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Editorial na rozloučenou aneb 
Zpravodaj U nás v další etapě

Andrea Součková

Milé čtenářky, milí čtenáři, 
když jsem v roce 2014 napsala svůj první edi-

torial v rámci rubriky Na slovíčko, nazvala jsem 
ho „Začínám a je mi ouvej“. Tehdy jsem neměla 
ještě ani tušení, jak příznačný titulek jsem zvolila. 
Jako čerstvý absolvent vysoké školy jsem vítala 
jakoukoli možnost získat praxi v oboru. Příleži-
tost k nasbírání prvních zkušeností se naskytla až 
ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králo-
vé. I když mi byl nabídnut nejprve pouze záskok 
(a ne stálý pracovní poměr), neváhala jsem a pře-
stěhovala se do krajského města. V příjemném 
kolektivu jsem na oddělení bibliografie strávila 
necelých pět měsíců. Když bylo ke konci roku 
2013 vyhlášeno výběrové řízení na vedoucí od-
dělení služeb knihovnám a šéfredaktora knihov-
nicko-informačního zpravodaje U nás, bylo mi 
navrženo přihlásit se. Vzhledem k tomu, že jsem 
nesplňovala téměř žádný z požadavků, nedávala 
jsem si moc nadějí, ale nechtěla jsem litovat pro-
marněné šance. A ono to skutečně vyšlo. Vše pro 
mě bylo nové – pracovní pozice, lidé, stále z vel-
ké části i knihovna, město, region. Na začátek 
toho nebylo málo, ale s nabídnutou příležitostí 
jsem se snažila popasovat. Chyběly mi zkušenos-
ti, kterými vládli starší kolegyně a kolegové. Brzy 
jsem pochopila hlášku „metodikem se člověk ne-
rodí, ale stává“. Nakolik je pravdivá, si stále po-
tvrzuji i po více než pěti letech působení v oblasti 
metodiky. Ale život znamená změny, a tak tu má 
cesta na nějakou dobu končí. 

V době, kdy budete číst tyto řádky, se totiž 
budu připravovat na novou roli, tentokrát ale 
mimo zdi knihovny. V polovině letošního září 
odcházím na mateřskou „dovolenou“ (záměrně 
v uvozovkách, protože jak jsem dosud pouze 
slyšela, žádná oddechovka to nebude). Šéfredak-
torské křeslo po mně převezme Mgr. Petra Řou-

tilová, která se naopak vrátí zpět do pracovního 
režimu, a tak si bude mít možnost od mateřských 
povinností zase trochu oddychnout. Pokud jste 
pravidelnými čtenáři a čtenářkami U nás, jistě 
vám je jméno povědomé. Připomenu, že kolegy-
ně v naší knihovně pracovala na oddělení vněj-
ších vztahů a marketingu služeb a několik let 
také působila v redakční radě zpravodaje U nás. 
Nová šéfredaktorka má tedy dobré předpoklady 
pro výkon této práce a věřím, že se s případný-
mi drobnými obtížemi popasuje s nadhledem. 
V aktuálním čísle jsem jí položila obvyklé otázky 
týkající se knihoven a literatury: kdo se chce již 
nyní seznámit s nastávající šéfredaktorkou blíže, 
ať si přečte rozhovor v rubrice Kdo je. Petře bych 
chtěla popřát, aby se jí dařilo v šéfredaktorské po-
zici a aby měla dostatek námětů, čtenářů i ochot-
ných autorů.

Nesmím tedy zapomenout upozornit, že 
vzhledem ke změnám v personálním obsazení 
letos mimořádně 4. číslo zpravodaje U nás nevy-
jde. Na zprávy, které byly obvykle zveřejňovány 
v posledních číslech roku, jako jsou například in-
formace o vyhlášení krajské knihovnice/knihov-
níka roku nebo soupis důležitých termínů násle-
dujícího roku, si budete muset počkat do 1. čísla 
roku 2020. Ve svém posledním editorialu bych 
ráda poděkovala členům redakční rady za jejich 
práci při vytváření jednotlivých čísel zpravodaje, 
za jejich dobré nápady a vstřícnost. Poděkování si 
rovněž zaslouží obvyklí i méně častí autoři článků 
a také knihovnice a knihovníci, které jsme měli 
za těch více než pět let možnost navštívit v rámci 
výjezdních redakčních rad. V průběhu mého šéf-
redaktorování jsem se v knihovnách málokdy se-
tkala s neochotou nebo nezájmem – tento přístup 
není v dnešní době (obzvlášť v oblasti služeb pro 
veřejnost) rozhodně žádnou samozřejmostí. Jsem 
proto ráda, že jsem mohla být součástí této komu-
nity, rodiny knihovníků, a zase se budu mezi tyto 
lidi ráda vracet. 
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Knihovna 
v Předměřicích nad Labem nově

Kateřina Hubertová a Andrea Součková

Knihovna v Předměřicích nad Labem byla za-
ložena již v roce 1885 z knih darovaných místními 
podnikateli. V průběhu času bývala umístěna stří-
davě na obecním úřadě či v budově obecní školy. 
K zásadní změně došlo na začátku roku 1996, kdy 
byla místní knihovna sloučena se školní knihov-
nou a přemístěna do zatím posledního působiš-
tě, tj. do budovy základní školy ve Školské ulici. 
V knihovně tak mohla vzniknout dvě samostatná 
oddělení: pro děti a pro dospělé. Obecní úřad po-
skytl finance i praktickou pomoc a nová knihovna 
se velmi vydařila. Velký prostor, zajímavé řešení, 
nový nábytek. Tento vklad se brzy zúročil několi-
kanásobným zvýšením počtu čtenářů a výpůjček. 
Následovala v roce 1999 automatizace a malá 
neprofesionalizovaná knihovna svým vybavením 
a činností mohla směle konkurovat mnohým vět-
ším profesionalizovaným knihovnám. Sešlo se zde 
několik faktorů, které toho byly příčinou. Jednak 
obecní úřad naslouchal potřebám knihovny a ne-
chal si poradit, jednak (což bylo snad ještě důleži-
tější) tu byla šťastná shoda okolností, které zapříči-
nily, že knihovnicemi v nově vzniklých prostorách 
se staly paní učitelka a paní ředitelka. Byla to paní 
učitelka Mgr. Jana Kopřivová a paní ředitelka 
Mgr. Věra Petrová, v oddělení pro dospělé zprvu 
ještě paní Irena Uhrová.

V práci s dětmi je jasně vidět, že knihovník-
-učitel umí spojit možnosti knihovny s potřebami 
školy a čerpat z nich. Lekce knihovnicko-infor-
mačního vzdělávání zaměřené tematicky i věko-
vě, některé vyučovací hodiny realizované přímo 
mezi knihami v knihovně, projektové vyučování, 
rámcové vzdělávací programy… pojmy knihov-
nické i školské propojené v takřka ideální směsici.

V roce 2018 došlo v Předměřicích k dalšímu 
vývoji situace. Trvale silně využívané prostory 
knihovny i školy si již žádaly obnovu, škola navíc 
kvůli zvyšujícím se počtům dětí potřebovala další 
třídy pro výuku. Začala tedy poměrně zásadní re-
konstrukce celého křídla školy. Prostory knihov-
ny se vrátily původnímu účelu a jsou z nich opět 
školní třídy. Knihovna se posunula o patro výše 
a získala celou plochu půdní vestavby. 

Dalším významným dnem v historii knihovny 
se stal 28. květen 2019, kdy se uskutečnilo slav-
nostní otevření zrekonstruované části budovy. Této 
významné události se kromě vedení obce a školy 
účastnili také zástupci firem odpovědných za rekon-
strukci a samozřejmě nechyběli ani gratulanti z řad 
knihovnic, jejichž zastoupení bylo snad nejpočetněj-
ší. Ve svém projevu ředitel školy Mgr. Pavel Hebel-
ka poděkoval všem, kteří se podíleli na rekonstrukci 
a podporovali ji, a ocenil přínos učeben získaných 
pro pedagogickou činnost a práci školy. Děkovnou 

ŠUMNÉ KNIHOVNY
řeč pronesla také starostka Stanislava Marková. Po 
přestřižení slavnostní stuhy následovala prohlídka 
jednotlivých míst. My knihovnice jsme byly při-
rozeně nejvíce zvědavé na prostory knihovny. Zde 
bylo pro hosty připraveno nejen pohoštění, ale také 
kulturní program. Jednalo se o pásmo mluveného 
slova (jak jinak než oslavující vše okolo literatury 
a knih) a hudby, o přednes se postarali žáci základní 
školy. Poté učitelka a knihovnice Jana Kopřivová 
seznámila přítomné s historií Obecní knihovny 
v Předměřicích nad Labem a pohovořila o dosa-
vadní činnosti knihovny (aktivity pro veřejnost, 
zejména pak pro děti jsou poměrně pečlivě zazna-
menávány ve fotogalerii na webu knihovny – odkaz 

níže). Nechybělo poděkování obecnímu úřadu, bez 
jehož vstřícnosti a trvalé podpory by dnes knihovna 
neměla svou moderní podobu. Po proslovu násle-
dovala očekávaná prohlídka knihovny, vyzdobené 
výtvarnými pracemi žáků a obrazovou dokumenta-
cí činnosti knihovny. Přítomné knihovnice popřály 
předměřické knihovně mnoho úspěchů do dalších 
let. V odpoledních hodinách probíhal den otevře-
ných dveří pro veřejnost. 

