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Andrea Součková

Milé čtenářky, milí čtenáři, 
rok 2018 se pomalu chýlí ke svému konci 

a s ním i krajská knihovnická kampaň zaměřená 
na elektronické zdroje a služby v knihovnách. Cí-
lem propagační kampaně bylo rozšířit povědomí 
o možnostech knihoven v této oblasti nejenom 
mezi běžnou veřejnost, ale i mezi knihovníky. 

Ve zpravodaji U nás jsme se vám v průběhu roku 
snažili téma přiblížit. V prvním čísle jste tak mohli 
najít příspěvky věnované úvodu do problematiky 
elektronických zdrojů v knihovnách. Ve druhém čís-
le jsme se zaměřili na e-knihy, třetí číslo přineslo za-
jímavosti a novinky týkající se portálu Knihovny.cz 
a v aktuálním čísle se můžete seznámit s problema-
tikou sociálních sítí a YouTube v knihovnách. Au-
tory příspěvků jsou často známí odborníci ve svém 
oboru. Jmenujme například PhDr. Bohdanu Stokla-
sovou (Centrální portál knihoven), Mgr. Karolínu 
Koštálovou (Národní knihovna ČR), Mgr. Vojtě-
cha Vojtíška (Městská knihovna v Praze), Mgr. Pe-
tra Nováka nebo Ing. Jiřího Pavlíka (oba Ústřední 
knihovna Univerzity Karlovy v Praze). Rubriku 

„Naše téma“ se podařilo naplnit těmito jmény ze-
jména díky spolupráci s Mgr. Hanou Hornychovou, 
hlavní garantkou kampaně roku 2018. Paní kolegy-
ni patří velký dík za tuto práci, která spočívá nejen 
v komunikaci s autory a samotném zpracování pří-
spěvků, ale obnáší mnoho dalších úkolů včetně re-
alizace školení, konzultací apod. Novinkou letošní 
kampaně byla tzv. roadshow, kdy paní kolegyně vy-
jela do některých knihoven v kraji a přednášela zde 
právě na téma elektronických zdrojů v knihovnách. 
A jak sama zmiňovala, jednalo se o nejpříjemnější 
část pracovních povinností souvisejících s kampaní 
(protože měla možnost setkat se s dalšími knihov-
nicemi).   

To však není jediná zvláštnost, kterou se le-
tošní kampaň vymykala. Kampaň roku 2018 
je totiž ojedinělá především tím, že je poslední 
vycházející z krajské koncepce knihoven na léta 
2014–2018. Logicky tak nastal čas promyslet, co 
dále… K tomuto účelu byla sestavena pracov-
ní skupina zabývající se tvorbou nové krajské 
koncepce, která pro období 2019–2023 definu-
je prioritní oblasti pro možný rozvoj knihoven 
a s nimi související krajské roční kampaně. Jaká 
budou témata kampaní na následující pětileté 
období, zde zatím nebudu blíže specifikovat. Už 
nyní vám však můžu prozradit téma kampaně 
nadcházejícího roku. Zadní obálka už napovídá, 
čemu se budeme v roce 2019 věnovat. Mottem 

„Vzdělávejme společně“ jsme chtěli vyjádřit náš 
zájem o posílení spolupráce mezi knihovnami 
a školami. Obojí instituce jako místa pro podpo-
ru vzdělávání si mohou být vzájemně prospěšné, 
proto si téma „knihovny a školy“ jistě zaslouží 
pozornost.

Vyhlášení kampaně roku 2019 proběhlo 
20. listopadu 2018 na šestém ročníku Králové-
hradecké knihovnické konference. Program byl 
rozdělen do dvou hlavních částí. Dopoledne 
bylo věnováno příspěvkům na téma elektronic-
ké zdroje a služby v knihovnách, odpoledne se 
už pak zaměřilo na problematiku webů knihoven 
(více o konferenci v dalším čísle U nás). Součástí 
aktivit připravovaných v rámci kampaně je i vy-
dání brožurky Webové stránky malých knihoven, 
která je metodickým doporučením pro knihov-
níky v obcích do 3 000 obyvatel. Příručka nyní 
vychází jako samostatná příloha ke čtvrtému 
číslu zpravodaje U nás. Doufáme, že vám bude 
pomocníkem a rádcem při vaší práci v knihov-
nách. I my budeme s tímto doporučením nadále 
pracovat a snažit se ho zavádět do běžné praxe.  

Něco končí – něco začíná
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ŠUMNÉ KNIHOVNY

X = 10 a basta!

Vladimíra Buchtová

Jak asi většina z vás správně tuší, x se nerovná 
10 vždy. Nicméně v případě Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové je to v tomto roce na-
prosto správný výsledek. Je to tak. V nové budo-
vě sídlí naše knihovna už neuvěřitelných 10 let. 
A ještě pár čísel navíc: za tu dobu překročilo její 
práh více než 1,8 mil. návštěvníků, bylo uspořá-
dáno kolem 1 000 akcí, které navštívilo kolem 
52 000 lidí… a dalších podobných čísel by se ur-
čitě našlo víc. Na velké lenošení to tedy za těch 
10 let nevypadá. 

I řekli jsme si, že by bylo dobré takové vý-
ročí oslavit a připomenout veřejnosti, že jsme 
stále tady a pro ni. A to i veřejnost knihovnickou 
múzou nepolíbenou. Datum oslavy jsme určili 
na první školní den – 3. září s tím, že jsme při-
pravili hodně akcí i pro školáky. Výtvarná dílna 
pro děti, kterou uspořádala paní Martina Marko-
vá, byla pro všechny ty, které si chtěly alespoň 
trošinku připomenout své prázdninové zážitky – 
znovu plout po moři, toulat se po hradech nebo 
v lese. Děti si totiž mohly vytvořit svůj vlastní 
Deník cestovatele, a tak vznikla dílnička plná le-
pení a kreslení. Během dopoledne, na které byl 
program do galerie U Přívozu vymezen, zmi-
zel veškerý materiál a paní Marková odcházela 
spokojená a nalehko. Hned vedle dílny se utá-
bořilo Technologické centrum se svými ozoboty 

a virtuální realitou. Děti se tak mohly ocitnout 
na mořském dně anebo si zkusit jednoduché pro-
gramování cestiček maličkých robotů ozobotů. 
Zájem byl obrovský, a tak se místy tvořila men-
ší fronta. Přestože jsme tuto zábavu prodloužili 
o celou jednu hodinu, bylo to stále málo; příště to 
už vypadá spíše na celý den. To ale bohužel ten-
tokrát nešlo, protože na odpoledne byl přichystán 

další dárek, tentokrát pro ty starší. No starší – pro 
studenty, střední generaci i seniory. Na programu 
totiž bylo představení „Jak je důležité míti Filipa“ 
v podání divadla Jesličky Josefa Tejkla z Hradce 
Králové. Klasická komedie Oscara Wilda se se-
tkala s velkým zájmem – rychle jsme přidávali 
židle J – a dlužno podotknout, že i výkony herců 
byly více než dobré. Nic vám totiž nezpříjemní 
den víc než několik ironických, zlomyslných 
a chytrých bonmotů, kterými autor disponoval 
ve velké míře. 

Ani mezitím jsme ale „nepauzírovali“. Byla 
připravena hudební vystoupení a soutěž pro 
děti, která probíhala celou dobu v hlavní budově 
knihovny. Děti zodpovídaly na hracích listech 
řadu otázek týkajících se pohádek. Ceny neby-
ly zadarmo. I rodiče, kteří velmi často figurovali 
v roli poradců, měli co dělat.

Venku jsme odpoledne začali pomaloučku 
polehoučku, a to vystoupením skupiny Saxtet. 

Jedná se – jak asi někteří z vás uhodli – o sa-
xofonový soubor hráčů, ale pozor, velmi mla-
dý soubor. Skupina byla totiž založena Tomá-
šem Muchou při ZUŠ Střezina v roce 2003. 
V současné době hraje Saxtet v pětičlenném 
obsazení pod vedením Anežky Smotlachové 
a v repertoáru najde každý to své, protože se 
zde střídají různé hudební styly od klasiky 
přes swing, jazz, filmovou hudbu až po sklad-
by ve stylu popu nebo funky. Hudební motiv 
z Jamese Bonda mi zní v uších dodnes. Mladí 
měli dva vstupy a rozpohybovali do tance i ty 
nejmenší.

Skupina Two 4U byla už dospělejší. Josef Zá-
mečník je známý hradecký hudebník, v součas-
né době frontman kapely Golden Sixties a výše 
zmíněné skupiny. Doprovodil na kytaru mladou 
a velmi nadanou zpěvačku Lucii Eisenreichovou. 
Potlesk byl tedy vytrvalý a zasloužený a hodinka 
byla skoro málo.

ŠUMNÉ KNIHOVNY

Galerie U Přívozu doslova praskala ve švech Stánek s nabídkou pro malé i velké

Určitá etapa tedy končí, ale zároveň něco 
nového začíná… Koncepce knihoven Králové-
hradeckého kraje předkládá možné směry vývo-
je pro období 2019–2023. V době psaní tohoto 
článku je dokument v připomínkovém procesu: 
jeho podobu mají možnost ovlivnit nejen pracov-
níci knihoven, ale i zřizovatelé. Doufáme tak, že 
bude vám knihovníkům k užitku, bude podpo-

rou ve vaší práci a pomocníkem v komunikaci 
s vaším zřizovatelem. Koncepce vyjde jako sa-
mostatná příloha prvního čísla zpravodaje U nás 
v příštím roce, snad vám tedy pomůže vkročit 
do nadcházejících let tou správnou nohou… Do 
nového roku vám za celou redakční radu zpra-
vodaje U nás přeji spoustu zajímavých nápadů 
a mnoho energie pro jejich uskutečnění.

Stánek knihovny

Dílnička pro děti Ukázka cen v soutěži Pohádkové putování
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Bělečské uzavření kruhu

ŠUMNÉ KNIHOVNY

Gabriela Dvořáková

Obecní knihovna v Bělči nad Orlicí byla za-
ložena v roce 1921, a to Čtenářskou besedou, 
která v obci vznikla již v roce 1894 a ke které 
od roku 1913 patřil i divadelní odbor. Původ-
ním sídlem knihovny byl dům č. p. 10, bývalá 
evangelická reformovaná škola. Škola s modli-

tebnou Českobratrské církve evangelické byla 
postavena v roce 1863 a vyučovalo se zde až 
do roku 1909, kdy byla z finančních důvodů 
zrušena. Od roku 1923 byla učebna využívána 
jako cvičebna Sokola, do roku 1940 zde sídlil 
i obecní úřad. Ten se společně s knihovnou pře-
stěhoval do budovy č. p. 22, kde zůstaly až do 
roku 2011, kdy byla knihovna před rekonstruk-

ŠUMNÉ KNIHOVNY

Sídlo knihovny Interiér

Knihovna v Čistěvsi opět slavila

Jaroslav Balcar

Hlavní část oslav 130. výročí založení Čte-
nářsko-hospodářské besedy v Čistěvsi a tím 
i místní knihovny proběhla v sobotu 18. srp-
na 2018 ve zdejším klubu Dílna a přilehlém 
parku.

Jak víme ze starých záznamů, nechyběla 
při založení knihovny dechová hudba. Proto 
tomu tak bylo i tentokrát. Do Čistěvsi přijel 
Malý dechový orchestr Východočeské ener-
getiky Hradec Králové, který hrál od 16 do 
20 hodin.

Díky příznivému počasí se celé odpoledne 
odehrálo v krásném novém parku za budovou 
sušárny v příjemném chládku. Motto kultur-
ního odpoledne znělo: „Knihy jsou pro lidi 
tím, čím pro ptáky jsou křídla.“ Setkání za-
hájil místní knihovník Jaroslav Balcar, který 
přítomné upozornil na pět výstav v prostorách 
Dílny. 

Ke zhlédnutí zde byly knihy z konce 19. sto-
letí, které byly tehdy v knižním fondu knihovny. 
Za mnoho dalších jmenuji knihu Josefa Kliky 
Jan Amos Komenský, která vyšla ke 300. výročí 

jeho narození v roce 1892, román Serváce Helle-
ra Za vlády Prusů, vydaný roku 1897, dílo Josefa 
Jana Kořána Žižka: obraz historický z doby husit-
ské z roku 1869, nechyběl ani Karel Václav Rais 
a jeho Potměchuť: povídky a kresby z podhoří, 
vydaný v roce 1892, či Karel Sabina s Oživenými 
hroby z roku 1870.

Druhá výstava ukázala výrobky dětí v knihov-
ně za poslední tři roky: nechybělo žádné důleži-
tější téma roku jako velikonoční, vánoční a mi-
kulášské ozdoby, dárky k Svátku matek, rela-
xační omalovánky a mnoho dalších věcí, jejichž 
výroba byla zachycena na fotkách v přiložených 
deskách. 

Dalším velice zajímavým exponátem byla 
Protokolní kniha Čtenářsko-hospodářské besedy, 
v níž jsou zachyceny a zapsány všechny valné 
hromady z let 1888–1902. Právě v této knize je 
záznam: „Protokol o valné schůzi, odbývané dne 
22. dubna 1888. … Jednatel oznamuje, že při-
spěním několika obětavých členů umožněno, že 
knihovna byla ihned zřízena, neboť čítá již nyní 
na 50 knih, které vesměs besedě darovány. Dár-
cům vysloven dík a uznání.“ Známe tedy detaily 
založení knihovny. Už jen krasopisné provedení 

Večer jsme zakončili hudbou pro pokročilé. 
Intergenerační sestava Dragon‘s Brew se základ-
nou v divadle Drak v Hradci Králové, kterou 
založili otec a syn Jiří a Jiří Vyšohlídovi v roce 
2014, hrála žánr v tomto kraji a době neobvyk-
lý – jazz fusion. Poslední dobou vystupují hlav-
ně s autorskými skladbami a stále více směřují 
k moderní fusion. První CD, vydané v létě 2015, 
nese titul „Dračí jazzdci“, druhý nosič vydali 
Dragon‘s Brew na podzim roku 2016 a pojme-
novali ho jednoduše „Brew“. Kapela působí pře-
devším v rodném Hradci, vyjíždí ale i do jiných 
destinací v ČR (skupina navštívila například 

i pověstnou pražskou Redutu). Je zřejmé, že zá-
bava byla zakončena důstojně a příjemně. 

K tomu připočtěte skákací hrad pro ty nej-
menší, pivo pro ty starší, makronky pro ty 
mlsnější a kávu pro všechny a vyjde vám docela 
pohodový den. Alespoň my jsme si ho užili. Byl 
delší než obvykle a utekl daleko rychleji než ob-
vykle. Zkrátka – když se dobře bavíte, je všechno 
relativní, jak den plný zábavy, tak 10 let, která 
uletěla tak rychle...  

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

budilo velký obdiv a ze zápisů vyplynulo napří-
klad dále i to, že první knihovnický bál, v jehož 
tradici pokračuje i nynější knihovna, se konal 
v lednu roku 1889. 

Vystavena byla i kronika obce Čistěves, z níž 
bylo o hudebních přestávkách čteno. Jsou v ní 
zmíněny bohaté archeologické nálezy. V Umě-
leckohistorickém muzeu ve Vídni jsou z Čistěvsi 
píchané střepy a pazourky, v Národním muzeu 
v Praze je velký provrtaný kámen, větší část de-
nárů z takzvaného čistěveského pokladu a zbytek, 
nádoba a šperky, je uložen v Muzeu východních 
Čech v Hradci Králové. Návštěvníci se též do-
zvěděli, komu ves od roku 1225 až po rok 1849 
patřila. Čistěves vlastnil kromě mnoha jiných rod 
Trčků, Mikuláš Sendražický, Ferdinand z Galla-
sů nebo hrabě Jan Špork. Byl přečten i stručný 

životopis kronikáře a také knihovníka pana Fran-
tiška Zykla, který pro naši generaci odkaz předků 
zapsal a zachoval.

A pátá výstava zdokumentovala na fotkách 
přeměnu hodně zdevastované budovy Dílny bě-
hem posledních pěti let svépomocí občanů ze 
zdejší organizace Čistěveský dráček na velice 
pěkný společenský sál.

O velké přestávce v půli hudební produkce se 
potěšilo 16 šťastných výherců knihami o herec-
kých či pěveckých hvězdách minulosti. A pro-
tože zněly důvěrně známé písničky z pokladnice 
českých skladatelů, tak si mnozí s chutí zazpívali. 
Závěrečná Škoda lásky pak udělala tečku za další 
oslavou významného čistěveského jubilea.

Kontakt na autora: knihovna.cisteves@seznam.cz

mailto:vladimira.buchtova@svkhk.cz
mailto:knihovna.cisteves@seznam.cz
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ŠUMNÉ KNIHOVNY

Krajskou knihovnu roku 2018
najdete ve Vidochově

Andrea Součková

Koncem února 2018 byl vyhlášen již 
24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu 
obnovy venkova. Cílem soutěže je „snaha 

povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti 
na rozvoji svého domova, zveřejnit rozma-
nitost a pestrost programů uskutečňování 
obnovy vesnic a upozornit širokou veřej-
nost na význam venkova“.1 Do 24. ročníku 

Knihovna sídlí v budově obecního úřadu Interiér knihovny

ŠUMNÉ KNIHOVNY

se v našem kraji přihlásilo celkem 16 obcí. 
Ceny jsou udělovány v mnoha kategoriích; 
Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje za 
moderní knihovnické a informační služby 
získala v letošním roce Místní knihovna ve 
Vidochově. Knihovny, které tuto cenu získa-
jí v jednotlivých krajích, jsou pak zpravidla 
nominovány na celostátní cenu Knihovna 
roku. Soutěže Knihovna roku se letos stej-
ně jako v minulých ročnících účastnila řada 
vynikajících knihoven, a tak měla odborná 
porota těžké rozhodování. Hlavní a zvláštní 
ceny nakonec putovaly do knihoven jiných 
krajů. Knihovna ve Vidochově je však naší 
krajskou knihovnou roku 2018. Dovolte 
mi tedy představit vám blíže tuto knihovnu 
i obec, ve které působí.

Obec Vidochov s více než 380 obyva-
teli leží v severovýchodním cípu okresu 
Jičín. Je tvořena dvěma částmi – Vidochov 
a Stupná – a je charakteristická dochova-
nou zástavbou roubených chalup. Nejstarší 
dochovaná zpráva o obci je z roku 1386. 
Místní část Stupná má nejstarší dochova-
nou zmínku již z roku 1260 a její historie 
je spojena s těžbou zlata a stříbra. Pro za-
jímavost – v roce 2017 zaznamenala obec 
Vidochov nejvyšší přírůstek dětí od roku 
1989! Gratulujeme!

Knihovna je umístěna v budově obecní-
ho úřadu a vzájemná spolupráce knihovny 

a vedení obce je velmi dobrá. V roce 2014 
byla knihovna vymalována a vybavena no-
vým nábytkem a v loňském roce získala 
obec dotaci z programu Ministerstva kultu-
ry ČR VISK 3 na obnovu technického vyba-
vení knihovny. 

Díky spolupráci s Knihovnou Václava 
Čtvrtka v Jičíně je stálý knihovní fond obo-
hacen a pravidelně obměňován o další tituly 
z výměnného fondu. Celý fond knihovny je 
zpracovaný a dostupný v regionálním online 
katalogu.

Paní knihovnice Věra Poláková úzce spo-
lupracuje s místní mateřskou a základní ško-
lou, pro děti pořádá besedy o knihách a ve-
řejná čtení. Aby měly děti ke knížkám a čtení 
ještě blíž (ačkoliv spolu tyto veřejné instituce 
sousedí), spravuje pro jistotu i knihovničku 
v místní škole. Kromě těchto aktivit se paní 
kolegyně Poláková podílí i na dalším kultur-
ním a společenském životě v obci, mimo jiné 
přispívá do regionálního informačního letáku 
Zlaťák.

Úspěch v soutěži Vesnice roku je pro paní 
knihovnici motorem v dalších směrování činnos-
ti knihovny a už nyní uvažuje nad dalšími aktivi-
tami, kterými by bylo možno knihovnu posunout 
dále. 

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

cí daného objektu přestěhována na jeden rok 
do přízemí obecního bytového domu  č. p. 77. 
Z technických důvodů se rekonstrukce býva-
lého obecního úřadu nezdařila, a tak knihovna 
našla v bytovém domě azyl na celých šest let. 
Mezitím bylo rozhodnuto o rekonstrukci bývalé 
evangelické školy, kterou již před časem koupi-
la obec od evangelické církve za symbolickou 
cenu.

V prosinci loňského roku byl tak uzavřen 
kruh stěhování po obci. Knihovna i obecní 
úřad se opět vrátily do prostor bývalé evange-
lické školy. Ta byla rekonstruována za dohledu 
památkového ústavu, obnovily se jak původní 
malby na stropě bývalé modlitebny, tak orna-
menty na stěnách chodeb. Dobový dojem za-
chovávají i litinové radiátory nebo elektrické 
i komunikační zásuvky a vypínače v retro sty-
lu. Restaurovaná škola nyní poskytuje repre-
zentativní prostředí pro obecní úřad, knihovnu 
i pro různá sportovní či kulturní setkávání ob-
čanů obce. 

Knihovna se každoročně podílí společně 
s obecním úřadem a místními dobrovolnými 
hasiči na přípravě Bělečského vejšlapu, což 
je akce na ukončení letních prázdnin a koná 
se vždy o posledním prázdninovém víkendu. 
Letos proběhl již devátý ročník. Každý rok je 
připravena procházka v okolí Bělče s úkoly 
pro děti, vždy na jiné téma, například: příro-
da, pohádky, psi apod. V minulých ročnících 

jsme postupovali po šipkách a hledali dopisy 
s otázkami schované na vyznačených místech 
v lese. Letošní ročník byl proti jiným rokům 
netradiční. Jednalo se o historickou procház-
ku po památkách obce. I letos byly pro děti 
všech věkových kategorií přichystány otáz-
ky, jenom místo šipek hledaly tentokrát čísla 
domů, u kterých byl připraven výklad a dotazy. 
I přes nepřízeň počasí byla účast poměrně vy-
soká a do soutěžení se s velkou chutí zapojova-
li i dospělí. Vejšlap byl jako obvykle zakončen 
na místním fotbalovém hřišti opékáním klobás. 
Akce s cílem unavit děti měla již tradičně opač-
ný výsledek. Všechny děti v plném nasazení 
běhaly až do večerních hodin a dospělí unave-
ně odpočívali při debatách.

V knihovně je možnost půjčení knih jak 
z místního knihovního fondu, který se příle-
žitostně doplňuje, tak i z výměnných souborů 
Knihovny města Hradce Králové. Pravidelně 
odebíráme periodika Lidé a Země, Rozmarýna, 
Zdraví a F.O.O.D. Funkci knihovníků zastávali 
v minulosti učitelé obecné školy a později někteří 
další bělečtí občané.

V knihovně je registrováno 12 čtenářských 
průkazů, ale na většinu z nich si knihy půjčují 
celé rodiny, takže fyzicky máme zhruba 25 čte-
nářů různých věkových kategorií. Knihovna půj-
čuje každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 hodin.

