2 regionálních a 3 licencovaných 
databází.

Regionální databáze osobností a událostí 
budují pracovníci referenčního centra a jsou volně 
přístupné odkudkoliv na webu knihovny. Stačí 
v našem online katalogu nastavit vyhledávání v re-
gionálních osobnostech, v článcích periodik nebo 
v regionální literatuře. Tyto databáze zahrnují 
informace o osobnostech a událostech geograficky 
spadajících do bývalého okresu Hradec Králové.

Návštěvníkům jsou také k dispozici 3 licen-
cované databáze: Anopress, ASPI a PressReader. 
Ty jsou dostupné pouze z počítačů v referenčním 
centru. 

Anopress je databáze obsahující články z českých 
novin a časopisů, doslovné přepisy rozhlasových a te-
levizních relací a zprávy z internetových serverů od 
roku 1996 do současnosti. Momentálně shromažďuje 
články a příspěvky z více než 4 500 zdrojů. Články 
v databázi jsou ale pouhým přepisem, neobsahují tedy 
obrázky a nemají žádnou grafickou úpravu.  

Licencovaná databáze ASPi zahrnuje české 
i evropské právní předpisy (zrušené, platné i při-
pravované) a příslušnou judikaturu a komentáře. Je 
velmi dobrým pomocníkem zejména v případech, 
kdy potřebujete najít určitý zákon nebo směrnici, 
a neznáte jejich číslo nebo název. Nespornou 
výhodou je také možnost vyhledávání příslušných 
novelizací, judikatur, komentářů a literatury.

Poměrně novou databází přístupnou pouze 
z  referenčního centra je PressReader. Najdete 
v ní přes 6 000 titulů periodik ze 100 zemí v 60 
jazycích. Noviny a časopisy si můžete pročítat ve 
stejné grafické podobě jako jejich tištěné verze. 
Dostupná jsou čísla vždy za poslední tři měsíce. 
Nově si přes wifi síť knihovny můžete do svého 
mobilního zařízení pomocí aplikace PressReader 
stáhnout tituly novin a časopisů a číst je v režimu 
offline. Tituly lze stahovat až 24 hodin po posled-
ním připojení v knihovně. 

Více informací o licencovaných i volných 
databázích najdete na www.knihovnahk.cz/pro-

-verejnost/databaze.

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

Diskuse o budoucnosti
knihoven v Hradci Králové

Andrea Součková

Milí čtenáři, už v minulém čísle zpravodaje 
U nás jste měli možnost krátce se dozvědět o tehdy 
připravované panelové diskusi. Slibovala jsem 
vám na toto téma článek, slib tedy plním a na ná-
sledujících řádcích budete mít možnost zjistit více. 

Na úvod si ale dovolím malou rekapitulaci 
a začnu pěkně popořadě, proč se vlastně tato 

akce pořádala a kdo za projektem stojí. Mít v obci 
knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem 
samostatného Československa v roce 1918. Nově 
přijatý knihovnický zákon tehdy uložil každé obci 
povinnost zřídit a provozovat knihovnu s cílem do-
plnit a prohloubit vzdělanost obyvatelstva. Právě 
k tomuto výročí chtěly knihovny otevřít diskuzi 
o své budoucnosti v digitálním světě. Letos se tak 
v jednotlivých krajích na celkem čtrnácti kulatých 

stolech setkávají zástupci ministerstva kultury, 
krajů, obcí, knihoven i jejich uživatelů. Cyklus 
panelových diskusí nazvaný „Knihovna – věc 
veřejná“ připravil ve spolupráci s příslušnými 
krajskými knihovnami Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků (dále SKIP) ČR a Sdružení 
knihoven ČR pod záštitou Asociace krajů ČR, 
Svazu měst na obcí ČR, Spolku pro obnovu 
venkova a s podporou Ministerstva kultury ČR.

V Královéhradeckém kraji proběhla panelová 
diskuse ve středu 13. června 2018 ve Studijní 
a vědecké knihovně (dále SVK) v Hradci Králové.
Celým odpolednem provedla všechny účastníky 
osvědčená moderátorka Mgr. Zlata Houšková; 
svého úkolu se zhostila s grácií sobě vlastní. Po 
zahájení se o nezbytnou úvodní prezentaci o kni-
hovnictví v ČR a aktuálních trendech postarala 
Ing. Libuše Nivnická, místopředsedkyně SKIP 
a Ústřední knihovnické rady. Se systémem regio-
nálních funkcí v Královéhradeckém kraji přítomné 
seznámila Mgr. Andrea Součková z oddělení 
služeb knihovnám SVK v Hradci Králové. Za pří-
tomnosti JUDr. Kateřiny Kalistové, náměstkyně 
ministra kultury pro řízení sekce živého umění, 
na záludné otázky odpovídaly tyto osobnosti: 
Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtma-
na Královéhradeckého kraje pro oblast školství, 
kultury a sportu, Mgr. Kateřina Churtajeva, ve-
doucí odboru kultury a památkové péče Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje, MUDr. Zdeněk 
Fink, primátor města Hradce Králové, Ing. Anna 
Maclová, náměstkyně primátora města Hradce 
Králové pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, 
kultury a cestovního ruchu, Mgr. Eva Svobodová, 
ředitelka SVK v Hradci Králové, Mgr. Barbora 
Čižinská, ředitelka Knihovny města Hradce 
Králové, a Ing. Dušan Šustr, předseda Spolku 
pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje 
a starosta Nepolis.

Že to panelisté neměli lehké, zjistíte na zá-
kladě ukázky některých z pokládaných otázek: 
Co by měly knihovny v budoucnu zlepšit? Jak 
zaangažovat vedení obcí, aby podporovaly rozvoj 
knihoven? Jak podpořit změny v knihovnách, na 
co se soustředit? Některé dotazy se vztahovaly 

konkrétně k našemu kraji, mezi jinými se objevily 
například tyto: Jak si představujete budoucnost 
systému regionálních funkcí v Královéhradeckém 
kraji? Co myslíte, že by nemělo chybět v krajské 
koncepci rozvoje knihoven, která se v letošním 
roce zpracovává? A některé dotazy byly dokonce 
i trochu „na tělo“: Co pro vás osobně znamená 
knihovna? Ruku na srdce, věřím, že někteří z vás, 
ačkoli se v oboru pohybujete dlouho, by měli 
s nalezením jednoznačných odpovědí na tyto 
otázky potíže.

A jaké jsou postřehy z diskuse? Vzhledem 
k tomu, že ve zpravodaji není dostatek prostoru 
na nějaké širší pojednání, zmíním se alespoň 
o hlavních diskutovaných tématech. Zjednodušeně 
řečeno se celým setkáním často prolínala proble-
matika prostorových možností knihoven a jejich 
financování nebo spolupráce knihoven a škol při 
výchově a vzdělávání mladé generace.

Problematika prostorových možností knihoven 
a jejich financování se ukázala jako velmi palčivá 
a je třeba se touto situací více zabývat a řešit ji.
Zástupci knihoven by vítali finanční podporu (ať 
už ze strany státu, či kraje) na investiční projekty. 
I když má knihovna vynikajícího a zapáleného 
knihovníka, který, jak bylo řečeno, je pro fungující 
knihovnu klíčový, bez dostačujících prostor je 
každá práce marná. Jak poznamenal jeden z pa-
nelistů, „když budete mít hlad a budete nevyspalí, 
nebudete mít co na sebe, tak těžko půjdete na 
operu.“ Dobré příklady je třeba prezentovat při 
všech příležitostech. Tyto příklady totiž táhnou 
a inspirují ostatní.

Podstatná úloha knihoven je spatřována v ob-
lasti vzdělávání a ve větším zapojení knihoven 
do procesu vzdělávání populace. Obecně (i ze 
strany zřizovatelů) je požadována užší spolupráce 
s resortem školství.

Mezi oblastmi, kterým by se knihovny měly 
věnovat více, se často objevovalo mediální vzdě-
lávání. Schopnost pracovat s informacemi, umět 
je vyhodnotit, poznat, zda se jedná o manipulaci či 
propagandu, považuje mnoho z panelistů za klíčo-
vou. Bylo také zmíněno, že lidé obecně málo znají 
historii místa, kde žijí, odkud pocházejí – knihov-
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ny by měly podporovat poznávání této historie. 
Mezi tématy, kterými by se měly knihovny více 
zabývat, byly ale například i prezentační doved-
nosti a schopnost přesvědčivé sebeprezentace.

A pozitivní zpráva na závěr – všichni panelisté 
považují knihovny za důležité a smysluplné, za 
instituce, které má smysl podporovat.

V konferenčním sále knihovny se v den D sešlo 
téměř 70 účastníků. Mezi hosty nechyběli staros-
tové a zastupitelé měst a obcí, zástupci knihoven, 
škol, spisovatelské obce  a neziskových organizací, 
média ani uživatelé. Pro realizaci podobných debat 

je velmi důležité, aby byli přítomni všichni ti, jichž 
se daná témata dotýkají, a zejména ti, kteří mají 
možnost o těchto věcech rozhodovat, a hlavně je 
následně i zrealizovat. To se bohužel v Hradci 
Králové (a možná i v dalších krajských městech) 
ne zcela podařilo. Přesto diskuse pomohla k de-
finování společných potřeb knihoven a jejich 
zřizovatelů. Pro zájemce o zhlédnutí celé diskuse 
doporučuji záznam z akce, který je k dispozici na 
https://youtu.be/JDcBv1cPaeQ. 

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web projektu: https://www.knihovna-vec-verejna.cz/

Konference o personální
práci v knihovnách

Bohdana Hladíková

Ve dnech 15. a 16. května 2018 se ve Studijní 
a vědecké knihovně v Hradci Králové uskutečnila 
Konference o personální práci v knihovnách a nyní 
stojím před úkolem napsat o ní krátký článek. 
Mohla bych shrnout, kolik bylo účastníků, kdo 
na konferenci vystoupil a jaké jsme zaznamenali 
ohlasy. Ale podobný článek jsem psala pro časopis 
Čtenář, a v takto krátkém příspěvku stejně není 
možné reprodukovat vystoupení mnoha řečníků. 

Pokusím se tedy na téma podívat z jiné strany. 
Shrnu svoje zkušenosti a pocity člověka, který 
do té doby pořádal maximálně krátké jednodenní 
akce pro pár účastníků. Snad pro vás budou moje 
postřehy zajímavější než prostý výčet statistic-
kých čísel. 

Úkol uspořádat konferenci jsem dostala v první 
polovině loňského roku. Asi pochopíte, že mě to 
trochu vyděsilo. Ano, pomáhala jsem s organi-
zací Královéhradecké knihovnické konference 
nebo ocenění Knihovník roku. Ale moje pomoc 
se obvykle omezovala na: podej tužku, nalep 
ceduli, stůj tam a tam, nebo vezmi foťák a vyfoť 
to. A najednou jsem měla organizovat dvoudenní 
celostátní konferenci, a ještě na poměrně netra-
diční knihovnické téma. 

Byla to výzva, která se neodmítá, a tak jsem 
aplikovala znalosti z loňského semináře nazvané-
ho Kreativní informační lekce a začala si malovat 
myšlenkovou mapu, abych si ujasnila, co vlastně 
bude potřeba zařídit a naplánovat. Když už jsem se 
nedokázala vejít na papír, objevila jsem webovou 
aplikaci https://coggle.it, která po registraci umož-
ňuje tvorbu omezeného množství myšlenkových 
map. Výhodou takového řešení je možnost úkoly 
postupně přidávat, přesouvat nebo mazat. Mapa 
přitom stále zůstává přehledná a čitelná. Konečná 
verze mého plánu konference vypadala takto (kaž-
dý konec reprezentuje jednu myšlenku nebo úkol):

Už jsem zmínila, že konference měla být pro 
knihovníky poměrně netradičně zaměřená a navíc 
určená zejména pro vedoucí pracovníky knihoven 
v celé republice. Personalistika je široké téma 
a já netušila, co by je mohlo zajímat. Ale máme 
tu další šikovné elektronické nástroje, tak proč je 
nevyužít? Z literatury a časopisů o personalistice 
jsem vytipovala, co by mohlo být předmětem 
školení, a pomocí formulářů Google vytvořila 
dotazník, kde bylo možné jednak vyjádřit svůj 
zájem o konferenci, a dále vybrat okruhy, o které 
by měli respondenti největší zájem. Dotazník 
jsem rozeslala prostřednictvím e-mailové konfe-
rence Knihovna. Zároveň jsem požádala o tipy na 
osvědčené přednášející. Někteří z nich nakonec na 
konferenci s úspěchem vystoupili. 

Když jsme si ověřili, že o akci je zájem, stano-
vili jsme konečný termín a já začala vyjednávat 
s lektory. Potvrdilo se, že s přípravami na konfe-
renci je dobré začít včas: nejen komerční lektoři 
mají diáře plné daleko dopředu. 