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz,  
andrea.souckova@svkhk.cz
Web knihovny: 
https://knihovnapredmericenadlabem.webk.cz/

Kterak obec Kramolna 
k nové knihovně přišla

Ivana Zelená

Kramolna leží přibližně 3 km od Náchoda 
směrem k České Skalici. První zmínka o obci je 
z roku 1415. V současné době jde o spojení tří 
obcí: Kramolna, Lhotky a Trubějov. Dohromady 
máme přes 1 000 obyvatel a můžeme se pochlubit 
dvěma knihovnami. I knihovny u nás mají svou 
historii. V roce 1903 vznikla spolková knihovna 
divadelníků se základním fondem 105 svazků, 
která byla po první světové válce přeměněna na 
obecní knihovnu. 

Působím jako knihovnice v knihovně, která 
sídlí na Obecním úřadě Kramolna. Pro rostou-
cí počet obyvatel byla knihovna o rozměrech 
3,5 x 5,5 m už dlouhou dobu nevyhovující. Knihy 
byly nejen v policích a na stole, ale i v mnoha 
krabicích a všude, kde to bylo jen trochu možné. 
Tím se výrazně zhoršovala přehlednost nabídky. 
V budově obecního úřadu se nachází také větší 
místnost o rozměrech 5 x 8,5 m, která se využí-
vala jen příležitostně, např. jako volební místnost 
nebo k turnajům ve stolním tenisu, a která potře-
bám knihovny vyhovovala lépe. Knihovna je otevřena všem

Slavnostní otevření a knihovnická delegace

Proslov starostky obce Stanislavy Markové (vlevo) V nové knihovně je místo i pro odpočinek

mailto:hubertova@knihovnahk.cz
https://knihovnapredmericenadlabem.webk.cz/
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Od prvních úvah o přemístění knihovny po 
skutečnou realizaci uběhlo přibližně 6 let. Sou-
časné zastupitelstvo obce v čele s paní starostkou 
Jitkou Kropáčkovou uskutečnilo můj sen. Bylo 
rozhodnuto a potřebná částka byla vyčleněna 
v rozpočtu obce. Mohlo se začít s přípravami. 
Místnost pro novou knihovnu se musela vyma-
lovat, položila se také nová podlaha. S návrhem 
uspořádání regálů nám pomohly pracovnice Měst-
ské knihovny v Náchodě Klára Havlová a Adé-
la Vlachová. Regály podle plánu vyrobil truhlář 
v Dolní Radechové a krátce po Novém roce je 
postavil a upevnil na místo. A pak už jen zbývalo 
přestěhovat knihy. Na tuto práci ochotně nastou-
pila moje rodina a 6. března 2019 jsem mohla 
poprvé půjčovat v nových prostorách. Stěhování 
jsem využila i k tomu, že jsem vyřadila zastaralé 
a částečně zničené dokumenty. I když ještě nebyly 
v policích úplně všechny časopisy, některé knihy 
nebyly vybalené z krabic a nebyl zapojen internet, 
návštěvníci a čtenáři byli nadšení. Stěhování se 
obešlo bez omezení otvírací doby. 

V knihovně nyní zbývá i dost místa k pořádá-
ní různých akcí. A to jsem si vyzkoušela týden 
po zahájení provozu, 13. března. Při příležitosti 
Měsíce čtenářů přišly děti z místní mateřské ško-
ly se svými učitelkami. Toto setkání se pravi-
delně koná každý rok. S dětmi jsme si povídaly 
o dětských knížkách. Přečetla jsem jim některé 
říkanky, hádanky, básničky a také pohádku. Děti 
si mohly vybarvovat připravené obrázky a na 
závěr si každé z nich vybralo titul, který ho za-
jímal. A tady jsem velmi ocenila nové větší pro-
story. Děti si s knížkou sedaly na židle i na zem 

v hloučcích i samostatně, a přitom každé mělo 
svůj prostor. 

Koncem května jsme si vyzkoušeli, že 
v knihovně mohou proběhnout i volby. Občané 
přicházeli a nové využití volební místnosti uvíta-
li s radostí. Dalším velkým pozitivem pro novou 
knihovnu je bezbariérový přístup (obecní úřad 
má dva vchody a my můžeme využívat právě ten 
bezbariérový). Celkové náklady na zprovoznění 
knihovny se vyšplhaly na 120 tis. Kč. Tuto část-
ku hradil obecní úřad bez použití jakékoli dotace. 
Na letošní rok máme v rozpočtu ještě 50 tis. Kč. 
Plánujeme vytvořit ještě dětský koutek pořízením 
koberce a malého posezení pro maminky. Dopl-
níme také výzdobu k zútulnění celého prostoru, 
např. výrobky a obrázky dětí z mateřské školy. 

Naše knihovna je otevřena pro veřejnost vždy 
ve středu od 14 do 17 hod. Čtenáři si mohou půj-
čit některou z 1 400 knih, které jsou v majetku 
obce, a dalších několik stovek titulů dlouhodobě 
poskytnutých Městskou knihovnou v Náchodě. 
Kromě toho nabízíme také mnoho časopisů s te-
matikou cestování, bydlení, zdraví, módy i no-
vinek v kulturním a politickém dění v naší zemi. 
Samozřejmostí je také počítač s přístupem na in-
ternet pro občany. 

Zdá se, že jsme přece jen na něco zapomněli. 
Neuskutečnilo se slavnostní stříhání pásky a uve-
dení nové knihovny do provozu. Občané naší 
obce nám jistě prominou. Hlavní snahou bylo 
provést vše rychle a v zájmu potřeb čtenářů.

Web knihovny: 
https://knihovnakramolna.webk.cz/

Aktualizace knihovních fondů 
v knihovnách na Rychnovsku

Naděžda Kaločová 

Aktualizace a vyřazování knihovního fondu 
je stejně důležitou činností jako jeho doplňová-
ní. Zásadou je zachovat rozsah knihovního fon-
du v optimálních mezích a udržovat rovnováhu 
mezi nově získanými přírůstky a úbytky zastara-
lých a nevyužívaných dokumentů. Aktualizace 
knihovních fondů v profesionálních knihovnách 
spadajících pod pověřenou knihovnu v Rychnově 
nad Kněžnou a v pověřené knihovně samotné pro-
bíhá podobně. Rozpočty měst jsou knihovnám ve 
většině případů příznivě nakloněny, a tak každý 
rok přibývá množství nových titulů. Vyřazování 
je tedy podmíněno nejen potřebou aktualizace 
a doplňování, ale také nedostatkem místa. Zá-
kladní principy a pravidla pro stanovení rozsahu, 
obsahu a kvality knihovních fondů přináší meto-
dický pokyn Ministerstva kultury ČR „Standard 
pro dobrý knihovní fond“ z roku 2017. V každé 
knihovně ovšem zůstávají dokumenty regionální 
literatury, povinné četby nebo tzv. základní fond, 
který nelze vyřadit. Výměnné soubory pořízené 
v minulých letech z prostředků zřizovatelů stře-
diskových a obecních knihoven byly v minulých 
letech značně zredukovány. Prakticky v nich zů-
stal pouze základní fond. Knihovní fondy poříze-
né z krajské dotace se zatím odepisují v omezené 
míře. Jedná se hlavně o duplikáty nebo obsahově 
velmi zastaralé dokumenty. 

Aktualizaci knihovních fondů lze ukázat na 
příkladu knihoven zajišťujících výkon regionál-
ních funkcí na území oblasti Rychnov nad Kněž-
nou: 

Městská knihovna v Dobrušce vyřazuje 
každoročně. V roce 2018 to bylo 1 670 svazků. 
Vzhledem ke kapacitě oddělení pro dospělé čte-
náře přeřazuje průběžně knihy do skladu. Práce 
probíhají především o prázdninách, kdy není to-
lik akcí pro veřejnost a chodí méně uživatelů. Při 
Svatováclavských slavnostech měla knihovna již 

dvakrát na dobrušském náměstí stánek, kde se 
podařilo část vyřazených knih prodat. 

V Městské knihovně v Opočně vyřazují po 
celý rok a přednostně odepisují knihy poškozené 
a zastaralé, případně duplikáty, tak jako ve všech 
knihovnách. Pro vyřazení musí dokument splňo-
vat minimální stáří 10 let, nesmí patřit mezi dopo-
ručenou (povinnou) četbu nebo být bestsellerem. 

Městská knihovna ve Vamberku také prů-
běžně vyřazuje a odepisuje. V minulosti zřizova-
tel nebyl vyřazování nakloněn. Současné vedení 
města by chtělo vyřazovat mnohem razantněji. 
Letos knihovnice plánují odepsat asi 900 svazků, 
ale na září 2019 je plánována revize knihovního 
fondu a podle konečného výstupu se uvidí, v ja-
kém množství budou knihy odepsány.