Kontakt na autorku: Knihovna.Belec@seznam.cz 

1) Vesnice roku v Programu obnovy venkova [online]. 2011 [cit. 2018-10-15]. Dostupné z: http://www.
vesniceroku.cz/

mailto:andrea.souckova@svkhk.cz
http://knihovnavidochov.webk.cz/
mailto:Knihovna.Belec@seznam.cz
http://www.vesniceroku.cz/
http://www.vesniceroku.cz/
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NAŠE TÉMA

Nebojme se sociálních sítí

Vendula Bednářová

Sociální sítě, sousloví, které slýcháme čím 
dál častěji, ještě stále v někom probouzí obavy, 
nebo alespoň rozpaky. Např. v rodičích, senio-
rech, ale třeba i u knihovníků. Evokuje i vám 
něco nového, technického, složitého a možná 
i nebezpečného? Pokud ano, pokusím se vás pře-
svědčit, že nejde o nic zlověstného, ale o skvělý 
nástroj, který vám pomůže při práci se čtenáři. 
Možná se vám dodnes dařilo se sociálním sítím 
vyhýbat. Svůj volný čas trávíte raději nějakým 
koníčkem, četbou, procházkou nebo s rodinou. 
V profesním životě se ale sociální sítě ignorovat 
nevyplatí. Staly se nerozlučnou součástí života 
většiny obyvatel, a tedy i většiny návštěvníků 
knihoven. Knihovna bez facebooku se může 
stát knihovnou zastaralou, pro některé uživate-
le i nedohledatelnou. Pokud tedy chcete zůstat 
v povědomí svých čtenářů a také oslovovat čte-
náře nové, nebojte se ničeho a pusťte se do práce 
se sociálními sítěmi. 

O čem mluvím, když mluvím o sociální síti?
Sociální síť je internetová služba. Po zaregis-

trování vám umožní zveřejňovat vlastní obsah 
v podobě textů, obrázků nebo videí a také komu-
nikovat s dalšími registrovanými uživateli. Lidé 
přihlášení na sociálních sítích si mezi sebou po-
sílají zprávy, organizují společná setkání, sdílejí 
fotografie. Sociální sítě jsou různé. Liší se např. 
tím, jaký obsah na nich uživatelé zveřejňují. Na 
některých fotografie (instagram, pinterest), na 
jiných videa (youtube) nebo texty, fotky i videa 
(facebook, twitter).

Proč používat sociální sítě pro knihovnu? 
Kromě soukromého profilu nabízí většina 

sítí také možnost založit profil instituce. Např. 
knihovna tak může mít profil na některé ze sítí 
a komunikovat na ní se svými čtenáři a uživate-
li. Ať už to znamená informování o službách či 
kulturních a vzdělávacích akcích dané knihovny, 
nebo odpovídání na dotazy čtenářů. Lidí, kteří 
používají sociální sítě, stále přibývá. Jsou mezi 
nimi mladiství, dospělí i senioři. Mladší gene-
race dokonce začíná více vyhledávat informace 
na facebooku než na webových stránkách insti-
tucí. A když mají dotaz, napíšou přes facebook 
zprávu a za chvíli dostanou odpověď přímo od 
knihovníka. Být dohledatelní na této sociální síti 
je důležité pro budování vztahu s klienty. „Loni 
využívalo sociální sítě denně 69 procent českých 
uživatelů těch internetů, letos je to už 80 procent 
z nich. Zvyšuje se také deklarovaná doba, kterou 
na sociálních sítích v průměru tráví, a to ze 144 
na 149 minut denně,“1 shrnuje ve svém článku 
Peter Brejčák. Každý den tedy máte možnost 
oslovit uživatele sociálních sítí, aniž by přišli 
přímo do knihovny. Další velkou výhodou sítí je 
fakt, že na nich lidé sdílejí informace se svými 
přáteli, kamarády, známými. Když někoho zau-
jme vaše kulturní akce, může na ni okamžitě po-
zvat kamaráda a informace se tak šíří tou nejlepší 
cestou. Na doporučení od přátel totiž dáme vždy 
víc než např. na placený inzerát. Na sociálních 
sítích můžete s lidmi komunikovat neformálněji. 
Ukažte jim, že knihovna není konzervativní insti-
tuce, kde se neděje nic nového a zábavného, jak 
si stále někdo může myslet. Nebojte se být vtipní, 
humor patří k věci.

NAŠE TÉMA

Do jaké sociální sítě se vyplatí investovat čas 
a energii?

Sociálních sítí je vícero a není nutné být 
na všech. Jejich správa zabere hodně času a je 
lepší věnovat se jedné síti naplno, než mnoha 
z nich, ale jen sem tam, když máte zrovna čas. 
Před vstupem na sociální síť je tedy důležité 
vyčlenit si čas na její správu. Počítejte s tím, 
že je třeba vymyslet komunikační strategii. 
Tedy jaký obsah budete chtít na síti sdílet, 
pro jakou cílovou skupinu, jak často budete 
zveřejňovat příspěvky apod. Zaměstnanec, 
který si vezme práci se sociálními sítěmi na 
starost, potřebuje dostatek prostoru na vytvá-
ření příspěvků, které vymýšlí, pořizuje k nim 
originální fotografie nebo vyhledává obráz-
ky, které následně upravuje a vymýšlí k nim 
stručné, jasné a zajímavé texty. Musí rychle 
reagovat na dotazy čtenářů, nejlépe i o ví-
kendu. Jeho povinností je také sledovat nové 
trendy, vyhodnocovat jednotlivé kampaně 
apod. Dopřejte mu na práci čas a podporuj-
te ho. Pokud se sociálními sítěmi začínáte, je 
dobré založit si profil na jedné nebo na dvou. 
Stěžejní sítí je momentálně facebook, který 
využívá nejvíce lidí. K němu je vhodné přib-
rat např. instagram, který je právě na vzestupu 
a od facebooku se obsahově liší. 

Sociální sítě jsou silné komunikační i propagač-
ní nástroje. Jejich používání je zdarma s možností 
využití placené propagace, která je cenově dostup-
ná opravdu pro každého. Jejich správa je velmi jed-
noduchá a zábavná. Nebojte se jich. Oslovte díky 
nim nové čtenáře a potěšte ty stávající. 

Nevíte, z jakého konce to vzít? Podívejte se 
na sítě jiných knihoven, například na facebooko-
vý profil knihovny v Táboře (www.facebook.
com/knihovnatabor) či Třinci (www.facebook.
com/knihovna.trinec) nebo na instagram Městské 
knihovny v Praze (www.instagram.com/knihov-
na_praha).

Kontakt na autorku: vendula.bednarova@mlp.cz

Instagram Městské knihovny v Praze

Facebook.com/SVKHK

Vladimíra Buchtová

Facebook, který na Harvardu vymyslel 
Mark Zuckerberg spolu s Dustinem Moskovit-
zem a Chrisem Hughesem, byl spuštěn v únoru 
2004. Byli to mladí studenti. Když jiný mladý 
student – Jaroslav Novotný, pozdější koordi-
nátor dobrovolnického projektu „Kreativní 
knihovna“ – koncem října 2009 založil face-
bookový profil Studijní a vědecké knihovny 

v Hradci Králové (dále SVK HK), byli jsme 
trošku zaražení. Přece jenom se jednalo o úpl-
ně nový fenomén s trochu pejorativní příchutí. 
Jak dlouho může facebook trvat? Není to jen 
poslední výkřik nových technologií, který za 
půl roku zmizí v propadlišti dějin? A je to vů-
bec seriózní? Knihovníci byli zkrátka poněkud 
nedůvěřiví. Dnes všechny tyto pochybnosti 
mohou vypadat předpotopně a směšně, ale ten-
krát...?

1) BREJČÁK, Peter. Infografika: Jak Češi využívají ty internety a sociální sítě v roce 2018. Tyinternety.
cz [online]. 2018 [cit. 2018-10-09]. Dostupné z: https://tyinternety.cz/socialni-site/infografika-jak-cesi-
vyuzivaji-ty-internety-a-socialni-site-v-roce-2018/

https://tyinternety.cz/author/peter-brejcak/
http://www.instagram.com/knihovna_praha
http://www.instagram.com/knihovna_praha
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Nicméně ačkoliv je knihovník možná trošku 
puntičkář, na druhou stranu také rád dá o knihov-
ně vědět. A to byl ten první moment, který pro-
lomil pochybnosti. Přece jenom bychom takto 
mohli informovat mladé lidi, nejenom studenty, 
co všechno mohou v naší knihovně najít, dělat, 
jaké služby knihovna má, jaké akce pořádá – je to 
hlásná trouba do světa. Oproti nástěnkám, které 
už moc nefrčí, je to modernější forma propagace. 
A to rozhodlo. Pravda, trošku trvalo, než jsme 
se stali hravějšími, protože knihovník musí za-
chovat tvář. A ta je solidní. Nicméně se stalo, že 
knihovna měla na konci roku 2009 celkem 1 280 
fanoušků. V témže roce byl skupinou Guerrilla 
Readers (dnes již ukončený studentský projekt 
Kabinetu informačních studií a knihovnictví Ma-
sarykovy univerzity) facebookový profil SVK 
HK pozitivně zrecenzován a vyzdvižen jako pří-
klad pro další knihovny. 

V současné době už facebook patří ke Studijní 
a vědecké knihovně takřka neodmyslitelně stej-
ně jako ke každé solidní společnosti. Je rychlým 
oznamovatelem nových akcí, kurzů, událostí, ak-
tuálně sdílí vše, co knihovna považuje za smys-
luplné, a navíc poskytuje feedback – ta protivná 
záležitost se zpětnou vazbou! V okamžiku, kdy 
událost dostane spoustu lajků nebo zjistíte, kolik 
lidí se na akci chystá, můžete se připravit. Mů-
žete ihned zodpovědět dotazy svých fanoušků 
a příznivců. Můžete se dozvědět, jak se akce lí-
bila, v tom horším případě, jak se nelíbila – ale 
i to je zpětná vazba, ze které můžete vycházet do 

budoucna. Můžete barvitě – pomocí fotografií – 
vtáhnout váhajícího do víru vašeho dění. Můžete – 
nedej bože – oznámit uzavření knihovny v případě 
nehody. Když připojíte video nebo jinou krátkou 
upoutávku – pokud možno vtipnou –, je to víc než 
velké množství letáčků, které si notabene vezmou 
jen ti, kteří knihovnu dávno znají. Ty milujeme 
a vážíme si jich, ale vykouknout za zdi knihovny 
bývá přínosné pro obě strany. A to není málo.

Takže na našem facebookovém profilu už té-
měř deset let můžete zjistit, co chystáme, podívat 
se na fotografie knihovny, zjistit, kdy máme ote-
vřeno, jaké události vás čekají, sdílet je a pozvat 
své známé, bombardovat nás dotazy a podívat se 
na naši stránku v teple svého domova. 

Shrňme to tak, že facebook v rukou veřejných 
institucí slouží hlavně jejich fanouškům a uživa-
telům. Díky této sociální síti se Mark Zuckerberg 
stal nejmladším dolarovým miliardářem v USA. 
Díky facebooku získala Studijní a vědecká 
knihovna v Hradci Králové zatím více než 4 300 
sledujících, a to není zase tak málo.

A to máme ještě od loňského roku instagram, 
na kterém se můžete pokochat nejen krásou bu-
dovy, ale i instastories, které zachycují aktuální 
dění v knihovně, a sledujících přibývá... 

Z toho všeho vyplývá, že není třeba bát se no-
vých trendů, knihovnické krutopřísné oko přece 
jenom nakonec rozliší, co pro knihovnu příno-
sem je, a co ne. J

Kontakt na autorku: vladimira.buchtova@svkhk.cz

Facebook SVK HK
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YouTube v knihovnách

Hana Hornychová

Ještě před několika lety byl pojem „sociální 
sítě“ v knihovnách naprosto neznámý. Postupem 
času se však tento fenomén v našem oboru zaby-
dlel, známe ho jako nástroj propagace a komuni-
kace s uživateli. Při zmínce o sociálních sítích se 
nám jako první vybaví zřejmě Facebook, který již 
některé knihovny zahrnuly mezi prostředky šíře-
ní informací o svých službách a akcích. Velkou 
neznámou však stále zůstává YouTube. I když 
právě on patří mezi nejvyužívanější platformy 

– po vyhledávači Google je nejnavštěvovanější 
webovou službou světa. Český YouTube navští-
ví měsíčně 5,1 mil. uživatelů, podle průzkumu 
ho alespoň jednou využije 82 % lidí připojených 
v České republice k internetu. Přitom historie 
YouTube je poměrně krátká. Vznikl v roce 2005 
a hned v listopadu 2006 byl zakoupen společnos-
tí Google, české rozhraní bylo spuštěno v říjnu 
2008. V roce 2010 získal server YouTube v sou-
těži Křišťálová lupa 1. místo v kategorii publikač-
ní platformy.

První videa s knihovnickou tematikou se 
začala na YouTube objevovat teprve nedávno. 
V roce 2011 vznikl zdařilý, téměř hororový klip 
Nebojte se do knihovny, vytvořený v rámci pro-
jektu Čtenářství.knihovna.cz. V roce 2013 nato-
čili studenti KISKu video Knihovny jsou boží!. 

V menších knihovnách zatím není tvorba 
videa obvyklým prostředkem propagace. Jde 
přece jen o složitější technologii, spojenou 
s časově náročnou přípravou a následným zpra-
cováním. Mezi městskými knihovnami se však 
už najdou první vlaštovky, které dokazují, že je 
možné video použít nejen ve formě propracova-
ného klipu, ale také jako dokumentaci dění ve 
své knihovně.

Jako příklad dobré praxe může sloužit 
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, kde se sna-
ží zaznamenávat besedy, akce pro čtenáře, ale 
i činnost knihovníků, a dokonce zkusili You-
Tube zapojit do dětské soutěže. Samotná videa 
jsou vytvořena s profesionálním přístupem, tech-
nickému provedení je věnována velká pozornost. 
Knihovna v současné době disponuje poměrně 
rozsáhlým archivem. Na webu  http://knihovna.
jicin.cz najdeme sekci věnovanou sociálním sí-
tím a kromě Facebooku a Instagramu zde může-
me zhlédnout videa na YouTube. K 15. 9. 2018 
bylo uloženo celkem 38 videí, která mají přes 
35 tisíc zhlédnutí.

Také Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Krá-
lové nad Labem pracuje s YouTube velice zdařile. 
Nahrává videa z akcí (zejména dětských), zvlášt-
ností je mapování proměny samotné knihovny, 
kdy je pro příští generace na videu zaznamenána 
rekonstrukce jejích prostor.

Používání YouTube je v knihovnách zatím 
neprošlápnutou cestou, ale jak ukazují popsané 
příklady, není třeba se jí bát. Vzhledem k vývoji 
informačních technologií a možnostem internetu 
se YouTube jeví jako dobrá a účinná alternativa 
propagace a komunikace s uživatelem.

Instagram SVK HK

Ukázka YouTube kanálu KVČ v Jičíně

mailto:vladimira.buchtova@svkhk.cz
http://knihovna.jicin.cz
http://knihovna.jicin.cz
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Další zdroje informací o YouTube ve zpravo-
daji U nás: 

VANÍČKOVÁ, Vanda. Vzdělávání dětí 
a mládeže na síti. U nás: knihovnicko‑informač-
ní zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 
2016, roč. 26, č. 2, s. 11-12 [cit. 2018-10-25]. 
ISSN 0862-9366. Dostupné také z: https://www.
svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20160206.
pdf

SEHNALOVÁ, Michaela. S knihovnou 
na YouTube. U nás: knihovnicko‑informační 
zpravodaj Královéhradeckého kraje [online]. 

2017, roč. 27, č. 4, s. 24-25 [cit. 2018-10-25]. 
ISSN 0862-9366. Dostupné také z: https://www.
svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170417.
pdf

VANÍČKOVÁ, Vanda. Na vlně booktube-
rů. U nás: knihovnicko‑informační zpravodaj 
Královéhradeckého kraje [online]. 2018, roč. 28, 
č. 2, s. 14-15 [cit. 2018-10-25]. ISSN 0862-9366. 
Dostupné také z: https://www.svkhk.cz/SVKH-
K/u-nas-pdf_archiv/20180208.pdf

Kontakt na autorku: hana.hornychova@svkhk.cz

Nahrávání videí na YouTube

Sabina Kubizňáková

Knihovny propagují své služby mnoha způso-
by. Kromě plakátů, letáků, e-mailu a sociálních 
sítí může být další možností umístění a následné 
sdílení knihovnických videí na youtube.com.

Prvním krokem pro nahrávání videí na web 
YouTube je založení Google účtu. Abyste moh-
li naplno využívat všechny služby YouTube, je 
potřeba tento účet mít. YouTube je majetkem 
společnosti Google a je jedním z jejích nástrojů. 
Do vyhledávacího okna zadejte www.youtube.
com a klikněte v pravém horním rohu na „při-
hlásit se“. Pokud už vaše knihovna svůj účet má, 
pak stačí zadat pouze váš e-mail. V případě, že 
svůj účet ještě nemáte, zvolte v dolním levém 
rohu kolonku „vytvořit účet“. Dostanete se tak 
do sekce tvorby Google účtu. V prvních řádcích 
vyplňte jméno a příjmení uživatele. V dalším 
řádku můžete vyplnit vaši stávající e-mailovou 
adresu nebo si ji zde přímo vytvořit. Vhodné je, 
aby vaše nová e-mailová adresa obsahovala např. 
název vaší knihovny. Vyvarujte se užívání ne-
smyslných a nicneříkajících výrazů. Do dalších 
řádků napište dostatečně silné heslo. Nejlepší 
volbou je kombinace velkých písmen, malých 

písmen a číslic. Další kolonky jistě zvládnete 
vyplnit podle návodu. Mobilní telefon a aktuální 
adresu však v tomto případě není nutné uvádět. 
Po úspěšné registraci můžete jednoduše pokračo-
vat přímo na službu YouTube. Svou úspěšnou re-
gistraci si můžete ověřit tak, že v pravém horním 
rohu webové stránky kliknete na kulatou červe-
nou ikonku. Zde se objeví vaše e-mailová adresa, 
pod kterou jste se zaregistrovali či přihlásili. 

Nyní nás čeká založení vlastního videokaná-
lu. V menu, které se nachází v levé části, zvolíme 

„můj kanál“. YouTube kanál si můžete vytvořit 
pod svým vlastním jménem (tzn. jméno a příjme-
ní) nebo pod názvem organizace, v našem případě 
tedy pod jménem knihovny. Pokud se rozhodnete 
pro druhou variantu, zvolte „použít název firmy 
nebo jiný název“. V dalším kroku napište název 
knihovny jako jméno vašeho YouTube kanálu, 
vyberte kategorii „společnost, instituce nebo or-
ganizace“ a potvrďte „souhlasím s podmínkami 
pro stránku“. Tímto souhlasem dáváte zároveň 
svolení k vytvoření Google+ stránky. A z toho 
důvodu bude váš nově vzniklý Google kanál pro-
pojený s touto stránkou a bude se s ní synchroni-
zovat. Nyní už vám nezbývá nic jiného než do-
končit registraci a váš kanál je tímto založen. 

NAŠE TÉMA

Než se pustíme do nahrávání videí na 
YouTube, uděláme ještě pár úprav, kte-
ré by měly posílit sledovanost vašeho ka-
nálu. Patří mezi ně nahrání náhledového 
obrázku, který se zobrazuje v horní části 
obrazovky a upoutá vaše diváky jako prv-
ní. V tomto případě je vhodné využít např. 
název či fotografii knihovny nebo text vy-
stihující téma vašeho kanálu. Dbejte na to, 
aby byl obrázek zarovnaný na střed. Pokud 
byste to neudělali, obrázek by se nemusel 
na jiných zařízeních (mobilu, televizoru…) 
správně zobrazovat. Dalším nepostradatel-
ným upoutávačem je i vložení profilového 
obrázku, který reprezentuje váš kanál na-
příč celým YouTubem. Zobrazuje se pod 
každým nahraným videem, v diskusi a v se-
znamu při vyhledávání konkrétního videa. 
Vhodným obrázkem by bylo v tomto pří-
padě logo knihovny, které by mělo sloužit 
k prezentaci a upoutání diváka.  

Ještě než nahrajeme první video, nesmíme 
zapomenout na verifikaci vašeho YouTube 
kanálu. Google si tímto krokem ověřuje, že 
nejste žádný robot a jste reálná osoba. V hor-
ní části obrazovky (nad náhledovým obráz-
kem) zvolte „správce videí“, poté v levém 
menu „kanál“. Nyní se vám otevře možnost 
pro potvrzení verifikace. Jakmile toto pro-
vedete, Google vám nabídne nové funkce 
v YouTube.

Po vytvoření účtu na YouTube následně 
nastává samotná práce – publikování videí. 
V pravém horním rohu se nachází pět ikonek, 
z nichž si zvolíme první v podobě malé ka-
merky. Po kliknutí na ni se rozbalí možnost 

„nahrát video“ a „spustit“. Pro náš požadavek 
zvolíme „nahrát video“. Posléze postupuje-
me už podle návodu popsaného na stránkách. 
Buď přetáhneme příslušné video do šedivého 
pole s bílou šipkou, nebo klikneme na tutéž 
šipku a vyhledáme požadované video ulože-
né v našem počítači. Nahrané video je pak 
nutno pojmenovat. Pod video dále můžeme 
doplnit i nějaký text, který může obsahovat 
upoutávku. 

Každé video získá po nahrání svůj speci-
fický kód ve formě kombinace malých pís-
men, velkých písmen a číslic. Zjistíme ho 
tak, že pod nahraným videem zvolíme „sdí-
let“. Nyní se nám vygeneruje kód v protokolu 
https, který umožňuje zabezpečenou komuni-
kaci v počítačové síti. Pak už stačí prostřed-
nictvím tohoto kódu video šířit po sociálních 
sítích (např. facebooku, twitteru…) či si vlo-
žit odkaz videa přímo na webové stránky vaší 
knihovny. 

Při tvorbě videí nezapomeňte na autorská 
práva. Přeji hodně spokojených diváků a mnoho 
kreativních nápadů. 

Kontakt na autorku: kubiznakova@slavoj.cz

Sekce tvorby Google účtu Stránka o autorských právech na YouTube

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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Konzerva místo zpozdného

Marta Pešková Staníková

Už druhým rokem mají čtenáři Městské 
knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad La-
bem možnost pomoci lidem bez domova tím, 
že zaplatí za obdržené upomínky konzervami 
či jinými trvanlivými potravinami. Knihovna 
se tak zapojuje do charitativní akce Noc venku, 
která probíhá v  25 městech po celé České re-
publice. Cílem této kampaně je seznámit širo-
kou veřejnost s problematikou bezdomovectví 
a zážitkovou formou přiblížit život člověka na 
ulici.

Akci Noc venku pořádá místní pečovatel-
ská služba společně se 40 partnery. Těmi jsou 
soukromé firmy, neziskové a příspěvkové or-
ganizace, skauti, zdravotníci, dobrovolníci atd. 
Městská knihovna se rozhodla přispět sbírkou 
trvanlivých potravin, která v letošním roce 
probíhá od 1. října do 21. listopadu. Úhradu 
zpozdného formou dobročinnosti vnímáme 
jako určitou formu „amnestie“, která je spra-
vedlivější než úplné odpuštění platby. Čtenáři 
s první upomínkou tak „zaplatí“ jednou kon-
zervou, druhou upomínku srovnají dvě konzer-
vy atd. Pro přehled dopisujeme v  knihovním 

systému KOHA u platby za 0 Kč poznámku 
„placeno konzervou“. Těší nás, že potraviny 
přinesou také čtenáři, kteří upomínky nemají, 
ale chtějí kampaň podpořit. V loňském roce 
jsme vybrali na 150 kusů trvanlivých potravin, 
letos jsme stejný počet shromáždili za pouhých 
14 dní. 