Jakmile jsem měla v ruce hrubý plán akce, se-
zvala jsem kolegyně, aby přispěly svými postřehy 
a připomínkami, podle hesla „víc hlav víc ví“. 
Náměty jsem čerpala i z programů komerčních 
konferencí. Rovněž na jiných knihovnických 
akcích jsem pilně prováděla špionáž a zapisovala 
si postřehy k organizaci akcí. Členky organizač-
ního týmu jsem zároveň požádala, aby si vzaly na 
starost občerstvení, vizuální styl, fakturaci apod. 
To mi uvolnilo ruce pro řešení případných větších 
zádrhelů, které naštěstí nenastaly. A drobné pro-
blémy se podařilo vyřešit díky skvělé moderátorce, 

která bedlivě hlídala řečníky, aby v programu 
nenastal skluz. 

A jak to dopadlo? Konference se podařila k naší 
spokojenosti a snad i k spokojenosti účastníků. 
V úvodu jsem naznačovala, že to dnes nebude 
o statistice. Svůj slib nedodržím a pár čísel na 
konec přidám. Prvního dne konference, věnova-
ného převážně motivaci a hodnocení zaměstnanců, 
se zúčastnilo 64 posluchačů a vystoupilo v něm 
sedm řečníků. Program doplnil workshop, exkurze 
na Bílou věž a prohlídka naší knihovny. Druhý 
den byl věnován vybraným právním aspektům 
personální práce v knihovnách. Čtyři přednášky si 
vyslechlo celkem 53 zájemců. Evaluační dotazník, 
který jsme po skončení akce rozeslali, vyplnily 
téměř dvě třetiny účastníků, což považujeme za 
velice pěkné číslo. 

Většina respondentů vyjádřila zájem o opako-
vání akce za dva roky. Je tedy čas chvíli vydech-
nout, zamyslet se nad připomínkami účastníků 
a začít plánovat znovu. 

Kontakt na autorku: bohdana.hladikova@svkhk.cz
Web knihovny: https://www.svkhk.cz/

Myšlenková mapa k přípravě konference Konferenční sál byl téměř plný. Moderátorka Mgr. Zlata Houšková
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Seminář o mediální
gramotnosti pro knihovníky

Andrea Součková

Média prostupují všemi sférami našeho života 
a čerpáme z nich většinu informací. Průzkum 
agentury STEM1 ukázal, že 25 % české populace 
věří dezinformačním webům, a podle ankety, kte-
rou provedla organizace Zvol si info, čerpá 71 % 
studentů údaje především z facebooku, přičemž 
pro 20 % z nich není zdroj vůbec důležitý. Stále 
více se více hovoří o mediálním vzdělávání na 
školách, o potřebě o tomto tématu více informovat 
děti a mladé lidi. Co ale ostatní? Neměli by také 
disponovat těmito kompetencemi? A co teprve 
knihovníci? Lidé, kteří každodenně pracují s infor-
macemi a předávají je dále. Neměli by především 
oni umět získané informace dostatečně posoudit, 
ověřit jejich důvěryhodnost a pravdivost? 

I přední zástupci knihovnických organizací 
si uvědomují závažnost situace, a tak v letošním 
roce uspořádal Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR a Národní knihovna ČR ve 
spolupráci s příslušnými krajskými knihovnami 
a s finanční podporou Nadace OSF2 ve všech 
krajích semináře zaměřené na podporu mediální 
gramotnosti knihovníků. 

V Hradci Králové se seminář uskutečnil 
29. května 2018 ve Studijní a vědecké knihovně. 
Program byl ve všech krajích obdobný a skládal 
se ze dvou hlavních vzdělávacích modulů. 

První modul, obsahově stěžejní, byl zaměřen 
na rozvíjení mediální gramotnosti v oblastech, 
jako jsou orientace v mediálním prostředí, iden-
tifikace a třídění zdrojů informací nebo kritické 
posuzování mediálních sdělení v kontextu 

fake news. Úvodní prezentace patřila Kateřině 
Křivánkové, spoluzakladatelce a předsedkyni 
studentského projektu Zvol si info, za nímž stojí 
skupina studentů Masarykovy univerzity. Projekt 
představila v minulém čísle zpravodaje U nás Van-
da Vaníčková (článek „Cestička ke gramotnosti 
známě se vine“), takže ho zde nebudu nijak blíže 
představovat. Totéž platí i pro publikaci „Nejlepší 
kniha o fake news, dezinformacích a manipula-
cích“, o níž se můžete více dozvědět v příspěvku 

„Necháte se mediálně zmanipulovat?“ aktuálního 
čísla. Z dalších prospěšných aktivit tohoto týmu 
jsme ale dosud nezmínili „Surfařův průvodce po 
internetu“. Jak sami autoři uvedli, čtenářům má 
sloužit „jako jednoduchý návod, jak se ve světě 
médií nenechat vodit za nos a nevěřit koninám“. 
Třeba ho využijete i vy, ke stažení je na http://
zvolsi.info/manual-2/. 

Následující příspěvek patřil Bedřichu Musilovi, 
který většinu svého profesního života zasvětil 
médiím a marketingu. Jmenovat všechny aktivity 
přednášejícího by vydalo na samostatný článek, 
na což zde není prostor, proto alespoň zmíním, 
že společně s kolegy z Kabinetu informačních 
studií a knihovnictví (dále KISK) Masarykovy 
univerzity v Brně vybudoval metodický web pro 
učitele středních škol, nazvaný Mediagram. Jedná 
se o kvalitní otevřený vzdělávací zdroj využitelný 
pro výuku průřezového tématu mediální výchova.
Uvažte sami, portál najdete na http://mediagram.
cz/. Zpátky ale k přednášce – co jsme se dozvěděli? 
Získali jsme větší povědomí o orientaci v mediál-
ním prostředí. Hovořilo se o pojmech, jako jsou 
informace, fakta, hoaxy, fake news, konspirace. 
To vše bylo doplněno konkrétními příklady 

z praxe. A neodpustím si „radu na závěr“: „Jak 
žít v informační době? Kriticky myslet. Ověřovat. 
Neuzavírat se v bublinách. Být otevřený názorům 
a informacím.“

Druhý modul představil možnosti využití 
mediálních témat ve vzdělávacích programech 
knihoven. V této části vystoupila Pavlína Mazáčo-
vá z KISK Masarykovy univerzity: paní kolegyni 
pravděpodobně není třeba nijak blíže představovat. 
Pro zajímavost ale zmíním, že to byla právě ona, 
kdo mentorsky vedl tým, který koncipoval již 
zmíněný metodický portál Mediagram. Příspěvek 
byl svým obsahem užitečný pro všechny přítomné, 
ale zejména pro knihovníky, kteří vedou lekce 
informačního vzdělávání, neboť přinesl konkrétní 
tipy na aktivity a zdroje pro práci s informacemi. /
Ráda bych některé z nich zmínila. V prvé řadě je 
to web Jeden svět na školách (https://www.jsns.cz/) 

organizace Člověk v tísni. Obsahuje témata, která 
v českém vzdělávacím systému chybějí nebo jsou 
odsunuta, najdete zde řadu metodických příruček 
a publikací, e-Bulletin mediálního vzdělávání atd. 
Během lekcí využijete také projekt Demagog.cz 
(https://demagog.cz/), což je platforma zaměřená na 
hodnocení pravdivosti výroků politiků a političek. 
Nehodnotí se samozřejmě ideová podstata výroků, 
nýbrž je neutrálně ověřováno, zda se výroky zaklá-
dají na pravdě. Posledním zdrojem, na který bych 
chtěla upozornit, je web Manipulátoři.cz (http://
manipulatori.cz/). Jedná se o projekt žurnalisty 
Petra Nutila, zaměřený na vyvracení tzv. hoaxů./

Svět médií se s vývojem digitálních technolo-
gií velmi rychle mění a zásadně ovlivňuje způsob 
šíření informací a komunikace. Na všechny, 
kteří se budou chtít v tomto prostředí orientovat, 
budou kladeny stále vyšší nároky. Jsou k tomu 
potřeba znalosti a dovednosti, které spadají do 
oblasti mediálního vzdělávání. Kritické myšlení 
a mediální gramotnost patří proto mezi klíčové 
kompetence pro život v 21. století. Semináře 
o mediální gramotnosti v Hradci Králové se 
zúčastnilo 14 knihovníků. S ohledem na cca 450 
knihoven působících v Královéhradeckém kraji 
to není nijak velké číslo. Věřím, že knihovníci 
chápou potřebu se tímto tématem zabývat, nejen 
kvůli uživatelům a návštěvníkům knihoven, ale 
i kvůli sobě…

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz

1) STEM je středisko empirických výzkumů. Provádí empirické sociologické výzkumy veřejného mínění. Vznik-
lo v roce 2015 a jeho zakladatelem je sociolog Jan Hartl.

2) Nadace Open Society Fund Praha byla založena v Praze v roce 1992 jako součást mezinárodní sítě nadací Open 
Society Foundations. Přispívá k rozvoji otevřené společnosti a prosazuje systémové změny vedoucí k posílení 
demokracie v České republice.

Pavlína Mazáčová

Přednáška Kateřiny Křivánkové

Bedřich Musil
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Myslíme na sebe

Kateřina Hubertová

SKIP 08 Východní Čechy a Knihovna města 
Hradce Králové uspořádaly v úterý 22. května 
2018 odborný seminář s názvem Myslíme na 
sebe.1 Pokud se vám zdá, že jste podobný název 
už někde slyšeli, máte pravdu. Letošní seminář 
lehce navazoval na loňské školení. Pokračování 
bylo přáním účastníků, protože téma je velmi 
užitečné, praktické a využitelné jak v osobním, 
tak i pracovním životě. 

Na semináři se vystřídali dva lektoři a poslu-
chače maximálně zaujali. Oba pánové (ano, vnesli 
jsme do knihovnického, značně feminizovaného, 
světa krapet testosteronu) jsou zároveň i policisty, 
ač jeden u státní a druhý u městské policie. Z mno-
ha jejich titulů a funkcí vyberme to, že jeden je 
i tiskový mluvčí a druhý lektoruje sebeobranu. 
Z toho se také odvíjel obsah jejich přednášek.

O Hranici mezilidských vztahů přednášel kpt. 
PhDr. Ondřej Moravčík, vrchní komisař a tisko-
vý mluvčí Policie ČR. Z vlastní policejní praxe 
a zkušeností vyprávěl o tom, co je a co není pro-
tiprávní, a co může potkat každého z nás. Střípky 

skutečných případů, o kterých jsme třeba i slyšeli 
v médiích. Věci, které se dnes a denně dějí a které, 
když máme štěstí, nás mohou minout. Ovšem 
tomu, abychom se jim vyhnuli, musíme napomo-
ci i vlastním chováním a obezřetností, kterou se 
nám lektor snažil vštípit. Velmi překvapivou částí 
přednášky byly skutečné příklady kyberšikany 
a chování dětí na internetu. Asi nikdo z posluchačů 
si předtím neuvědomoval, jak vážná situace je.

Druhý lektor, PhDr. Jaroslav Matoušek 
z Městské policie Hradec Králové, v přednášce 
ubráníme se? hovořil o sebeobraně teoreticky 
i o konkrétních technikách, co dělat, když se nám 
nepodaří včas zmizet a krizové situaci se vyhnout. 
Došlo i na praktický výcvik, kdy se všichni účast-
níci přesunuli do většího a volnějšího prostoru 
a vzájemně, sami na sobě a sousedovi zkoušeli 
a trénovali pod dohledem PhDr. Matouška hma-
ty a chvaty. Bylo u toho hodně smíchu i dotazů, 
diskusí k tématu a dozvuků v následujících dnech. 

Oba pánové měli pro posluchače mnoho rad. 
Pokud bychom se to pokusili lehce shrnout… 
Všude, kde se pohybujeme, sledujme okolí a vy-
hodnocujme situaci. Předvídejme, co by se mohlo 

Kateřina Hubertová a kpt. PhDr. Ondřej Moravčík Praktický nácvik sebeobrany

stát. Vše, co se vymyká normálu, je zvláštní a hod-
né naší pozornosti. Nenadbíhejme nerozvážným 
chováním svízelným situacím. Nechávejme si 
odstup. Podvědomě si hlídejme ústupové cesty. 
Nenabízejme vlastní chyby a nepozornost ke 
zneužití. A když už selžeme a v nějaké svízeli 
uvízneme, snažme se nepanikařit a nedat se zadar-
mo. Nejlepší obrana je útěk. Hlas může být velmi 
účinnou zbraní. Ve zbraň se může proměnit zcela 
vše. A paniku si nechme na doma po akci.