Městská knihovna v Rychnově nad Kněž-
nou vyřazuje prakticky každý rok, jen v minulých 
letech této činnosti moc přáno nebylo. V roce 
2018 bylo vyřazeno celkem 5 423 svazků, z toho 
bylo 2 924 z výměnného fondu. Svazky vyřazené 
z výměnného fondu nebyly pořízeny z krajské do-
tace. Jedná se o vlastní výměnný fond rychnovské 
knihovny, který byl po několika letech aktualizo-
ván, a zůstaly zde pouze dokumenty základního 
fondu. V roce 2019 pokračuje další vyřazování 
knihovního fondu hlavně kvůli stěhování knihov-
ny v roce 2020. Provádíme velmi důkladnou ak-
tualizaci skladů, kde se přednostně odepisují du-
plikáty, dokumenty zastaralé a nevyužívané. Dále 
vyřazujeme dokumenty, které se nacházejí ve vol-

ŠUMNÉ KNIHOVNY ŠUMNÉ KNIHOVNY

Původní knihovna Nové prostory knihovny Bazar knih v Rychnově nad Kněžnou

https://knihovnakramolna.webk.cz/
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1) Obšírnějšímu vysvětlení pojmu mediální gramotnost se věnuje například článek Jak na mediální výchovu v knihov-
ně (U nás, roč. 27 (2017), číslo 3, dostupný na: https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170315.pdf).

2) Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím. Jeden svět na školách [online]. [Cit. 2019-07-25]. 
Dostupné z: https://www.jsns.cz/nove/pdf/medialni_gramotnost_zaku_2018.pdf

3) Mediální výchova na základních a středních školách ve školním roce 2017/2018. Česká školní inspekce [online]. 
[Cit. 2019-07-25]. Dostupné z: https://www.csicr.cz/getattachment/9556115a-a35b-4ee8-969c-1d87d14c9c55/TZ-

-Medialni-vychova_2017-2018.pdf;.jpg;.aspx
4) CIGÁNKOVÁ, Klára. Mediální výchova v rodině [online]. Praha, 2012 [cit. 2019-07-26]. Diplomová práce. Uni-

verzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studií. Vedoucí práce Mgr. Radim Wolák. 
Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/97743/

NAŠE TÉMA

Média a my – z aktuálních 
výzkumných šetření

Vanda Vaníčková

Spojení „dobrý sluha, ale zlý pán“ používáme 
v různých souvislostech, neboť jsme jako lidé vy-
tvořili nespočet věcí, které mohou být prospěšné, 
dokud nad nimi máme kontrolu. Je-li ale situace 
obrácená, nevěstí to nic dobrého. Příkladem, jenž 
je (a domnívám se, že ještě nějakou chvíli bude) 
aktuální, jsou média. Proměna světa médií do 
současné podoby souvisí jednak s existencí no-
vých médií, zejména však s tím, že se pod tíhou 
mediálního vlivu mění lidské chování. Začínáme 
přistupovat na mediální hru, která ve svých pra-
vidlech stále častěji upouští od reálného setká-
vání, komunikace, vztahů, a naopak těží z naší 
nepozornosti a důvěry v informace. Lajkujeme, 
sdílíme, soudíme, ale bohužel moc nepřemýšlí-
me. Současný mediální prostor potřebuje hráče 
mediálně gramotné1, schopné kriticky uvažovat 
a myslet. Umíme to? A naše děti?

Mediální gramotnost a výchova jsou odbor-
nou i laickou veřejností považovány za jedno 
ze stěžejních témat vzdělávání 21. století. Tento 
článek představuje vybrané tuzemské výzkumy, 
které sledovanou oblast mapují. Některé zjištěné 

výsledky (bohužel) nepřekvapí, některé jsou po-
měrně zajímavou sondou do myslí a denní rutiny.
• Mediální gramotnost středoškoláků a je-

jich postoje k médiím (2018)2  
Výzkum sledoval u 1002 respondentů (žáci 
středních odborných škol, učilišť a odpovída-
jících ročníků gymnázií) dvě roviny – znalosti 
a dovednosti týkající se práce s médii; postoje 
k mediálnímu prostředí. Ze znalostně zaměře-
ných výsledků vyplynulo, že mediální gra-
motnost středoškoláků je nízká (nedokázali 
vyřešit zhruba polovinu zadaných úloh). Pro-
blémy měli žáci s různě orientovanými úkoly – 
určit zástupce veřejnoprávních a soukromých 
médií, popsat princip vyhledávání na internetu 
a zobrazování reklamy nebo vyhledat a určit 
autorství článků na různých webových strán-
kách. Postojová část ukázala, že žáci považu-
jí média za zásadní instituci, která ovlivňuje, 
o čem dnes lidé diskutují. V důvěryhodnosti 
u žáků nejvíce uspěla Česká televize (80 %), 
avšak 53 % z dotazovaných si zároveň uvě-
domuje, že média vždy sledují něčí zájem, 
a 70 % dotázaných se domnívá, že je pro mé-
dia důležitější zisk než kvalita sdělovaných 
informací.

• Mediální výchova na základních a středních 
školách (2018)3  

Inspekční činnost tohoto šetření zahrnuje 
107 základních a středních škol a vyplněný do-
tazník od 3445 ředitelů stejného typu škol. Z vý-
sledků vyplynulo, že na 90 % škol je mediální 
výchova realizována jako průřezové téma 
(multioborové téma promítnuté do více předmě-
tů, není samostatným vyučovacím předmětem), 
na 53 školách se jí nezabývají vůbec. A to i přes-
to, že zapojení žáci 9. ročníku ZŠ a 2. ročníku 
SŠ označují internetové zpravodajství a soci-
ální sítě za nejvlivnější při utváření jejich názo-
rů a za obecně ovlivňující jejich život. 

• Mediální výchova v rodině (2012)4  
Kvalitativní výzkum přináší výsledky rozho-
vorů s rodiči, kteří mají děti ve věku 12 až 
15 let. Mezi nejčastější formy výchovného 
působení oslovených rodičů ve sledované ob-
lasti mediální výchovy patří aktivní mediace 
(rozhovory o pozitivech a negativech médií), 
restriktivní mediace (zákaz či regulace sle-
dování určitých obsahů) a společné sledová-
ní (ne však s nutností o sledovaném s dětmi 

hovořit). U všech zmíněných forem se však 
rodiče shodli na tom, že jejich jednání je spí-
še intuitivní a osvěta o mediálním světě při-
chází z jejich strany až jako reakce na pro-
blém, který se vyskytl (přistižení při sledování 
nevhodného obsahu, zákaz sledování jako 
trest za nevhodné chování dítěte aj.). Zároveň 
uvedli, že si sami nezjišťují žádné odborné 
informace o mediálním prostředí, vycházejí 
pouze z vlastní zkušenosti.

Nabízí se otázka závěrem – proč jsme se v U nás 
něčemu takovému vůbec věnovali? Knihovník je 
po škole pro žáky a studenty jedním z nejvlivněj-
ších aktérů, který má v popisu práce učit pracovat 
s informacemi, pomáhat žákům rozklíčovat různá 
sdělení a jejich výpovědní hodnotu, včetně mediál-
ních obsahů. Na efektivnosti by mohla takovému 
vzdělávacímu působení ubrat skutečnost, že me-
diální výchova v knihovnách rezignuje na vývoj 
dané problematiky. K čemu by bylo učit se bránit 
proti mečům, když soupeř má už pušku?

Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz

ném výběru v půjčovnách a nejsou vypůjčené cca 
8 let. Některé vyřazené dokumenty nabízíme ško-
lám a dále dvakrát do roka (na jaře a na podzim) 
široké veřejnosti v rámci „Bazárku knih a časo-
pisů“. Vyřazené dokumenty jsou oceněny, rozdě-
leny na dětskou literaturu a pro dospělé, dle času 
a možností dále vyčleňujeme detektivky a nauč-
nou literaturu. V roce 2018 jsme v rámci této akce 
prodali celkem 1 626 dokumentů, v roce 2019 na 

jaře to bylo 1 128 dokumentů. Další Bazárek je 
plánován na listopad 2019. Kromě Bazárku nabí-
zíme vyřazené dokumenty i v půjčovně pro dospě-
lé čtenáře, kde jsou pravidelně doplňovány. Dále 
jsme je prodávali v rámci Rychnovského jarmar-
ku na konci srpna 2019.

Kontakt na autorku: nada.kalocova@kulturark.cz

Mediální gramotnost je třeba 
rozvíjet hlavně u knihovníků

Kateřina Hubertová

Na začátku byl dotaz, jaké akce na podporu 
mediální gramotnosti Knihovna města Hradce 
Králové pořádá pro své uživatele. Aha. Jaké? Při 
podrobnějším pátrání a třídění aktivit knihovny 
se vynořila otázka, jak vlastně mediální gramot-
nost definovat. Pro další práci na článku výborně 
posloužil příspěvek Petra Nutila na webu Mani-
pulátoři.cz, který obsahuje tuto definici:  „… jde 

o schopnost získávat přístup k médiím, chápat 
a kriticky vyhodnocovat různé aspekty médií 
a mediálních obsahů a vytvářet v různých kon-
textech vlastní sdělení. Je jedním ze základních 
předpokladů k úspěšnému vyhledávání, analýze 
a hodnocení informací a orientaci v mediálních 
sděleních. … Základní dovedností v rámci medi-
ální gramotnosti je tedy kritické přijímání a vy-
hodnocování toho, co nám média předkládají. 
Stejně podstatné je vědět, jaká je jejich povaha, 

NAŠE TÉMA

https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20170315.pdf
https://www.jsns.cz/nove/pdf/medialni_gramotnost_zaku_2018.pdf
https://www.csicr.cz/getattachment/9556115a-a35b-4ee8-969c-1d87d14c9c55/TZ-Medialni-vychova_2017-2018.pdf;.jpg;.aspx
https://www.csicr.cz/getattachment/9556115a-a35b-4ee8-969c-1d87d14c9c55/TZ-Medialni-vychova_2017-2018.pdf;.jpg;.aspx
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/97743/


10 U NÁS • PODZIM 2019 U NÁS • PODZIM 2019 11

Lekce pro školy s prvky mediální 
gramotnosti a kritického myšlení 
v Knihovně města Hradce Králové

Nikola Redererová

Mediální gramotnost je v současnosti nepo-
stradatelnou schopností a dovedností. V době, 
kdy nás média doslova obklopují, až pohlcují, je 
potřeba se v tomto prostředí umět orientovat, a to 
nelze bez neustálého „dovzdělávání“, a hlavně 
bez použití kritického myšlení.