Inspirace vzešla od knihovny Jabok – Vyš-
ší odborné školy sociálně pedagogické a teo-
logické, která uspořádala pro stejnou kampaň 
sbírku nových ponožek a teplého oblečení 
v roce 2015. 

Kromě sbírky trvanlivých potravin jsme 
se zapojili také vyhlášením výtvarné soutě-
že pro děti Není pomoc jako pomoc. Věřili 
jsme, že právě děti se k nelehkému tématu 
soutěže dokážou vyjádřit způsobem sobě 
vlastním, originálně, neotřele a kreativně. 
Vybrané výtvarné práce byly vystaveny 
22. listopadu 2018 v Hankově domě, kde 
jsme zároveň předali také sbírku trvanli-
vých potravin. 

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

Ukázka sbírky trvanlivých potravin

ZAUJALO NÁS

E-learningový knihovnický
kurz MZK v Brně

Sabina Kubizňáková 

Knihovnický e-learningový kurz, který po-
řádá Moravská zemská knihovna v Brně, jsem 
měla možnost absolvovat v období od 5. 3. do  
30. 6. 2018. Je skvělou alternativou akreditova-
ného vzdělávání pro knihovníky, kteří mají již 
praxi v knihovnách, a chybí jim odborné vzdě-
lání. Tento kurz je oficiálně určen i pro zájemce 
o zaměstnání v oboru. Z mého pohledu je však 
vhodný spíše pro pracovníky knihoven bez od-
borného knihovnického vzdělání, kteří mají již 
nějakou zkušenost s chodem knihovny. K tomu-
to názoru mě vede to, že výukové materiály uží-
vají leckdy knihovnické termíny, které nemusejí 
být vždy zcela jasné člověku bez knihovnické 
praxe. Příkladem může být modul Evidence kni-
hovního fondu a Jmenný popis, kde je těžké po-
chopit některé informace týkající se tohoto téma-
tu bez předchozí alespoň drobné znalosti. V této 
souvislosti mám na mysli hlavně popis záznamu 
monografie dle pravidel RDA.

Účastníci celého kurzu jsou seznámeni se zá-
kladními knihovnickými termíny, platnou legis-
lativou, jednotlivými organizacemi působícími 
u nás i v zahraničí, formami dotačních programů 
etc. Velmi oceňuji moduly, kde jsem se dozvědě-
la více informací o knihovnických organizacích, 
které pořádají každý rok různé pravidelné akce 
a soutěže. Pochválit musím i modul Legislativa 
v oboru, kde byly přehledně vysvětleny zákony, 
kterými se knihovny musí řídit – např. knihovní 
zákon, autorský zákon, zákon o svobodném pří-
stupu k informacím apod. 

Velmi mě také zaujal modul Práce se čtená-
řem, kde bylo úkolem vymyslet nějakou akci 
vhodnou k uspořádání knihovnou ve formě be-
sedy, exkurze, autorského čtení, přednášky, roz-

hovorů apod. Návrh bylo následně třeba uložit na 
webové stránky kurzu, kde k němu měli všichni 
volný přístup. Tímto způsobem mohli účastníci 
načerpat mnoho nových nápadů do svých kniho-
ven a nechat se zároveň inspirovat svými kolegy.  

Výhodou kurzu je bezesporu jeho online 
podpora, při které je možné dosáhnout vzdělání 
z pohodlí vlastního domova. Na stránkách kur-
zy.knihovna.cz se stačilo pouze přihlásit, otevřít 
si výukový materiál a začít studovat. Velkým 
přínosem byla pro mě sekce Hravé procvičová-
ní, kde si každý účastník kurzu mohl vyzkoušet, 
zda by zvládl závěrečný test.  Jedinou nevýhodu 
shledávám v tom, že zde těchto úkolů k procvi-
čování nebylo mnoho.   

Kurz byl koncipován celkem na tři měsíce, 
přičemž v každém týdnu byl otevřen nový modul 
s výukovým materiálem. Každý modul pak mu-
sel být uzavřen testem, který byl časově omezený 
a na jehož splnění měl účastník celkem tři poku-
sy. Na každý závěrečný test bylo dostatek času 
a otázky nebyly nikterak složité. 

Na závěr bych ráda ocenila rychlou a ochot-
nou komunikaci lektorů s účastníky. V případě 
nejasností či nějakého problému se systémem 
se lektoři snažili všechno vždy neprodleně vyře-
šit. Kurz mě naučil zorientovat se v základních 
knihovnických termínech. Doporučila bych ho 
všem knihovníkům bez odborného vzdělání, kte-
ří si chtějí doplnit své znalosti. Výhodou kurzu 
je úspora času knihovníků i financí knihovny. 
E-learningový kurz je totiž realizován za podpory 
dotace Jihomoravského kraje, a je tedy zdarma. 

Kontakt na autorku: kubiznakova@slavoj.cz
Více na: https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vz-
delavani-knihovniku/e-learningovy-knihovnic-
ky-kurzCelkem se vybralo 113 kg potravin

mailto:stanikova@slavoj.cz
https://www.slavoj.cz/
http://kurzy.knihovna.cz/
http://kurzy.knihovna.cz/
mailto:kubiznakova@slavoj.cz
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JAK NA TO

Google a jeho nástroje pro usnadnění
spolupráce a komunikace

Tereza Otčenášková

V současné době je k dispozici celá řada ná-
strojů pro usnadnění či zlepšení komunikace 
a spolupráce. Tyto nástroje jsou využívány nejen 
pro osobní, ale i pro pracovní účely. Mezi hlavní 
poskytovatele služeb tohoto charakteru v České 
republice patří Microsoft a Google. Záleží spíše 
na preferenci uživatele nebo také na tom, kolik 
lidí z pracovního či soukromého okolí má účet 
u zmíněných poskytovatelů. Právě kompatibilita 
nebo uživatelské rozhraní a jeho nastavení jsou 
pro řadu uživatelů velmi důležité. Pro jiné je stě-
žejní nabídka a možnosti dílčích funkcí. Vybrané 
z nich jsou popsány níže.

Nabídka nástrojů
Google poskytuje nástroje různého charakteru. 

Jejich nabídka je často rozšiřována, ovšem uživa-
telé jsou občas vystaveni i skutečnosti, že některý 
z nástrojů přestane Google podporovat, nebo jej 
zcela „stáhne“. Nejčastěji využívané je bezpo-
chyby vyhledávání. Uživatel může zadat klíčové 
slovo, sousloví nebo celou otázku, na kterou chce 
či potřebuje znát odpověď. Vyhledávací funkce 
lze navíc úžeji specifikovat dle jejich typu, který 
je možné zvolit nahoře nad výsledky, respektive 
nad vyhledávacím polem s klíčovým pojmem. 
Zde lze vyhledávat mezi výsledky v kategorii ob-
rázky, videa, mapy, zprávy, knihy a další.

Neméně důležitou funkcí je Gmail, tedy 
e-mailový klient od Googlu, který nepřetržitě 
vylepšuje své funkce. V jeho rámci lze spravo-
vat kontakty a pochopitelně s nimi komunikovat. 
U kontaktů může být uvedena nejen e-mailová 
adresa, ale i telefonní čísla a další detaily.  Kon-
takty se v případě přihlášení do smartphonu 
pomocí Gmailu aktualizují v mobilním zařízení 

a synchronizují se s ním. Tato možnost předsta-
vuje přidanou hodnotu v podobě flexibilní správy 
kontaktů a zaručení jejich propojení a jednotnosti 
v různých typech zařízení. Z hlediska komunika-
ce se nabízí několik možností, jakou cestou ji re-
alizovat. Standardně lze poslat e-mail nebo s uži-

vateli, kteří mají Gmail a také aktivovanou služ-
bu Hangouts, zahájit a vést chat v reálném čase. 
V jeho rámci si mohou účastníci posílat soubory 
nebo uskutečnit videohovor, a to včetně možnos-
ti pořádání videokonference až s 25 účastníky. 
Z hlediska správy e-mailů a pošty jsou k dispo-
zici různá nastavení, zahrnující například přidání 
podpisu do e-mailu, nastavení automatické odpo-
vědi v době nepřítomnosti nebo práci s tzv. štítky, 
které umožňují kategorizaci e-mailů nebo jejich 
vyhledávání. Je také pochopitelně možné rozřa-
dit příchozí poštu do složek, které může uživatel 
kdykoliv přidávat, odstraňovat či upravovat.

Relativně nedávno Google přidal i možnost 
zaznamenávat si úkoly, kterým lze přiřadit da-
tum, dokdy mají být splněny. Také je možné 
rozdělit je na dílčí úkoly a následně odškrtávat 
jejich splnění. Dále je k dispozici aplikace na po-
známky a připomenutí, tzv. Keep. Zde uživatelé 
mohou přidávat poznámky, a to včetně odrážko-
vých/položkových seznamů, obrázků nebo náčr-
tů / ručních kreseb. Tyto lze navíc sdílet a tak dva 
spolupracovníci či členové rodiny mohou bez 
problémů upravovat stejnou poznámku. Mimo 
jiné se nabízí využití kalendáře, kam si uživa-
tel může zaznamenávat své aktivity a ve kterém 
může plánovat schůzky a další akce. Obecně lze 
říci, že Google je platforma, která podporuje 
i účty jiných poskytovatelů a komunikuje s nimi. 
Je tedy možno sdílet obsah, zaslat pozvánku na 
událost nebo jinak propojit uživatele Googlu 
a ostatních poskytovatelů. 

Mezi velmi oblíbené nástroje patří překladač, 
kde lze vyhledávat nejen samotná slovíčka, ale 
i sousloví a dílčí fráze. K dispozici je i výslov-
nost, kterou uživatel aktivuje po kliknutí na malý 
amplion. Nemalou výhodou tohoto nástroje je 
i dostupnost celé řady světových jazyků. Slovní 
zásoba je navíc průběžně doplňována. Google 
dále nabízí přehled zpráv, ve kterých lze filtro-
vat dle zadaných kritérií. K dispozici jsou i ná-
kupy, díky kterým může uživatel srovnávat ceny 
zboží z různých serverů a e-shopů. 

Pro řadu uživatelů jsou stěžejní mapy. V tom-
to nástroji je možné vyhledávat adresy i body zá-
jmu (restaurace, ubytovací kapacity, benzínové 
stanice, nemocnice, pošty a další organizace). 
Lze také plánovat trasy pomocí různých doprav-
ních prostředků. Google Mapy poskytují i infor-
mace o aktuálním provozu. Itineráře a mapové 
podklady je možné dále sdílet, odeslat do telefo-
nu, vytisknout nebo uložit. Uživatelé mohou – po 
přenesení okrového panáčka z pravého dolního 
rohu map na zvolené místo – využít tzv. Street 
View, tedy pohled na domy a ulice přímo z chod-
níku či silnice. 

Z hlediska tzv. cloudových služeb (služeb, kte-
ré poskytují úložiště online) Google nabízí fotky, 
které lze zálohovat a synchronizovat i ze smart-
phonu, na kterém je uživatel přihlášen pomocí 
Gmailu. Dále je k dispozici disk, na kterém může 
mít uživatel zálohována svá data. V jeho rámci lze 
spravovat své soubory a složky. Využitelné jsou 
standardní dokumenty, tabulky a prezentace, ale 

JAK NA TO

Výběr hlavních nástrojů Googlu

Vyhledávání Nápověda od Googlu
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k dispozici jsou i formuláře, které mají nemalý 
potenciál zejména pro zjišťování informací od kli-
entů či zaměstnanců nebo analýzu zpětné vazby. 
Zde Google poskytuje i možnost automatického 
vyhodnocení získaných dat. Všechny zmíněné 
typy souborů je navíc možné sdílet s přiřazením 
odpovídajících práv k úpravám jednotlivých sou-
borů či složek. Dva uživatelé (a více) stejně tak 
mohou v reálném čase na souborech pracovat, což 
může výrazně ušetřit čas a také starosti s neustá-
lým přeposíláním „aktuální“ verze sdíleného do-
kumentu, na kterém pracuje více osob. Nevýhodu 
mohou představovat omezené možnosti formáto-
vání, nicméně Google je neustále rozšiřuje a zvy-
šuje počet dílčích funkcí.

Finanční aspekty a bezpečnost
Většina nástrojů společnosti Google je dostup-

ná zdarma. Nicméně chce-li uživatel více prosto-
ru na disku (například pro zálohování dokumen-
tů, fotografií a dalších souborů), může si doplatit 
větší kapacitu úložiště. Ceny zůstávají přiměřené 
a v návaznosti na kvalitu velmi výhodné. 

Google dbá mimo jiné na bezpečnost. Nejen-
že poměrně úspěšně bojuje se spamy, ale umož-
ňuje zabezpečení účtu vícero způsoby. Sleduje 
i aktivitu účtu, zejména místo a zařízení, ze kte-

rého se uživatelé do svého účtu hlásí. Pokud se 
jedná o nezvyklou aktivitu, je uživatel vyzván 
k její kontrole. Eliminuje se tak hrozba zneužití 
účtu a všech dat v jeho rámci. Proto je vhodné 
doporučit poskytnutí alternativní e-mailové ad-
resy i telefonního čísla, aby mohl Google zaslat 
ověřovací kód k prověření identity uživatele.  

Aktualizace a jejich úskalí
Google se snaží nepřetržitě inovovat, aktuali-

zovat a vylepšovat. Je to jedna z platforem, která 
se neustále rozvíjí a v jejímž rámci mají uživate-
lé často dostupné jisté novinky. Někdy se pouze 
mění vzhled, jindy se rozšiřuje nabídka nástrojů, 
možnosti nastavení, doplňky a další funkciona-
lity. Celkově je důraz kladen na jednotnost vi-
zuálního stylu i principu práce s dílčími nástroji. 
Nicméně každá novinka s sebou pochopitelně 
nese změny a je nutné si na ně zvyknout. Tyto 
změny nevyhovují všem uživatelům, ale v přípa-
dě zájmu o využívání služeb Googlu v plné míře 
se jim nelze vyhnout. Z hlediska jazyků se Goo-
gle snaží poskytovat nástroje v řadě jazykových 
mutací. Nutno ovšem zmínit, že ne vždy je pře-
klad dokonalý a zpravidla po představení nových 
funkcionalit někdy trvá déle, než se například 
čeští uživatelé dočkají.

JAK NA TO TROCHA ODBORNOSTI

Průzkumy spokojenosti uživatelů
v knihovnách Královéhradeckého kraje

Pavlína Kolínová

Jak často se knihovny věnují průzkumům 
spokojenosti uživatelů, jaké metody k tomu 
používají a kterými tématy se zabývají? Těmto 
otázkám se věnoval dotazníkový průzkum, který 
na jaře 2018 připravila pracovní skupina Priori-
ty 6 při Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 
2017–2020. Cílem dotazníkového šetření bylo 
zjistit, jak knihovny přistupují k uživatelským 
průzkumům a jakým způsobem pracují se zjiš-
těnými výsledky. 

Záběr šesté koncepční priority je poměrně 
široký a vedle dalších úkolů doporučuje knihov-
nám více se zaměřit na koncové uživatele a jejich 
potřeby, které je nutno stále sledovat (prostřed-
nictvím průzkumů na místní i národní úrovni) 
a na jejich základě dbát na úpravu poskytova-
ných služeb tak, aby uživatelům co nejlépe vy-
hovovaly. Zajímalo nás, jaká je současná situace 

a zda se knihovny řídí Standardem pro dobrou 
knihovnu, metodickým pokynem Ministerstva 
kultury ČR, který doporučuje měřit spokojenost 
uživatelů pravidelně jednou za pět let.

Výsledky šetření v kontextu Královéhradec-
kého kraje

Dotazník byl vytvořen na platformě Google 
Form a šířen nejprve prostřednictvím metodiků 
krajských knihoven, poté přes e-mailovou kon-
ferenci Knihovna. Dotazník zahrnoval 16 otázek, 
které se týkaly obecného působení knihovny, 
frekvence pořádání průzkumů spokojenosti, vý-
zkumných metod, sběru zpětné vazby, sdílení 
výsledků průzkumu a názorem knihovny na 
plánování dalšího průzkumu. Otázky v dotazní-
ku se větvily dle toho, zda v knihovně (ne)byl 
realizován průzkum spokojenosti uživatelů – po-
kud knihovník odpověděl, že se průzkumům ve 
své knihovně nevěnují vůbec, byl přesměrován 

Kompatibilita a nápověda
Google je nástroj velmi kompatibilní s růz-

nými prohlížeči, e-mailovými klienty a podobně. 
Výhodou je i propojení na smartphony, tablety, 
notebooky, pevné počítače a jiná zařízení. Pod-
porován je nejen operační systém Android, ale 
i iPhone. Tyto služby jsou výhodné pro sdílení 
a synchronizaci úkolů, kalendáře, e-mailů a po-
dobně. Uživatelé zde ocení i tzv. obchod, tedy 
Google Play, ze kterého si mohou stahovat 
a instalovat vybrané aplikace, ať již pro praktické, 
vzdělávací nebo zábavné účely.

Při řešení jakýchkoli problémů je možno 
využít nápovědy od Googlu. Ta je dostupná na 
následující adrese: https://support.google.com. 
Některé sekce nápovědy k určitým nástrojům 
jsou pouze v anglickém jazyce. Uživatel zpra-
vidla popíše svůj problém a dohledané řešení se 

objeví pod vyhledávacím polem. Případně lze 
využít i různých diskusních fór, ať již oficiálních 
od Googlu, nebo dalších obsahujících komentáře 
a tipy různých uživatelů. 

A největší výhoda Googlu? Pro někoho je to 
právě bezpečnost, pro jiného uživatelská přívěti-
vost, rychlost, spolehlivost nebo spolupráce v re-
álném čase. Vše, co změní uživatelé, spolupracov-
níci nebo další účastníci komunikace, se projeví 
prakticky ihned. Úskalím samozřejmě zůstává 
nutnost připojení k internetu, ale to je v současné 
době dostupné na řadě míst v poměrně dobré kva-
litě. Proto se překážky k používání služeb Goog-
lu výrazně zmenšují a uživatelům se tak naskýtá 
možnost přístupu k informacím a k efektivnějším 
nástrojům pro komunikaci a spolupráci.

Kontakt na autorku: tereza.otcenaskova@gmail.com

Překladač

https://support.google.com
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TROCHA ODBORNOSTI TROCHA ODBORNOSTI

na kratší sadu navazujících otázek. Celkem jsme 
získali 666 odpovědí z knihoven různých veli-
kostí ze všech krajů republiky. Královéhradecký 
kraj patřil mezi tři kraje, ze kterých jsme obdrželi 
nejvíce odpovědí – nejaktivnějším krajem se stal 
Jihomoravský (99 odpovědí), Královéhradec-
ký kraj obsadil druhé místo (73 odpovědí) a na 
pomyslném třetím místě se umístil kraj Ústecký 
(63 odpovědí). V Královéhradeckém kraji byly 
nejpočetnější skupinou respondentů knihovny 
z obcí s počtem do 1 000 obyvatel (40), od 1 001 
do 3 000 obyvatel (14) a z měst do 10 000 (7) 
a nad 40 000 obyvatel (6). Jednalo se především 
o městské a místní veřejné knihovny, na dotazník 
odpovědělo také pět odborných či specializova-
ných knihoven a dvě vysokoškolské knihovny.

Pokud přihléd-
neme k frekvenci 
pořádání průzkumů 
spokojenosti uži-
vatelů, pak 15 ze 
73 dotazovaných 
knihoven v Králo-
véhradeckém kraji 
se průzkumům vě-
nuje s určitou pra-
videlností (21 %). 
Ze zmíněných 
15 knihoven měří 
spokojenost uživa-

telů v pětiletém intervalu 10 knihoven (tj. 
14 % dotazovaných), což je v porovná-
ní s celostátními výsledky nadprůměrné 
skóre – v rámci celé republiky sleduje 
uživatelské potřeby jednou za pět let 
pouhých 9 % knihoven. Jednou za tři 
roky organizují průzkum 2 knihovny 
v kraji a každý rok zkoumají potřeby 
svých uživatelů 3 knihovny. Nepravi-
delně nebo nárazově (méně než po pěti 
letech) tak činí 25 dotazovaných kniho-
ven (tj. 34 %) a 33 knihoven se dle 
dotazníku nevěnuje průzkumům spokoje-
nosti vůbec (45 %). Nejvíce průzkumů 
bylo realizováno v posledních čtyřech 
letech, přičemž rokem, ve kterém se 

knihovny nejčastěji 
ptaly na názor uži-
vatelů, byl rok 2017 
(celkem 11 kniho-
ven). V roce 2016 
uspořádalo prů-
zkum 10 knihoven, 
v roce 2015 celkem 
6 knihoven, pouze 
2 z dotazovaných 
knihoven datovaly 
poslední průzkum 
před rok 2010. 

Knihoven, které uvedly, že se průzkumům 
spokojenosti uživatelů nevěnují vůbec, bylo 
v Královéhradeckém kraji celkem 33 (v rám-
ci celé republiky to 
bylo 319) a jde pře-
devším o nejmenší 
knihovny v obcích 
do 1 000 obyvatel. 
Nejčastějším důvo-
dem, proč knihovny 
průzkumy nereali-
zují, je spokojenost 
uživatelů (11 kniho-
ven sdělilo, že jejich 
uživatelé jsou spo-
kojeni), 8 knihoven 
uvedlo provozní dů-
vody (nedostatek fi-
nancí, času nebo per-
sonálu) a 6 knihoven 
bylo spokojeno se 
současným stavem, tudíž potřeby uživatelů 
nesledují. 3 z dotazovaných knihoven řeší 
přání uživatelů za provozu („Uživatelů se 
ptám průběžně při návštěvě knihovny. Jsme 
malá obec.“). Přestože se téměř polovina 
knihoven průzkumům nevěnuje, prognóza 
budoucího vývoje nevypadá úplně černě. 
30 knihoven chystá v budoucnu průzkum při-
pravit, 5 knihoven průzkum zvažuje („Jsme 
malá knihovna s výpůjční dobou 6 hodin týd-
ně, zvážím to.“), na druhé straně 30 kniho-
ven průzkum neplánuje.

Výzkumným metodám kralují dotazníky
Zajímá vás, jakými metodami se 

v knihovnách v Královéhradeckém kraji zjiš-
ťuje spokojenost uživatelů? Nejpoužívaněj-
ší metodou se staly tištěné dotazníky (10), 
hned za nimi následovaly tištěné dotazníky 
v kombinaci s elektronickými dotazníky (9) 
a rozhovory s uživateli (8), ve dvou přípa-
dech knihovny použily kombinaci tištěných 
a elektronických dotazníků a rozhovorů 

s uživateli. Pouze minimálně se realizují an-
kety, skupinové rozhovory s uživateli či po-
zorování uživatelů. 