Účastníci byli zpětně požádáni o hodnocení se-
mináře. Zcela všichni ocenili výborné přednášející 
i potřebnost a užitečnost tématu. Jednu reakci si 
dovolím citovat na závěr: „Úžasná pro mě byla 
přednáška týkající sei bezpečnosti na internetu. 
Souhlasím s názorem přednášejícího, že v této ob-
lasti zásadně chybí informovanost žáků a studentů 
na školách. I knihovny by mohly být nápomocné 
a pracovat s dětmi na jejich právním povědomí.“

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
Web SKIP 08 Východní Čechy: skip.knihovnahk.cz/ ukázka konkrétních postupů

Dotýkat se dovoleno

Kateřina Hubertová

V muzeích a zoologických zahradách najdete 
spíše výstrahy „dotýkat se zakázáno“. U nás je 
dotýkání povoleno. Tedy ne vždy a ne všeho. Po-
slední květnový čtvrtek 2018 byl pro pracovníky 
malých knihoven okresu Hradec Králové přichys-
tán program s názvem Dotýkat se dovoleno, který 
k dotykům přímo zval.

Díky dotaci z podprogramu VISK 3 mohla 
Knihovna města Hradce Králové na konci roku 
2017 pořídit do dětského oddělení U Velryby 
v centrální budově dotykový stůl se vzdělávacím 
a administrativním softwarem, který umožňuje 
vytvářet vlastní obsahové aplikace. 

Jedna z prvních knihoven, jež nabídly uživate-
lům dotykový stůl, byla Knihovna Jiřího Mahena 

v Brně,1 kterou se hradecká knihovna nechala 
inspirovat. Knihovna města Hradce Králové 
systematicky rozvíjí spolupráci se školami všech 
stupňů a typů. Dotykový stůl je novým prvkem, 
jehož možnosti lze využít během vzdělávacích 
programů, které se v knihovně realizují. U této 
technologické novinky zaujala zejména možnost 
týmové práce dětí – zapojení mnoha dotyky.

Stůl je tedy možné využít k besedám, na 
demonstraci různých situací, k řešení kvízů, 
doplňovaček… vlastně jeho možnosti končí s vy-
čerpanou fantazií programátora. A samozřejmě se 
na něm dají hrát i hry jako na PC nebo malovat. 
Protože stůl je novinkou, chtěli jsme především 
knihovníkům ukázat, co vše je též v knihovnách 
možné. Opravdu pouze ukázat a nechat vyzkoušet. 
Není cílem, aby každá knihovna rovnou podávala 

1) Více v článku Mysleme i na sebe 3. čísla zpravodaje U nás z roku 2017 na https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-
-nas-pdf_archiv/20170329.pdf.

1) Více o projektu interaktivního konceptu vzdělávání na http://www.fortes.cz/reference/.
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grantové žádosti a kupovala dotykové stoly. Tato 
zařízení vyžadují bezpečný prostor, odbornou 
manipulaci a technické znalosti obsluhy. Nicméně 
svět uhání velkou rychlostí a o nových trendech 
je nezbytné alespoň vědět. 

Druhá polovina akce naopak ukázala, že 
nemusí být vše elektronické, finančně náročné 
a nedosažitelné. Návštěva ve zvukové knihovně 
Knihovny města Hradce Králové2 měla hlavně in-
formovat knihovníky, jaké možnosti a služby jsou 
připraveny pro nevidomé uživatele, ale vyústila 
v několik poznatků:
• všichni si rádi hrají,
• je trochu jiné hrát si bez pomoci zraku,
• i šátek udělá z vidícího nevidomého,
• stojí za to vyzkoušet si situace z druhého břehu.

Knihovna pro nevidomé již dávno nenabízí 
pouze zvukové knihy. Její nabídka se rozšířila 
o půjčování tyflopomůcek a hmatových her. 
Účastníci akce měli možnost si vše vyzkoušet 
na vlastní kůži, nebo spíše na vlastní ruce… Po 
krátkém informativním úvodu použili klapky na 
oči a pak už jen necvičené prsty zkoušely a zkou-
maly zapůjčené hry a pomůcky. Zdaleka to není 
tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Různé 
dřevěné skládačky a vkládačky, hmatová pexesa 
(některá vyrobená přímo kolegyněmi ze zvukové 
knihovny), hmatové obrázky… to vše připravené 
k ohmatání. Při všech těchto aktivitách byla ko-
legyně zasypána doplňujícími dotazy, ze kterých 
bylo vidět, že přítomní okamžitě promýšlejí, jak 

zmíněné nabídnout a zužitkovat i ve své knihovně 
a pro většinou vidící čtenáře.

Uživatelé vyžadují nové služby, nové možnosti, 
nové zážitky… Pořízení takové hry do knihovny, 
která se dá využít v několika stupních náročnosti, se 
zrakem i bez něho, může být příjemným obohacením 
nejen akcí pro děti. A to je, na rozdíl od dotykového 
stolu, finančně dostupné řešení pro každou knihovnu.

PS: Pro tento článek jsem oslovila kolegyni 
Mgr. Knytlovou ze zvukové knihovny s následu-
jícím dotazem: Můžete, prosím, poradit knihov-
níkům, kdyby si chtěli nějaké pomůcky koupit 
do knihovny, kde je hledat? Myslím tím třeba 
dřevěné skládačky, které jsou využitelné pro vi-
doucí i nevidomé. A též kde se dají sehnat „klapky 
na oči“. Mohu knihovníkům nabídnout případné 
konzultace u vás, kdyby některá knihovna chtěla 
tyto pomůcky pořizovat? Hodně mne též zaujalo 
to, že některé věci se dají vyrobit i doma na koleně. 
Úplně vidím i nějakou dílnu na téma: vyrob si své 
vlastní hmatové pexeso. :-)

Odpověď kolegyně byla natolik komplexní, že 
ji zde uvádím celou:
• Z hlediska hmatového poznávání se dá použít 

všechno možné. Důležité je zachovat hlavně 
zásadu bezpečnosti tak, aby se nikdo nemohl 
zranit (říznout, popálit…).

• U dětí je potřeba vždycky mít na paměti, že jsou 
zvědavé a netrpělivé. Dost často se stává, že předmět 
doslova popadnou a rychle se snaží zjistit, co to je. 

• Upozorňovat je potřeba vždycky na fakt, že po-
kud máme třeba hmatový obrázek, pokládáme 
ideálně obě ruce a bříšky prstů hledáme. Děti 
mají tendenci pokládat ruce spontánně kolmo 
(jako když hledají na dotykovém mobilu). 
Tlak rukou při hmatovém hledání by měl být 
jemnější. Když člověk neví, co má pod rukou, 
má pocit, že musí tlak zvýšit. Tím se hmat 
celkem rychle otupí. Dětem (i dospělým) je 
nutné tyto zásady explicitně říkat, ideálně jako 
pokyn těsně předtím, než začnou poznávat. 
Většinou platí, že čím je člověk starší, tím je 
hmat rozvinutý méně. Jedinou výjimku tvoří 
malé děti, pro které je to běžná součást života. 

• Pomůcky lze vyhledávat na www.tyflopomu-
cky.cz, ale i v běžné síti.

Tyflopomůcky (SONS)
Z pomůcek se nám velice osvědčily reliéfní 

omalovánky3 (existují čtyři různé druhy). Osvědči-
lo se i hmatové bludiště4 a hladinka, resp. indikátor 
hladiny RNIB5 s magnetem6. (S naléváním vody, 
když má člověk klapičky na očích, se toho dá zažít 
hodně. Pozn.: je nutné mít vždycky připravený 
hadr. :-)) Klapky na oči7 používáme v Knihovně 
města Hradce Králové černé (à 60 Kč), jsou osvěd-
čené, gumičky dobře drží, dají se prát. Novinkou 
jsou teď barevné, spíše jen vizuálně hezké varianty.

V Tyflopomůckách lze samozřejmě koupit 
i různé další hry. Tady je ale vždycky potřeba 
zvážit, pro koho je člověk pořizuje: jestli se jed-
ná o lidi se zrakovou vadou, kteří jsou zvyklí na 
složitější hmatové poznávání, nebo jde o děti, se 
kterými se to zkouší. Každopádně hmatové po-
znávání může sloužit jako ukázka života zrakově 
postižených, ale i pro rozvoj hmatu (v Rámcovém 
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání na 
http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani-
uvedeno jako Rozvoj smyslové citlivosti).

Běžná obchodní síť
Dřevěné skládačky (věž, vhazovací krabice, 

dřevěná abeceda, dřevěná čísla atd.) jsou hračky 
z běžné sítě pro malé děti. Důležité je dodržet 
stejné zásady jako u hodně malých dětí, kterým 
je hračka určena (nezávadná barva, bezpečnost na 
hmat, odolnost). Možnosti, kde nakoupit, jsou např.:
• www.montebu.cz (fa GOKI: vkládačka, sklá-

dací věž, abeceda, čísla na desce),
• www.svet-her.cz,
• www.ucimeseradi.cz (krásné stránky, obchod 

vedou rodiče, kteří mají autistického syna).
Určitě by se dalo něco objevit v běžném 

hračkářství. Důležité je si při nákupu vždycky 
rozmyslet, pro jakou skupinu uživatelů a účel se 
hračka pořizuje. Pokud je to možné, je fajn si před 
nákupem vyzkoušet, jestli člověk sám hmatově po-
zná, oč se jedná. Někdy je hračka krásně barevná, 
vizuálně zajímavá, ale hmatově nerozpoznatelná.  

výroba pomůcek
Hmatové pexeso je také velmi oblíbené a dá 

se vyrobit celkem jednoduše. Dobře se na něm 
zkoušejí materiály i tvary. Pro menší děti je ale 
rozhodně mnohem důležitější materiál. 

Využít lze samozřejmě také předměty denní 
potřeby. Děvčatům se hodně líbí broušené korálky 
(třeba navlečené na šňůře – nekutálejí se a nedají 
se spolknout).

Hodí se všechno, co by pro děti mohlo být atraktiv-
ní, tvarově zajímavé a tematicky by zapadlo do besedy. 

Konzultace pro knihovníky je samozřejmě 
možná a vítaná. Kontakt na kolegyni ze zvukové 
knihovny pro nevidomé a slabozraké v Knihovně 
města Hradce Králové: Mgr. Kateřina Knytlová, 
495 075 026, knytlova@knihovnahk.cz.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
3) https://www.tyflopomucky.cz/praha/hmatove-knihy/1445-Omalovanky-reliefni-Ptaci.html
4) https://www.tyflopomucky.cz/praha/hmatove-knihy/1448-Kniha-reliefni-Bludiste-pro-nejmensi.html
5) Zkratka Royal National Institute for the Blind, volně přeloženo jako Královský národní institut pro nevidomé. 

Jedná se o přední britskou charitu, která podporuje slepé a slabozraké lidi.
6) https://www.tyflopomucky.cz/praha/drobne-pomucky-pro-domacnost/1598-Indikator-hladiny-RNIB-zluty-s-

-magnetem.html
7) https://www.tyflopomucky.cz/praha/vyhledavani?orderby=position&orderway=desc&search_query=klapky-

&submit_search=Hledat

Účastníci semináře s klapkami na očích Zkouška zapůjčených her a pomůcek

2) Info na http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/pujcovny/zvukova-knihovna.
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Severské podivno

Michal Švec

Každý knihovník si asi povšiml, že v posled-
ních letech se k nám ze severských literatur vedle 
mohutné vlny krimi románů dostávají i příběhy, 
které výrazně překračují hranice realistického 
vyprávění. Proud označovaný jako „podivno“ 
se na severu Evropy začal výrazněji projevovat 
kolem přelomu tisíciletí, a to nejprve především 
ve Finsku (v ostatních severských zemích pojem 
zatím nezdomácněl, nicméně u nás se uchytil mj. 
jako poutavý brand).

V roce 2000 vyšla románová prvotina Johanny 
Sinisalo Ne před slunce západem (česky 2003), 
román pojednávající o homosexuálním reklamním 

fotografovi, který najde opuštěné mládě trolla. Za 
knihu, která vedle nadpřirozené linky zpracovává 
i mnohá palčivá témata, obdržela autorka nej-
prestižnější domácí literární ocenění Finlandia. 
I díky tomu se fantastika pomalu, ale jistě vyma-
nila z hájemství fandomů a vystoupala na úroveň 
hojně sledovaných a čtených současných románů, 
které promlouvají i do společenské debaty. Sama 
Sinisalo pak specifický nadžánr, který zahrnuje 
díla sci-fi, fantasy, dystopie či texty inklinující 
ke spekulativní fikci nebo magickému realismu, 
souhrnně označila slovem „suomikumma“, tedy 

„finské podivno“.
Úspěšní následovníci Johanny Sinisalo na 

sebe nenechali dlouho čekat a řada významných 

románů či povídek se záhy dostala i k českému 
čtenáři. K nejpopulárnějším autorům finského 
podivna u nás jistě patří Pasi Ilmari Jääskeläi-
nen, jehož Literární spolek Laury Sněžné (2006, 
č. 2015) neunikl asi žádnému fanouškovi patřičně 
podivné literatury. Když si hlavní románová po-
stava, zastupující učitelka Ella Milanová, půjčí 
v zaječínské knihovně Zločin a trest, v němž 
Soňa zastřelí Raskolnikova, je nasnadě, že 
v městečku se s knihami děje cosi nezvyklého. 
A nejen s knihami, ale i kolem spolku slavných 
spisovatelů, který vede záhadná Laura Sněžná. 
Na netradiční fabulaci, v níž jednu z ústředních 
rolí hrají samotné knihy a vyčerpávající proces 
jejich vzniku, navázal Jääskeläinen Magickým 
průvodcem městem pod pahorkem (2010, č. 2017), 
v němž se podivnosti tentokrát točí kolem filmové 
klasiky. A letos na podzim se můžeme v češtině 
těšit na autorův nejnovější román z roku 2017 
Den falešné kočky. V rámci jediného dne plného 
návratů do minulosti i budoucnosti se ve fiktiv-
ním finském městě Marrasvirta místní inovátor 
Kaarna proplétá nástrahami výročního festivalu 
ve stopách své matky a odhaluje nejedno tajemství 
o svých blízkých i o sobě samém.