Rychlý vývoj technologií nám bezesporu 
usnadňuje spoustu aktivit a povinností, které by 
nám jinak zabraly mnoho času, málokdy se však 
zamýšlíme nad jejich hrozbami a nevýhodami. 
Aby se člověk v dnešním přehlceném světě ori-
entoval, existují naštěstí skupiny lidí, kteří o me-
diální gramotnosti a o kritickém myšlení jako 
takovém přednášejí. Těmi se snažíme inspirovat 

1) NUTIL, Petr. Čtyři poznámky k mediální gramotnosti. Manipulátoři.cz [online]. 19.8.2017 [cit. 2019-07-24]. Do-
stupné z: http://manipulatori.cz/ctyri-poznamky-k-medialni-gramotnosti/

2) https://zvolsi.info/ 
3) http://mediagram.cz/
4) http://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php?co=lektori&lekt=ninar

komu to které médium patří, co jsou jejich maji-
telé zač a jaké mají zájmy.“1

Na první pohled by se mohlo zdát, že medi-
álně gramotní jsme všichni. Ale jenom opravdu 
na první pohled. Bohužel internetová realita s ne-
uvěřitelným množstvím stále přitékajících infor-
mací je zcela jiná. Zprávy se různí svou objektivi-
tou a lidé nemají přirozenou tendenci je ověřovat. 
To je podstata mediálního vzdělávání – prostě 
kriticky uvažovat o všem, co je nám předkládáno 
jako zpráva. A protože toto uvažování nám není 
vrozené, musíme se mu učit.

No a to je ten klíčový bod v otázce rozvoje 
mediální gramotnosti. Jsou sami knihovníci do-
statečně mediálně gramotní? Nejsou. Jsou na tom 
podobně jako jejich uživatelé. Protože toto si ale 
Knihovna města Hradce Králové uvědomuje, cílí 
mediální vzdělávaní nejen na uživatele, ale i do 
vlastních řad, vzdělává vlastní zaměstnance.

 Pro zaměstnance se od roku 2018 uskutečnily 
tři semináře. O mediální gramotnosti přednášel 
Vojtěch Bruk z projektu Zvol si info2, o infor-

macích v postfaktické době pak Bedřich Musil 
z portálu Mediagram3 a problematice mediálního 
vzdělávání v 21. století se věnovala Vanda Va-
níčková. 

Na podzim 2019 proběhne cyklus kritického 
myšlení, který povede Nina Rútová.4

Pro veřejnost se v Knihovně města Hradce 
Králové k tématu konala přednáška Jak se neztra-
tit v záplavě informací a jak si uchovat zdravý ro-
zum a v závěru roku 2018 již druhá beseda s Eri-
kem Taberym. Mezi běžnou nabídku knihovny 
pracující s prvky kritického myšlení patří lekce 
informačního vzdělávání pro školy, o těchto ak-
tivitách je ale více v následujícím příspěvku. Pro 
seniory proběhne na podzim 2019 přednáška 
o mediální gramotnosti a fake news. Není toho 
zatím mnoho, ale i v menších knihovnách se již 
podobné akce vyskytují. 

Mediální gramotnost se jeví jako nezbytná do-
vednost pro život. Buďme chytří. Nenechme se 
manipulovat. 

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz 

a převzít techniky, jež používají při osvětě dětí 
a mládeže. 

Děti, se kterými pracujeme, se již narodily do 
doby, kdy jsou internet, sociální sítě, digitální 
výuka a podobné vymoženosti zcela přirozenou 
součástí života. 

Naše generace (80. a 90. léta) s technikou 
pracovat umí, také tvoří běžnou součást našeho 
života, ale náš pohled je poněkud jiný. Zaují-
máme, řekněme, kritičtější postoj a dokážeme si 
informace hledat i jinak než na Googlu. Dnešní 
děti a mládež se naopak postupně učí hledat i jiné 
zdroje než internet. Je potřeba si uvědomit, že 
práce s informacemi je pro ně náročnější a zabírá 
více času, na což nejsou zvyklí. 

Pro dospělého člověka je obecně dnes velmi 
těžké orientovat se v tak velkém množství infor-
mací, natož pro dítě. Říká se, že je to dokonce 
taktika, která zajišťuje, že se v nadměrném množ-
ství informací člověk snáze ztratí. Tím zaujme 
laxní přístup – „nevím, čemu věřit, raději se o to 
nebudu ani zajímat“ – a tak se stává opět více 
ovlivnitelným.  

Aby k tomuto nedocházelo, je potřeba stále 
děti nabádat ke kritickému myšlení, nevěřit prv-
ní zprávě, kterou dostaneme. Je potřeba dětem 
ukázat možnosti, jak si informaci ověřit, a naučit 
je zhodnotit rizika spojená s okamžitým šířením. 
Nejprve ale musí pochopit, že jsou toho všeho 
součástí. A tomuto pochopení se snažíme přizpů-
sobovat lekce pro školy.

Jedna z takových besed je nazvána Hitlero-
va dcera a je určena pro ZŠ a SŠ (autor besedy: 
Bc. Markéta Poživilová, vedoucí dětského odděle-
ní U Velryby v Knihovně města Hradce Králové).

Ačkoliv název je pro většinu lidí mírně znepo-
kojující, jedná se o knihu autorky Jackie French, 
na které jsme založili jednu z našich besed pro 
děti, a čtení je to milé a hezké. Tato beseda je 
určena žákům 9. tříd základních škol a žákům 
středních škol. V čem spočívá? Začíná se ze širo-
ka. Děti heslovitě reagují na slova ADOLF a DA-
LAJLÁMA. Poté se společně bavíme o daných 
slovech, jaké emoce v člověku vzbudí obyčejné 
jméno a proč. 

Beseda začíná pozvolna. Bavíme se s dětmi 
obecně, zdánlivě neurčitě. Dostanou pár úkolů, 
aby aktivovaly mozkové buňky a začaly přemýš-
let jinak, než jsou běžně zvyklé. Po rozpovídání 
a „seznamovačce“ se pouštíme do samotného 
obsahu knihy. Dětem je ponechán prostor pro 
vlastní úvahy a názory. Nic, co řeknou, není špat-
ně. Kniha pojednává o dětech, které si vyprávějí 
smyšlené příběhy. Jednou se pustí do představy, 
co kdyby Hitler měl dceru. Jak by vypadala, ja-
kou by měla povahu, co by jí nejvíce v té době 
chybělo atd. Průběžně z knihy čteme krátké pa-
sáže a děti domýšlejí a tvoří vlastní příběh. Po-
stupně rozvíjíme debatu o období druhé světové 
války, a jak bylo možné, že jediný člověk doká-
zal ovlivnit a zmanipulovat miliony lidí. Dále se 
dostáváme do současnosti a řešíme s dětmi, zda 
je možné, aby se něco podobného opakovalo, jak 
těžké/lehké je někoho ovlivnit a vyvolat poža-
dované chování. Na závěr si děti mají představit, 
že chtějí být vládnoucí třídou v dané společnosti 
a jak toho dosáhnout. Napíší krátký projev, kte-
rým by chtěly přimět voliče, aby se postavili na 
jejich stranu. Je poté zajímavé sledovat, jaké tak-
tiky děti využívají. Nejčastěji se pouštějí do pla-
ných slibů, slibují nemožné, a samy to vědí. Poté 
rozebíráme, jaká média by ke své volební kam-
pani zvolily a co nejvíce ovlivňuje je. Společně 
téměř pokaždé dojdeme k závěru, že všichni jsme 
lehce ovlivnitelní a málokdy si ověřujeme zdroje. 

Cílem této besedy není vyvolat strach – „teď 
ničemu a nikomu nevěřte“ –, ale aby si děti 
v první řadě uvědomily, že jsou součástí tohoto 
komunikačního kolosu a je dobré se v něm ori-
entovat a nahlížet na něj kriticky – tedy udělat si 
svůj vlastní názor, postavený na faktech, ne na 
domněnkách a emocích.  

Tato beseda je úspěšná a pro nás velmi různo-
rodá, zajímavá a zábavná. Některé děti se rády za-
pojují do diskuze, jiné se drží stranou, ale vždy je 
vidět, že nad daným tématem přemýšlejí a otevírá 
jim nové obzory, a hlavně jiný způsob uvažování, 
než jsou zvyklé. 