Z výsledků vyplynulo, že nejčastěji knihov-
ny provádějí tzv. všeobecný komplexní prů-
zkum (podle naší představy pokrýval otázky 
od otevírací doby až po hodnocení prostor 
knihovny), dále se zaměřují na knihovní fond, 
prostory knihovny, v menší míře se zajíma-
jí o názory uživatelů na vnímání knihovny 
(budování značky), webové stránky, vybrané 
služby nebo elektronické informační zdroje. 
Výsledky průzkumů sdílí veřejně (prostřednic-
tvím webových stránek nebo sociálních sítí) 
20 knihoven, stejný počet knihoven výsledky 
veřejně nepublikuje.

V drtivé většině pracují na přípravě 
průzkumů spokojenosti přímo pracovníci 
knihovny (uvedlo 33 knihoven), ve 3 pří-
padech si vzala přípravu na starost pověře-
ná (okresní) knihovna, pouze 2 knihovny si 
nechaly průzkum vypracovat externí firmou 
a 2 knihovny přípravu s externí firmou kon-
zultovaly.

Kontakt na autorku: kolinova.pavlina@gmail.com

Mezi nejčastější typy průzkumů patří všeobecně zaměřený.

Jak často k průzkumům spokojenosti dochází?

Přehled respondentů dotazníkového průzkumu podle krajů
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Jubilejní Setkání knihovnic
a knihovníků

STALO SE

Andrea Součková

Ve středu 10. října 2018 se pod záštitou hejt-
mana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího 
Štěpána, Ph.D., uskutečnil jubilejní 10. ročník 
Setkání knihovnic a knihovníků, v jehož rámci 
byly uděleny tituly krajským knihovnicím a kni-
hovníkům roku. Slavnostní večer se konal ve 
Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové 
(SVK HK) a na vyhlašování se rovněž podílel 
východočeský Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků (SKIP). Troufám si říci, že po několi-
ka letech hledání, jak se vypořádat s oceňováním 
krajských knihovnic a knihovníků, se, alespoň 
podle ohlasů zúčastněných, podařilo najít ten 
správný směr.

 Celý slavnostní večer lze pomyslně rozdělit 
do dvou hlavních částí. Oficiální část setkání za-
hájila Mgr. Eva Svobodová, ředitelka SVK HK. 
Slova se také ujali PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejt-
man Královéhradeckého kraje, a MUDr. Zdeněk 
Fink, primátor města Hradce Králové. O modero-
vání se už potřetí postarala Mgr. Zlata Houšková. 

Nejočekávanější částí programu je samozřej-
mě samotné udělení titulů. Vyznamenané před-
stavila Bc. Vladimíra Buchtová, vedoucí odděle-
ní vnějších vztahů a marketingu služeb SVK HK. 
Slovní komentář byl doprovázen prezentací foto-
grafií z knihoven, ve kterých oceněné osobnosti 
působí.1 Mezi předávajícími byla Mgr. Martina 
Berdychová, náměstkyně hejtmana Králové-
hradeckého kraje pro oblast školství, kultury 
a sportu, Bc. Kateřina Hubertová, předsedkyně 
východočeského SKIP, a Mgr. Eva Svobodová. 
V rubrice Kdo je aktuálního čísla zpravodaje se 
s knihovnicemi roku (ano, tentokrát se jednalo 

o samé ženy) můžete blíže seznámit a zajisté 
vám neunikly ani fotografie na obálce U nás. 

Součástí programu bylo rovněž připome-
nutí úspěchu knihovny ve Vidochově v soutě-
ži Vesnice roku, kde se jí podařilo získat Cenu 
hejtmana Královéhradeckého kraje za moderní 
knihovnické a informační služby. Knihovna také 
postoupila do celostátní soutěže Knihovna roku 
2018. O knihovně a paní knihovnici více také 
v aktuálním čísle zpravodaje.  

O hudební doprovod se postarala Veronika 
Hložková. Umělkyně se již od dětství věnuje 
hře na violoncello a po účinkování v kapelách 
Wichrzhor, Wonderground  a Nil se vydala na 
sólovou dráhu. Skladbami Filmová, Salsa, Hea-
ven and sea a Bázlivá (zhudebněný text Josefa 
Kainara) zajistila výjimečný hudební zážitek. 
Hlavní kulturní složkou programu byla kome-
die Volání jara a mládí v prvotřídní restauraci 
v podání divadla Jesličky Josefa Tejkla. Hra je 
dramatizací na motivy dvou povídek (Vlastním 
přičiněním a Volání jara) známého kanadského 
humoristy Stephena Leacocka. Divadlo Jeslič-
ky Josefa Tejkla je stálou scénou ZUŠ Střezina 
Hradec Králové. Její literárně-dramatický obor 
založil v roce 1985 pedagog a dramatik Josef 
Tejkl. Díky jeho zatvrzelosti se v roce 1991 
obor dočkal i vlastní střechy. V příjemném ko-
morním sále pro 120 diváků se týdně uvádějí 
dvě až tři představení pro veřejnost. Reperto-
ár divadla tvoří kusy vážné i veselé, klasické 
i avantgardní, studentská představení, poezie, 
cestopisy, kabarety atd., zkrátka vše, na co si 
vzpomenete. Divadlo Jesličky vychovalo už 
hezkou řádku profesionálních herců a režisérů, 
ale také stovky skvělých amatérů. 
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Po závěrečném proslovu moderátorky, jehož 
součástí bylo poděkování všem zapojeným do 
přípravy setkání (a nebylo jich málo), následova-
la neformální část programu. Pro hosty slavnost-
ního večera byl jako tradičně připraven raut ve 
foyer. Na témže místě mohli návštěvníci zhléd-
nout výstavu nazvanou X let v novém X. Ret-
rospektivní výstava vznikla k 10. výročí působe-
ní SVK HK v nové budově. Připomíná některé 
důležité události, ke kterým v průběhu těchto 
let došlo, zajímavá čísla, změny, které se udály 
a případně přispěly ke zlepšení služeb čtenářům. 
V konferenčním sále se zároveň promítala obra-
zová prezentace2 věnovaná ohlédnutí za akcemi 
pořádanými SVK HK pro veřejnost v roce 2017. 
Jak celý večer probíhal, se můžete přesvědčit 

v naší fotogalerii: https://www.svkhk.cz/Pro-k-
nihovny/Aktualni-zpravy/Clanky/Zasluhu-maji

-knihovnice.aspx.
Reakce po setkání byly ve velké míře pozi-

tivní, přišlo nám několik příjemných zpráv, které 
jsou pro nás organizátory důkazem, že oceňování 
knihovnické práce má smysl. Dovoluji si citovat 
jednu z oceněných knihovnic: „… děkuji mnoho-
krát za ocenění a překrásný kulturní večer, vzpo-
mínky budu mít jen ty nejhezčí. Byla jsem dojatá 
a prý to bylo znát. Znamená to pro mne vzpruhu 
do další práce a odstranění nejistot, které při prá-
ci v knihovně jako neprofík občas prožívám…“

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz
Web knihovny: https://www.svkhk.cz/

Mgr. Eva Svobodová, ředitelka SVK HK Hosté setkání

Dvacátá druhá
knihovnická dílna

Jitka Švihová

Mezi 11. a 13. zářím 2018 se v rámci festi-
valu Jičín – město pohádky uskutečnila již 22. 
Knihovnická dílna. A já se jí zúčastnila tak trochu 
náhodou, protože jsem si tou dobou v Knihovně 
Václava Čtvrtka v Jičíně plnila odbornou praxi 
v rámci studia oboru poradenství v odborném 
vzdělávání České zemědělské univerzity.

V úterý hned z rána začala do knihovny proudit 
spousta knihovníků – ehm, spousta knihovnic a jeden 
knihovník. Po zahájení Knihovnické dílny paní ředi-
telkou Mgr. Janou Benešovou si právě tento zmíněný 
knihovník, Bc. Vladimír Kraft z Litvínova, vzal slovo 
a podělil se s námi o své originální dětské programy. 
Odpoledne jsme se vypravili v rámci knihovnické li-
terární cestovky do Miletína, kde jsme měli možnost 
zakoupit si zdejší tradiční pochutiny, miletínské mod-

1) Medailonky najdete na: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Sluzby-knihovnam/Knihovnicke-osobnosti/
Prezentace-Knihovnik2018.aspx.

2) Prezentace je k dispozici na: https://www.youtube.com/watch?v=655woetaRKc.

mailto:andrea.souckova@svkhk.cz
https://www.svkhk.cz/


26 U NÁS • ZIMA 2018 U NÁS • ZIMA 2018 27

STALO SE

litbičky. Navštívili jsme rodný domek Karla Jaromíra 
Erbena. Tam také začínala naučná stezka, po které jsme 
se vydali za doprovodu Erbenových balad v podání 
Mgr. Michaely Sehnalové. V podvečer jsme se uchýlili 
na večeři do tamního hostince a po jídle nám pan har-
monikář Květoslav Flegl zahrál písně z Erbenova kraje.

Ve středu nejprve krátce promluvil Mgr. Roman Gie-
bisch, Ph.D., o projektu Bookstart – S knížkou do živo-
ta. Poté si vzala slovo lektorka Mgr. Vanda Vaníčková, 
Ph.D., a ukázala nám, jak by měla vypadat nabídka pro-
gramů dětských knihoven pro školy, aby pedagogy zau-
jala. Některé metody a aktivity jsme si i vyzkoušeli. Její 
výstup doplnila Mgr. Michaela Sehnalová a předala nám 
zkušenosti  ze spolupráce jičínské knihovny a zdejších 
škol. Odpoledne jsme vyslechli paní Mgr. Petru Bubeníč-
kovou, Ph.D., z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec 
Králové. Představila nám aktivity na podporu čtenářské 
gramotnosti a metody práce s literárními texty obsahu-
jícími biblioterapeutickou složku. Díky BcA. Ladislavě 
Dlouhé, která vystoupila s muzikoterapií jako ukázkou 

léčebné pedagogiky pro první stupeň základních škol, 
jsme se po náročném dni dokonale uvolnili. Večer nás 
navštívili představitelé zatím ne moc známého umělec-
kého žánru slam poetry, kteří nechali jindy poněkud tiché 
prostory knihovny doslova řvát smíchy.

Ve čtvrtek dopoledne nás pan psycholog a psychote-
rapeut PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., poučil o vý-
znamu říkadel, poezie a čtení pohádek pro nejmenší. Poté 
jsme se sešli u kávy, abychom zhodnotili letošní program, 
vyměnili si zkušenosti a navrhli náplň dílny nadcházející.

Knihovnická dílna mě velice mile překvapila, 
a abych pravdu napsala, je mi i maličko líto, že se jí v příš-
tím roce už nezúčastním. Velký obdiv patří zdejší paní 
knihovnici Věře Trybenekrové, která celou akci zorgani-
zovala. Knihovnický kolektiv byl velice vřelý a přátelský, 
bylo mi mezi vámi dobře, ale příště si prosím vypněte 
vyzvánění na svých mobilních telefonech. J

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

Muzikoterapie s BcA. Ladislavou Dlouhou Představitelé slam poetry

Ohlédnutí za
Modrou krví Sobotecka

Magdaléna Šrůtová

Vloni touto dobou byla již Modrá krev Sobo-
tecka, rozsáhlý cyklus historických přednášek, 
v plném proudu.

Při pořádání vlastivědných přednášek má 
Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce neo-
cenitelného pomocníka, prom. hist. Karola Bílka, 
který je zároveň soboteckým rodákem a velkým 
patriotem Sobotky. Vloni na jaře, když jsme spo-
lečně hledali témata pro nové vlastivědné před-
nášky, se Karol Bílek inspiroval úspěšným tele-
vizním pořadem Modrá krev a navrhl uspořádat 
obdobný cyklus pro Sobotecko.

Devět měsíců, počínaje zářím roku 2017 
a konče květnem roku 2018, znamenalo de-
vět přednášek, které obsáhly postupně všechny 
šlechtické rody, jimž patřilo kostecké panství. 
V rámci těchto večerů se v Sobotce představili 
jak vynikající znalci tematiky z řad regionálních 
odborníků, tak i současní přední čeští historici. 
Záštitu nad celým cyklem přijal senátor Ing. To-
máš Czernin, příslušník hraběcího rodu Černínů 
z Chudenic, patrony pak měly i jednotlivé večery, 
jejichž moderátorem byl Karol Bílek. Součástí 
každého setkání byla výstavka regionální litera-
tury k tématu přednášky, doplněná vždy o něko-
lik prací přednášejících. 

STALO SE

Obálka sborníku Modrá krev Sobotecka Ukázka pozvánky na cyklusBc. Vladimír Kraft PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

mailto:jitka.svihova@seznam.cz
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Po stopách pověstí Broumovska

Jana Lacina Jenková

Téměř čtyři měsíce (18. 6. – 30. 9. 2018) pro-
bíhala v Městské knihovně v Broumově akce 
s názvem Po stopách pověstí Broumovska. Ce-
loprázdninový projekt určený všem, kdo rádi 

„výletují“ po rodném kraji, mají chuť poznávat 
nová místa a jsou odhodláni plnit úkoly. Zapojit 
se mohl kdokoliv, účast nebyla podmíněna regis-
trací v knihovně. 

Naším záměrem bylo přiblížit regionální lite-
raturu (resp. regionální pověsti) a inspirovat ne-

Alespoň lehce si nastiňme náplň jednotlivých 
podvečerů. Cyklus byl zahájen v září loňského 
roku přednáškou historika z Muzea Českého ráje 
v Turnově PhDr. Jiřího Sajbta o rodu Vartenber-
ků, patronem večera a také přednášejícím byl prof. 
Josef Žemlička z Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy. V říjnovém pořadu o rodu Hasenburků 
vystoupili společně Mgr. Ondřej Vodička, Ph.D., 
z oddělení pro soupis a studium rukopisů Masary-
kova ústavu a Archivu Akademie věd ČR a prof. 
Petr Čornej z Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy. Další téma, věnované působení rodu 
Lobkoviců na kosteckém panství, nám bylo při-
blíženo díky doc. Marii Ryantové z Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích a prof. Jaroslavu 
Pánkovi, současnému řediteli Českého historické-
ho ústavu v Římě. Před vánočními svátky hovořil 
o Albrechtu z Valdštejna doc. Zdeněk Hojda z Fi-
lozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nový rok 
zahájila přednáškou o Černínech kastelánka zám-
ku Humprecht PhDr. Dagmar Faměrová, novodo-
bé dějiny rodu pak doplnil Ing. Tomáš Czernin. 
Únorový večer se nesl ve znamení Schliků; díky 
kunsthistoričce Mgr. Lucii Rychnové, Ph.D., jsme 
získali povědomí o vztahu tohoto rodu k Sobotec-
ku. Březnový podvečer zahájil JUDr. Pio Kinský 
dal Borgo. Složité vztahy Netolických, Vratislavů 
z Mitrovic, dal Borgo Netolických a Kinských dal 
Borgo ke kosteckému panství nám pak byly objas-
něny díky přednášce prof. Jana Županiče z Filozo-
fické fakulty Univerzity Karlovy. Drobné šlechtě 
Sobotecka pak byl věnován dubnový podvečer, 

kdy vystoupil prof. Eduard Maur z Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy a JUDr. Marek Starý 
z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Na po-
sledním, květnovém setkání jsme se blíže sezná-
mili se šlechtickou etiketou díky PhDr. Ladislavu 
Špačkovi a poté jsme se s Modrou krví Sobotecka 
rozloučili.

Cyklus vzbudil nebývalý zájem veřejnosti. Již 
na první přednášce se sešla více než stovka po-
sluchačů jak ze Sobotecka, tak i z poměrně vzdá-
lených míst (Praha, Nový Jičín, Česká Lípa atd.) 
a jejich zájem trval díky udržení vysoké laťky po 
celou dobu trvání cyklu. Dokládají to prezenč-
ní archy jednotlivých pořadů, díky kterým jsme 
mohli nejčastější účastníky cyklu v závěru od-
měnit symbolickým dárkem – pamětním listem 
a odznakem Patriot Sobotecka. Právě neutucha-
jící zájem přítomných a skutečně nadšené ohlasy 
byly pro přednášející i pořadatele tou největší 
odměnou, na kterou se ani půl roku po skončení 
pořadu nedá zapomenout.

PS: Necelý rok po zahájení Modré krve So-
botecka byl opět díky aktivitě prom. hist. Karola 
Bílka městem Sobotka vydán k 520. výročí po-
výšení Sobotky na město sborník Modrá krev 
Sobotecka jako tištěná forma cyklu, jehož zá-
kladem jsou doplněné a upravené podoby všech 
přednášek, které v průběhu devíti měsíců v sále 
spořitelny v Sobotce zazněly.

Kontakt na autorku: knihovna@sobotka.cz
Web knihovny: https://www.knihovnasobotka.cz/
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jen rodiče s dětmi k výletům do blízkého okolí. 
Devět pověstí posloužilo jako devět potenciál-
ních cílů (nejen) na prázdninové výlety po Brou-
movsku. Snažili jsme se vybrat taková místa, kde 
je méně turistů, ale určitě se vyplatí je navštívit.

Jaké pověsti, respektive výletní cíle si pak 
soutěžící zvolil, záleželo pouze na něm. U každé 
pověsti bylo potřeba vypátrat dvě indicie – jed-
nu po přečtení vybrané pověsti a druhou v místě, 
kde se pověst odehrávala. Nejednalo se o soutěž 
v pravém slova smyslu – nehledali jsme výletníka, 
který všechny úkoly splní nejrychleji! Na každého, 
komu se podařilo získat indicie z minimálně pěti 
pověstí, v knihovně čekal hrnec s pokladem (viz 
foto). Ze získaných indicií si výletník dopočítal čí-
selný kód, kterým hrnec otevřel, a mohl si vybrat 
zaslouženou odměnu. Pro každého byla připrave-
na unikátní záložka a možnost otisknout si origi-
nální, ručně vyráběná razítka (viz foto). 

Výletníci měli k dispozici herní plán, který 
si mohli vyzvednout v knihovně, Informačním 
centru v Broumově nebo vytisknout z webových 
stránek. Devět pověstí (Znak broumovského kláš-
tera, Klášterní studánka, Švédská rána, Panna 
v Koruně, Světlonoš na Hvězdě, Lapkové u Me-
ziměstí, Švédský kříž, Posvátný obraz ve Zdoňově 
a Pověst o hradu Skály) bylo vybráno z knihy od 
Evy Koudelkové Broumovsko v pověstech z roku 
2009. Registrovaní čtenáři si mohli knihu půjčit 
domů, ostatní zájemci/výletníci měli možnost si 
pověsti přečíst v knihovně, popřípadě si je oko-
pírovat. 

Přesné číslo, kolik výletníků se Po stopách 
pověstí Broumovska vydalo, není v našich silách 
zjistit. Evidovali jsme pouze ty, kteří absolvovali 
soutěž až do konce, tedy přišli zpět do knihovny 
pro slibovanou odměnu. Otevřít hrnec s pokla-
dem dorazilo přibližně 40 účastníků – většinou 
dětí s doprovodem rodičů či prarodičů. Nejvzdá-
lenějšími účastníky byli prarodiče s dětmi ze 
Zlína, kteří ovšem mají chalupu v nedalekých 
Velkých Petrovicích. Jinak převažovali výletníci 
z Broumova a blízkého okolí. Herní plány vyu-
žilo také velké množství návštěvníků oddělení 
pro dospělé (ať už stálých registrovaných čtenářů, 
nebo příležitostných uživatelů knihovny, např. 
turistů), kteří si je s potěšením brali jako zajíma-
vé tipy na výlety po okolí. 

Z našeho pohledu se akce vydařila, splnila naše 
očekávání a cíle. Zcela jistě přivedla milovníky 

„výletování“ a poznávání přírody do zajímavých 
míst. Místním možná pomohla objevit jim dosud 
skrytá místa „za humny“ a vyvrátit mnohdy myl-
nou domněnku, že své blízké okolí dokonale znají, 
všude byli a nic nového už nemohou objevit. 

Zkušenosti a postřehy z letošního roku určitě 
využijeme k doladění akce v budoucnosti. Je otáz-
kou, zda v příštím ročníku zachováme stávající po-
věsti, několik jich přidáme nebo zpracujeme pověs-
ti zcela nové… Uvidíme, v jaké podobě a s jakými 
změnami v příštím roce projekt zrealizujeme. 

Kontakt na autorku: jenkova@knihovnabroumov.net
Web knihovny: https://www.knihovnabroumov.net/

Hrnec s pokladem Záložka a razítka



30 U NÁS • ZIMA 2018 U NÁS • ZIMA 2018 31

STALO SE

Jak jsme se toulali (nejen) létem
aneb Pár řádků o vamberském „toulavém čtení“…

Jaroslava Martinová

Mám ráda svou práci. Vlastně pro mě není 
pouhou prací, ale opravdovou životní láskou… 
Jsem vděčná životu, že mi dovolil stát se knihov-
nicí – tou „knihoholkou“, na kterou jsem si jako 
malá tak často a ráda hrávala.

Stejně tak ráda už více než 23 let hledám 
nové a nové cesty, které pomáhají nejen nám 
knihovnicím, abychom nadstandardně plnily sta-
tistické výkazy. Hledám cesty, které v dnešním 
přetechnizovaném a ekonomickém světě předá-
vají a budou předávat nejen vzdělání, vzdělanost, 
sečtělost, ale i lidské hodnoty, které nesmějí za-
niknout, pokud chceme jako lidstvo přežít a žít.

Po staletí tuto roli bravurně ovládají naši němí 
nejvěrnější přátelé, knihy. Jde jen o jediné – najít 
k nim cestu. Úkol náročný, krásný, a přesně pro 
nás.

Kampaň Toulavé čtení pro vás aneb Prozraďte 
svá (literární) tajemství není mým nápadem. To 
jen při jedné z mých vzácných procházek matič-
kou Prahou mě cvrnkl do klobouku projekt „Pra-
ha – město literatury“, jehož součástí je i „tou-
lavé čtení“. A pak už zbývalo jediné – převtělit 
tento úžasný nápad do našich poměrů, nabídnout 
ho čtenářské i nečtenářské veřejnosti, zajistit 
technicky – a čekat… na reakce, na odezvu, na 
jeho dopad.

Pro realizaci tohoto projektu jsme vybrali léto, 
čas odpočinku, lenošení, čerpání nových sil.

A tak se „toulavé čtení“ skutečně toulalo vše-
mi možnými i nemožnými místy našeho města. 
Blankytně modré lístky s logem města a vamber-
ské knihovny – moudrou sovou – doplněné ručně 
psanými texty bylo možné potkat kdekoli, nená-
padně čekající na povšimnutí.

Autorem vypsaných citátů byl – může být – 
každý z nás. Každý přece máme svoji oblíbenou 
knížku, v ní oblíbenou kapitolu a v ní ten svůj ob-
líbený odstavec, citát. Možná opsaný v notýsku, 
možná jen založený lístkem do kina… A může-
me se o něj podělit, sdělit dalším, jaká je ta jedi-
nečná ukázka z té knihy, kterou si vždy bereme 
na cesty, která vždy leží na našem nočním stolku 
a kterou vždy doporučíme přátelům.

Autorem výpisků může být skutečně kaž-
dý z nás… Každý si může vyzvednout v naší 
knihovně symbolické modré lístečky v barvě ne-
smrtelnosti a svobody nebo využít jejich elektro-
nickou verzi, uloženou na webových stránkách 
knihovny.