O poznání vážnější linii severského podivna 
představují dystopie, podávající obraz neutěšené-
ho světa budoucnosti či alternativní přítomnosti. 
Lyrický příběh Strážkyně pramene (2012, č. 2014) 
Emmi Itäranty se odvíjí v militantním světě po 
ekologické katastrofě, v němž se voda stala ne-
dostatkovou surovinou, dostupnou jen na příděl. 

Jádro Slunce (2013, 
č. 2015) již zmíněné 
Johanny Sinisalo si 
pohrává s děsivou 
myšlenkou šovini-
stické společnosti, 
v níž byly ženy pře-
šlechtěny na posluš-
né hospodyňky.

Vedle Finska je 
dystopie poměrně 
populárním žánrem 
i v jiných severských 
zemích, kde navíc 

navazuje na několik význačných starších, dnes 
již kanonických románů, především Kallocain 
(1940, č. 1989) Karin Boyeové a Bídné roky 
Knuta Faldbakkena (1974, 1976, č. 1981). Poně-
kud specifickou formu současné dystopie před-
stavuje Kafkův pavilon (2014, č. 2017) Tonyho 
Samuelssona. Švédský autor v něm rozpracovává 
alternativní historii, kdy druhou světovou válku 
vyhrálo nacistické Německo, a obšírně se věnuje 
otázce vztahu literatury ve službách chorobné 
ideologie. Sociálněkritická Dánská občanská vál-
ka 2018-2024 (2013, č. 2015) od Kaspara Collinga 
Nielsena je zase co do stylu vyprávění neotřelou 
vizí společnosti daleké budoucnosti, v níž si mno-
hasetletí lidé vyprávějí příběhy z války, která se 
odehrála prakticky v našem čase. Od autora letos 
vychází román Mount Kodaň (2010), v němž se 
dánská vláda rozhodne nad placatým hlavním 
městem vztyčit velehoru.

Severského fantasy se k českým čtenářům 
bohužel zatím moc nedostává. Světlou výjimkou 
je především dobrodružná norská trilogie od Siri 
Pettersenové Havraní kruhy (Ódinovo dítě, Plíseň, 
Síla, 2013–2015, č. 2016–2017), odehrávající 
se v propracovaném sousvětí s vlastní historií, 
mytologií i společenským řádem, který prochází 
významnými otřesy.

Podobně málo je do češtiny převedeno i se-
verských fantastických povídek. Nejvýraznějším 
počinem na tomto poli je antologie studentských 
překladů Lesní lišky a další znepokojivé příběhy 
(č. 2016), jejíchž sedm textů, vydaných různými 
autory v uplynulých třiceti letech, představuje 
poměrně reprezentativní průřez moderní finskou 
fantastikou. Se švédskou povídkou se pak můžeme 
seznámit v letos vydaném výboru z tvorby Karin 
Tidbeckové nazvaném Sobí hora.

Severské podivno se na police českých kniho-
ven zkrátka dostává ve stále větší míře. Nezbývá 
než doufat, že pro jeho vysoké literární hodnoty, 
nesporný společenský přesah, otevírání nelehkých 
témat a kladení závažných otázek si k němu najdou 
cestu i ti čtenáři, kteří jinak „podivné“ literatuře 
neholdují.

Kontakt na autora: michal@skandinavskydum.cz
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Strach v literatuře
pro děti a mládež

Petra Bubeníčková

Strach patří mezi základní lidské emoce. Po-
máhá člověku přežít. V patologické formě ho však 
může nezdravě paralyzovat. Se strachem jsme 
konfrontováni od narození. Jedná se o emoci, která 
nás provází celým životem. Je mylné se domnívat, 
že strach lze ze života eliminovat. Strach je nedíl-
nou součástí naší existence, je zrcadlem našich 
závislostí a zároveň přirozenou reakcí na vědomí 
vlastní konečnosti. Se strachem nelze bojovat, 
nelze jej porazit, přelstít ani potlačit. Jedinou 
možností je hledat cestu, jak se s ním vyrovnat. 
Přijetím strachu se posouváme zase o krok dál ve 
vývoji směrem k dospělé osobnosti.

Zdravý dospělý umí rozpoznat spouštěče 
strachu, dokáže se adekvátně vypořádat s proble-
matickou situací, která u něj strach vyvolá. Jinak 
je tomu u dítěte, které se mnohdy stává objektem 
svých strachů. Neví, jak dlouho jej bude strach 
omezovat, zda bude umět adekvátně zareagovat 
a se strachem se vypořádat. 

Strach u dětí má svá specifika. Velmi malé 
děti často neumějí určit jeho příčinu. Důsledkem 
strachu jsou nepříjemné pocity, které mohou být 
zcela zjevné a následně se mohou u dítěte projevit 
například pobledlostí, bolestmi bříška, zvracením 
apod. Pomoc a podpora dospělých nemusí vždy 
odpovídat závažnosti situace. Obvyklá reakce do-
spělého v této situaci představuje snahu přesvědčit 
dítě, že příčina jeho strachu není reálná. Toto tvr-
zení však dítě velmi často neakceptuje a domnívá 
se, že mu dospělý nerozumí, nevěří. Účinnějším 
východiskem je kupříkladu práce s rituály (např. 
„kouzelná“ básnička zažene „strašidlo“), které jsou 
pro dítě přijatelnější než racionální řešení situace.
Nutno však dodat, že strach může dítě i ochránit 
v nebezpečné situaci, např. při setkání s cizími 

lidmi. Při práci s dětmi platí jedno zásadní pravi-
dlo – práce se strachem vyžaduje čas a trpělivost.

Problematika strachu v současné době oslovuje 
poměrně často i autory knih pro děti a mládež. 
Knížky o strachu vycházejí jak v žánru umě-
lecko-naučné literatury, tak v žánrech pohádky, 
příběhové prózy ze života dětí, ale také detektivky 
nebo hororu. Posledně jmenovaná kategorie však 
obvykle cílí na dospělé příjemce textu.

Malým dětem je určena publikace Divný brach 
strach (2015) Martiny Špinkové. Kniha vyšla v na-
kladatelství Cesta domů. Toto malé nakladatelství 
produkuje odbornou a beletristickou literaturu pro 
dospělé, nezapomíná však ani na děti, pro které 
vydává příběhové knížky s originálním obrazovým 
doprovodem. Jejich hlavním tématem je stáří, 
umírání, strach ze smrti a smrt. V současnosti 
neexistuje v České republice nakladatelství, které 
by se takovou měrou podílelo na produkci knížek 
tohoto typu.

Výše zmíněná publikace Divný brach strach 
prezentuje psychologické téma strachu u dětí. 
Autorka k tomu využila beletristické formy pří-
běhu a představila dětem základní formy strachu 
a možnosti jeho zvládání v každodenních situa-
cích: „Strach má velké oči, ale nikdo ho nikdy 
neviděl. Někdy nás zachrání. Někdy je ale protivný, 
pořád je za námi, a ani baterka nepomůže. Někdy 
je zbytečný: bojíme se třeba šátrání za dveřmi, 
a ona tam byla babička pro jablka! A někdy se 
moc bojíme, ale nevíme čeho.“1 Kniha je vhodná 
pro rodiče i pedagogy, kteří komunikují s velmi 
malými dětmi a chtějí je i sebe naučit zdravému 
zacházení se strachem.

Nepřehlédnutelnou publikací, která před-
kládá pohádkové příběhy k četbě a zároveň 
prezentuje kvalitně zvládnutou metodiku práce 
s textem orientovanou na rozvoj emoční inte-

ligence dětí, je Ferda a jeho mouchy (vydalo 
Scio v roce 2013). Soubor, jenž obsahuje kro-
mě knihy pohádek hračku – plyšového žabáka 
Ferdu, hlavního hrdinu všech pohádkových 
vyprávění, a osm plyšových much, které před-
stavují základní lidské emoce, je dílem autorek 
Heleny Vlčkové, Michaely Dostálové a Sylvie 
Jančiové. Jedna z emocí, prezentovaných 
v knize, je strach. Autorky k této emoci vytvo-
řily dvě pohádky a představily strach ze dvou 
rozdílných úhlů pohledu: strach ze strašidel 
(pohádka Tajemná postava) a strach z nového 
(pohádka Tobogán aneb Jde to i bez krunýře).
Každou pohádku doplňuje rubrika Drobné rady, 
která je určena rodičům a pedagogům jako pod-
pora metodického vedení. V postranní barevné 
liště, umístěné u každé pohádky, jsou vloženy 
otázky, které dospělý pokládá dítěti v průběhu 
čtení. Otázky jsou koncipovány tak, aby dítěti 
pomohly strach přiměřeně zvládnout.

V nakladatelství Albatros v edici První čtení 
vychází pro menší děti série Daniely Krolupperové 
Bubáček, která obsahuje již tři knihy věnované 
problematice strachu ze strašidel: Bubáček (2011), 
Bubáček a Myšošlap (2013) a Jak Bubáček potkal 
Bubáka (2016). Všechny uváděné tituly vhodně 
zpracovávají problematiku strachu u malých dětí. 

Autorka využila žánrové propojenosti pohádky, 
příběhové prózy a detektivky. Knížky jsou pro děti 
lákavé i po vizuální stránce – ilustrace připojila 
výtvarnice Lucie Dvořáková.

Uvedené beletristické knihy nejsou jediným 
vstupem do problematiky zvládání strachu u dětí. 
V oblasti umělecko-naučné literatury jsou vý-
znamným přírůstkem dva tituly, které by mohly 
ozřejmit emoci strachu i z psychologického 
hlediska. „Odborně“ dětem popsat strach je 
poměrně obtížné, ale výborně se s tímto úkolem 
vypořádaly dvě autorky, Petra Štarková a Milada 
Rezková.

V roce 2016 vyšla v nakladatelství Portál 
publikace Petry Štarkové Jak to chodí v lidské 
hlavě: psychologie pro děti. Kniha je určena dětem 
mladšího školního věku, i když informace, které 
jsou v ní prezentovány, jistě zaujmou i starší čte-
náře. Kniha propojuje vyprávění příběhu o chlapci 
Filipovi, který se po těžkém úrazu ocitne v bez-
vědomí. Příběh Filipa je doprovázen naučnými 
vstupy, které jsou umístěny v barevně odlišených 
rámečcích. Texty doprovází sada otázek a úkolů, 
jež vedou čtenáře k pochopení základních psy-
chologických pojmů: vnímání, pocity, pozornost, 
paměť, myšlení, temperament apod. 

1) ŠPINKOVÁ, Martina. Divný brach strach. 1. vydání. V Praze: Cesta domů, 2015. 44 nečíslovaných stran. 
Bludiště. ISBN 978-80-905809-7-8.
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Druhou publikací přispívající k osvětě v dané 

problematice je kniha Milady Rezkové Neboj, 
neboj! Velká kniha o strachu nejen pro malé 
strašpytle. Titul vydalo na konci roku 2017 stu-
dio Yinachi. Rezková se tvorbou pro děti zabývá 
dlouhodobě, ale publikace tohoto zaměření je 
její první v řadě. Kniha na první pohled zaujme 
velkým formátem a bohatou výtvarnou sekcí, 
která této publikaci významně dominuje. Autorka 
spolu s ilustrátory Lukášem Urbánkem a Jakubem 
Kašem vytvořila dílo, jež dětem, dospívajícím, ale 
i dospělým zábavnou formou představuje základní 
formy strachu, které denně můžeme zažívat. Kniha 
je vhodná nejen pro práci rodiče s dítětem nebo 
dospívajícím, ale svoje místo si najde i ve vyučo-
vacím procesu základní školy.