Kontakt na autorku: detske@knihovnahk.cz 
Web knihovny: https://www.knihovnahk.cz/

NAŠE TÉMANAŠE TÉMA

https://zvolsi.info/
http://mediagram.cz/
http://mediagram.cz/
http://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php?co=lektori&lekt=ninar
mailto:hubertova@knihovnahk.cz
mailto:detske@knihovnahk.cz
https://www.knihovnahk.cz/
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Zvol si info a knihovny

Vojtěch Bruk

Projekt Zvol si info funguje od podzimu roku 
2016. Za dobu své existence stihl uskutečnit na 
poli mediálního vzdělávání a mediální gramot-
nosti velkou řadu akcí pro různé instituce a po-
sluchače všeho druhu. Již od samého začátku 
se snažíme o spolupráci s knihovnami, protože 
nám připadá velice důležitá. S kým jiným totiž 
spolupracovat v oblasti ověřování informací, 
zdrojů a dalších důležitých prvků mediální gra-
motnosti než s těmi, kteří mají informace a je-
jich následné předávání společnosti na starosti, 
tedy s knihovnami. V České republice se mů-
žeme pyšnit jednou z nejširších knihovnických 
sítí na světě, a knihovny jsou navíc vnímány 
velice pozitivně celou společností. Skvělý je 
také jejich přístup ke dvěma nejohroženějším 
skupinám obyvatelstva, co se týká dezinformací, 
tedy k dětem a seniorům. Z těchto důvodů jsme 
se již na začátku snažili ke knihovnám přiblí-
žit a v tomto ohledu jsme byli více než úspěšní. 
Podařilo se nám ve velké míře začít vzdělávat 
nejen samotné knihovníky napříč republikou, 
ale také samotné návštěvníky knihoven. Naší 
zásluhou mají knihovny možnost promlouvat 
do současného dění a zároveň mají co nabídnout 
k tak aktuálnímu tématu, jaké dezinformace 
bezesporu představují. Díky výborně fungující 
spolupráci mezi knihovnami a školami se nám 
daří dostávat se na místa, která by za jiných 
okolností byla pro nás skutečným oříškem. Děti 
navíc často v knihovnách vystoupí z klasického 
školního prostředí, díky čemuž pak workshopy 
a přednášky fungují daleko lépe, než když ná-

vštěvníci sedí v lavicích. Co hodnotíme velice 
pozitivně za dva a půl roku spolupráce napříč re-
publikou s knihovnami různého typu, je obrov-
ská chuť, energie a pozitivní přístup, se kterým 
jsme se vždy setkali. Je obdivuhodné, jak velká 
část knihovníků dychtí po nových vědomostech 
a jak rádi se dozvídají nové informace. Mimoto 
jsou pracovníci knihoven často schopni načerpa-
né informace a znalosti předat dále a implemen-
tovat je do svého profesního i osobního života. 
Jedná se tedy o win-win situaci pro všechny 
strany. Doufáme, že partnerství s knihovnami se 
bude dále prohlubovat a bude přibývat nových 
kontaktů a zkušeností.

Na podzim máme předběžně dojednáno další 
vzdělávání knihovníků a objevují se i další akce. 
Knihovny se na nás mohou kdykoliv obrátit 
s žádostí o přednášku na e-mailu tym@zvolsi.
info, případně na našem webu www.zvolsi.info. 
Vždy jsme schopni se nějak domluvit, přijet 
a udělat přednášku nebo workshop pro jakouko-
liv věkovou skupinu a jakékoliv posluchačstvo.

Pozn. redakce: s Vojtěchem Brukem z týmu 
Zvol si info se řada pracovníků knihoven měla 
možnost setkat v rámci projektu mediálního 
vzdělávání, který byl realizován díky spolupráci 
SKIP s nadací Open Society Fund. Do projektu 
se v Královéhradeckém kraji zapojilo 13 kniho-
ven a celkově se v období říjen 2018 až únor 
2019 uskutečnilo 59 vzdělávacích akcí. Více 
v 2. čísle zpravodaje U nás 2019 v článku kraj-
ské koordinárky projektu Mgr. Bohdany Hladí-
kové z SVK v Hradci Králové; k dispozici na 
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_ar-
chiv/20190206.pdf.

NAŠE TÉMA

Mediální vzdělávání v podání 
Jednoho světa na školách

Kateřina Šafářová

Jeden svět na školách (JSNS) je jedním ze 
vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni 
a už od roku 2007 podporuje mediální gramot-
nost žáků základních a středních škol. Pomocí 
seminářů, konferencí a pravidelného newsletteru 
vzdělává pedagogy základních a středních škol 
a pracovníky organizací a institucí, kteří jsou 
v mediálním vzdělávání aktivní, a nabízí jim při-
pravené didaktické materiály. Žáci se pak skrze 
ně seznamují s fungováním médií a jejich rolí ve 
společnosti, učí se aktivně a bezpečně pohybovat 
v mediálním prostoru, zlepšují se v dovednostech 
týkajících se vyhledávání relevantních informa-
cí, posuzování jejich důvěryhodnosti i vytváření 
a šíření vlastních mediálních sdělení. 

Jaké materiály a aktivity mohou vyu-
žít knihovny?

Audiovizuální lekce (AV lekce)
K mediálnímu vzdělávání JSNS nabízí více 

než 40 audiovizuálních lekcí k 8 tematickým 
okruhům: 
• Kovyho mediální ring,
• Zpravodajství,

• Reklama a zábava,
• Sociální sítě,
• Mediální aktivismus,
• Propaganda,
• Komunistická propaganda,
• Současná ruská propaganda. 

Všechny najdete na webové adrese: 
jsns.cz/lekce. 

Každá AV lekce je komplexní výuko-
vý balíček, který zahrnuje dokumentární 
film či spot k uvedení tématu, tipy na 
vzdělávací aktivity a informační text se-
znamující s problematikou.  

Zaregistrujte se na portálu JSNS.
cz jsns.cz/registrace a využívejte na 
workshopech a seminářích dokumentární 
filmy k mediálním tématům. 

Publikace a metodické příručky
JSNS vydal doposud 7 publikací. Nejnovější 

Být v obraze 2 vyšla v únoru 2019 a je v součas-
nosti nejrozsáhlejším materiálem k mediálnímu 
vzdělávání. Obsahuje 22 AV lekcí k aktuálním 
mediálním tématům, rozdělených podle obtížnos-
ti, mezi nimi také 5 krát-
kých videí s youtuberem 
Kovym. 

Objednejte si k vám do 
knihovny zdarma publika-
ci v tištěné podobě nebo 
si ji stáhněte ve formátu 
PDF na: jsns.cz/projekty/
medialni-vzdelavani/ma-
terialy/publikace/byt-v-

-obraze-2.

Plakáty a nástěnka s „5 klíčovými otázkami“
Rozvěste u vás v knihovně 9 hravých plakátů, 

které vybízejí kolemjdoucí k plnění různých úko-
lů (například rozeznat, které z fotek na plakátu 
jsou digitálně upravené). 

Objednejte si sadu plakátů zdarma spolu s do-
provodnou publikací s názvem O pravdu?, v níž 
najdete základní informace k tématům jednotli-
vých plakátů, nebo si vše prohlédněte elektronicky 

NAŠE TÉMA

Audiovizuální lekce o sociálních sítích

http://www.zvolsi.info/
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20190206.pdf
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20190206.pdf
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Jana Tomancová

Má smysl, aby pověřené knihovny vytvářely 
speciální webové stránky pro knihovny, když je 
většina informací na webu Národní knihovny ČR 
a aktuality se knihovníci dozvědí z elektronických 
diskusních konferencí, z facebooku SKIPu a dal-
ších oborových stránek? Není to zbytečná práce? 
Vzdělávací akce pro knihovny by měly přece být 
v celostátním přehledu akcí na stránkách SKIPu?

Na příkladu webů pro veřejné knihovny Zlín-
ského kraje bych se chtěla nad užitečností pod-
sekcí webů krajských a pověřených knihoven 
zamyslet v následujícím textu. 

Již v minulé koncepci rozvoje regionál-
ních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na léta 
2014–20171 se krajská a pověřené knihovny 
Zlínského kraje zavázaly více využívat možností 
elektronické komunikace ke vzdělávacím a in-
formačním účelům a rozvíjet své sekce webů pro 
knihovny. Krajská knihovna Františka Bartoše 
ve Zlíně soustředila elektronickou komunikaci 
s knihovnami svého kraje na webu do sekce Pro 
knihovny. Dvě podsekce s dynamickým, chrono-
logicky řazeným obsahem, které zobrazují i histo-
rii zpráv, jsou pravidelně aktualizovány a knihov-
ny je mohou dostávat jako RSS kanál. Jsou to 
Aktuality pro knihovny a Vzdělávací a odborné 
akce, z toho část Vzdělávací a odborné akce je 

pravděpodobně nejvíce využívaná a knihovníci 
zde mohou nalézt i prezentace ze seminářů a ško-
lení a odkazy na další možnosti vzdělávání.

Krajská knihovna má v rámci regionálních 
funkcí knihoven na starost i 86 knihoven býva-
lého okresu Zlín, proto jsou na webu informace 
okresní metodiky. Regionální adresář kniho-
ven odkazuje do centrálního portálu knihoven na 
Knihovny.cz. Pravidelně je na webu zveřejňo-
váno plnění standardu pro dobrou knihovnu. 
Sídlí zde i Klub dětských knihoven Zlínského 

na webové stránce: jsns.cz/projekty/medialni-vz-
delavani/materialy/opravdu. 

Do knihovny můžete pověsit také nástěnku 
s „5 klíčovými otázkami“, které lze využívat pro 
posuzování důvěryhodnosti jakýchkoliv mediál-
ních sdělení. Stáhněte si ji z webové adresy: jsns.
cz/projekty/medialni-vzdelavani/materialy/5-kli-
covych-otazek-metodicka-koncepce.