A pak už zbývá jen psát. Úryvek z knížky, ob-
líbený citát, který nás oslovil, a lístek opět pustit 
do světa: třeba „zapomenout“ v knize z knihovny, 
položit na okno, zapomenout v cukrárně, na kou-
pališti, v parku, v autobuse… někomu věnovat. 
Nebo šířit elektronicky – vyfotit a pověsit na fa-
cebook, poslat e-mailem… Komukoli, kamkoli. 
Je to jen a jen na nás.

Pišme svoje oblíbené… A hledejme. Stačí, 
když budeme mít oči otevřené, a vědět, co hledá-
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me – něžně modré lístky s ukázkou, která možná 
rozveselí nebo rozpláče, možná nám změní den, 
možná zaujme a donutí knihu najít a dočíst až 
do konce. 

Milé kolegyně, milí kolegové… děkuji vám 
za váš čas, pokud jste můj článek dočetli až 
do těchto míst. A pokud se i vy chcete podělit 
s ostatními o své čtenářské zážitky, které se vám 
zapsaly do paměti, připojte se spolu s námi do 
tohoto nadčasového projektu. Třeba osloví i širo-
kou veřejnost ve vašich obcích, městech, městeč-
kách… A pak už se Toulavé čtení bude skutečně 

toulat všemi možnými i nemožnými místy naší 
země. Přeji nám všem, ať jsme při tom. 

PS: Největší radost mám z obrovského zájmu 
dětí. A tak se moc rádi budeme toulat i nadále 
a celičkým rokem.

Mějte se krásně – s knihami ještě líp… J Při-
pojte se s námi do celostátní kampaně na podpo-
ru čtenářství s nejkrásnějším cílem: potěšit – po-
bavit – poučit… 

Kontakt na autorku: knihovna@vamberk.cz
Web knihovny: http://www.knihovna-vamberk.cz/

Toulavé děti

Největší zážitek z prázdnin?
Tábor v knihovně

Adéla Vlachová

Je to vždycky jeden týden v roce. Přijdete 
z knihovny domů, padnete vyřízení do křesla 
s kamennou tváří a prázdným pohledem a vaše 
touhy se upínají na jediný cíl: ať jsou teď hlavně 
všichni ticho! 

Paradoxně se po tomtéž týdnu cítíte nabití, omla-
zení a máte ze své práce radost větší, než míváte 
obvykle. Takové věci s námi umí udělat pět letních 
prázdninových dní, kdy v náchodské knihovně po-
řádáme příměstský tábor. Letos to bylo již posedmé. 

S nápadem nabídnout dětem týden prázdnin 
v knihovně přišla paní ředitelka Ivana Votavo-
vá. „Do té doby jsme přes léto žádný speciální 
program pro děti nedělali. Chtěli jsme rozšířit 
možnosti, jak trávit prázdniny. Ne každé dítě 
chce nebo může spát ve stanu nebo prožívat léto 
u moře. Týden plný čtení, tvoření, her a výletů je 
alternativou pro ty, kteří chtějí prázdniny proží-
vat aktivně, ale jen kousek od domova,“ popisuje.

Tábora se každoročně účastní 20 dětí od prv-
ní do deváté třídy. V knihovně pro ně chystáme 
program od pondělí do pátku, každý den od 
8 do 17 hodin. Jídlo a pití na celý den si nosí 

děti z domu. Pondělí a pátek trávíme v knihovně 
a po okolí Náchoda, zbylé tři dny vyrážíme na 
celodenní výlety. Hodně šlapeme v přírodě, ale 
také tvoříme a bereme děti za kulturou, zábavou 
a památkami tak, aby je to bavilo a zároveň i tro-
chu vzdělávalo. Za ty roky jsme snad ještě nebyli 
dvakrát na stejném místě.

Kolegyně z dětského oddělení začínají tábor 
chystat v dubnu. „Nejprve vymyslíme táborové 
téma a tomu přizpůsobíme výlety. Musíme začít 
už na jaře, abychom si včas zajistili a zarezervo-
vali prohlídky na místech, kam pak chceme v létě 
vyrazit. Inspiraci vždy hledáme v knihách,“ uvádí 
Jitka Dostálová, vedoucí tábora. Každá z nás má 
na starost přípravu jednoho dne se vším všudy.

Letos jsme putovali s Malým princem a byli na-
příklad v Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové 
a na zámku v Častolovicích. Jeden z výletů směřo-
val i na letiště ve Velkém Poříčí, kde se nás ujali pi-
loti větroňů. Díky nim jsme se seznámili s různými 
typy letadel a jejich ovládáním, vyslechli si histor-
ky „ze vzduchu“. Nadšené byly i holky! Vloni jsme 
zase objevovali kouzlo starých řemesel a navštívili 
skanzen v Krňovicích, Třebechovické muzeum bet-
lémů, dílnu zvonaře a hrnčířky v Deštném v Orlic-
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kých horách, podnikli jsme pěší výlet na Hvězdu 
a do Kovářovy rokle, při kterém nám předvedl své 
řemeslo i skutečný kovář v Polici nad Metují.

Děti se hned na začátku rozdělí do čtyř týmů. Je-
jich názvy se odvíjejí od hlavního zaměření tábora. 
Ti nejstarší táborníci jsou kapitáni a složení skupin 
trochu usměrňujeme tak, aby byly věkově vyvážené. 
Kamarády nerozdělujeme. To, že se nám sejdou děti 
z první i z deváté třídy, bereme jako velké plus. Spo-
lupráce bezvadně funguje. Týmy mezi sebou během 
týdne soutěží a sbírají body. Chystáme soutěže spor-
tovní, vědomostní, zábavné i výtvarné, aby měl šanci 

uspět každý. Při závěrečném pátečním vyhlašování 
ale u nás nakonec nikdy není vítězů ani poražených. 

Každý rok si děti odnesou něco na památku, 
ať už je to knížka nebo tričko, šátek či kšiltovka 
v barvě jejich týmu. 

Odměnou pro nás je, že se drtivá většina dětí 
přihlásí na náš tábor i příští rok. Dokonce někte-
ří pak v září ve škole popisují týden v knihovně 
jako největší zážitek z prázdnin.

Kontakt na autorku: vlachova@mknachod.cz
Web knihovny: https://www.mknachod.cz/

Program v náchodské knihovně Prohlídka broumovského kláštera

Střípky z konference
Knihovny současnosti 2018

Ve dnech 11.–13. září 2018 proběhl již 26. roč-
ník konference Knihovny současnosti. Letošní kon-
ference měla motto „Tvoříme zlatá léta“. Program 
byl tedy pestrý a ostatně jako každoročně velmi na-
bitý, přinášíme vám proto několik informací a po-
střehů ze dvou vybraných tematických bloků.  

K otázce vzdělávání knihovníků

Bohdana Hladíková

Kam se ubírá vzdělávání knihovníků? Tato 
otázka se jako červená nit prolínala celým dopo-

ledním blokem druhého dne konference Knihov-
ny současnosti. Po náročném období tvorby 
Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků 
přichází ještě náročnější období její realizace. Jak 
to tedy nám knihovníkům jde?

Prvním bodem koncepce je doplnění obo-
rového vzdělání u těch zaměstnanců knihoven, 
kteří v knihovně sice pracují, ale nevystudovali 
knihovnictví. Nejjednodušší cestou k tomu je 
zřejmě absolvování vzdělávacího kurzu a násled-
né složení zkoušky v systému Národní soustavy 
kvalifikací. Troufám si říct, že v tomto ohledu je 
plnění koncepce nejdál – máme čtyři autorizova-
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né osoby, které mohou zájemce zkoušet, a něko-
lik možností absolvovat vzdělávací kurz. Jim se 
na konferenci věnovalo několik příspěvků.

Adéla Dilhofová shrnula ve svém příspěvku 
zkušenosti z Moravské zemské knihovny, kde 
pořádají kurzy pro pět ze šesti středoškolských 
profesních kvalifikací. Tam se knihovníci mo-
hou vzdělávat již od roku 2015, kdy pilotní 
kurz absolvovalo prvních pět zájemců. Ve 
snaze usnadnit studium připravili na letošek 
zjednodušení výuky formou blended learnin-
gu, tedy kombinací distančního a prezenčního 
studia. Studenti tak mohou část výuky absolvo-
vat doma, bez nutnosti cestovat do Brna. Podle 
kolegyně Dilhofové je zatím nejmenší zájem 
o pozici knihovník akvizitér – k absolvování 
kurzu se dosud nikdo nepřihlásil, ke zkoušce 
pouze jedna zájemkyně.

Rovněž v Národní knihovně ČR se kombinace 
prezenčního studia a e-learningu osvědčila. Ná-
rodní knihovna, jak zmínila Kateřina Nekolová, 
čeká na schválení akreditace kurzů pro pět stře-
doškolských knihovnických kvalifikací. Pro rok 
2019 už mají 28 předběžných zájemců o jejich 
absolvování. Neakreditovaný pilotní vzdělávací 
program tam probíhal od února do října tohoto 
roku, jak přednášející uvedla, z 27 přihlášených 
jich řada studium nedokončila. 

Zatím jedinou institucí, která již spustila 
vzdělávání pro knihovníky v knihovně pro děti, 
je Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Gabriela Ob-
stová na konferenci shrnula vývoj tohoto projek-
tu. V roce 2016 se knihovna stala autorizovanou 
osobou a v roce 2017 spustila pilotní verzi vzdě-
lávacího programu. Výuku namíchala z prezenč-
ních přednášek, konzultací a e-learningu s vyu-
žitím systému Moodle. V současné době chtějí 
kurz akreditovat a zahájit také přípravu kurzů pro 
vysokoškolské pozice.  

Poslední informaci o připravovaném rekva-
lifikačním vzdělávání připojil Lukáš Dlabač za 
Městskou knihovnu v Praze. Ta plánuje spuštění 
rekvalifikačního vzdělávání v roce 2020. Nej-
dříve by to měl být kurz pro referenčního kni-

hovníka, následovaný kurzem pro knihovníky 
v knihovnách pro děti. 

V oblasti inovačního a specializačního vzdě-
lávání zatím takový posun nenastal, snad proto 
se většina dalších příspěvků věnovala interním 
systémům vzdělávání zaměstnanců a způsob, 
jak zajistit realizaci koncepce v těchto oblastech, 
zůstává pro knihovnickou komunitu úkolem do 
budoucna.

Infobox

Hana Hornychová

Sekce Infobox zahrnuje tradičně příspěvky 
věnované aktuálním trendům a novinkám v obo-
ru knihovnictví, prostor zde dostávají prezentace 
nových produktů a služeb. Letos se ve větším 
množství objevily příspěvky typu „bleskovka“, 
tedy v rozsahu 5–10 minut. V sekci Infobox jich 
zaznělo celkem 24 (proti loňským 20).

Společným rysem tematického bloku bylo 
zamyšlení nad perspektivami oboru. Hned 
v úvodu nastínil Martin Krčál z Masarykovy 
univerzity zábavnou formou budoucnost kniho-
ven s využitím nových technologií. Představili 
jsme si knihovny bez knihovníků (osazené tech-
nologií RFID a selfchecky), roboty pohybující 
se po knihovně a komunikující se čtenářem 
(i v cizích jazycích), drony doručující knihy na 
zadanou adresu, popisky na regálech ve volném 
výběru vytvořené technologií e-inkoustu nebo 
knižní novinky zobrazené na dotykových tabu-
lích. Takové vize dnes vyvolávají spíše úsměv, 
ale kdo ví, třeba dá budoucnost panu Krčálovi 
za pravdu.

Letošním velkým tématem byla rovněž ochra-
na osobních údajů v knihovnách – tedy GDPR. 
Ve druhé části bloku se příspěvky zabývaly dopa-
dem Obecného nařízení o ochraně osobních úda-
jů na činnost knihoven, byly zmíněny dokumenty 
vypracované v knihovnách v souvislosti s GDPR. 
Potvrdilo se, že knihovny na zavedení nařízení 
usilovně pracují a berou jeho požadavky velice 
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vážně. Opakovaně však také zaznělo, že samot-
ným knihovnám přináší práci navíc i nemalé vý-
daje a zpracování potřebné dokumentace ubírá 
čas, který by mohly věnovat čtenářům. Praktické 
zkušenosti se zaváděním GDPR prezentovala 
Tereza Danielisová z Městské knihovny v Praze. 
Knihovna např. přestala uchovávat osobní údaje 
déle než jeden rok po vypršení registrace, čtenáři 
mohou samostatně provést anonymizaci svých 
osobních údajů v kontě čtenáře, stejně tak vyma-
zat historii výpůjček (někteří tak již učinili), dále 
si čtenáři mohou online změnit některé osobní 
údaje – např. adresu a e-mail, v knihovně zavedli 
vydávání rezervací jen na číslo a reportážní foto-
grafie z akcí mají zásadně bez popisu.

Tématu GDPR byla věnována také závěreč-
ná panelová diskuze. Zástupci všech knihovních 
systémů používaných knihovnami ČR potvrdili, 
že jednotlivé systémy jsou vybaveny všemi po-
třebnými funkcemi pro výkon akcí spojených 
s ochranou osobních údajů, a jsou tedy v souladu 
s nařízeními GDPR.

Novinkou letošního ročníku konference 
byl doprovodný program bloku Infobox – In-
forun. Postaral se o něj Jan Kaňka z Krajské 
knihovny Františka Bartoše ve Zlíně v podobě 
běhu kolem řeky Moravy a Bystřice. Běh byl 
čistě relaxační záležitostí a všichni účastníci 
dorazili druhý den na pokračování programu 
konference. 

Celkově byla atmosféra konference letos 
velice příjemná. Poskytla – kromě informací – 
prostor pro osobní setkávání a výměnu zkuše-
ností, což je velice důležitý rozměr odborných 
akcí. 

Více informací k 26. ročníku konference 
Knihovny současnosti včetně prezentací před-
nášejících je k dispozici na: http://sdruk.mlp.cz/
sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/clanek/
konference-knihovny-soucasnosti/.

Kontakt na autorky: hana.hornychova@svkhk.cz, 
bohdana.hladikova@svkhk.cz

Přednášející Martin Krčál, fot. Milan Říský Sál PedF Univerzity Palackého, fot. Milan Říský

Ohlédnutí za konferencí
INFORUM 2018

Hana Hornychová

Letošní 24. ročník konference INFORUM 
se konal 29.–30. 5. v aule Vysoké školy eko-

nomické pod názvem Jiné perspektivy, nové 
obzory. Tradičně se týkal tématu profesio-
nálních informačních zdrojů a tematicky po-
krýval okruhy elektronických informačních 
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zdrojů, jejich využití ve výzkumu a vzdělá-
vání.

Odborné sekce pojednávaly o archivaci elek-
tronických zdrojů a e-born dokumentů (Archiva-
ce a digitalizace jako cesta), novinkách v oblasti 
e-zdrojů a nových možnostech jejich získávání 
(Nové obzory), velkým tématem byla propagace 
e-zdrojů jako důležitého předpokladu pro jejich 
využití (Akvizice&Inovace&Propagace), dále 
byly e-zdroje nahlíženy jako nástroj vzdělávání 
(Jiné perspektivy) a závěrečná sekce tradičně ob-
sahovala tematicky pestré a různorodé příspěvky 
(Zaměřeno na uživatele). 

Účastníky konference překvapilo oznámení 
předsedy organizačního výboru Vladimíra Ka-
rena, že letošní ročník konference je poslední 
a INFORUM v podobě, v jaké ho léta známe, 
končí. Vladimír Karen řekl, že od roku 1995 se 
toho v oblasti elektronických zdrojů hodně změ-
nilo a je potřeba se zastavit, rozhlédnout a za-
myslet se, jak dál. Zmínil, že celkem proběhlo 
vlastně 27 velkých konferencí. INFORUM totiž 
navázalo na úspěšné akce, které mu daly základ.  

Počátky konference sahají do roku 1993, kdy 
se v pražském hotelu Krystal uskutečnila kon-
ference Informace ’93, zaměřená výhradně na 
zdroje obchodních informací. Po roční přestávce 
na ni navázala konference InfoMedia ’95, která 

se konala jako doprovodná akce k veletrhu Svět 
knihy. Konala se v Planetáriu v pražské Stro-
movce a hlavní změna spočívala v programu – 
tématem se staly odborné informace obecně, bez 
omezení na konkrétní obor. Za klíčové byly teh-
dy považovány bibliografické zdroje. Od roku 
1999 již INFORUM probíhalo na Vysoké škole 
ekonomické v Praze. Oborové sekce byly po-
stupně nahrazeny sekcemi o aktuálních trendech 
v oboru (např. elektronické knihy, discovery sys-
témy apod.).1

INFORUM bývalo typické netradičním za-
hájením celé akce. Účastníci konference každý 
rok netrpělivě čekali, s čím organizátoři přijdou. 
V paměti jistě utkvěly scénky – např. Informační 
peklo, očistec a ráj z roku 2010, Hvězdné vál-
ky z roku 2014 nebo Rozmarné léto v roce 2015. 
Přehled všech netradičních zahajovacích vystou-
pení od roku 2000 je dostupný na internetu.2

Můžeme doufat, že se konference po nějakém 
čase vrátí. Měla by být zaměřená opět na e-zdroje 
(jak bylo ostatně jejím původním záměrem), ale 
zároveň by měla v širším pohledu postihnout ná-
stroje, aplikace a služby, které se e-zdrojů týkají.

Nechme se tedy překvapit.

Kontakt na autorku: hana.hornychova@svkhk.cz
Web konference: https://www.inforum.cz/cs/

Informační peklo, očistec a ráj z roku 2010 Rozmarné léto v roce 2015
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Severské historické romány

Jitka Jindřišková

Poslední oblastí, na kterou se zaměříme 
v přehledu aktuálních trendů v severské lite-
ratuře, jsou historické romány. Tento oblíbený 
žánr má na Severu dlouhou tradici. Stačí vzpo-
menout na Egypťana Sinuheta Miky Waltariho, 
rozsáhlý román ze starého Egypta, v němž sle-
dujeme spletité osudy lékaře Sinuheta. V češ-
tině se dočkal až neuvěřitelných šestnácti do-
tisků. Nedávno se Waltariho historických knih 
opět ujalo nakladatelství Vyšehrad, které kromě 
Egypťana Sinuheta znovu vydalo i román Jeho 
království, zpracovávající příběh ukřižování Je-
žíše Krista. Je jen škoda, že Vyšehrad nevyužil 
této příležitosti k revizi nepochybně skvělých, 

nicméně bezmála 50 let starých překladů a po-
známek Marty Hellmuthové.

Tradičněji pojaté historické romány dlouho-
době píše švédský spisovatel Jan Guillou. Ten 
se původně proslavil dvanáctidílnou špionážní 
sérií o Carlu Hamiltonovi, ale v českém pře-
kladu se objevila až Křižácká trilogie (Cesta do 
Jeruzaléma, Templář, Království na konci cesty). 
Odehrává se ve 12. století a zpracovává životní 
pouť Arna Magnussona, který se v mladém věku 
vydává na křížovou výpravu. Trilogie byla pře-
ložena do více než deseti jazyků a prodalo se 
jí na dva miliony výtisků. Většině čtenářů však 
zřejmě bude povědomější Guillouův aktuální 
projekt – desetidílná série Velké století, kterou 
u nás vydává nakladatelství Host. Světlo světa 
zatím spatřilo osm dílů, z toho šest je už k dis-
pozici v češtině. Autor si prostřednictvím této 
série klade za cíl zpracovat románovou formou 
dějiny 20. století; každý díl věnuje zhruba jed-
nomu desetiletí, někdy však děj plyne paralelně. 
Hlavními hrdiny jsou tři norští bratři (a později 
jejich potomci), kteří se společně vydávají na stu-
dia do německých Drážďan, ale po absolutoriu se 
jejich cesty rozdělí. To Guillouovi umožňuje do 
detailu popsat například stavbu bergenské dráhy, 
život v afrických koloniích nebo britskou společ-
nost počátku minulého století. Nutnost propojit 
důležité historické události však vede k menšímu 
prokreslení charakterů, dějovým zkratkám a k ne 
zcela uvěřitelným zvratům. Pro autorovo vypra-
věčské umění však série patří k nejpůjčovaněj-
ším v českých knihovnách.

Žánr historického románu se v poslední době 
značně proměnil. Autoři čím dál častěji překračují 
dříve zapovězené hranice, inklinují k velmi otevře-
nému, až naturalistickému popisu a experimentují 
také po jazykové stránce. Jejich knihy mají ambici 
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vystoupat mezi přední díla současné literatury bez 
ohledu na své žánrové zařazení. Výraznými příkla-
dy v severské literatuře jsou Proroci z fjordu Věč-
nosti Kima Leineho a Porodní bába Katji Kettu.

Kim Leine se narodil v Norsku dánským rodi-
čům, v patnácti letech odešel za otcem do Dánska 
a v dospělosti žil s rodinou v Grónsku. Tam také 
situoval román Proroci z fjordu Věčnosti, jehož 
hlavní hrdina kněz Morten Falck pochází stejně 
jako autor z Norska, ale odchází na studia do Ko-
daně a poté je vyslán na misii do Grónska. Velká 
část děje je vystavěna kolem dvou základních témat 
– vnímání světa perspektivou náboženství a opozice 
morálky a zhýralosti. Naturalismus se projevuje ne-
jen otevřenými sexuálními scénami, ale také suges-
tivním popisem prostředí zachycujícího všudypří-
tomnou špínu, nemoci, hlad a zimu. Leine vyniká 
jak ve vylíčení dobové atmosféry pustého ostrova, 
tak ve vykreslení dánsko-grónské společnosti na 
sklonku 18. století. V roce 2013 za tento román zís-
kal Cenu Severské rady za literaturu.

Neméně oceňovaná kritikou i čtenáři je Po-
rodní bába, román o lásce nemanželské dcery 
se šamanskými kořeny a vojáka nacistického Ně-
mecka za laponské války. Pro autorku neexistují 
žádná tabu a nemilosrdně popisuje kruté období 
plné znásilnění, masového zabíjení či pokusů na 
lidech. Působivosti dociluje i expresivním, syro-
vým a místy vulgárním jazykem. Kniha získala 
prestižní Runebergovu cenu a ocenění se dočka-
lo hned několik z dvacítky překladů do cizích 
jazyků, češtinu nevyjímaje. Finská spisovatelka 
Katja Kettu na Porodní bábu navázala povídko-
vým souborem Sběratel dýmek, v němž se obje-
vují stejné postavy, ale také historické osobnosti 
nebo tajemné bytosti. Na začátku druhé světové 
války se odehrává zatím poslední autorčin román 
Můra ze sovětského pracovního lágru, kde vlád-
ne krutý režim. Podobně jako je Porodní bába 
příběhem osudové lásky na pozadí dějin, je Můra 
příběhem nezdolného přátelství.

Fo
to

 ©
 U

lla
 M

on
ta

n

Jen málo spisovatelů vládne Guillouovou schopností 
psát romány, které se sarkastickou srozumitelností 

a průzračností ukazují svět takový, jaký je. Jan Guillou ví, 
o čem mluví, a má odvahu mluvit nahlas.

Henning Mankell, spisovatel

Stavitelé mostů jsou napínavým románem, o tom není 
pochyb. Paralelní dějové linie jsou dobře vystavěny, 

bezmála šestisetstránkové vyprávění ani jednou neztratí 
tempo, a čtenář se navíc poučí o historii. Román 

překračuje značné vzdálenosti v čase i prostoru, což 
čtenáři umožňuje zažít pocit neskutečné závrati.