Poslední publikace, která byla vybrána v rámci 
sledovaného tématu, se jmenuje Jak přežít, když 
se často bojím (2017). Dominujícími pojmy této 
knihy jsou stres, strach a úzkost. Psychoterapeut-

ka Lucie Bělohlávková, autorka prezentovaného 
titulu, formou krátkých příběhů představuje zá-
kladní situace v životě dětí a dospívajících, v nichž 
mohou zažívat strach a úzkost. Prostřednictvím 
otázek, úkolů a metodických poznámek autorka 
navádí čtenáře k adekvátnímu řešení. Přidanou 
hodnotou knihy je sekce určená rodičům a pe-
dagogům, jež obsahuje dotazník, který zjišťuje 
nejčastější projevy strachu a úzkosti u dítěte nebo 
dospívajícího, a desatero pro rodiče, v němž jsou 
shrnuty metodické postupy využitelné při práci 
s úzkostným jedincem.

Všechny prezentované publikace jsou pří-
nosem v práci s dětmi nebo dospívajícími. 
Pomohou rodičům, pedagogům, knihovníkům, 
ale i biblioterapeutům při komunikaci zacílené 
na jedince, kteří se učí vyrovnat se s vlastním 
strachem a úzkostí.

Kontakt na autorku: petra.bubenickova@uhk.cz

Vydavatelská činnost knihovny jako
přežívající tradice, nebo nová služba?

Eva Semrádová

Vlastní vydavatelská činnost jako by k ve-
řejným knihovnám odjakživa patřila. Obecná 
představa řadí knihovníky mezi zájemce o lite-
rární tradice, regionální kulturu, a tudíž jim při-
suzuje úlohu písemně zaznamenávat informace 
k těmto tématům. Při ohlédnutí několik desítek 
let zpět zjistíme, že v době oficiálních státních 
nakladatelství se větší knihovny jako vydava-
telé uplatňovaly, byť to nikde nebyla činnost 
velkého rozsahu a spíš směřovala k podpoře 
ostatních služeb knihovny. Klasická vydavatel-
ská činnost zůstala v některých knihovnách živá 
i po nástupu internetu a rozsah vydavatelské 
činnosti knihoven Královéhradeckého kraje 
kupodivu neklesá, i když je to časově náročná 
a drahá záležitost. V porovnání s dobou před 
deseti či patnácti roky se také příliš neposunul 
charakter publikací po obsahové stránce: stále to 

jsou tisky k výročím, publikace o regionálních 
osobnostech, literární místopisy, občas beletrie. 
S dostupností elektronických katalogů klesl 

počet bibliografií, ale vydávají se bibliografické 
letáky jako doprovodné tiskoviny ke kulturním 
a vzdělávacím akcím. 

V roce 2017 se do vydavatelské činnosti za-
pojilo 7 knihoven kraje a bylo vydáno celkem 
20 publikací. Řada knihoven přispívá navíc 
pravidelně do místních zpravodajů nebo se podílí 
na vydávání turistických informací. A také se 
v knihovnách připravuje velký objem tištěných 
letáků a drobných doplňujících materiálů ke 
kulturním a vzdělávacím akcím. Úplný soupis 
publikací minulého roku je zveřejněn ve statistické 
ročence Veřejné knihovny Královéhradeckého 
kraje v roce 2017,1 kterou vydává Studijní a vě-
decká knihovna v Hradci Králové. 

Knihovny připravily k vydání tradiční tituly – 
jedná se o ročenky a periodika krajské knihovny, 

sborník Rodným krajem vydávaný v Červeném 
Kostelci nebo přehled činnosti knihoven okresu 
Hradec Králové, který pravidelně zveřejňuje 
Knihovna města Hradce Králové. Další skupinu 
publikací tvoří tituly zaměřené na regionální vý-
ročí a historii. Do seznamu těchto publikací patří 
Literární průvodce Hradcem Králové2 autora 
Jana Pěty, vydaný v roce 2016 v tištěné podobě 
a v roce 2017 v několika různých elektronických 
formátech. Městská knihovna v Novém Městě 
nad Metují rozšířila svoji edici Kulturní tradice 
Novoměstska3 o dva tituly: Základní škola Nové 
Město nad Metují, Komenského ulice: minulost 
i současnost4 a Novoměstské obrázky. V Městské 
knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 
spolupracovali s muzeem a věnovali se 200. výročí 
Rukopisu královédvorského.4 Městská knihovna 
Vamberk coby jedna z nejstarších knihoven v re-
gionu oslavila 160. výročí založení sbírkou básní 
autora Jana Píši.

Jedinou vesnickou knihovnou, která pravi-
delně vydává publikace, je knihovna U Mokřin-
ky v obci Mokré na Rychnovsku; v roce 2017 
to byl Mokerský zpravodaj a sborník Obec 
Mokré – zajímavá data v dějinách i současnosti 
1390–2016.5 A právě tato publikace dává hned 
dva podněty k zamyšlení, kam by se mohla 
v budoucnu vydavatelská činnost knihoven 
posunout. 

Za prvé si připomeňme fakt, že by se každá, 
i ta nejmenší, knihovna měla stát místem, kde se 
shromažďují regionální dokumenty se vztahem 
k místu v regionu, v němž knihovna působí. Tuto 
povinnost klade na knihovny celostátně platný 

1) Volná příloha zpravodaje U nás vyšla společně s aktuálním 3. číslem ve formě e-knihy. Soupisy publikací 
knihoven jsou součástí statistické ročenky Veřejné knihovny Královéhradeckého kraje již od 90. let minulého 
století.

2) Více v 1. čísle zpravodaje U nás z roku 2017. Článek pod stejnojmenným názvem je dostupný z: https://www.
svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170124.pdf.

3) Soupis ediční činnosti Městské knihovny Nové Město nad Metují najdete na: https://www.knihovnanm.cz/
articles/96.

4) O publikacích vydaných k výročí podrobněji ve 4. čísle zpravodaje U nás z roku 2017, příspěvek pod názvem 
200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského aneb Proč má knihovna ve Dvoře Králové n. L. ve svém názvu 
Slavoj? je dostupnýz:https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170424.pdf.

5) Podrobněji o publikaci je psáno v Bulletinu SKIP ve 4. čísle z roku 2017 na:https://bulletinskip.skipcr.cz/
vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2017-rocnik-26-cislo-4/obec-mokre-zajimava-data-v-dejinach-i.
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Standard pro dobrý knihovní fond.6 Standard do 
regionálního fondu zahrnuje publikace související 
s regionem i další prameny k místní historii, kultu-
ře, turistice atd., které by knihovna měla uchovávat. 
K tomu se pak nabízí úvaha o možnostech zpří-
stupnění těchto pramenů právě cestou publikační 
činnosti knihovny. 

Druhá zajímavá informace související s publi-
kací o dějinách obce Mokré je její vydání pomocí 
online služby pro publikování v internetovém 
knihkupectví a nakladatelství ŠUPLÍK.CZ7. Pak 
si ještě uveďme, že Studijní a vědecká knihovna 
v Hradci Králové zpracovala v roce 2017 poprvé 
dvě své publikace formou elektronické knihy, 
a máme před sebou prostor pro úvahy nad mož-
nostmi digitálního publikování. 

Dostupnost internetu a e-knihy vkládají do 
publikování novou dimenzi. Virtuální prostor 
otevírá možnosti pro časové i finanční úspory, 
výrobu publikací modifikují nové technologie. 
Příkladem může být způsob vydávání knih me-
todou „print on demand“ čili „tisk na vyžádání“;8 
takový tisk přináší finanční úspory, protože se 
tiskne až ve chvíli, kdy je poptávka. Knihovny 
by mohly v budoucnu takto nabídnout některé 
dokumenty ze svého digitálního archivu nebo 
centralizovaných databází.

Vydavatelskou činnost lze s úspěchem spojit 
s komunitní rolí knihovny: inspiraci k tomu při-
nesla v roce 2017 Knihovna města Hradce Krá-
lové. V rámci cyklu s názvem „Pondělní matiné 
pro dříve narozené“ a ve spolupráci s domovem 
U Biřičky vznikl podnět pro návštěvníky knihovny 
tvůrčím způsobem zpracovat své vzpomínky, a to 
ve spojení s předměty – svědky zapamatovaných 

událostí. Jako sou-
část literární dílny 
proběhlo v knihovně 
i v pečovatelském 
domě seznámení 
účastníků s literární 
formou vyprávě-
ní, poslech příběhů 
známých osobností, 
konzultace k lite-
rárním pokusům. 
Výsledkem literární 
dílny je sborník po-
vídek Vzpomínka, již beru do ruky9 a plánuje se 
pokračování s názvem Vzpomínka na vzpomínku, 
kde budou autoři zpracovávat vyprávění, která 
slyšeli od svých rodičů či přátel.

Na závěr se můžeme ptát, zda tedy má vydava-
telská činnost knihoven perspektivu. Obohacuje 
knihovny, nebo je to jen zátěž pro rozpočet? Ne-
máme jednoznačnou odpověď na skutečnost, proč 
některé knihovny publikují každý rok a některé, 
i velké, knihovny nevydaly jediný titul ani za 
několik desetiletí své existence. Je to tradice, je 
to dáno osobností ředitele, nebo je určující postoj 
zřizovatele k potřebnosti takové činnosti? V rámci 
republiky existují knihovny, které mají vydava-
telskou činnost zakotvenou ve zřizovací listině, 
oficiálně mají knihovny vydavatelskou činnost 
umožněnou knihovním zákonem. Pomohou 
nové technologie a nové trendy v knihovnických 
službách oživit vydavatelskou funkci knihoven?

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

6) Standard pro dobrý knihovní fond: metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování 
a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky. 
1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2017, 20 s. ISBN 978-80-7050-
689-9. Dostupné také z: http://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-dobry-knihovni-fond.

7) ŠUPLÍK.CZ (http://www.suplik.cz/) je české internetové knihkupectví a nakladatelství, které vydává klasické 
i elektronické knihy v malém nákladu, především začínajícím autorům. Zajišťuje celý proces výroby publikací, 
cenové kalkulace, jazykové korektury, služby grafického studia, inzerci, marketing a prodává knihy v rámci 
svého přímého prodeje prostřednictvím sms zpráv.

8) O problematice pojednává článek Print on demand elektronického časopisu Inflow, příspěvek najdete na: 
http://www.inflow.cz/print-demand.

9) Podrobněji v 1. letošním čísle zpravodaje U nás v článku Dříve narození napsali knížku, dostupný z: https://
www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20180127.pdf.

Důstojná morální pocta obětem první světové 
války v okrese Náchod hodnotnou knihou

Jiří Uhlíř

V lednu 2018 vydalo nakladatelství Pavla 
Mervarta v Červeném Kostelci v prvním vydání 
nákladem 600 výtisků objemnou knihu, přímo 
knižní „špalek“, o 737 stranách (včetně nečíslo-
vaných) s 200 barevnými fotografiemi s názvem 
„Nevrátili se – mrtvi jsou“ s podtitulem „Pomní-
ky a pamětní desky obětem první světové války 
v okrese Náchod“. Autory této velmi významné, 
vědecky důležité a odborně pojaté publikace jsou 
přední regionální historička Mgr. věra vlčková 
a archivář Mgr. Jan čížek. Úvodem knihu opat-
řil poslanec Parlamentu ČR a starosta Náchoda Jan 
Birke. Knihou splácejí dluh našim předkům, kteří 
ve válečné vichřici tzv. velké války 1914–1918 

obětovali za naši svobodu to nejcennější – své 
životy. Jde tedy o projev úcty a vděku našim před-
kům. Jde o práci velmi záslužnou, ale i neobyčejně 
pracnou, časově náročnou a odpovědnou.  

Recenzovaná kniha, jejíž titul si autoři vypůjčili 
z motta bývalé josefovské radnice, velmi zdařile 
a metodologicky promyšleně mapuje a všestranně 
dokumentuje soupis pomníků, pamětních desek 
a kenotafů (slovo řeckého původu: kenos = 
prázdný, tafé = hrob), tzn. symbolických náhrob-
ků pro uctění památky zemřelých, jejichž tělo je 
nezvěstné nebo bylo pohřbeno v cizině, zvláště 
u padlých vojáků. Publikace registruje historii 
vzniku a vývoje cca 160 těchto artefaktů na území 
současného okresu Náchod, zbudovaných po roce 
1918, zejména za první Československé republiky. 
Naši předchůdci si byli velmi dobře vědomi, že 
jejich zbudováním v jednotlivých obcích vyjad-
řují pietní vzpomínku na ty, kteří se nevrátili do 
svých domovů a položili své životy ve velké válce 
1914–1918. Každé jméno na pomníku, pamětní 
desce a v kronikářském záznamu nese lidský 
příběh, připomíná bolest nad ztrátou života, je 
vzpomínkou na zemřelého, který měl své místo 
v rodině, obci, společnosti, ale nebylo mu dáno 
naplnit svůj životní osud. Padl, zemřel – zacho-
vejme v paměti jeho jméno, což se kronikářům 
i autorům knihy podařilo. 