MQtester 
Pracujte na workshopech či seminářích 

s webovou aplikací MQtester jsns.cz/mqtester, 
která si klade za cíl hravou formou vzdělávat 
v oblasti médií. Je určena žákům druhého stupně 
ZŠ a SŠ i široké veřejnosti. Úlohy v MQtesteru 
jsou rozděleny do tří úrovní: první je nejsnazší, 
třetí nejtěžší. Sečtením získaných bodů ve všech 
úrovních zjistíte svůj celkový „kvocient mediální 
gramotnosti“.

Konference a semináře 
JSNS pravidelně pořádá vzdělávací konferen-

ce a semináře pro vyučující a další zájemce o me-
diální vzdělávání. Nejbližší se uskuteční letos 
v listopadu a v prosinci, aktuální informace o nich 

najdete na webové stránce: jsns.cz/projekty/me-
dialni-vzdelavani/konference-kurzy-a-seminare.

Bulletin mediálního vzdělávání 
Odebírejte každý měsíc online newsletter, 

v němž najdete zajímavé články, studie a akti-
vity k mediálnímu vzdělávání. Více na: jsns.cz/
projekty/medialni-vzdelavani/bulletin-medialni-

-vzdelavani.

Kontakt na autorku: katerina.safarova@jsns.cz
Program JSNS: www.jsns.cz/mv

Konference (Ne)bezpečí na síti, fot. Jan Slavík

Webové stránky krajské knihovny 
ve Zlíně pro knihovníky

Eva Semrádová

Metodiku k webovým stránkám malých 
knihoven1 vydanou na konci loňského roku spo-
lečně se zpravodajem U nás doplňujeme ve volné 
příloze tohoto čísla o komentář k aktualizacím 
a revizím webů. 

Ve třetím pokračování rubriky Webové stránky 
knihoven jsme se zaměřili na weby, které spadají 

do systému regionálních funkcí a spojují knihov-
níky a jejich nejbližší metodická pracoviště. Me-
todické weby začaly vznikat přibližně před dvace-
ti lety a jsou podle standardu regionálních funkcí2 
povinnou součástí nabídky krajských a pověře-
ných knihoven. Základní obsahová struktura (ak-
tuality, legislativní dokumenty, adresáře kniho-
ven, odkazy na jiné knihovnické weby, vstup do 
regionálního elektronického katalogu) byla navr-

Weby pro knihovníky jako nástroj 
regionálních služeb

1) SEMRÁDOVÁ, Eva. Webové stránky malých knihoven: metodické doporučení pro knihovníky v obcích do 3 000 
obyvatel [online]. Hradec Králové: Studijní a vědecká knihovna, 26 s. [cit. 2019-07-22]. ISBN 978-80-7052-129-8. 
Dostupné také z: https://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-28-(2018)-Cislo-4-Volna-priloha.pdf

2) Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na úze-
mí České republiky. In: Ministerstvo kultury České republiky [online]. Praha [cit. 2019-07-22]. Dostupné z: https://
www.mkcr.cz/doc/cms_library/metodicky-pokyn-regionalni-fce-1076.pdf

3) SEMRÁDOVÁ, Eva. Webové stránky knihoven slouží také knihovníkům. Čtenář. 2007, roč. 59, č. 11, s. 306–307. 
ISSN 0011-2321.

žena v roce 20073 a v současnosti je již ustálená. 
Různorodost se objevuje v názvech těchto webů 
(Knihovnám, Pro knihovny, Knihovníkům, Regi-
on), a pak hlavně v nápadech, co ještě navíc na 
takovém webu uveřejňovat. Jsou to nejen důkazy 
o specifice regionů a kreativitě metodiků, ale také 
studnice informací, které mohou inspirovat kole-
gy i ze vzdálenějších krajů. Knihovnice ze Zlín-

ského kraje a metodičky z pověřených knihoven 
Královéhradeckého kraje napsaly o úspěšných 
nápadech ze svých webů a facebooku, ale také 
dosti shodně připomněly, že tyto nástroje jsou jen 
prostředkem komunikace, a osobní setkání nemají 
sílu nahradit.

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

Weby pro knihovny ve Zlínském kraji

1) https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/p02_koncepcerf2013_def.verze_20140418.pdf

WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

mailto:katerina.safarova@jsns.cz
http://www.jsns.cz/mv
https://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-28-(2018)-Cislo-4-Volna-priloha.pdf
https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/metodicky-pokyn-regionalni-fce-1076.pdf
https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/metodicky-pokyn-regionalni-fce-1076.pdf
https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/p02_koncepcerf2013_def.verze_20140418.pdf
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kraje a podsekce Ocenění knihoven s přehle-
dem nositelů titulu Knihovna a Knihovník Zlín-
ského kraje i úspěchů v celostátních soutěžích. 
Region Zlínského kraje je diskusní skupina 
(mailing list) určená k vzájemnému informování 
především o regionální ediční činnosti ve Zlín-
ském kraji a přírůstcích regionální literatury ve 
fondech paměťových institucí kraje. Tato skupina 
byla založena už v roce 2004 a nyní má 56 členů. 
Na webu krajské knihovny je i podsekce s odka-
zy na jiné knihovnické weby či ceníky knihař-
ské dílny. 

V současné koncepci rozvoje regionál-
ních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na léta 
2018–20222 je jedním s cílů pravidelná mediali-
zace nejlepších knihoven a knihovníků, oceňová-
ní knihoven a obcí na seminářích, prezentace pří-
kladů dobré praxe, což je další úkol, ke kterému 
lze s úspěchem využívat weby pro knihovníky. 

Sekce Pro knihovny na webech pověřených 
a krajských knihoven svůj praktický význam be-
zesporu mají. Odkazování na centrální zdroje by 
mělo být důsledně dodržováno – adresáře, pře-
hledy právních předpisů, normy a další. Stránky 
krajské knihovny by měly sloužit ke sjednocení 
přístupu k řešení odborných problémů v rám-
ci kraje a regionu, měly by zahrnovat koncepci 
regionálních funkcí a krajské metodické poky-
ny a zásady. Každá pověřená knihovna má jiné 
problémy a může zveřejňovat informace užitečné 
pro knihovny a jejich provozovatele se vztahem 
ke konkrétnímu regionu. Je také užitečné, že se 
pověřené knihovny a jejich metodičky vzájemně 
inspirují a možná své weby pro knihovny po uve-
řejnění článku zase vylepší.

Moc dobře si uvědomuji, že možnosti webů 
pro knihovny jsou velmi široké, a již nyní, při 
psaní tohoto článku, mě napadá mnoho nápadů 
a inspirací na jejich vylepšení. Někdy je ovšem 
méně více a mnohdy je i pro knihovníky, zvláště 
z obecních knihoven, těžké se vyznat v zápla-
vě legislativy, pokynů, zpráv a e-mailů. Snad 
jim weby pro knihovny nejen ve Zlínském kraji 
v orientaci ve „světě knihoven“ pomohou.

Zajímavosti pro knihovny na metodických 
webech Zlínského kraje

Blog Střípky z knihoven kraje na webu Kraj-
ské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně je prů-
běžně doplňován metodičkami hlavně o zajímavé 
akce a počiny knihoven. Ve Střípcích je možné 
jednoduše zveřejnit informace i fotografie z akcí. 
Bohužel se ne vždy daří krajské nebo okresní me-
todičce průběžně doplňovat příspěvky do Střípků 
tak, jak by si přály. Také proto je dobré, že ak-
tuality o knihovnách jsou zveřejňovány přímo na 
stránkách, popřípadě sociálních sítích pověřených 
knihoven Zlínského kraje. Knihovníci kraje nalez-
nou praktické informace rovněž v jiných částech 
webu krajské knihovny, např. v sekci Odkazy. 

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana 
v Uherském Hradišti má na svém webu Střípky 
(z jejich regionu) také – odkaz směřuje na uza-
vřenou facebookovou skupinu Knihovny regionu 
Uherské Hradiště, která funguje již čtyři roky. 
Zajímavá podsekce je Knihovny v číslech, kde 
si mohou knihovny jednoduše najít a vzájemně 
porovnat hlavní statistické ukazatele. V hradišť-
ské sekci Pro knihovny naleznete také aktuality, 
zápisy z porad (jsou k dispozici jen knihovnám 
regionu), informace o vzdělávání, plán revizí až 
do roku 2022 a další zajímavé příspěvky. 

Knihovna Kroměřížska má na svém webu 
Služby → Pro knihovny kromě přehledu všech 

WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

Pozvánka k návštěvě webových stránek:

Krajská knihovna Františka Bartoše ve 
Zlíně – sekce Pro knihovny 
https://www.kfbz.cz/aktuality-pro-knihovny

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana – 
sekce Pro knihovny 
https://www.knihovnabbb.cz/pro-knihovny  

Knihovna Kroměřížska – sekce Služby – 
Pro knihovny 
https://www.knihkm.cz/sluzby/
regionalni-oddeleni.html

Masarykova veřejná knihovna Vsetín – 
sekce Pro knihovny 
https://www.mvk.cz/pro-knihovny/ 

WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

Kateřina Hubertová

Jednou z aktivit, které v rámci regionálních 
funkcí vykonávají velké knihovny směrem ke 
knihovnám malým a menším, je budování samo-
statného oddílu ve své webové prezentaci, který 
je věnován právě těmto knihovnám. Knihovna 
města Hradce Králové, pověřená výkonem regi-
onálních funkcí na území okresu Hradec Králové, 
má tento oddíl nazvaný Pro knihovníky a lze 
ho nalézt na https://www.knihovnahk.cz/pro-k-
nihovniky#right. 