Dagens Nyheter

Kniha Stavitelé mostů je dobrodružná a její hrdinové 
jsou schopni dobýt svět silou myšlenek, pevnou vůlí 

a usilovným pracovním vzepětím. Za skučících sněhových 
bouří v norských horách vyrážejí na lyžích a v dusné 

africké buši míří zbraní na lvy a slony… V románu najdete 
jak vroucí cit, tak i drsný humor.

Dalarnas Tidningar
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Jan Guillou
(nar. 1944) je pravděpodobně nejoblí-
benější švédský spisovatel. Napínavý-
mi příběhy se mu podařilo zaujmout 
i nejnáročnější čtenáře a kritiky. Jeho 
knihy byly přeloženy do více než dvaceti 
jazyků a jen ve Švédsku se jich prodalo 
přes deset milionů. Jan Guillou je tvůr-
cem dvou nejúspěšnějších švédských 
beletristických počinů všech dob: série 
thrillerů o agentu Carlu Hamiltonovi 
a „křižácké trilogie“ zahrnující romány 
Cesta do Jeruzaléma (1998; česky v prv-
ním vydání jako Cesta do Svaté země, 
Mladá fronta 2001; ve druhém vydání 
Argo 2010), Templář (1999; česky Argo 
2010) a Království na konci cesty (2000; 
česky Argo 2011). Podle jeho romá-
nu Ondskan (Zlo, 1981) byl natočen 
fi lm nominovaný na cenu Akademie. 
Román Stavitelé mostů je prvním dílem 
trilogie Velké století. Knihy Dandy 
(Norský dandy, 2012) a Mellan rött och 
svart (Mezi červenou a černou, 2013) 
připravujeme k českému vydání.
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Nejprodávanější švédský autor a jeho 
dosud největší a nejpůsobivější dílo.
Tři bratři Lauritz, Oscar a Sverre jsou 
poté, co jejich otec a strýc zahynou 
v Severním moři, nuceni opustit malou 
pobřežní vesničku a vydělávat si na 
živobytí ve městě. Stanou se z nich učni 
tamějšího provazníka. Jejich řemeslné 
nadání vzbudí pozornost dobročin-
ného spolku, pod jehož záštitou mají 
být chlapci na univerzitě v Drážďanech 
vzděláváni jako stavitelé mostů a želez-
nic. Po studiích se bratři rozdělí a každý 
si jde svou cestou. Lauritz se vrací do 
Norska a zapojuje se do stavby jedné 
z nejvýznamnějších železnic, Oscar 
odchází do Německé východní Afriky 
a Sverre, jenž uposlechl hlas srdce, se 
vydává se svou láskou do Anglie.
Román Stavitelé mostů, první díl Guil-
louovy nejrozsáhlejší románové série 
Velké století, je nadčasovým příbě-
hem o bratrství, lásce a poslání, který 
překračuje hranice kontinentů. Jeho 
hrdinové musejí čelit krutým vánicím 
v západním Norsku i vedru a zákeřným 
epidemiím v Německé východní Africe. 
Je to rovněž příběh o lidstvu a století, 
které nás všechny utvářelo.

stavitele mostu FINAL rozkres.indd   1 7.2.2014   17:32
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Fascinující historický román 
o střetu evropského a grónského  
pohledu na svět. 

Mladý misionář Morten Falck přijíždí 
na konci osmnáctého století do dánské 
kolonie v Grónsku, aby mezi tamními 
obyvateli šířil křesťanství a obrátil 
je na víru. Chce změnit svůj život 
a v daleké, neznámé zemi něco dokázat. 
Část místních vedená charizmatickým 
Habakukem a jeho ženou Marií 
Magdalenou ale vytvoří vlastní 
náboženskou obec, v níž žijí podle 
svých představ o ideální společnosti. 
Konfrontace Mortenových naivních 
očekávání s leckdy krutou realitou 
ho ubíjí a přivádí na scestí. Nechuť 
místních obyvatel přizpůsobovat se 
stylu života rozporuplných dánských 
kolonizátorů, všudypřítomné zlo, 
špína a chtíč vyústí v dramatický 
střet kultur. Je však svět domorodců, 
občas plný nepředstavitelného násilí, 
strádání a boje o holý život, opravdu 
o tolik horší než svět dánských 
kolonizátorů?

Kim Leine (nar. 1961) je norský 
spisovatel žijící v Dánsku. Své knihy 
píše v dánštině, do rodné norštiny 
je většinou sám překládá. Patnáct 
let žil v Grónsku, kam se vrací i ve 
svých románech. Jeho prvotina 
Kalak (2007) je autobiografickým 
příběhem muže z jehovistické rodiny, 
jenž bojuje s alkoholem, drogovou 
závislostí a traumatem z dětství, kdy 
ho zneužíval jeho otec. V roce 2008 
vydal román Valdemarsdag (Valdemarův 
den), v němž zdokumentoval vraždu, 
která se stala v jeho vlastní rodině. 
Za svůj román Proroci z fjordu Věčnosti 
(Profeterne i Evighedsfjorden, 
2012) získal Cenu Severské rady 
za literaturu 2013.

Kim Leine napsal nádherný román.  
Čtenář se chrání před ohněm,  

třese se chladem, škrábe ve vlasech  
a ušklíbá se nad zápachem  

rybího tuku.
Klaus Rothstein Weekendavisen

Mezník, mistrovské dílo  
a pomník ztracené dánské nevinnosti.  

Poutavý, výborně napsaný,  
citlivý a dobře promyšlený román.
Erik Skyum-Nielsen  Information

Leine má neuvěřitelnou schopnost  
přecházet ze stručných popisů  
do úžasného obrazného líčení.  

V dlouhých pasážích je detailně brutální,  
ale zároveň uchvacující.

Per Krogh Hansen  Berlingske
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SEVERSKÉ R A DY  
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Severských historických románů by samo-
zřejmě bylo možné jmenovat daleko více, ať 
už těch starších jako klasickou trilogii Sigrid 
Undsetové Kristina Vavřincova, nebo těch sou-
časných. Je čím dál častější, že tato díla stojí 
na pomezí vícero žánrů – jako historické de-
tektivky Martina Jensena ze středověké Anglie 
(Královi psi, Křivopřísežník, Sedlákův soud), 

thriller Drsný je zákon mé země Toreho Kvæ-
vena, v němž se vikingové vypravují do nitra 
Afriky, nebo dokumentární romány Steva Sem
-Sandberga, zpracovávající palčivé okamžiky 
moderních dějin (Chudí v Lodži, Ravensbrück, 
Vyvolení).

Kontakt na autorku: jitka@skandinavskydum.cz

Knihovny v Helsinkách

Eva Svobodová

Finsko jako stát vzniklo v prosinci 1917, před 
osamostatněním je jeho historie spjata se Švéd-
skem a Ruskem. V 60. letech 20. století začíná 
Finsko prosperovat a stává se ekonomicky sil-
ným státem. Zemědělství nahrazuje průmyslová 
výroba a služby. Oficiálními jazyky jsou finština 
a švédština.

Historie finských knihoven se začíná psát 
v 18. století. Za první veřejnou knihovnu je po-
kládán Spolek čtenářů ve městě Vaasaa v pro-
vincii Ostrobotnie. Ačkoli knihy v tomto spolku 
byly určené především pro jeho členy, mohli 
si je za úplatu půjčovat i ostatní lidé. V letech 
1860–1862 vzniklo zhruba 100 knihoven. K vý-
voji veřejných finských knihoven výrazně přispěl 
vznik veřejné čítárny v Helsinkách v roce 1871, 
která měla úzkou vazbu na Helsinskou lidovou 
knihovnu (současná Městská knihovna v Hel-
sinkách). Na přelomu 19. a 20. století už bylo 
ve Finsku asi 2 000 malých lidových knihoven. 
Více než polovina z nich měla fond větší než 200 
svazků. Za klíčovou událost lze bezesporu ozna-
čit založení Výboru lidových knihoven v roce 
1906, jehož hlavním úkolem bylo vytvoření sys-
tému distribuce státních příspěvků pro knihovny. 
Ty měly primárně sloužit na pokrytí nákladů 
knihoven. První knihovnická asociace ve Finsku 
vzniká v létě roku 1908 jako Unie knihovníků 

Finska; v roce 1910 se přejmenovala na Finskou 
knihovnickou asociaci. 

V roce 1928 vešel v platnost první finský 
zákon o knihovnách. Druhý knihovní zákon 
z roku 1961 se týkal především financování 
a kontroly financí knihoven. Dalším význam-
ným krokem bylo zavedení regionálních cen-
trálních knihoven, které plní svou funkci do-
dnes. První regionální centrální knihovnou se 
stala Městská knihovna v Joensuu. Zvláštní 
postavení získala v roce 1981 helsinská měst-
ská knihovna, která se stala Národní centrální 
veřejnou knihovnou. V roce 1998 byl schválen 
nový knihovnický zákon, který přes krácení 
státních dotací zlepšil pozici knihoven. Kon-
statoval například, že knihovnické služby musí 
zajišťovat kvalifikovaný personál a že města 
obdrží dotace pro rozvoj knihoven a pro stavbu 
a renovaci knihoven.

Síť finských knihoven tvoří tyto typy 
knihoven: městské knihovny, provinční 
knihovny (zřejmě obdoba našich knihoven 
pověřených regionálními funkcemi), Centrál-
ní knihovna v Helsinkách, Národní knihovna 
v Helsinkách, Národní repozitář knihoven, 
knihovny pro zrakově postižené a ostatní 
knihovny (univerzitní, nemocniční, výzkum-
ných ústavů a další).

V současnosti mají všechny městské knihovny 
kvalifikovaný personál. Ve finských knihovnách 
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se zaměstnanci dělí do tří skupin: knihovníci 
(vysokoškolsky vzdělaní v oboru knihovnictví), 
asistenti knihovníků (se středoškolským knihov-
nickým vzděláním) a ostatní. Podle vládního 
nařízení 1998/1078 musí mít alespoň dvě třetiny 
zaměstnanců v knihovně vysokoškolské vzdělání 
nebo vyšší odborné knihovnické vzdělání.1

V rámci studijní cesty ředitelů krajských 
knihoven jsme navštívili v týdnu od 28. 5. do 
1. 6. 2018 Národní knihovnu, několik univerzit-
ních knihoven a městské knihovny (pobočky) 
v Helsinkách.

Národní knihovna (Kansalliskirjasto, https://
www.kansalliskirjasto.fi/en/info) je součástí hel-
sinské univerzity jako její nezávislý institut. Ná-
zev Národní knihovna používá až od roku 2006. 
Jejím úkolem je sloužit celému národu a ucho-
vávat národní dědictví Finska pro další generace. 
Má bohatě zastoupenou slovanskou literaturu 
a největší sbírku rusistického fondu 19. století 
mimo území Ruska. Spravuje a rozvíjí Národní 
elektronickou knihovnu FinELib. Je financována 
ministerstvem školství. Sídlí v historické budově 
od architekta Carla Ludwiga Engela z poloviny 
19. století. 

Hlavní univerzitní knihovna (Helsingin Yli-
opiston Kirjasto, http://www.helsinki.fi/kirjasto/
fi/etusivu/) je umístěna v budově zvané Kaisa 
House, což je skvost moderní architektury z roku 
2012, kterou navrhlo architektonické studio 
Anttinen Oiva. Celá budova je jedenáctipodlaž-
ní a slouží též univerzitě. Knihovna sídlí v šesti 
podlažích. Nabízí 1 000 studijních míst, z nichž 
některá jsou zařízena nábytkem světově proslu-
lých designérů. 

Lékařská univerzitní knihovna (Terkko Me-
dical Campus Library, http://www.helsinki.fi/
kirjasto/en/library-locations/meilahti/) slouží 
jak lékařům a vědeckým pracovníkům v ob-
lasti medicíny, tak i studentům. Má výhodnou 

polohu mezi budovami lékařské fakulty a ne-
mocnicí. 

Helsinskou metropolitní oblast (HelMet) 
tvoří vedle Helsinek města Espoo, Kauniainenu 
(uvnitř oblasti Espoo) a Vantaa. Celkově tuto ob-
last obývá přes 1 mil. obyvatel.

V roce 2017 zde působilo 63 knihoven 
(a 6 bibliobusů), samotné Helsinky mají 
37 městských knihoven (poboček). V knihov-
nách metropolitní oblasti pracovalo v loň-
ském roce celkem 800 zaměstnanců, půjčilo 
se 15,7 mil. dokumentů. Fyzicky navštívilo 
knihovny 15,7 mil. lidí, online návštěv bylo 
evidováno 17,4 mil. Základní služby včetně 
registrace jsou zdarma. Knihovny poskytují 
klasické knihovnické služby, podporují čtení 
a sociální a kulturní dialog, poskytují místo 
pro učení, pro rekreační aktivity a pro pracov-
ní a občanské činnosti. Kromě knih půjčují 
tablety, deskové hry a trekingové hole. Pří-
mo v knihovně je možné využívat nahrávací 
studia, 3D tiskárny, šicí stroje, klavíry a bicí. 
Knihovny v aglomeraci pracují v jednom sys-
tému a sdílejí informace o uživatelích, vý-
půjčkách i veškerých sbírkách. Pokud si tedy 
uživatel vypůjčí jednotku v Helsinkách, může 
ji vrátit v Espoo. Spolupráce knihoven probí-
há při meziknihovní výpůjční službě, rezerva-
cích a vracení dokumentů.

Nejstarší pobočkou Městské knihovny v Hel-
sinkách, která byla založena  22. 12. 1898, je 
Töölön kirjasto. Novou budovu získala v roce 
1970 a bylo zde založeno první hudební odděle-
ní v Helsinkách. Je zajímavá i tím, že pro výuku 
čtení používá malé psy.

Žije-li jinde v Helsinkách 11 % přistěhoval-
ců, pak v jejich východní části Stoa je jich 20 %. 
Bydlí zde převážně mladí lidé, lidé s nižším 
vzděláním a s nízkými příjmy. Je to oblast s vy-
sokou nezaměstnaností a s dotovaným bydle-
ním. To vše formuje i služby Itäkeskus kirjasto. 

1) Informace do úvodu byly čerpány z: ČERNÝ, Jan. Návrh optimalizace české sítě knihoven podle finského 
modelu veřejného knihovnictví. Praha, 2010. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická 
fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Odborný konzultant Stanley Kalkus.

mailto:jitka@skandinavskydum.cz
https://www.kansalliskirjasto.fi/en/info
https://www.kansalliskirjasto.fi/en/info
http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/etusivu/
http://www.helsinki.fi/kirjasto/fi/etusivu/
http://www.helsinki.fi/kirjasto/en/library-locations/meilahti/
http://www.helsinki.fi/kirjasto/en/library-locations/meilahti/
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Knihovna má otevřeno 7 dní v týdnu. Vloni půj-
čila 706 751 dokumentů, její fond má 130 988 
svazků; každou knihu tedy půjčí průměrně 
5,4x za rok, což je z pohledu české knihovnice 
neuvěřitelné. Ovšem takovýto obrat fondu není 
v helsinských knihovnách ojedinělý, podobně 
to bylo i v jiných námi navštívených veřejných 
knihovnách. Knihovnu za rok 2017 navštívilo 
426 289 lidí. Uspořádáno pro ně bylo 406 kul-
turních akcí. 40 % čtenářů nemá jako mateřský 
jazyk finštinu nebo švédštinu, proto zde probíhá 
výuka finštiny. V knihovně pracuje  26 zaměst-
nanců.

Velmi zajímavá knihovna se nachází v ob-
chodním domě Sello na velkém předměstí. Sama 
též připomíná obchodní dům. Knihovna pořádá 
kurzy finštiny, čtenáři mají k dispozici nahrávací 
studio a 3D tiskárny. V knihovně jsou umístěny 
trenažéry, na kterých se lidé učí používat auto-
maty na jízdenky a průkazky městské hromadné 
dopravy. Knihovna působí též jako komunitní 

centrum pro mládež (velká část je z přistěhova-
leckých rodin).

Další knihovna, která sídlí v obchodním 
domě, tentokrát však v budově z konce 19. sto-
letí uvnitř Helsinek, je známá jako Kirjasto 10. 
Je už v dost špatném stavu, přesto je i pozdě ve-
čer hojně navštěvovaná. Kromě knih a tabletů si 
zde můžete půjčit deskové hry, v knihovně pak 
využít šicí stroj nebo si zde zahrát na klavír. Do 
knihovny se neinvestuje, protože se pro ni staví 
nová budova.

Veřejné knihovny v Helsinkách, které jsme 
měli možnost poznat, mají úlohu komunitních 
a vzdělávacích center. Reagují na potřeby svých 
uživatelů. Je na nich vidět, že stát ví, jak jsou dů-
ležité, a proto podporuje jejich přestavbu, změnu 
interiérů i nákup informačních technologií. Cho-
dit do knihovny je pro mladé Helsinčany tak sa-
mozřejmé jako chodit do školy.

Kontakt na autorku: eva.svobodova@svkhk.cz

Hlavní univerzitní knihovna, zdroj: HYK Národní knihovna Finska, zdroj: Anu Alaterä
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Učitelé východních Čech
proti fašismu a válce

Barbora Buřičová z Babčic

Doc. RSDr. Jaroslav Štrait, CSc., vysoko-
školský učitel, historik, vrtař Vodních zdrojů 
a také poslanec ČNR a PS PČR (1990–2002), 
zpracoval a vydal v tomto roce svým způsobem 
ojedinělou publikaci pojednávající o zapojení 
učitelů do protinacistického odboje ve východ-
ních Čechách. Autor svá bádání realizoval na 
území bývalého Východočeského kraje, tedy 
dnešního Královéhradeckého a Pardubického 
kraje a okresů Semily a Havlíčkův Brod. Při 
sběru materiálu vycestoval až do polských Po-
mořan, do města Goleniów. V tamní velké na-
cistické věznici zemřelo mnoho Čechů včetně 
učitelů. Materiály sbíral a knihu připravoval 
téměř 40 let.

Autor popisuje svá skutečná i pomyslná puto-
vání za učiteli – hrdiny protifašistického odboje. 
První kapitola se věnuje územnímu vymezení, 
druhá popisuje dějiny tzv. menšinového školství, 
neboť to byly právě menšinové školy, které jako 
první doplatily na mnichovskou dohodu. České 
rodiny byly po Mnichově z pohraničí vyhná-
ny a české školy uzavřeny. Další kapitoly po-
jednávají o českém školství v druhé republice 
(1938–1939) a následně v protektorátu Čechy 
a Morava, o židovské otázce a o učitelích skupi-
ny S 21 B. Jedna z kapitol je věnována levicově 
orientovaným učitelům v době okupace. V závě-
ru je uveden seznam 400 učitelů z okresů býva-
lého Východočeského kraje, kteří se zúčastnili 
odboje, s poznámkami o jejich odbojové orienta-
ci, případně jejich smrti v koncentračním táboře 
nebo popravě. Kniha je doplněna dobovými fo-
tografiemi učitelů, škol a žáků, ale i současnými 
fotografiemi dokumentujícími sběr materiálů 
o osudech učitelů za druhé světové války.

Publikace má ještě jednu zvláštnost: kromě pou-
žité literatury obsahuje i přehled diplomových prací, 
které se dotýkají učitelského odboje ve východních 
Čechách a byly vypracovány na katedře historie Peda-
gogické fakulty v Hradci Králové v letech 1971–1987. 
Pokud byly použity jako pramen, jsou řádně citovány. 

Knihu, kterou sám autor označuje za histo-
rickou reportáž, budete číst s těžkým srdcem 
a smutkem, přesto ji k přečtení vřele doporučuji.

Autor věnoval knihovnám ve výše zmíněných 
krajích a okresech 60 výtisků této publikace. Dě-
kujeme.

Citace:
ŠTRAIT, Jaroslav. Učitelé východních Čech 

proti fašismu a válce: (1938–1945). Turnov: 
Presstar, 2018. 147 s. ISBN 978-80-87141-49-6.
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Petr Bergmann, autor knihy
Lager Broumov/Braunau, 1915–1918

Vanda Vaníčková

Petr Bergmann je sběratel regionálních 
archiválií, žijící od roku 2000 na Broumov-
sku, a aktuálně autor knihy Lager Broumov/
Braunau, 1915–1918. V neposlední řadě je ot-
cem dvou zvídavých holčiček Ranji a Berty, které 
moc zajímalo, na co se přišla teta tatínka zeptat.

Světlo světa spatřila vaše nová kniha o brou-
movském zajateckém táboře z první světové 
války. Jste rád?

Samozřejmě, a to hlavně kvůli tomu, že mi 
i ohlasy čtenářů potvrzují, že se o táboře do doby 
vydání knížky vědělo velmi málo. Ano, místní 
tušili, že zde nějaký tábor byl, ale nebylo jasné 
jaký, a mnozí si i pletli, z jaké doby. Nicméně 
původně jsem dokončení knihy plánoval už na 
rok 2015, ke stoletému výročí vzniku tábora, ale 
materiál jsem ještě neměl dostatečně zpracovaný.

O jakém historickém materiálu mluvíme?
Jedná se o unikátní soubor fotografií, archiv-

ní informace, dobové strojopisné texty a osobní 
korespondenci zajatců. Byl ale velký problém se 
k nějakým informacím vůbec dostat. Za sto let se 
vlivem odsunu českých Němců vyměnila struk-
tura obyvatelstva, zmizela zde historická paměť. 
Po rozpadu Rakouska-Uherska navíc zůstala 
většina materiálů ve Vídni. Ze strany oficiálních 
institucí jsem také příliš nezískal. Celá práce by 
nevznikla bez pomoci přítele Reinharda Mud-
schütze, sběratele a knihovníka z Vídně.

Nyní vás spojuje stejný zájem, jak jste to ale 
zjistil, jak jste se našli?

S Reinhardem jsme proti sobě dražili album 
fotografií na aukci v Mnichově. On dražbu vy-

hrál, ale kontaktoval jsem ho a začali jsme spolu-
pracovat. Kromě fotografií mi poskytl informace, 
které na domácí půdě získal. A právě zmíněné 
fotografie byly mojí motivací pro bádání a práci – 
zobrazovaly rozsáhlost a technické vybavení za-
jateckého tábora (vodovod, kanalizace, osvětlení 
z elektrocentrály, pekárna, řemeslné dílny, ne-
mocnice a podobně). Bylo to město samo o sobě. 

Kromě zmíněného vybavení je něco, co vás při 
práci s materiály překvapilo?

O zhruba třiceti tisících vězňů, z čehož bylo 
až dva tisíce dětí, a o jejich životě v táboře toho 
víme nyní relativně dost. V táboře byli vězni 
různých národností, jako jsou například Ruso-
vé, Srbové, Italové, Rumuni, i náboženského 
vyznání, zde jmenuji pro ilustraci pravoslavné 
křesťany nebo židovské věřící. Otázkou ale zů-
stávají až čtyři stovky zemřelých strážců a je-
jich zatím nezvěstná těla. Byli pohřbeni nejspíše 
na zajateckém hřbitově, ale není k tomu známa 
žádná dokumentace. Pomoci vyřešit tuto proza-
tím neznámou by měl průzkum hrobů, které na 
pohřebišti zůstaly po exhumaci hrobů zajatců, 
která proběhla v roce 1927. Rád bych podpo-
řil nejen informovanost o zajateckém táboře, 
ale i důstojnou pietu, kterou může být změna 
statutu místa z vojenského památníku na vo-
jenský hřbitov. Veřejnou připomínkou může 
být například pietní akt na pohřebišti v sobotu 
3. 11. 2018, symbolicky v den stého výročí roz-
puštění tábora, kdy také skončila výstava foto-
grafií o zajateckém táboře. 