Cílem autorů bylo nalézt, zdokumentovat 
a popsat podobu, stav, historii vzniku i restauro-
vání všech pomníků i pamětních desek připomína-
jících první světovou válku na území současného 
okresu Náchod. Příprava knihy začala heuristikou, 
tzn. hledáním a shromažďováním zdrojů spolu 
se získáváním fotodokumentace jednotlivých 
pomníků, průzkumem obecních, školních, farních, 
spolkových i soukromých pamětních knih a kronik, 
dohledáváním archivních dokumentů. Hlavní au-
torkou encyklopedického historického kompendia, 
obsáhlého souboru cenných historických faktů, 
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je náchodská historička, emeritní středoškolská 
pedagožka a renomovaná spisovatelka literatu-
ry faktu paní Věra Vlčková, která přizvala ke 
spolupráci erudovaného archiváře náchodského 
okresního archivu Jana Čížka, zabývajícího se 
dějinami vojenství, armádou habsburské monar-
chie, československými legiemi a militarii první 
republiky.

Je velmi správné a sympatické, že stranou zá-
jmu nezůstal ani život obyvatel v době vypuknutí 
války a ve válečných letech, ani narůstající tragika 
celého válečného období. Vojenské stránce se 
věnují kapitoly popisující působení Východočechů 
v rakousko-uherské armádě, zejména v pěším plu-
ku č. 18 z Hradce Králové, a v československých 
legiích. Pro úplnost jsou připomenuti také tvůrci 
pomníků, je podán rozbor pomníků z hlediska ty-
pologického a uměleckého. Na přídeští knihy jsou 
mapky 116 lokalit obcí s vybudovanými pomníky 
a pamětními deskami a dále mapka 39 obcí, kde 
takové pomníky zbudovány dosud nebyly.

 Jako recenzent oceňuji kvalitní historickou 
práci autorky a autora, včetně fotografů doku-

mentárních snímků. V celé knize je obsaženo 
197 barevných fotografií. Kniha je opatřena též 
résumé v němčině, soupisem pramenů a literatury, 
zejména vytěžených kronik. Jádro publikace tvoří 
pak důkladný soupis a dokumentace jednotlivých 
pomníků a pamětních desek podle abecedně seřa-
zených obcí. Celkově jde o velmi hodnotné, odbor-
ně a vědecky ztvárněné dílo, které v komplexnosti 
snese přísná odborná kritéria. Náchodsko získalo 
kvalitní kompendium, souhrnné dílo. Jde o od-
borný historický a kulturní počin na Náchodsku. 
Gratulujeme nakladateli a autorům, kteří své dílo 
představili v Josefově ve čtvrtek 3. května 2018. 
(Kniha stojí cca 540 Kč.)

Citace: 
VLČKOVÁ, Věra a Jan ČÍŽEK. Nevrátili 

se – mrtvi jsou: pomníky a pamětní desky obětem 
první světové války v okrese Náchod. Červený 
Kostelec: Pavel Mervart, 2017. 732 s. ISBN 978-
80-7465-294-3.

Kontakt na autora: zj.uhlirovi@seznam.cz

Fettersova monografie o spisovateli
Vratislavu Blažkovi (1925-1973)

Jiří Uhlíř

Knížka, jejíž vydání podpořilo město Náchod, 
splácí dluh spisovateli, dramatikovi, filmovému 
scenáristovi, humoristovi, autoru satirických 
komedií, autoru písňových textů, tak trochu bohé-
movi a karbaníkovi Vratislavu Blažkovi, rodáku 
z Náchoda, kde spatřil světlo světa dne 31. srpna 
1925, aby posléze před 45 roky ve 48 letech dne 
28. dubna 1973 zesnul v exilu v Mnichově. To 
vše se dozví čtenář nové knihy s názvem „Ma-
riáš v Beránku: Náchoďan Vratislav Blažek“, 
kterou zpracoval 85letý známý literární historik 
a spisovatel, magistr Aleš Fetters, emeritní pro-
fesor z Náchoda. Tento pozoruhodný titul vydala 
dr. Eva Koudelková ve svém nakladatelství Bor 
v Liberci v květnu 2018 v prvním vydání o nákladu 

400 výtisků. Publikace formátu A5 má 120 stran 
(včetně nečíslovaných), 60 černobílých obrázků, 
dokumentů i faksimilií.

Čtenář ocení čtivý styl 20 kapitol ve třech 
samostatných oddílech. První část je biografická, 
druhou tvoří „Literární příloha“ a třetí „Biblio-
grafie a literatura“.  

V prvním oddíle nás autor v jedenácti kapito-
lách seznamuje s Blažkovým dětstvím a mládím 
v Náchodě, se studiem na náchodském gymnáziu, 
z něhož mu byl na konci kvarty doporučen odchod, 
s léty učňovskými v drogerii, s poválečným Blažko-
vým pobytem v Praze, kde se etabloval jako úspěšný 
dramatik, filmař a textař. Přibližuje Blažkovo 
soukromí v 60. letech, posrpnovou emigraci v roce 
1968, kde krátce nato v Mnichově zemřel. Oficiální 
normalizační politika se snažila jeho jméno zcela 

vymazat z české literatury, a tak se stal zakázaným 
autorem. Mnoho již nepublikoval. U Škvoreckých 
v Torontu vydal Václav Táborský část Blažkovy 
korespondence a dalších textů s titulem „Mariáš 
v Reykjaviku“ (1975). Tímto názvem se inspiroval 
i titul námi recenzované knížky. V září 1990 se urna 
s popelem Vratislava Blažka vrátila do Náchoda. 
Autor knihy vytěžil hodně zajímavých informací, 
fakt a detailů z Blažkových vzpomínek, korespon-
dence i ze svědectví pamětníků.

Ve druhé části, nazvané „Literární příloha“, 
autor a redaktorka otiskují čtyři Blažkovy texty, 
z toho dva pravděpodobně vůbec poprvé. Jde 
o statě jinak pro běžného čtenáře zcela nedostupné. 

Velmi cenný je i třetí oddíl, nazvaný prostě 
„Bibliografie a literatura“. Přináší Blažkovu bib-
liografii, celkem 15 záznamů dramat, filmových 
scénářů, muzikálů. Výběrová filmografie zahrnuje 
jen nejzásadnější filmy, k nimž napsal námět a scé-
nář. Jde o celovečerní filmy, například „Cirkus 
bude“, „Hudba z Marsu“, „Návštěva z oblak“, 

„Starci na chmelu“ (1964, první český filmový 
muzikál režiséra Ladislava Rychmana, který je 
i režisérem hudebního filmu „Dáma na kolejích“, 
1966). Divácky oblíbený je též celovečerní hraný 
film „Světáci“ režiséra Zdeňka Podskalského 
(1969). Užitečný je rovněž soupis literatury o Vra-
tislavu Blažkovi, celkem dvanáct záznamů. Soupis 
lze ještě doplnit o heslo ve „Slovníku českých 
spisovatelů“ ve druhém přepracovaném a doplně-
ném vydání (Praha: Libri, 2005, s. 81–82), jehož 
autorkou je Milena Vojtková. Dále zde vypadla 
důležitá biografie Blažkova, otištěná v pátém čísle 

„Biografického slovníku českých zemí“, Bi–Bog, 
na straně 555–556 v roce 2006. Autorem hesla je 
Michal Pribáň. Autorem dalších dvanácti článků 
o Vr. Blažkovi od roku 1990 do roku 2012 je velmi 
literárně plodný publicista a autor této hodnotné 
a přínosné studie Aleš Fetters.

Závěrem lze říci, že knihu, vycházející při 
příležitosti 45. výročí úmrtí Vratislava Blažka, 
doprovází množství obrazových dokumentů, 
z nichž některé jsou tiskem zveřejněny vůbec po-
prvé. Publikace autora Aleše Fetterse a odpovědné 
redaktorky a vydavatelky dr. Evy Koudelkové 
obsahuje velké množství zajímavých – a troufám 

si říci – i objevných fakt, informací a událostí ze ži-
vota náchodského rodáka, talentovaného, nespou-
taného bouřliváka, extroverta a karbaníka. Proto 
i symbolický atraktivní název „Mariáš v Beránku“. 
Knihu mohu doporučit k zakoupení i k přečtení, 
protože přibližuje množství zajímavostí a detailů 
ze života jednoho z nejlepších humoristů a satiriků, 
jaké najdeme mezi českými literáty. Podařilo se 
úspěšně splatit alespoň zčásti dluh pozapomínané 
slavné osobnosti.  Aleš Fetters ke svým několika 
publikacím o Josefu Škvoreckém nyní přidal 
další hodnotnou a přínosnou monografii, o dalším 
významném náchodském rodákovi a spisovateli, 
o Vratislavu Blažkovi.

Citace:
FETTERS, Aleš. Mariáš v Beránku: Náchoďan 

Vratislav Blažek. Liberec: Bor, 2018. 117 s. ISBN 
978-80-87607-78-7.

Kontakt na autora: zj.uhlirovi@seznam.cz
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Volební valná hromada
SDRUK ČR v Pardubicích

Eva Svobodová

Letošní valná hromada Sdružení knihoven ČR 
se konala 18. dubna v Krajské knihovně v Pardubi-
cích. Zahájena byla už v 8 hodin, což se nesetkalo 
s moc příznivým ohlasem. Tato valná hromada 
byla v několika ohledech výjimečná.

Byla volební. Členy Rady SDRUK se stali: 
Dan Bechný, ředitel Studijní a vědecké knihovny 
Plzeňského kraje, Eva Měřínská, ředitelka Měst-
ské knihovny v Táboře, Martina Wolna, ředitelka 
Městské knihovny v Třinci, Hana Landová z Ústa-
vu informačních studií a knihovnictví Univerzity 
Karlovy v Praze, Tomáš Řehák, ředitel Městské 
knihovny v Praze, Eva Svobodová, ředitelka 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, 
Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké 
knihovny v Liberci, Ivo Kareš, ředitel Jihočeské 
vědecké knihovny v Českých Budějovicích, Ra-
domíra Kodetová, ředitelka Krajské knihovny 
v Pardubicích, a Tomáš Kubíček, ředitel Morav-
ské zemské knihovny v Brně. Předsedou Rady 
SDRUK je Tomáš Řehák, místopředsedkyní Eva 
Svobodová.

Poprvé v historii sdružení byli do rady zvoleni 
zástupci jiných než krajských knihoven. Stalo se 
tak díky změně stanov, které od roku 2016 umož-
ňují vstup do sdružení městským knihovnám. 
Za Královéhradecký kraj jsou členkami tohoto 
sdružení Jana Benešová, ředitelka Knihovny 
Václava Čtvrtka v Jičíně, Barbora Čižinská, 
ředitelka Knihovny města Hradce Králové, 
a Ivana Votavová, ředitelka Městské knihovny 
v Náchodě. V době konání valné hromady mělo 
sdružení 55 členů.

Byla o spolupráci. Jako hosté přijali pozvání 
čelní představitelé knihovnických spolků a sdru-
žení: Hana Landová, předsedkyně Asociace vyso-
koškolských knihoven ČR, Gabriela Jarkulišová, 
předsedkyně Sekce veřejných knihoven SKIP, 

Roman Giebisch, předseda Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků ČR, Vít Richter, 
předseda Ústřední knihovnické rady, a Martin 
Kocanda, generální ředitel Národní knihovny ČR. 
Každý z nich přednesl zdravici. Valná hromada 
pověřila Radu SDRUK vypracováním návrhu 
textu společného memoranda o spolupráci, které 
bude vycházet z těchto tří tezí: 1/ SDRUK, SKIP 
a AKVŠ jsou přínosné pro české knihovnictví, 
vzájemně se respektují. 2/ Odborné aktivity všech 
tří organizací jsou a mají být otevřené navzájem. 
3/ Je užitečné vzájemně koordinovat své aktivity, 
orgány všech tří organizací by se měly pravidelně 
setkávat.

Valná hromada projednala a schválila zprávu 
o činnosti za uplynulý rok a plán činnosti a roz-
počet na rok 2018. Dále se věnovala konferenci 
Knihovny současnosti, portálu Knihovny.cz, 
Akademii PR a studijním cestám.

Blíže viz zápis z valné hromady: http://sdruk.
mlp.cz/sdruk/o-organizaci/zapisy-z-valne-hro-
mady/clanek/zapis-z-radne-valne-hromady_18-

-dubna-2018/.