Kromě nabídek akcí a aktualit ze světa 
knihovnictví je zde přehledně naservírován se-
znam služeb, které malé knihovny mohou vy-
užít. Na stránkách jsou pro potřeby knihoven 
i jejich zřizovatelů uvedeny odkazy na všechny 
legislativní a metodické dokumenty potřeb-
né ke správnému chodu knihoven, v první linii 
jmenujme knihovní zákon a předpisy s ním spo-
jené. Ke stažení je i spousta materiálů z různých 
oblastí, které se činnosti knihoven týkají: namát-
kou zmiňme třeba podrobný průvodce GDPR 
v knihovnách, ale i literární témata – Člověk Ča-
pek a podobně. K dispozici je webový katalog 

střediskové knihovny KMHK,1 jejíž výměnné 
soubory jsou určeny k cirkulaci po knihovnách. 
Důležitou částí je určitě i adresář knihoven. Lze 
použít přímo adresář na webu Knihovny měs-
ta Hradce Králové, Centrální adresář knihoven2 
nebo Adresář knihoven na portálu Knihovny.cz.

Tyto či podobné služby nabízejí svým knihov-
nám vesměs všechny pověřené knihovny v re-
publice. Knihovna města Hradce Králové má však 
pro knihovny i cosi navíc. Tím navíc je několik 
projektů, které vzešly přímo z této knihovny. Čte-
nářská hra Lovci perel je projekt, který lze reali-
zovat v knihovnách všech velikostí. Motivuje k 
četbě knížek, učí pracovat s textem a informace-
mi, především je však atraktivním trávením vol-
ného času a zábavou pro děti. Autorkou hry je 
knihovnice Bc. Alice Hrbková z Knihovny města 
Hradce Králové. Nápad pochází z roku 2010, a 

1) https://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/katalog-
-strediskove-knihovny

2) Vyhledávat v Centrálním adresáři knihoven můžete na 
https://aleph.nkp.cz/F/?request=&local_base=ADR&-
func=find-b&find_code=WKA.2) https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/koncepce_rf_knihoven_2018-2022.pdf

knihoven také podsekci Informace pro zřizova-
tele a knihovníky. V ní je shrnuta nejdůležitější 
legislativa, grantové možnosti, metodické poky-
ny, dokumenty k evidenci a revizi knihovních 
fondů i další důležité informace. Zajímavá a pro 
knihovny užitečná je nabídka rozšiřujících tema-
tických souborů knih, které knihovníci naleznou 
v podsekci Výměnný fond.

Praktické informace poskytuje i sekce webu Pro 

knihovny na webových stránkách Masarykovy ve-
řejné knihovny Vsetín. Kromě aktualit, kontaktů, 
vzdělávání, výběru z legislativy a dokumentů ke 
stažení se mohou knihovníci podívat na Fotogalerii 
a Tipy pro knihovny, což je průběžně doplňovaná 
podsekce, kde lze nalézt odkazy na důležité zdroje, 
např. Zlatý fond české a světové literatury. 

Kontakt na autorku: tomancova@kfbz.cz

Mozaika pro každého aneb 
Sekce webu Knihovny města 
Hradce Králové pro knihovny

Web projektu Lovci perel

https://www.kfbz.cz/aktuality-pro-knihovny
https://www.knihovnabbb.cz/pro-knihovny
https://www.knihkm.cz/sluzby/regionalni-oddeleni.html
https://www.knihkm.cz/sluzby/regionalni-oddeleni.html
https://www.mvk.cz/pro-knihovny/
https://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky#right
https://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky#right
https://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/katalog-strediskove-knihovny
https://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/katalog-strediskove-knihovny
https://aleph.nkp.cz/F/?request=&local_base=ADR&func=find-b&find_code=WKA
https://aleph.nkp.cz/F/?request=&local_base=ADR&func=find-b&find_code=WKA
https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/koncepce_rf_knihoven_2018-2022.pdf
mailto:tomancova@kfbz.cz
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WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

Adéla Vlachová

Víme, že v dnešní době vám nabídky na různé 
akce v knihovně chodí samy do e-mailů a stačí 
si jen vybrat. Pokud ale hledáte osvědčené tipy, 
které měly u návštěvníků i knihovníků úspěch, 

„mrkněte“ na elektronický archiv naší burzy 
nápadů na webu Pro knihovny náchodské 
knihovny https://proknihovny.mknachod.cz/.

Burza nápadů už má v Náchodě čtyřletou 
tradici. Jednou v roce se u nás sejdou knihovní-
ci z profesionálních i vesnických knihoven, a to 
nejen z náchodského okresu. Navzájem si u ku-
latého stolu sdílíme nápady a podněty pro prá-
ci v knihovnách. A i když má každý z nás jiné 
možnosti, může načerpat inspiraci a vyzkoušet, 
co funguje jinde. Mnozí knihovníci jsou ochot-

ni podělit se s ostatními i o materiály, metodické 
listy, kontakty apod. Všechny informace z bur-
zy sepisujeme a spolu s poskytnutými materiály 

Helena Vejvarová

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně plní me-
todické funkce pro knihovny místního regionu. 
Z tohoto důvodu existuje na webu knihovny už od 
roku 2004 také portál Pro knihovny Jičínska na 
adrese https://knihovna.jicin.cz/region/, který je 
pravidelně aktualizován a doplňován pracovnice-
mi oddělení regionálních funkcí jičínské knihovny. 
Knihovníci zde naleznou informace o připravova-
ných i uskutečněných akcích, důležité odkazy, ak-
tuální dokumenty potřebné ke knihovnické práci, 
zajímavosti a novinky z knihovnictví. 

Pro knihovníky regionu vznikla koncem roku 
2011 i facebooková stránka Knihovny Jičínska 
https://www.facebook.com/KnihovnyJicinska/, na 
které mohou všichni uživatelé facebooku, a přede-
vším knihovníci získat nejaktuálnější informace. 
Sociální sítě jsou v dnešní době asi nejefektivnější 
a nejrychlejší formou komunikace. V knihovnách 
neustále hledáme moderní a kreativní způsoby, 
jak oslovit čtenáře. V momentě, kdy je pro větši-
nu lidí zcela přirozené mít v kapse chytrý telefon 
s internetovým připojením, je velmi důležitý za-
jímavý a poutavý obsah příspěvků. Sdělení pro 
tyto stránky nevybíráme pouze z akcí pořádaných 
v knihovnách nebo pro knihovníky, ale inspiruje-
me se v denním tisku, na webech obcí a mnoha 
dalších kulturních organizací. Jedna z vložených 
zpráv byla z webu městyse Mlázovice: Martin 
Vágenknecht představil novou knihu „Mlázovické 
živnosti, řemesla a povolání“.1 Jako druhý příklad 
mohu uvést článek Zábava s knihovním zákonem,2 
který zaujal mnoho návštěvníků našeho webu. 

Tématem je stoleté výročí prvního knihovnické-
ho zákona, které se jičínské knihovnice rozhodly 
pojmout zábavně a k propagaci akcí využít web 
i facebook. Pro děti nachystaly kvízy o knihov-
nách, tipovací soutěž a výtvarnou soutěž na téma 
Nejstarší kniha v mé knihovničce. Vyhlášení vítě-
zů soutěží proběhne v Týdnu knihoven v jičínské 
knihovně. Účastníci kvízů budou odměněni spe-
ciální exkurzí po třináctých komnatách knihovny.

Knihovnice v jičínské knihovně svou kreativi-
tu dokazují velmi rády i mimo online svět. Samy 
nasbíraly materiál a uspořádaly výstavu o stole-
tém vývoji knihoven na Jičínsku, která díky vzá-
jemné spolupráci knihoven obsahuje nejen kopie 
dokumentů a fotografií, ale i zajímavé trojrozměr-
né předměty. Třešničkou na dortu letošních akcí 
ke stému výročí prvního knihovnického zákona 
byl Výroční jarmark na zahradě knihovny s bo-
hatým kulturním programem, který byl podpořen 
dotací v rámci programu Knihovna 21. století.

Kontakt na autorku: vejvarova@knihovna.jicin.cz

Burza nápadů

Na metodiku kreativně i na webu

protože se osvědčil, byl nabídnut k využití ostat-
ním knihovnám. V tuto chvíli má projekt vlastní 
webové stránky https://www.lovciperel.cz; ke 
konci června 2019 hrálo 198 knihoven a 67 škol 
s 2 620 dětmi/hráči/lovci perel a v databázi bylo 
2 797 knih/perlorodek.

Dalším významným projektem je šablona webu 
pro malé knihovny, za kterou Knihovna města 
Hradce Králové obdržela ocenění v soutěži Knihov-
na roku 2007 v kategorii informační počin. Kni-
hovníci mají díky této službě možnost získat rychle 
a jednoduše šablonu webu3, kterou bez velkých po-
čítačových znalostí mohou sami podle libosti edi-
tovat. Od začátku projektu uplynulo již hodně času 
a šablona rozhodně nevypadá jako v roce 2006, kdy 
ji „na zakázku“ pro knihovnu jako svou závěrečnou 
práci vytvořil student Univerzity Hradec Králové. 
V současné době je šablona webu pro malé knihov-
ny dostupná z https://webknihovny.cz/ a je lehce 
zpoplatněná. Každý zájemce okamžitě po registra-
ci může začít pracovat na vlastní webové stránce 
knihovny. Na výběr má z několika vzhledů, web 

je přehledný a responzivní4. V šabloně je možné 
vytváření kvízů, obsahuje statistiku přístupů a zahr-
nuje i možnost zpracování jednoduchého seznamu 
knihovního fondu, ve kterém lze vyhledávat a který 
je možné vystavit na webu jako katalog. Šablonu 
webu pro malé knihovny v současné době používá 
přes 720 knihoven z celé republiky. Ukazuje se, že 
cesta malých knihoven k vlastní webové prezentaci 
je leckde stále poměrně komplikovaná, a proto je 
i nyní projekt šablony webu malých knihoven živý 
a využívaný, což v době jeho vzniku nikdo nepřed-
pokládal.