Dá se tedy gratulovat a říci, že je práce zdárně 
ukončena?

To určitě ne. Po tom, co knížka vyšla, se ob-
jevily nové materiály a vyvstaly nové otázky. 

DOPORUČUJEME DO VAŠICH FONDŮ

Ozývají se například lidé, jejichž předci v táboře 
pracovali. Dalším úkolem je zmapování trasy že-
lezniční vlečky, kterou byl tábor zásobován. Do 
toho se ale pustíme až na jaře při lepší přístup-
nosti terénu.

Povězte mi, je broumovský zajatecký tábor je-
diné téma, kterému se aktuálně věnujete?

Letošní rok byl pracovně hodně nabitý, šlo 
ale o samé zajímavé projekty. Věnoval jsem se 
například připomínkám významných osobností 
Sigismunda Boušky a W. W. Tomka nebo letoš-
nímu hlavnímu tématu výročí vzniku Českoslo-
venska, a to konkrétně výstavou Vývoj českého 
státu na starých mapách, která proběhla v cen-
tru Walzel v Meziměstí. V Čechách a v Polsku 
jsem organizoval putovní výstavu ke své kni-
ze Krkonoše na starých rytinách a litografiích 
a v Chile jsem pořádal dvě výstavy o Broumov-
sku pro potomky migrantů, kteří odešli do Chile 
z Broumovska v druhé polovině 19. století. Na 
příští rok připravuji již nyní knihu a výstavu 
o krkonošském malíři a grafikovi Friedrichu 
Iwanovi a výstavu o historii průmyslu a podni-
kání na Broumovsku.

Citace představené publikace: 
BERGMANN, Petr. Lager Broumov/Braunau, 

1915–1918: publikace k výročí 100 let od konce 
I. světové války, věnovaná památce zajatců za-
držovaných v letech 1915–1918 v zajateckém 

táboře rakousko‑uherské armády mezi Broumo-
vem a Martínkovicemi. 1. vydání. Petr Bergmann 
– Broumovsko Organic v nakladatelské spolu-
práci s Institutem regionální paměti, z. ú., 2018. 
119 s. ISBN 978-80-905582-4-3. 

Poznámka:
Kniha není v distribuční síti, informace a pří-

padné objednávky výtisků přímo po domluvě 
s autorem: petr.bergmann@volny.cz nebo tel.: 
777 159 352, více informací a další autorovy vy-
dané tituly lze najít na webu www.broumovsko.
org.

Kontakt na autorku rozhovoru: vandav@seznam.cz

Zcela nově a knižně vyšly pověsti
deseti obcí Novoměstska a Jaroměřska

Jiří Uhlíř

Začátkem září 2018 vydala tiskárna V&H 
Print Hlávko, s. r. o., Nové Město nad Metují 
pro svazek obcí Metuje v prvním vydání v ná-
kladu 2 500 výtisků pozoruhodnou, překrásnou 
a zajímavou knihu Pověsti obcí dolní Metuje 

– Bohuslavice, Černčice, Jasenná, Nahořany, 
Rychnovek, Říkov, Slavětín, Šestajovice, Velká 
Jesenice, Vršovka. 

Genezi knížky pro všechny generace, zejmé-
na pro děti a mládež, v úvodu objasňuje Ladi-
slav Tylš, předseda dobrovolného svazku obcí 
Metuje. Starostové a starostky těchto obcí se 

mailto:petr.bergmann@volny.cz
http://www.broumovsko.org
http://www.broumovsko.org
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před časem rozhodli vydat knížku pověstí mik-
roregionu a seznámit své spoluobčany s historií 
kraje, protože „právě pověsti a báje naši minulost 
silně odrážejí“. Iniciátorem vydání knihy je Josef 
Hlávko, starosta obce Nahořany a zároveň ředitel 
již renomované tiskárny. Pověsti obcí dolní Me-
tuje zdařile, profesionálně a čtivě převyprávěla 
erudovaná spisovatelka, literárněvědná histo-
rička, a zkušená sběratelka regionálních pověstí 
dr. Eva Koudelková, ředitelka nakladatelství Bor 
v Liberci, vysokoškolská profesorka a obezná-
mená editorka, která zároveň jako odpovědná 
redaktorka profesionálně připravila knihu k tisku 
a napsala ke knize zasvěcený doslov o typolo-
gii pověstí. O kvalitní sazbu a grafickou úpravu 
se postaral její syn Mgr. Pavel Koudelka, který 
promyšleně zalomil 23 plnobarevných ilustrací 
Petra Netíka, inženýra z Opočna, význačného 
tvůrce ilustrací a komiksů. Zde obsažená vyobra-
zení jsou podle mého soudu výstižná, realisticky 
historizující s využitím lokálních reálií a motivů 
z jednotlivých pojednávaných obcí.  

Převyprávěné pověsti o každé konkrétní obci 
v rozsahu od tří do šesti pověstí přinášejí mnoho 
poučení o místních reálných či vybájených udá-
lostech, o minulosti, o skutečných historických 
osobách či o vodnících (Vodník ve Zbytkách, 
Hastrman v Dolsku, Vodník z Řemínku, Vodník 
od Říkova, Šestajovický vodník, Vodník v Roz-
tokách), čertech (Karbaníci z Doubravice), ča-
rodějnicích, o ohnivci-žavákovi ap. Zastoupeny 
jsou zde historické i místní pověsti, například 
O hradu Veselici či historka Císařská návštěva 
v Šestajovicích, dále o černčické tvrzi, o křížích 
ad. Některé pověsti se snaží objasnit původ míst-
ních jmen, například O původu jména Jasenná. 
Další jsou pověsti o lidech, například Šprýmař 
Houser, O Šmádlovi, Láska selky z Jasenné.

Celkem 44 pověstí je v knize uspořádáno 
abecedně podle obcí. Nejvíce pověstí, po šesti, 
se týká Bohuslavic, Nahořan a Velké Jeseni-
ce, pět pověstí se váže k Jasenné, čtyři pověsti 
jsou z Černčic, Šestajovic a z Vršovky, po třech 
z Rychnovka, Říkova a Slavětína. Texty jsou 

pěkně převyprávěny, hezky se čtou a jsou dopl-
něny barevnými obrázky. 

Autorka knihu na závěr opatřila vysvětlivka-
mi, přehledem pramenů a zasvěceným výkladem 
o typologii pověstí v této zajímavé, pozoruhodné 
a hodnotné knize, která může být vhodným dár-
kem k blížícím se Vánocům. Knihu lze zakoupit 
na obecních úřadech svazku obcí Metuje. Cena 
za jeden výtisk se pohybuje kolem 75 Kč.

Závěrem lze konstatovat, že editorka 
dr. E. Koudelková otiskuje i zcela nové a objev-
né pověsti z našeho mikroregionu.

Citace:
KOUDELKOVÁ, Eva. Pověsti obcí dolní 

Metuje: Bohuslavice, Černčice, Jasenná, Naho-
řany, Rychnovek, Říkov, Slavětín, Šestajovice, 
Velká Jesenice, Vršovka. 136 s. ISBN 978-80-
905676-5-8.

Kontakt na autora: zj.uhlirovi@seznam.cz
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Mokerský receptář

Miroslava Cvejnová

V obci Mokré se 27. září konal letos již 
podruhé křest knihy. Její autorkou není ni-
kdo jiný než naše kolegyně knihovnice, žena 
mnoha dovedností Dagmar Honsnejmanová. 
Téměř 150 stran v pevné vazbě s krásnými 
ilustracemi, to je Mokerský receptář aneb 
Jak jsme jedli kdysi a jak jíme dnes. Černo-
bílé ilustrace jsou dílem žáků Dětské výtvar-
né školy Marty Pohnerové v Hradci Králové. 
Kniha obsahuje soubor asi 350 receptů na po-
krmy oblíbené obyvateli Mokrého. Receptu-
ry jsou určené spíše pro pokročilejší kuchaře, 
protože počet porcí, surovin i samotný po-

stup přípravy bývá pouze orientační. Přesto 
si ze škály nabízených receptů určitě vybere 
každý. Kdo by nechtěl ochutnat například 
v tomto regionu velmi oblíbenou polévku 
couračku. Základem je zelí, jehož pěstování 
mělo v Mokrém dlouholetou tradici. Některé 
pokrmy mají velmi tajuplné názvy: meteník, 
rožničky, brabanti nebo burátka a lákají tak 
k vyzkoušení.

Ve Společenském klubu v Mokrém se 
sešlo víc než 50 hostů. Knihu pokřtilo 
kromě autorky hned několik kmotrů. Pa-
tří mezi ně senátor JUDr. Miroslav Antl, 
ředitel Muzea a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou Mgr. Tomáš Ze-
lenka – autor průvodního slova v receptáři, 
vedoucí Vlastivědného muzea v Dobrušce 
Mgr. Vladimír Svatoň, malířka a spisova-
telka PaedDr. Marta Pohnerová a její vnuč-
ky Klára a Bára Pohnerovy. Právě paní 
Pohnerová prozradila, že ve spolupráci 
s Dášou Honsnejmanovou chystají na příští 
rok další zajímavý projekt. Jeho realizace 
proběhne v Infocentru na Eliščině nábřeží 
v Hradci Králové. 

Autorka (uprostřed) s kmotry knihy
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Týden knihoven
v republice, kraji a okrese

Kateřina Hubertová

První říjnový týden byl i letos ve zname-
ní knihoven. Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků ČR (SKIP) vyhlásil již 22. ročník 
celostátní akce na podporu knihoven. Týden 
knihoven se letos zaměřil na regionální historii, 
lokální historii neboli „lokálku“. Pracovní skupi-
na Sekce veřejných knihoven SKIP pro potřeby 
knihoven vytvořila i dva materiály, které jim 
měly s realizací celého týdne pomoci:
• Manuál knihovníka pro úspěšné přežití letoš-

ního Týdne knihoven (https://www.skipcr.cz/
akce-a-projekty/akce-skip/lokalka), 

• okruhy/formy možných témat, která se moh-
la libovolně prolínat (https://www.skipcr.cz/
akce-a-projekty/akce-skip/lokalka/okruhy-
formy-moznych-temat-abecedne-mohou-se
-prolinat).
Obecně jsou akce zaměřené na historii vní-

mány velmi pozitivně. Lidé mají zájem dozvě-
dět se o minulosti, zvláště o minulosti místa, kde 
žijí. Dějiny tak jsou velmi vděčné téma i akcí 
v knihovnách. Jde o vzpomínky, a lidé rádi vzpo-
mínají. Mnohdy stačí dát jen impuls, a to může 
být právě na knihovně. Posezení nad starými 
kronikami, fotografiemi, pohlednicemi, či výsta-
vy z nich… všichni jsme někde rodáci a pamatu-
jeme si ledacos. Stačí začít malou akcí. Na co si 
kdo troufá a jaké má možnosti.

Většina knihoven během tohoto týdne tradičně 
pozvala do svých prostor školy všech kategorií, 
byly vyhlašovány čtenářské amnestie, konaly se 
burzy knih a registrace do knihoven byla zdarma. 
Logicky nejčastějším tématem všech aktivit bylo 
100. výročí založení naší republiky. Pořádaly se 
přednášky o místních rodácích (např. Černilov, 
Červený Kostelec, Náchod), s místními rodáky 

Soutěž pro děti První republika v KMHK

Součástí křtu byl také prodej nové knihy 
a dalších titulů i upomínkových předmětů. Se-
tkání v Mokrém bylo jako vždy velmi srdečné, 
milé a pohodové. K dobré náladě přispěla i hra 
na housle v podání Kláry Michlové. Výborné 
domácí občerstvení, připravené místními ženami 
dle receptů z receptáře, bylo chutným zakonče-
ním slunného dne.

Citace:
HONSNEJMANOVÁ, Dagmar. Mokerský 

receptář aneb Jak jsme jedli kdysi a jak jíme 
dnes. Hradec Králové: Dukase, 2018. 143 s. 
ISBN 978-80-905550-9-9. 

Kontakt na autorku: vsknihovna@mestodobruska.cz
Web knihovny: http://knihovna.obecmokre.cz/
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(např. Hronov, Chlumec nad Cidlinou, Hořice, 
Třebechovice pod Orebem, Trutnov) a o historii 
(např. Pecka, Hradec Králové, Sobotka, Týniš-
tě nad Orlicí, Úpice). Probíhaly výstavy ke 100 
letům republiky (např. Předměřice nad Labem, 
Roudnice, Černilov, Dobřenice, Nové Město nad 
Metují, Olešnice v Orlických horách, Třebecho-
vice pod Orebem, Týniště nad Orlicí) a procház-
ky po místních zajímavostech (např. Smidary, 
Chlumec nad Cidlinou, Černilov). Návštěvníci 
knihoven si mohli poměřovat své znalosti o prv-
ní republice (např. Hradec Králové, Malé Sva-
toňovice, Hronov, Miletín, Týniště nad Orlicí). 
Též měli příležitost zhlédnout dobovou módní 
přehlídku (Jičín) a posedět nad kronikami (např. 
Olešnice v Orlických horách, Pecka).

Knihovnice Hana Horáková ze Středisko-
vé knihovny ve Smidarech k Týdnu knihoven 
uvedla: „Nevím, jestli to, co jsme dělali k Týdnu 
knihoven u nás, je zajímavé. Když jsem si přečet-
la motto, byla jsem dost zvadlá. Co s tím u nás 
udělat? Zoufale jsem prohledávala různé dostup-
né materiály, až jsem narazila na svoji sbírku 
výstřižků z novin. A přišel nápad. Jsem v místní 
knihovně už skoro 25 let a postupně si zakládám 
články o Smidarech a okolí z novin a časopisů. 
Udělám výstavku, přidám kopie obrázků míst-
ních památek a děti mohou přijít. Aby to nebyla 
nuda, budeme vymýšlet pohádkové postavy, kte-
ré by tam mohly bydlet. Děti vymýšlely strašidla 
a zabydlovaly je ve skutečných smidarských lo-
kalitách, vyprávěly o nich, kreslily je… a přitom 

krásně a samostatně mluvily. A podařený byl 
i konec akce u nás. Výstavku jsem pak dala za 
dveře, aby ji viděli i ostatní. No a moje úžasné 
dokumenty tam nakonec zbyly pouze dva... Dou-
fám, že si je někdo na dalších 25 let založil někde 
ve své sbírce a k něčemu je ještě někdy použije.“

V knihovnách se opravdu děly věci! Zdá se, 
že letošní Týden knihoven si užili jak knihovníci, 
tak i čtenáři. Nicméně na závěr uveďme ještě ně-
kolik faktů a z nich plynoucí myšlenku. 

Do Týdne knihoven se letos svými aktivitami 
zaregistrovalo cca 300 knihoven, pouhá desetina 
z toho byla z Královéhradeckého kraje. Při přípra-
vě tohoto příspěvku bylo ale zjištěno, že akce pro-
bíhaly ve většině profesionalizovaných a mnoha 
neprofesionalizovaných knihovnách v kraji. Tyto 
knihovny se pouze z nějakého důvodu neregistro-
valy, a nedostaly se tedy do žádných oficiálních 
součtů. Je známo, že knihovníci mají ze všeho 
nejméně rádi vyplňování statistik a jakýchkoliv 
tabulek. Ovšem škodí si tak sami sobě. A škodí 
těm knihovnám, které tu chvíli času registraci vě-
novaly. Knihovny by obecně potřebovaly silnější 
financování a to musí být podpořeno i čísly a vý-
sledky. A zrovna v tomto případě, kdy se navíc 
jedná o akci celorepublikovou a s dlouhou tradicí, 
je zvlášť škoda, když se nevytěží dobré výsledky 
k argumentaci. Knihovny pracují, dělají podaře-
né akce, ale ví o tom jen nejbližší okruh. Kdy se 
i knihovny naučí prodávat svou práci?

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz 

Výstava Černilov a okolí v době vzniku republiky Výstava k výročí republiky v Třebechovicích p. O.

https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/lokalka
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/lokalka
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/lokalka/okruhy-formy-moznych-temat-abecedne-mohou-se-prolinat
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/lokalka/okruhy-formy-moznych-temat-abecedne-mohou-se-prolinat
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/lokalka/okruhy-formy-moznych-temat-abecedne-mohou-se-prolinat
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/lokalka/okruhy-formy-moznych-temat-abecedne-mohou-se-prolinat
mailto:vsknihovna@mestodobruska.cz
mailto:hubertova@knihovnahk.cz


48 U NÁS • ZIMA 2018 U NÁS • ZIMA 2018 49

Z KNIHOVNICKÝCH ORGANIZACÍ

Studijní cesta SDRUK
po saských knihovnách

Markéta Koubová

V dubnu tohoto roku jsem se společně s dal-
šími kolegy knihovníky zúčastnila studijní cesty 
po saských knihovnách, kterou pořádalo Sdruže-
ní knihoven ČR. Zájezd proběhl ve dnech 25.–27. 
dubna a za tuto dobu jsme navštívili celkem 
sedm knihoven ve čtyřech městech. 

Drážďany
První den jsme navštívili krásné město Dráž-

ďany, kde na nás čekaly dvě knihovny. Tou první 
byla Saská zemská knihovna – Státní a uni-
verzitní knihovna (Sächsische Landesbiblio-
thek – Staats- und Universitätsbibliothek, SLUB 
Dresden), která je jednou z největších knihoven 
v Německu. Vznikla sloučením zemské a univer-
zitní knihovny a v roce 2002 byla přestěhována 
do nové, moderní budovy. Dva stejně velké ka-
menné kvádry plní funkci skladů, studovny a čí-
tárny jsou umístěny v podzemí. Uživatelům je 
k dispozici přibližně 8,5 milionu titulů, ve vol-
ném výběru se však nachází pouze 10 % fondu. 
Jednou z největších zajímavostí je Mayský ko-
dex, který je v této knihovně uložen.  

Další knihovnou, do které jsme se v Drážďa-
nech podívali, byla Městská knihovna (Städtis-
che Bibliotheken – Zentralbibliothek Dresden). 
Tato knihovna sídlí v kulturním paláci, kde se 
o prostor dělí s Drážďanskou filharmonií. Zatím-
co knihovna je umístěna v obvodních prostorách, 
filharmonie sídlí uprostřed budovy. Knihovna 
má celkem 20 poboček v jednotlivých městských 
částech.

Lipsko
Druhý den jsme se vypravili do Lipska, metro-

pole německé spolkové země Sasko, která je pova-
žována za centrum obchodu, kultury i vzdělanosti. 
Jako první jsme navštívili Univerzitní knihovnu 
Bibliotheca Albertina (Universitätsbibliothek 
Leipzig: Bibliotheca Albertina), která sídlí v krás-
né historické budově. V 17. století zde knihovník 
Christian Gottlieb Jöcher sepsal první katalog 
tištěných knih. Instituce se skládá z 16 poboček. 
Knihovna také vlastní velké množství vzácných 
starých tisků a středověkých rukopisů. V knihovně 
jsou jak výpůjčky, tak i vracení knih plně automati-
zované, a protože studenti zde tráví opravdu hodně 
času, je pro ně knihovna otevřena nepřetržitě. 

Juridicum Městská knihovna v Lipsku
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Druhou knihovnou navštívenou v Lipsku byla 
Městská knihovna (Leipziger Stadtbibliothek). 
Sídlí v historické budově ze 17. století, a to od 
roku 1991. Skládá se z ústřední budovy, 15 po-
boček a bibliobusu. Interiér tvoří krásný nábytek 
vytvořený pro potřeby knihovny na míru a jed-
notlivá oddělení jsou barevně odlišena. V příze-
mí se nachází oblíbená dětská knihovna, v 1. a 2. 
patře zase odborná literatura, beletrie a knihovna 
pro mládež. Ve 3. patře sídlí hudební knihovna, 
která je jednou z největších v Německu. Součástí 
knihovny je také krásný koncertní sál. 

Naše další cesta vedla do Německé národní 
knihovny (Deutsche Nationalbibliothek). Hlav-
ní sídlo této knihovny je ve Frankfurtu nad Mo-
hanem, druhá pobočka je zde, v Lipsku, kam 
se v roce 2010 přestěhoval také Hudební archiv 
z Berlína. Knihovna v Lipsku se zaměřuje na 
archivaci – sídlí v ní Německé muzeum knih 
a písma. Je jí svěřen úkol sbírat, trvale archivo-
vat, bibliograficky klasifikovat a zpřístupňovat 
veřejnosti všechny německé publikace, publika-
ce v německém jazyce od roku 1913, zahraniční 
publikace o Německu, překlady německých děl 
a díla německých autorů, která vznikla v zahrani-
čí mezi léty 1933 a 1945.

Halle a Chemnitz
Třetí a zároveň poslední den naší studijní 

cesty patřil dvěma knihovnám ve dvou městech 
– Halle a Chemnitz. Jako první jsme navštívili 

Univerzitní a státní knihovnu Sasko-Anhalt-
sko ve městě Halle (Universitäts- und Landes-
bibliothek Sachsen-Anhalt Halle), konkrétně 
její pobočku sídlící vedle Právnické fakulty 
Univerzity Martina Luthera Kinga, která se na-
zývá Juridicum. Knihovna nabízí studentům 
práv přes 300 studijních míst, zvlášť jsou vy-
hrazena studijní místa pro studenty doktorského 
studijního programu.

Z Halle jsme se autobusem přesunuli do 
140 km vzdáleného města Chemnitz, které je 
třetím největším městem Svobodného státu Sas-
ko. Zde jsme navštívili Městskou knihovnu 
(Zentralbibliothek im Kulturbetrieb DAStietz 
Chemnitz). Město Chemnitz má 39 městských 
částí s přibližně 250 000 obyvateli, v nichž má 
knihovna další 4 pobočky a 15 bibliobusů. Za-
jímavostí je, že bestsellery a novinky se půjčují 
za poplatek 2 eura, a to pouze na 14 dní, čímž se 
docílí větší cirkulace žádaných knih.

Celá studijní cesta byla nabitá informacemi 
a zajímavostmi, především mě v německých 
knihovnách zaujala plná automatizace, kdy je 
vše včetně vracení, půjčování a placení poplatků 
možné provádět přes příslušné přístroje. Němec-
ko, a především Sasko je krásná země a jsem vel-
mi ráda, že jsem mohla být součástí této studijní 
cesty. 