Kontakt na autorku: eva.svobodova@svkhk.cz
Web: http://www.sdruk.cz/

S knížkou
do života (Bookstart)

Zlata Houšková

Od března 2018 vítají postupně na svět 10 000 
nově narozených občánků ve120 vsích a městech 
v ČR speciálními knižními dárky pro děťátko i jeho 
rodiče také knihovny. SKIP se totiž letos v březnu 
(Měsíci čtenářů) připojil akcí „S knížkou do života“ 
k mezinárodnímu projektu na podporu čtenářství 
Bookstart. Pro základní informaci: Bookstart 
probíhá přes 25 let ve více než 20 zemích světa 
(Austrálie, Čína, Irsko, Itálie, Jamajka, Japonsko, 
Jižní Korea, Kolumbie, Malta, Německo, Nový 
Zéland, Polsko, Portugalsko, Srbsko, Španělsko, 
Švýcarsko, Thajsko…) a stále přibývají zapojené 
knihovny v dalších zemích. Projekt vznikl v roce 
1992 ve Velké Británii, jeho autorem a nositelem 
je nezisková organizace Book Trust. 

Základem projektu je předání dárkových kniž-
ních sad novorozeným dětem a jejich rodičům 
(vedle českých dětí už tyto dárky dostaly desítky 
miliónů dětí po celém světě). Na motivační dárek 
navazují další aktivity k podpoře čtenářství v ra-
ném dětství – u nás organizované knihovnami. 

Projekt reaguje na varovné signály o zhoršující 
se schopnosti verbální komunikace u mladé gene-
race, které přicházejí z pedagogické i zdravotnické 
oblasti. Učitelé upozorňují, že děti přicházející do 
škol nejsou schopny vnímat, chápat a používat 
mluvené slovo, zvláště není-li vzápětí doprováze-
no obrázkem. Rostoucí problémy s verbální komu-
nikací nejmenších avizují neurologové, psycho-
logové, logopedové. Ti také často zdůrazňují, že 
intenzivní slovní komunikace a předčítání dětem 
od kojeneckého věku vede později k jejich lepší 
gramotnosti, bohatší představivosti i slovní zásobě.
Průzkumy dětského čtenářství, včetně posledního, 
provedeného Národní knihovnou ČR v r. 2017,1 
potvrzují, že čtenářská gramotnost a čtenářství 

korelují i se studijními výsledky dětí. To vše tedy 
rozhodlo o připojení SKIP a knihoven v ČR k této 
mezinárodní aktivitě. Cílem projektu je:
• podpořit rozvoj verbálních schopností dětí 

i jejich imaginace a zlepšit jejich vztah ke 
knize a čtení, 

• dovést rodiče k pochopení významu čtenář-
ských dovedností pro intelektuální i citový 
rozvoj dítěte i pro jeho budoucnost, tj. pře-
svědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež 
mohou pro své děti od nejútlejšího věku udělat, 
je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně 
nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, 
zpíváním),

• pomoci jim dělat to správně a nabídnout pod-
půrné služby knihoven, prostor pro sdílení 
s ostatními rodiči ad. 

• a zároveň orientovat rodiče v nabídce kvalitní 
literatury pro děti.
Knihovny jsou vedeny i snahou o inovaci 

a rozšíření potřebných služeb mladým rodinám 
v obcích a budování širší čtenářské komunity.

Ve všech zapojených zemích je pozitivně hod-
nocen přínos projektu k rozvoji duševních a men-
tálních schopností dětí i ke zlepšování kompetencí 
rodičů k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti 
jejich ratolestí; zlepšuje se kvalita verbální komu-
nikace i frekvence hlasitého předčítání v rodinách, 
aktivnější je využívání veřejných knihoven a větší 
je i zájem rodičů o sledování nabídky vhodných 
knih pro děti. Děti samy pak prokazatelně dříve 
mluví, již v útlém věku je u nich patrný lepší roz-
voj slovní zásoby, obrazotvornosti apod.

Přestože výstupy z pilotní fáze projektu v ČR 
nejsou zatím kompletní, jednotlivé zprávy jsou 
více než potěšitelné: rodiče na aktivitu velmi po-
zitivně reagují – hojně využívají zejména nabídky 
akcí knihoven, zajímají se o problematiku, leckde 

1) Výsledky průzkumu České děti a mládež jako čtenáři 2017 jsou k dispozici na: https://ipk.nkp.cz/odborne-
-cinnosti/ctenarstvi-1.PR Akademie v českém rozhlasu Olomouc
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iniciují obsah připravovaných aktivit, v knihov-
nách roste počet dospělých registrovaných čtenářů 
(rodiče, prarodiče…). Snad se ostatní výše zmíně-
né přínosy projeví také u dětí. 

To je samozřejmě podmíněno dlouhodobým 
působením projektu. Pro pilotní rok se SKIP 
pokusil zajistit jeho financování sám, resp. s po-
mocí několika partnerů, kteří projektu rovněž věří. 
Všechny přihlášené knihovny tak dostaly dárkové 
sady pro děti v ohlášeném počtu bezplatně. Od 
roku 2019, neboť projekt pokračuje, bude však 
situace poněkud jiná: knihovny, resp. obce, které 
se do projektu přihlásí, se musí spolupodílet na 
úhradě dárkových setů – v roce 2019 konkrétně 
částkou 80 Kč za kus. Jednání s partnery probíhá 
samozřejmě i nadále, aby sady mohly být bohat-
ší, inspirativnější. Nakolik částka ovlivní počet 
zúčastněných knihoven a předaných dárkových 
setů, zatím není možné odhadnout. Zajímavá by 
k tomu asi byla stanoviska a názory knihoven 
Královéhradeckého kraje; do projektu jich bylo 
v roce 2018 zapojeno 13 (s moravskými a jiho-
českými knihovnami nejčetnější účast v projektu).
Reakce ze čtyř knihoven našeho kraje nabízíme 
níže – mohly by být inspirací pro knihovny, které 
dosud váhají, zda se k projektu připojit…:

…nedá mi to a musím Vám napsat pár slov 
o S knížkou do života. Snažím se krotit své nad-
šení, ale říkám si, že i Vy potřebujete zpětnou 
vazbu, a také cítím potřebu Vám poděkovat za 
to, že je tento projekt v našich knihovnách. Budu 
hodně stručná.

Po docela dlouhých úvahách jak a kdy a koho, 
jsme včera měli první setkání maminek (i 1 tatí-
nek přišel a 2 babičky) a jejich miminek. Přišlo 
17 miminek s doprovodem. Ti malí, až krátce na 
jednoho, vydrželi skoro dvě hodiny spokojení, bez 
pláče. Všichni využili naši nabídku a zaregist-
rovali své děti do dětského oddělení, 7 maminek 
se zároveň zaregistrovalo i v odd. pro dospělé. 
Měli jsme krátký program, ale hlavně jsme si 
povídali. Maminky vypadaly moc spokojeně 
a při odchodu děkovaly. Vypadá to, že se podaří 
vytvořit i nějaký „klubík“. My knihovnice jsme 
z toho měly báječný pocit, který u mě přetrvává 

ještě dnes, kdy už dvě hodiny sedím nad analýzou 
osobních údajů. 

Jana Benešová,
ředitelka Knihovny Václava Čtvrtka Jičín

Oddělení pro děti a mládež uvítalo projekt 
Bookstart jako motivační prvek ve výchově ke 
čtenářství. 

Myšlenka zapojení rodičů, tedy již čtenářů, 
společně se svými dětmi, tedy nečtenáři, se ukazuje 
jako smysluplná. Spousta rodičů tím možná objeví 
novou formu vlastního sebevzdělávání pomocí 
nabídky knihovních služeb. Mnohé aktivity kniho-
ven jsou pro ně neznámé. Zapojením celých rodin 
se knihovna stává dobrým partnerem k využití 
volného času a vlastnímu rozšiřování informací.

V praxi to znamená, že při příležitosti vítání 
občánků obdrží rodiče uvítací balíček s průvodním 
dopisem, ve kterém je zveme k návštěvě knihovny. 
Současně knihovna pořádá den otevřených dveří 
pro tuto skupinu, kde zájemci obdrží registraci 
na celý rok zdarma. Den otevřených dveří se 
uskuteční v září, tedy po půlroce fungování balíč-
ků.  Během podzimu pro rodiče chystáme setkání 
dětského psychologa s tématem o výchově dětí.  
Vše nás teprve čeká. 

Čas ukáže, zda budeme inspirací pro rodiče 
a pomocníky při rozvoji intelektu jejich dětí, na-
šich budoucích čtenářů.

Eva Maurová,
oddělení pro děti a mládež Městské knihovny 

Nové Město nad Metují

Také v náchodské knihovně věříme, že knížka 
patří do života dítěte již od nejútlejšího věku, že 
společné čtení je stmelujícím prvkem v rodině, 
že mezi dětmi, jimž rodiče čtou, a těmi, kte-
rým četba chybí, existují prokazatelné rozdíly. 
Proto jsme se zapojili do české verze projektu 
Bookstart. 

Veřejnost jsme oslovili prostřednictvím tisku, 
webových a facebookových stránek knihovny.

Při vítání nejmenších náchodských občánků 
na Městském úřadě v Náchodě od nás rodiče 
a novorozenci obdrželi bookstartové Předčítánky 
s pozváním do knihovny.

První společné setkání proběhlo v dětském 
oddělení 19. dubna 2018. Připravili jsme se na 
něj důkladně – nachystali nejen dárkové tašky 

„S knížkou do života“, ale i knihy pro nejmenší 
čtenáře, odbornou literaturu pro rodiče, zakou-
pili přebalovací pultík i nočníček, navařili kávu 
a čaj. Mile nás překvapila hojná účast. Přišlo 27 
maminek, 1 dědeček, 1 babička a 30 mrňousků. 
Dospělé jsme seznámili s literaturou týkající se 
vývoje a výchovy dítěte, mohli si listovat stovkou 
dobrých knížek pro nejmenší a ihned si je půjčit. 
Děti na zemi i na žíněnkách si zvědavě prohlížely 
nové prostředí, ty starší si dolezly pro barevné 
leporelo. Byla to mela, ale krásná.

Zjistili jsme, že abychom se trochu slyšeli a i děti 
měly více prostoru, musíme vytvořit skupiny dvě.

Na druhém setkání bylo již tedy klidněji. Což 
bylo dobře, protože jsme pozvali dětskou psycho-
ložku. Vysvětlila maminkám, jak významné je pro 
dítě od nejútlejšího věku mluvené slovo, jak na 
ně mluvit, jak jim číst. Dotkla se i mnoha dalších 
otázek důležitých pro zdravý vývoj miminka.

V knihovně vládl veselý ruch a nebyla nouze 
ani o úsměvné chvíle, například když si miminka 
navzájem ochutnávala svačiny, zatímco jejich 
maminky zaujatě diskutovaly. 

Máme radost, že se projekt ujal, a těšíme se na 
další setkání v září.

Ivana Votavová,
ředitelka Městské knihovny Náchod

Knihovníky v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře 
Králové nad Labem projekt ihned oslovil. Stejně 

tak byl nadšený starosta našeho města. Slovo dalo 
slovo a od března 2018 jsme se účastnili obřadu 
vítání občánků, které probíhá dvakrát do měsíce 
ve starodávné konšelské síni Staré radnice. Zde 
byla rodičům předána taška s knížkami a poukaz 
s registrací do knihovny zdarma. Ten lze využít 
do tří let věku dítěte. Z hlediska oslovení novope-
čených rodičů se spojení s tímto obřadem jevilo 
jako nejschůdnější.

Ve spolupráci s městem bychom pravdě-
podobně pokračovali, nebýt vedoucí odboru, 
která nám ze setů vyndala poukaz do knihovny 
se slovy, že je to reklama. Po krátké výměně 
názorů jsme se tedy rozhodli od října letošního 
roku pokračovat po své ose. Program jsme 
nazvali Královédvorské knihomrně (po vzoru 
a se svolením MK v Dobříši) a bude probíhat 
v knihovně. Tak nám držte palce. Pevně věřím, 
že bude platit známé rčení, že všechno zlé je 
k něčemu dobré.

Marta Staníková, 
ředitelka Městské knihovny Slavoj ve Dvoře 

Králové nad Labem

Detailnější a aktualizované informace o pro-
jektu i reakce knihoven lze průběžně sledovat 
na webu (http://www.sknizkoudozivota.cz/) 
a facebooku projektu (https://cs-cz.facebook.com/
sknizkoudozivota/) a samozřejmě na stránkách 
SKIP https://www.skipcr.cz/aktuality/projekt-s-
-knizkou-do-zivota-bookstart.

Kontakt na autorku: zlata.houskova@gmail.com

Vyhodnocení projektu
Kde končí svět 2017/2018

Marta Staníková

V pátek 1. června 2018 byl v Zrcadlové kapli 
Klementina slavnostně ukončen 11. ročník projek-
tu Kde končí svět, který je vyhlašován pravidelně 
jednou za dva roky. Podtitul Já jsem tvůj člověk 
nabízel velkou škálu možností, jak téma uchopit. 

Soutěžící se snažili různými způsoby vyjádřit 
vztah nás lidí k obyvatelům živočišné říše. Ptali 
jsme se: Co máme společného se zvířaty a co nás 
odlišuje? Rozum a cit? Schopnost myslet, mluvit 
a učit se? Dovednost číst? Pamatovat si? Jsou lidé 
lepší než zvířata? Chová se člověk občas jako 
zvíře? Mazaný jako liška, pilný jako včela, pyšný 
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jako páv… Známe pojmy krkavčí matka, mlsná 
koza, hloupá husa? 

V knihovnách našeho regionu se projektu 
zúčastnilo celkem 956 dětí. Kromě literárních 
(251 dětí) a výtvarných (744 dětí) soutěží, které 
vyhlásilo celkem 20 přihlášených východočeských 
knihoven, uspořádala knihovna v Přelouči 8 tema-
tických dílen (172 žáků) a broumovská knihovna 
2 besedy (40 školáků).

Nejlepší výtvarné a literární práce z jednotli-
vých knihoven byly vyhodnoceny 15. května 2018 
na slavnostním vyhlášení vítězů regionu v Měst-
ské knihovně v Novém Městě nad Metují. Ze 48 
nejlepších literárních prací vybralo 46 knihovnic 
ty nejpovedenější, které zde byly oceněny. Jed-
nou z cen pro všechny zúčastněné byla návštěva 
novoměstského zámku. 

Soutěžící na prvních místech ve své věkové 
kategorii se stali rytířem Řádu krásného slova a zú-
častnili se zmíněné slavnosti v Klementinu. Této 

cti se dostalo v první kategorii (6–9 let) Štěpánu 
Hronešovi ze Dvora Králové nad Labem, z druhé 
kategorie (10–12 let) Marice Rožkové z Litomyšle 
a za nejstarší kategorii (13–16 let) Monice Vráže-
lové z Pardubic. Kromě dětských rytířů byla do 
Řádu uvedena také ilustrátorka Markéta Vydrová 
a knihovnice Ája Hrbková z Knihovny města 
Hradce Králové za hru Lovci perel. Její projekt 
je v současnosti rozšířen v knihovnách celé ČR. 
Součástí programu byl křest knížky pro prvňáčka 
Bráchova bota za účasti autorek Evelíny Koubové 
a Radky Kielbergerové.

Děkuji všem zúčastněným knihovnám za 
hojnou účast v 11. ročníku projektu i za všechny 
krásné a milé literární a výtvarné práce. Děkuji 
východočeskému Svazu knihovníků a informač-
ních pracovníků za finanční podporu, díky které 
obdrželi výherci pěkné ceny.

Kontakt na autorku: stanikova@slavoj.cz

Physica curiosa a Melantrichova bible
ve fondu Biskupské knihovny v Hradci Králové

Martina Opršalová Dašková

Melantrichovu bibli, nebo tzv. Melantrišku, 
vydal a vytiskl Jiří Melantrich z Aventýna (1511–
1580), známý pražský tiskař a nakladatel. Narodil 
se jako Jiří Černý v Rožďalovicích na Nymbursku. 
Na Karlově univerzitě dosáhl bakalářského titulu 
a odešel na zkušenou do Evropy. Na univerzitě 
ve Wittenbergu se seznámil s učením Filipa 
Melanchtona a Erasma Rotterdamského. V této 
době se začal podepisovat jako Jiří Melantrich, tj. 
Černovlásek. Přídomek „z Aventýna“ získal spolu 
s erbovní listinou v roce 1557 od císaře Ferdinan-
da I. Z Melantrichovy tiskařské dílny vyšlo více 
než 200 knižních titulů, mimo jiné Mathioliho 
Herbář, Husova Postilla nebo Hotovení se ke 
smrti, kázání Erasma Rotterdamského. Se svým 
zetěm Danielem Adamem z Veleslavína vydal 
též Kalendář historický. Svoji slavnou českou 
bibli Melantrišku poprvé vydal roku 1549 a poté 
ještě několikrát.1 Byly zde shromážděny všechny 
biblické texty Nového i Starého zákona, včetně 
apokryfů, vycházející ze Severýnovy bible, je-
jichž částečný překlad, jazykovou modernizaci 
a redakci obstaral Sixt z Ottersdorfu. „Předmluvu 
k pobožnému čtenáři“ sepsal sám Melantrich. 
Krátký úryvek z této předmluvy nám napoví víc: 

„V tomto pokladu máme složený život věčný, jistě 
potřebí nám jest o něj největší a hned přední péči 
míti, abychom skrze nedbánlivosti naše a jiné 
světa tohoto fresuňky o něj nepřišli.“2 Exemplář 
nacházející se v Biskupské knihovně je z roku 
1576; tato datace se v rukopisném provedení 
nachází i na titulním listu knihy. Původně zřejmě 
pochází z bibliotéky hradeckého biskupa Marii 

Tadeáše Trautmannsdorfa, který v roce 1812 
velkou část své soukromé knihovny věnoval 
hradeckému biskupství. Bible obsahuje krásné, 
přestože nekolorované dřevoryty doprovázející 
text. Dřevěná vazba je potažena hnědou kůží 
s výraznými ornamentálními vlysy. Kniha byla 
v roce 2001 odborně zrestaurována.

Dalším vzácným dílem, které vlastní Biskupská 
knihovna, je „Physica Curiosa, Sive Mirabilia Na-
turae et Artis Libris“, tedy kniha o podivuhodných 
věcech přírody, lidí a světa. Vydavateli byli Johann 
Andreas a Wolfgang Moritz Endterové, kteří v roce 
1667 knihu vydali ve Würzburgu. Její autor, Kaspar 
Schott (1608–1666), byl německý učenec, spisova-
tel a člen řádu Tovaryšstva Ježíšova. Jedním z jeho 
učitelů na univerzitě ve Würzburgu byl další známý 
jezuita Athanasius Kircher. Protože Evropu v době 
jeho studií sužovala třicetiletá válka, prožil její po-
slední roky na Sicílii, kde se na univerzitě v Palermu 
stal profesorem matematiky. Několik let poté strávil 
v Římě a posléze byl až do konce života činný na 
své alma mater ve Würzburgu. Schott se stal au-
torem mnoha vědeckých děl. Ve svých knihách se 
pokusil shromáždit vědění své doby: kromě knihy 
Physica curiosa jsou to např. Magia optica, Tech-
nica curiosa či Mechanica hydraulica.3 Physica 
curiosa pojednává o jevech z hlediska tehdejší vědy 
známých a popsaných, ale i o těch nevysvětlitelných 
či kuriózních, o věcech mezi nebem a zemí. Autor 
popsal například vývoj lidského plodu v matčině 
lůně, který lékaři té doby již dobře znali, zvířata 
známá i zcela fantastická nebo nejrůznější lidské 
zrůdy a křížence lidí a zvířat. Dokonce podává 
zprávy o oživlých mrtvých, podle jeho názoru spíše 
dlouho spících a znovu náhle obživlých. Upadnutí 

1) PETR, Stanislav. Jiří Melantrich z Aventýna a jeho tisky v knihovnách kolínských měšťanů. Práce muzea 
v Kolíně. Svazek 2 (1982). Kolín: Regionální muzeum v Kolíně, 1982. s. 77–89. 

2) PEŠEK, Jiří. Jiří Melantrich z Aventýna. Praha: Melantrich, 1991, 32 s. Slovo k historii.
3) SMOLKA, Josef. Kaspar Schott an Athanasius Kircher. Briefe 1650–1664. Hans-Joachim Vollrath – Thomas 

E. Conlon (Hrsg.). Dějiny vědy a techniky. 2016,  roč. 49, č. 2, s. 127-129.Rytíři regionu
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Do čísla přispěli:
Mgr. Jana Benešová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D. – Pe-

dagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Mgr. Martina Opršalová Dašková – SVK v Hradci 

Králové, Mgr. Bohdana Hladíková – SVK v Hradci Králové, Bc. Helena Holanová – Městská 

knihovna Chlumec nad Cidlinou, Mgr. Hana Hornychová – SVK v Hradci Králové, Mgr. Zlata 

Houšková – SKIP ČR, Bc. Alice Hrbková – Knihovna města Hradce Králové, Bc. Kateřina Huber-

tová – SKIP 08 Východní Čechy a Knihovna města Hradce Králové, Mgr. iva Koštálová – Knihovna 

města Hradce Králové, Marcela Kvasničková – Knihovna ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové, 

Mgr. Marta lelková – Městská knihovna Broumov, Soňa Neubauerová – Knihovna města Hradce 

Králové, Bc. Alena Paulusová – Moravská zemská knihovna v Brně, PhDr. vít Richter – Knihov-

nický institut Národní knihovny ČR, Bc. Eva Semrádová – SVK v Hradci Králové, Mgr. Jana Siko-

rová – Městská knihovna Znojmo, Mgr. Andrea Součková – SVK v Hradci Králové, Mgr. Marta 

Staníková – KDK SKIP 08 Východní Čechy a Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem, 

PhDr. Bohdana Stoklasová – Centrální portál knihoven, Mgr. Eva Svobodová – SVK v Hradci Králo-

vé a SDRUK ČR, Eva Trojanová – Místní knihovna Železnice, PhDr. Jiří uhlíř – Jaroměř, Mgr. Mi-

chal Švec – Skandinávský dům, Mgr. vanda vaníčková, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci.

Redakční rada zpravodaje U nás v Broumově
těchto nebohých 
lidí do spánku 
podobného smr-
ti bylo podle au-
tora způsobeno 
osobami pod 
vlivem démonů, 
možná bychom 
mohli říci čaro-
dějníků, znalých 
různých omam-
ných prostředků, 
například man-
dragory či opia.4 
Text knihy je 

doplněn mnoha názornými a bohatými kresbami, 
které nejsou pouze zajímavým doplňkem, ale 

nedílnou a důležitou součástí k pochopení celého 
díla. Kniha byla do fondu Biskupské knihovny 
také vložena odkazem hradeckého biskupa Marii 
Tadeáše Trautmannsdorfa. Barokní vazba odpovídá 
době svého vzniku v 17. století. Desky knihy jsou 
lepenkové s hnědým pergamenovým potahem bez 
ozdob, s modrou ořízkou. Tento exemplář bohužel 
stále čeká na odborný restaurátorský zásah.

Obě knihy mohou návštěvníci vidět jen ve 
zcela výjimečných případech, např. na výsta-
vách při příležitosti nějakého důležitého výročí 
či při obzvláště odůvodněných badatelských 
návštěvách.

Kontakt na autorku: oprsalova@svkhk.cz
Více o knihovně: http://www.bihk.cz/pastorace/
biskupska-knihovna

Weby malých knihoven

Eva Semrádová

Propagační heslo letošního roku „Jedno 
kliknutí otevírá svět“ vyzývá knihovny k péči 
o kvalitu elektronických služeb a není potřeba 
připomínat, že základní platformou pro zveřejnění 
těchto služeb je web knihovny. Knihovnické weby 
začaly vznikat po roce 2000 a jejich podoba je 
stále v pohybu, přibývají nové funkce, využívají 
se výkonnější technické prostředky a jejich design 
prochází módními vlnami. Městské profesionální 
knihovny tak mají zpravidla za sebou již několik 
modernizací webu. Zveřejňují na něm bohatou 
škálu služeb a o virtuální tvář své knihovny se 
starají stejně důsledně jako o prostory a služby 
pro fyzické návštěvníky. 

Knihovnický standard1 doporučuje s výhle-
dem na napojení všech knihoven do společné 
sítě v rámci republiky vybavit webem každou 
knihovnu. Elektronický katalog na internetu by 

v ideálním případě měly mít všechny knihovny 
v obcích nad 500 obyvatel. Webů vesnických 
knihoven přibývá, a to zejména v souvislosti 
s realizací regionálních automatizovaných sys-
témů. Přesto má svůj web jen polovina těchto 
knihoven a ty, které existují, se potýkají s růz-
nými nedostatky. Problémy vznikají při jejich 
správě, aktualizaci, nebudují se pro nedostatek 
vhodných informací ke zveřejnění, nemají 
návštěvníky. Právě na tuto problematiku se za-
měřil kolektiv složený z metodiků i knihovníků 
malých knihoven a připravuje k zimnímu číslu 
zpravodaje U nás samostatnou přílohu s názvem 

„Weby malých knihoven“. Příručka by měla 
definovat zásady pro obsah jednoduchého webu 
a pomocí praktických rad a příkladů dobré praxe 
být pomocníkem na cestě za kvalitní virtuální 
službou malé knihovny.

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

1) Tzv. Standard pro dobrou knihovnu je k dispozici na: https://ipk.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf.

4) GRUBHOFFER, Václav. Zdánlivá smrt: noční můra osvícenské Evropy. Polička: Městská knihovna Polička, 
2018. 318 s. ISBN 978-80-906832-3-5.

Physica curiosa - ilustrace
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