Kontakt na autorku: marketa.koubova@svkhk.cz

Saská zemská knihovna - Státní a univerzitní knihovna Univerzitní knihovna Bibliotheca Albertina
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Komenského Janua a Koniášův Klíč
ve fondu Biskupské knihovny v Hradci Králové

Martina Opršalová Dašková

Slavnou latinskou jazykovědu Jana Amose 
Komenského (1592–1670) s názvem Janua lin-
guarum reserata, tj. „Brána jazyků otevřená“, 
jistě není potřeba nějak zdlouhavě představovat. 
Poprvé byla vydána v roce 1631, o dva roky 
později následovala česká verze. Komenský se 
zde pokoušel najít jiný způsob výuky latiny. Ze 
svého mládí si totiž pamatoval nezáživné a málo 
efektivní memorování latinských slovíček, snažil 
se tedy najít zajímavější způsob, jak se učit. Vý-
sledkem měl být rychlejší postup žáků k dalším 
poznatkům z filosofie, teologie, medicíny a práv, 
které byly dosažitelné právě jen v latině. Jedno-
duše řečeno, chtěl docílit lepší a rychlejší přípra-
vy na univerzitní studium. Komenský pojal svou 
jazykovědu jako tematickou a věcnou učebnici, 
která encyklopedicky popisovala svět. Nejprve 
vybral osm tisíc slov a z těch následně vytvořil ti-
síc vět tak, aby studentům umožnil postupovat od 
jednoduššího ke složitějšímu. Řečeno dnešním 
slovníkem, Janua se ve své době stala bestselle-
rem, byla přeložena do všech západoevropských 
jazyků a stále znovu vydávána.1 V této knize však 
nejde jen o jazyk, ale i o poznání jako takové, 
nejprve v rodné řeči a poté utvrzované latinským 
rozborem. Janua měla naučit mladého člověka 
tomu, co potřeboval, měla též umět vyjadřovat 
myšlenky člověka 17. století. Úspěchem kni-
hy byl Komenský sám překvapen; jak ve svých 

dopisech píše, měl na mysli pouze prospěch své 
vlasti prostřednictvím lepší výuky ve školách.2 
Přestože obě verze, latinská a česká, byly určeny 
pro české školy a patrně vznikaly paralelně, ta 
česká se dočkala pouhého jednoho vydání a dnes 
víme jen o dvou dochovaných exemplářích. Po-
slední věta Jana Amose Komenského v této verzi 
zní: „Mějž se zatím, čtenáři milý, dobře.“3 Latin-
ský exemplář jazykovědy ve fondu Biskupské 
knihovny pochází ze sbírek hradeckého biskupa 
Tadeáše Marii Trauttmansdorffa (1761–1819). 
Na titulním listu nacházíme datum vydání k roku 
1676 a také portrét Jana Amose Komenského. 
Vazba je pouze papírová s koženým přebalem. 

Jestliže je Komenského jazykověda známá 
i mezi širšími vrstvami obyvatelstva, ještě více 
to platí o další knize nacházející se ve fondu Bis-
kupské knihovny. Jedná se o Clavis Haeresim 
claudens & aperiens, tj. „Klíč kacířské bludy 
k rozeznání otevírající a k vykořenění zamyka-
jící“. Jeho autor Antonín Koniáš (1691–1760) 
působil v letech 1725 až 1733 v královéhradecké 
diecézi. Z této doby též pochází jeho pověst za-
vilého hubitele českých evangelických knih, na 
jejímž rozšíření se později podílel Alois Jirásek, 
nebo řada historek z misijní praxe, například 
kterak jej zarytí kacíři zavřeli do prasečího chlív-
ku.4 Koniáš pochopitelně nebyl jediný misionář 
v kraji, ale z důvodu své horlivosti byl patrně nej-
známější. Často pořádal pálení knih na náměstích 
za zpěvu katolických písní. Podle nekrologu ne-
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chal spálit třicet tisíc knih, podle svého prvního 
životopisce dokonce šedesát tisíc. Tato čísla 
jsou velmi pravděpodobně přehnaná. První údaj 
nejspíše označuje množství knih zabavených 
a opravených, nikoli zničených. Mnohé knihy 
Koniáš totiž pouze „opravil“ vytržením stránky 
či začerněním nevyhovujícího textu. V roce 1728 

Koniáš požádal králo-
véhradeckou biskup-
skou konsistoř o po-
volení vydat seznam 
kacířských knih a již 
o rok později jej také 
vydal. Klíč byl vůbec 
první český seznam 
tzv. prohibit, jinde 
v Evropě byly podob-
né seznamy vydány 
již v 16. století. Měla 
to být příručka usnad-
ňující duchovním lepší 
orientaci v závadných 

knihách. Koniáš totiž 
věděl, že mnozí z fa-
rářů z neznalosti pone-
chávají farníkům mno-
hé předbělohorské kni-
hy, bible či kancionály. 
V Klíči se mnohdy 
nachází zdůvodnění 
škodlivosti dané kni-
hy, často autor uvádí 
konkrétní místo, které 
je potřeba vytrhnout či 
začernit. Druhé, roz-
šířené vydání Klíče 
obsahovalo další čes-
ké tzv. kacířské tisky, 
které doplnil Koniáš 
na základě své boha-
té misionářské praxe. 

Kromě toho napsal několik dalších knih, pořizo-
val rukopisné seznamy evangelických knih, v ko-
respondenci s vrchností upozorňoval na praktiky 
nekatolíků, kam skrývají knihy apod.5 Exemplář 
nacházející se v Biskupské knihovně byl vydán 
v Hradci Králové v roce 1749 u nakladatele Jana 
Klimenta Tybelliho a původně pochází též ze 
sbírek biskupa Tadeáše Marii Trauttmansdorffa. 
Kniha má hnědou celokoženou vazbu se zdobný-
mi vlysy. 

Obě knihy je možno vidět pouze při obzvláš-
tě odůvodněných badatelských návštěvách a po 
dohodě se sekretariátem biskupa. Další možnost 
vidět tyto zajímavé a také velmi cenné exem-
pláře nastává pouze při zřídkavých výstavách, 
doprovázejících různá výročí či další slavnostní 
příležitosti královéhradecké diecéze či biskup-
ství. 

Kontakt na autorku: martina.daskova@seznam.cz  
Více o knihovně: http://www.bihk.cz/pastorace/
biskupska-knihovna

Komenského Brána jazyků otevřená

Koniášův Klíč

1) KOMENSKÝ, Jan Amos. Dvéře jazyků odevřené. Praha: Paseka, 2003. 115 s. ISBN 80-7185-613-4.
2) ČAPEK, Emanuel. Jan Amos Komenský: stručný životopis. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1957. 

113 s.
3) KOMENSKÝ, Jan Amos, Dvéře jazyků odevřené. Praha: Paseka, 2003. 115 s. ISBN 80-7185-613-4.
4) SVATOŠ, Martin. Zde byly jeho Indie. Jezuitské misie v českých zemích a P. Antonín Koniáš. 

VALENTOVÁ, Kateřina, Miloš SLÁDEK a Martin SVATOŠ. Krátké věčného spasení upamatování: 
k životu a době jezuity Antonína Koniáše. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2013, s. 17-39. ISBN 
978-80-85778-91-5.

5) SVATOŠ, Martin. Poslední Kristův pohled na kříži aneb Koniášův pohled na knihy. VALENTOVÁ, 
Kateřina, Miloš SLÁDEK a Martin SVATOŠ. Krátké věčného spasení upamatování: k životu a době jezuity 
Antonína Koniáše. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2013, s. 67-90. ISBN 978-80-85778-91-5.

mailto:martina.daskova@seznam.cz 
http://www.bihk.cz/pastorace/biskupska-knihovna
http://www.bihk.cz/pastorace/biskupska-knihovna
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Hlavní zásluhu mají knihovnice – seznamte se 
s knihovnicemi Královéhradeckého kraje za rok 2018

KDO JE

Eva Semrádová

Oceňování knihovnické práce, kterou provází 
osobní zaujetí, vytrvalost a úspěch u čtenářů, se 
stalo již tradicí. V Královéhradeckém kraji byli 
první nositelé titulu knihovnice/knihovník roku 
vyhlášeni na slavnostním knihovnickém večeru 
v Hradci Králové před deseti lety. Letos přiby-
lo k několika desítkám vyznamenaných dalších 
osm žen zaujatých knihovnictvím a s nimi i osm 
knihoven, kterým věnují své síly. Máme možnost 
se seznámit s příběhy knihoven v nejmenších 
obcích, kde má knihovnice zásluhu na tom, že 
knihovna vůbec existuje a žije, ale také se nechat 
pozvat do desetitisícového města, kde se knihov-
na vedená kreativní ředitelkou stala oceňovanou 
součástí městské kultury.

Knihovnice malé veřejné knihovny roku 2018

Ludmila Košťálová
Místní knihovna Dlouhé Dvory, okres Hradec 
Králové

Dlouhé Dvory patří se svými 111 obyvateli 
mezi nejmenší obce v kraji. Tato vesnice spadá 
pod obec Střezetice. Obec Střezetice tak spravu-
je na svém území dvě knihovny, jejichž činnost 
podporuje i finančním příspěvkem na nákup vý-
měnných fondů. Zájem obce o zachování a roz-
voj knihovny v Dlouhých Dvorech dokazují 
i úvahy o budoucí modernizaci knihovních pro-
stor. Knihovna je otevřena 2 hodiny týdně a kro-
mě půjčování literatury bývala vždy místem, kde 
se scházela přátelská společnost. 

Paní Ludmila Košťálová získala ocenění za 
dlouholetou knihovnickou práci. Do knihovny 
v Dlouhých Dvorech nastoupila v roce 1966, 
a tak knížkám a čtenářům slouží rekordních 

52 let. Udělení titulu knihovnice roku je poděko-
váním za obětavou práci a věrnost knihovnictví.

RNDr. Věra Černá
Místní knihovna Brada-Rybníček, okres Jičín

Obec Brada-Rybníček má jen 147 obyvatel 
a nachází se téměř na předměstí Jičína. Knihovna, 
umístěná v budově obecního úřadu, nás přivítá mo-
derním interiérem. Základ knihovního fondu tvoří 
rozsáhlý knižní dar manželů Černých, ke kterému 
postupně přibývají nové tituly z vlastního nákupu 
obce i z výměnných fondů v rámci regionálních 
služeb jičínské knihovny. V nabídce nechybí ani 
několik časopisů a deskové hry. Pro veřejnost se 
otevírá 1x týdně a mimo tuto dobu je dostupnost 
knihovny podpořena kvalitní webovou stránkou 
http://www.knihovnabrada.webk.cz/. Web zpří-
stupňuje elektronické služby knihovny a je paní 
knihovnicí veden i jako zpravodaj o kultuře a tra-
dicích regionu. Knihovna se pravidelně podílí na 
kulturních programech v obci, například spoluorga-
nizuje dětský den, v jejích prostorách se konají vý-
stavy výtvarných děl. To vše jednoznačně dokládá, 
že představitelé obce jednali správně, když kulturní 
život obce podpořili založením knihovny.

Paní Věra Černá je svým vzděláním doktorka 
farmacie a během profesního života se věnova-
la tomuto oboru, včetně publikační činnosti pro 
odbornou zdravotnickou veřejnost. Je ale také 
již 8 let knihovnicí v obci Brada-Rybníček. Paní 
Černá má osobní zásluhu na založení knihovny 
a je vidět, že v knihovnictví a realizaci kulturních 
akcí našla dlouhodobý zájem. 

Ing. Dana Malá
Místní knihovna Prachov, okres Jičín

Vesnička Prachov s 90 obyvateli se nachází 
téměř u vstupu do Prachovských skal. Do činnos-

ti prachovské knihovny se promítá typický rušný 
provoz v letní sezóně, spojený s velkou návštěv-
ností turistů a příjezdem obyvatel chalup, a na 
druhé straně mimo sezónu klid a málo obyvatel. 
S podporou obce získala knihovna v minulém 
roce nové technické vybavení, knihy jsou dopl-
ňovány v rámci regionálních funkcí z jičínské 
knihovny. 

Paní Dana Malá je knihovnicí v Prachově od 
roku 1990 a v době, kdy vykonávala funkci sta-
rostky obce Holín, se starala i o knihovnu v Ho-
líně. Paní Malá píše obecní kroniku a aktivně se 
podílí na organizování společenských a sportov-
ních akcí v Prachově, vede cvičení pro ženy a je 
členkou skupiny pořádající regionální turistiku 
v žánrových kostýmech. K těmto akcím připra-
vuje bibliografické letáky, v knihovně pořádá 
cestopisné přednášky. Starší obyvatelé Prachova 
oceňují nabídku donáškové služby. Knihovna je 
přívětivá i k dětem, které tvoří téměř polovinu 
návštěvníků.

Milena Archlebová
Obecní knihovna v Bohuslavicích nad Metují, 
okres Náchod

Bohuslavice nad Metují jsou větší obec, kde 
žije více než 1 000 obyvatel. Společenský život 
obce je podpořen činností většího počtu spolků, 
v obci je základní škola a v její budově se nachá-
zí i obecní knihovna. Knihovna má k dispozici 
malý prostor a starší vybavení, činnost je zalo-
žena na výpůjční službě. Nové knihy a časopisy 
jsou doplňovány z vlastního nákupu obce, rozvoj 
služeb je podporován ze střediskové knihovny 
v Novém Městě nad Metují. 

Paní Milena Archlebová získala ocenění za 
dlouholeté působení v knihovně. O knihovnu 
v Bohuslavicích nad Metují se stará od 90. let, 
ale celkem má za sebou 33 let knihovnické práce. 
Její život je s  knihovnou spojen od mládí, kni-
hovníkem byl už její otec, a v letech 1958–1966 
se sama podílela na půjčování knih. Paní knihov-
nice má k této práci osobní vztah, ke čtenářům 
přistupuje s individuální péčí, zajišťuje mezi-

knihovní výpůjční službu i donášku knih domů. 
Je zásluhou paní Archlebové, že čtenáři najdou 
v knihovně pohodu a příjemnou atmosféru.

Irena Šklíbová
Městská knihovna Solnice, okres Rychnov 
nad Kněžnou

Solnice je město s více než 2 200 obyvateli; 
tomu odpovídá i počet kulturních a školských 
institucí. Knihovna je umístěna v budově měst-
ského úřadu, má bezbariérový přístup, interiér je 
přizpůsoben častým návštěvám dětí z mateřské 
i základní školy. Knihovna nemá vlastní přírůst-
ky, využívá výměnné fondy z Městské knihovny 
Rychnov nad Kněžnou a otevřeno má 3 hodiny 
týdně.

Paní Irena Šklíbová převzala před 4 lety sol-
nickou knihovnu jako nefungující. Za podpory 
zřizovatele se jí podařilo obnovit provoz, osob-
ně se podílela na vytvoření prostoru pro čtenáře, 
v letošním roce připravuje pro knihovnu webo-
vou stránku. Do činnosti knihovny postupně při-
byla pravidelná spolupráce se školou a kulturní 
akce, například beseda se spisovatelkou Petrou 
Braunovou, promítání o historii Solnice, předvá-
noční setkání v knihovně. Paní knihovnice pravi-
delně přispívá do městského zpravodaje a propa-
guje dění v knihovně.

Bc. Eva Fejtová
Obecní knihovna Dolní Kalná, okres Trutnov

Dolní Kalná je podhorská obec s 680 obyva-
teli, knihovna se nachází v budově obecního úřa-
du v centru. Novinky do knihovních fondů jsou 
nakupovány z příspěvku zřizovatele a dodávány 
v rámci regionálních funkcí z pověřené knihovny 
v Trutnově. Knihovna má otevřeno 1 hodinu týd-
ně, ale i mimo tuto dobu je k dispozici aktuální 
webová stránka s online katalogem, http://dolni-
kalna.cz/obecni-knihovna/os-1014/p1=2130.

Paní Eva Fejtová zahájila svou práci v knihov-
ně před 10 lety a za dobu jejího působení se 
počet zapsaných čtenářů více než zdvojnásobil. 
Spolupracuje s mateřskou i základní školou, se 

KDO JE

http://www.knihovnabrada.webk.cz/
http://dolnikalna.cz/obecni-knihovna/os-1014/p1=2130
http://dolnikalna.cz/obecni-knihovna/os-1014/p1=2130
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skautským oddílem. Nejoblíbenější akcí je Noc 
s Andersenem s přespáváním v knihovně. Paní 
Fejtová založila svoji knihovnickou práci na 
osobním přístupu ke každému čtenáři, nabízí 
meziknihovní výpůjční službu i náměty k četbě 
a doporučení k nově doplněným knihám.

Knihovnice veřejné knihovny roku 2018

Stanislava Benešová
Městská knihovna Nová Paka, okres Jičín

Město Nová Paka má v současnosti 9 000 
obyvatel, knihovna se nachází v blízkosti histo-
rického centra, v klidné a dobře dostupné lokalitě. 
Její přízemní budova sousedí s paměťovými insti-
tucemi Klenotnicí drahých kamenů a Suchardo-
vým domem. Ke knihovně také patří sídlištní po-
bočka. Ročně přichází do knihovny téměř 20 000 
návštěvníků a dalších 17 000 návštěv je regist-
rováno u elektronických služeb. Knihovna ročně 
uspořádá více než 200 kulturních pořadů včetně 
spoluúčasti na akcích celoměstského charakte-
ru, jako jsou například masopustní obchůzka, 
Broučci v adventu nebo akce s názvem Časostroj 
neboli Toulky historickou Pakou. Video shrnují-
cí kulturní dění v Městské knihovně v Nové Pace 
v roce 2017 je dostupné na: https://www.youtube.
com/watch?v=DHkpl6OuAU8&feature=youtu.
be.

Paní Stanislava Benešová je knihovnicí více 
než 40 let, první léta praxe po ukončení knihovnic-
ké školy získala v Praze v odborných knihovnách 
a pak po přestěhování do Nové Paky nastoupila 
do městské knihovny. Roku 1995 byla jmenová-
na ředitelkou této knihovny. Od té doby zavedla 
do knihovny řadu nových projektů. Tradiční jsou 
projekty pro mládež související s propagací čte-
nářství, od pasování prvňáčků až po nejaktuálnější 
Bookstart – S knížkou do života. V knihovně se 
svými spolupracovníky organizuje semináře o li-
teratuře, virtuální univerzitu třetího věku, akce 
podporující studentské divadlo. Paní Benešová je 
aktivní členkou Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků a certifikovanou trenérkou paměti. 

Často publikuje v regionálním tisku a zasloužila 
se o vydání několika titulů o historii Nové Paky, 
účastnila se přípravy celostátních metodických 
příruček s knihovnickou tematikou. Paní kolegy-
ně Benešová je osobností novopackého kulturního 
života a po několika desítkách let v knihovnické 
praxi je stále plná nových nápadů. 

Věra Bouzková
Městská knihovna Týniště nad Orlicí, okres 
Rychnov nad Kněžnou

Týniště nad Orlicí je město s 6 000 obyvate-
li. Městská knihovna se sice nachází v okrajo-
vé čtvrti na sídlišti, ale prostory má dostatečně 
velké a vhodně vybavené. Knihovna se zamě-
řuje na výpůjční služby, má pestrou nabídku 
periodik a novinek literatury. Týnišťská knihov-
na plní funkci střediska pro vesnické knihovny 
v okolí města.

Paní Věra Bouzková vykonává knihovnickou 
profesi již více než 20 let a většinu této doby 
věnovala čtenářům v Týništi nad Orlicí. V sou-
časnosti vede půjčovnu pro dospělé a organizuje 
kulturní a vzdělávací akce, výstavy, botanické 
vycházky, programy v Týdnu knihoven, vede 
dámský klub. S výsledky její publikační činnosti 
se setkáme na webu knihovny i v městském zpra-
vodaji. Pro mnohé návštěvníky oddělení pro do-
spělé je jejich „osobní knihovnicí“, čili důležitou 
rádkyní i společnicí při výběru četby. 

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

Společná fotografie ze slavnostního večera

KDO JE

Do čísla přispěli:
Jaroslav Balcar – Obecní knihovna Čistěves, Vendula Bednářová – Městská knihovna v Praze, 
Bc. Vladimíra Buchtová – SVK v Hradci Králové, Barbora Buřičová z Babčič – nezávislá autorka, 
Miroslava Cvejnová – Městská knihovna Dobruška, Mgr. Martina Opršalová Dašková – SVK 
v Hradci Králové, Gabriela Dvořáková – Obecní knihovna Běleč, Mgr. Bohdana Hladíková – SVK 
v Hradci Králové, Mgr. Hana Hornychová – SVK v Hradci Králové, Bc. Kateřina Hubertová – 
SKIP 08 Východní Čechy a Knihovna města Hradce Králové, Jana Lacina Jenková – Městská 
knihovna Broumov, Mgr. Jitka Jindřišková – Skandinávský dům, Mgr. Pavlína Kolínová – PS 
Priority 6 Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017–2020, Markéta Koubová – SVK v Hradci 
Králové, Mgr. Sabina Kubizňáková – Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem, Jarosla-
va Martinová – Městská knihovna Vamberk, Ing. Tereza Otčenášková, BA – Univerzita Hradec 
Králové, Bc. Eva Semrádová – SVK v Hradci Králové, Mgr. Andrea Součková – SVK v Hradci 
Králové, Mgr. Marta Staníková – KDK SKIP 08 Východní Čechy a Městská knihovna Slavoj Dvůr 
Králové nad Labem, Mgr. Eva Svobodová – SVK v Hradci Králové a SDRUK ČR, Bc. Magdaléna 
Šrůtová – Městská knihovna Sobotka, Jitka Švihová - Česká zemědělská univerzita, PhDr. Jiří 
Uhlíř – Jaroměř, Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Bc. Adéla 
Vlachová – Městská knihovna Náchod.

X let v X – oslavy výročí SVK HK

https://www.youtube.com/watch?v=DHkpl6OuAU8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DHkpl6OuAU8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DHkpl6OuAU8&feature=youtu.be
mailto:eva.semradova@svkhk.cz


Motto kampaně roku 2019:
„Vzdělávejme společně“

Akce knihoven pro veřejnost:

 1.–31. 3. Březen – měsíc čtenářů
 29. 3. Noc s Andersenem
 30. 9.–6. 10. Týden knihoven
 30. 11. Den pro dětskou knihu

Dny, které stojí za to připomenout:

 14. 2. Mezinárodní den darování knih
 2. 4. Mezinárodní den dětské knihy
 23. 4. Světový den knihy a autorských práv
 5. 6. Den rozvoje a vzdělávání dospělých
 1. 10. Mezinárodní den seniorů

Knihovnické akce pro Královéhradecký kraj:

 1. 2.  Redakční rada zpravodaje U nás
 14. 3.  Porada ředitelek pověřených knihoven, 
  vychází jarní číslo zpravodaje U nás
 19. 3. Valná hromada SKIP 08 Východní Čechy 
 25. 4. Redakční rada zpravodaje U nás
 6. 6. Porada metodiček pověřených knihoven, 
  vychází letní číslo zpravodaje U nás
 16. 8 Redakční rada zpravodaje U nás
 19. 9. Porada ředitelek pověřených knihoven, 
  vychází podzimní číslo zpravodaje U nás
 16. 10. Vyhlášení knihovnice/knihovníka Královéhradeckého kraje roku …
 25. 10. Redakční rada zpravodaje U nás
 19. 11. Královéhradecká knihovnická konference
 5. 12. Porada metodiček pověřených knihoven, 
  vychází zimní číslo zpravodaje U nás 

 Další informace: https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Vzdelavani.aspx

Celostátní knihovnické akce:

 19.–30. 3. Současnost literatury pro děti a mládež 2019
 10.–11. 4. OKnA (O Knihovnických Aktivitách), Český Těšín
 9.–12. 5. Svět knihy, Praha
 13.–14. 6. Valná hromada SKIP a konference Architektura knihoven, Praha
 10.–12. 9. Knihovnická dílna v Jičíně
 12.–14. 9. Co venkovské knihovny umějí a mohou, Křtiny
 12.–13. 11. Lokální historie, Hradec Králové
 3.–4. 12. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, Praha

 Další informace: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/
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