Toto vše lze najít v oddíle Pro knihovníky 
na webu Knihovny města Hradce Králové. Tato 
sekce by měla být rádcem pro malé knihovny. 
Místem, kde by nalezly první odpovědi na jaké-
koliv otázky, které se mohou vyskytnout v cho-
du malých knihoven. A pokud zde své odpovědi 
knihovny nenaleznou, mají kontakty, kde se mo-
hou optat podrobněji.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz
3) Podrobněji o šabloně viz například článek Hradecká šablona webu pro malé knihovny z publikace Webové stránky ma-

lých knihoven, dostupné na https://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-28-(2018)-Cislo-4-Volna-priloha.pdf.
4) Tzn. přizpůsobuje se zařízení, na kterém je zobrazován – např. chytré mobily či tablety.

1 http://www.mlazovice.cz/aktualne/ze-zivota-mestecka/
mlazovice-maji-druhou-unikatni-publikaci-o-sve-historii/

2 https://knihovna.jicin.cz/region/2019/03/zabava-s-k-
nihovnim-zakonem/

zápis rozesíláme nejen účastníkům, ale vše 
zveřejňujeme i na našich stránkách, kde jsou k 
dispozici každému zájemci. Zveme vás proto k 
návštěvě webu Pro knihovny, kde se v záložce 

Ke stažení můžete v zápisech z burzy nápadů in-
spirovat.

Kontakt na autorku: vlachova@mknachod.cz

Knihovny Jičínska na facebookuPozvánka na burzu nápadů

https://proknihovny.mknachod.cz/
https://knihovna.jicin.cz/region/
https://www.facebook.com/KnihovnyJicinska/
mailto:vejvarova@knihovna.jicin.cz
https://www.lovciperel.cz
https://webknihovny.cz/
mailto:hubertova@knihovnahk.cz
https://www.svkhk.cz/svkhk/u-nas-pdf_cisla/Rocnik-28-(2018)-Cislo-4-Volna-priloha.pdf
http://www.mlazovice.cz/aktualne/ze-zivota-mestecka/mlazovice-maji-druhou-unikatni-publikaci-o-sve-historii/
http://www.mlazovice.cz/aktualne/ze-zivota-mestecka/mlazovice-maji-druhou-unikatni-publikaci-o-sve-historii/
https://knihovna.jicin.cz/region/2019/03/zabava-s-knihovnim-zakonem/
https://knihovna.jicin.cz/region/2019/03/zabava-s-knihovnim-zakonem/
mailto:vlachova@mknachod.cz
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NOVÉ TRENDY ZAUJALO NÁS

Jičínská knihovna je fantastická

Pozor, v knihovně je kocour!

Michaela Sehnalová

O projektu fantastických knihoven jsme se 
v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně poprvé 
dozvěděli od styčného důstojníka projektu za 
knihovny Tomáše Pipoty z Dobříše. Neváhali 
jsme se přihlásit.

Cílem projektu je propagace žánru science 
fiction, fantasy a hororu mezi širokou čtenářskou 
veřejností. Záštitu nad projektem má Akademie 
science fiction, fantasy a hororu (ASFFH), která 
každoročně oceňuje nejlepší knihy v jednotlivých 
kategoriích. Podmínkou pro každou ze zúčastně-
ných knihoven je vytvořit speciální koutek s fan-
tasy literaturou a oceněné tituly opatřit štítkem 
Akademie. Dalším krokem je vytvořit vlastní ori-
ginální plakát, který čtenáře upozorní na projekt.

V Jičíně jsme knihy označili takřka okamžitě, 
oddělení s fantastickou literaturou jsme již měli 
a nové tituly dokupujeme průběžně. Následova-
la tvorba plakátu. Navíc jsme se rozhodli na náš 
regál s fantasy literaturou upozornit i jinak. Jako 
vtip padl návrh umístit do půjčovny postavu Za-
klínače v životní velikosti. Nakonec se tento ná-
pad v poněkud upravené verzi uchytil. Vytvořili 
jsme návrh draka, který střeží knihy, nechali ho 
natisknout a vyříznout z velké desky. Tento drak 

nám visí přímo nad regálem s fantasy literaturou 
a je vidět ze všech koutů půjčovny. Čtenáře za-
ujme hned na první pohled. 

Díky projektu a spolupráci s Akademií SFFH 
mají zúčastněné knihovny možnost přivítat na be-
sedě některého z autorů, kteří budou v budoucnu 
oceněni Cenou Akademie. Na webových strán-
kách Akademie1 vznikla síť fantastických kniho-
ven, která se neustále rozšiřuje. Žánr fantastiky se 
těší vzrůstající oblibě jak u čtenářů, tak u knihov-
níků. Zapojení do projektu tedy můžeme doporu-
čit. Těšíme se, co dalšího nám přinese.

Kontakt na autorku: sehnalova@knihovna.jicin.cz

Jana Karlovská

Pozor, v knihovně je kocour! je nejnovější kni-
ha Kláry Smolíkové s překrásnými ilustracemi 
Vojtěcha Šedy. Jedná se o volné pokračování titulu 
Spolkla mě knihovna, který obdržel cenu knihov-
níků Klubu dětských knihoven SKIP v rámci sou-
těže Dětský knihomol 2017 / Suk – čteme všichni. 

Pozor, v knihovně je kocour! vypráví příběh 
malého chlapce Davida, zapáleného čtenáře, jenž 
raději tráví volný čas mezi stránkami knih než 
čímkoli jiným, k veliké nelibosti jeho maminky. 
David jednoho dne spáchá závažný zločin – vě-
domě si odnese z knihovny výtisk, který je ur-
čen pouze pro prezenční půjčování. Knihu poničí, 
a co víc, jeho kocour Koniáš zmizí mezi regály 

1 https://www.asffh.cz/projekty/ Drak v jičínské knihovně

s knihami. Co naplat, Davidovi 
nezbývá než se za nezbedným 
kocourem vydat a přivést ho 
zpátky. Na své cestě se David 
podívá do nejrůznějších knihoven 
v Čechách a na Moravě, cestuje 
časem a seznámí se se spoustou 
zajímavých osobností. Ladislav 
Jan Živný, významný český kni-
hovník, vysílá chlapce na Velkou 
Moravu za biskupem Metodějem, 
dále se na Pražském hradě setká-
vá s naším prvním kronikářem 
Kosmou, autorem Kroniky české, 
a v jižních Čechách s Petrem Vo-
kem z Rožmberka, který mu s radostí představí 
svou rozsáhlou knihovnu, plány na utvoření ve-
řejné knihovny a ideu, že nesmrtelnost tkví prá-
vě v knihách. V knize jsou čtenářům vysvětleny 
pojmy a události z knihovnické historie, počínaje 
prvním knihovnickým zákonem, který u nás ve-
šel v platnost v roce 1919 a díky němuž byla zří-
zena knihovna v každé obci, dojde i na mayské 
písmo, iluminace nebo práci kronikáře. 

Kniha byla představena 11. 5. 2019 na mezi-
národním knižním veletrhu a literárním festivalu 
Svět knihy v Praze. Na besedě byla kromě au-
torky a ilustrátora přítomna i knihovnice Lenka 

Hanzlíková z Městské knihovny 
v Praze. Děti, jež besedu navští-
vily, obdržely kvalitně zhotovené 
pracovní archy s úkoly – měly 
možnost rozluštit příběh z tote-
mu, překládaly větu do starého 
uzlového písma, nakreslily si 
návrh vlastního knihomolského 
oblečení či šperků nebo vymýš-
lely nové zákony, které by po-
mohly knihovnám. Vojtěch Šeda 
se ukázal jako velmi talentovaný, 
a hlavně pohotový ilustrátor: pří-
mo na pódiu se dal do kreslení 
iniciály, jeho písmeno H vyprávě-

lo příběh o hradu v plamenech pod útokem obra, 
který mu děti vymyslely. Pozor, v knihovně je ko-
cour! je ideální knihou pro čtenářské workshopy. 
Pro knihovny je též zdarma k dispozici putovní 
výstava, složená z 15 velkoformátových panelů 
s komiksy a ilustracemi.

SMOLÍKOVÁ, Klára. Pozor, v knihovně je 
kocour!: od knihy na velkomoravském opasku ke 
knihovnám na každém rohu. První vydání. Pra-
ha: Mladá fronta, 2019. 93 s. ISBN 978-80-204-
4910-8.

Kontakt na autorku: karlovska@slavoj.cz

Máme rádi seniory (?), část 3

Zlata Houšková

Akce
Kromě výpůjčních, referenčních, faktogra-

fických, reprografických a dalších služeb je 
hlavní oblastí, v níž se mohou knihovny speci-
ficky věnovat seniorům, oblast tzv. kolektivních 
aktivit (besedy, přednášky, soutěže, kurzy, ško-

lení, kroužky ad.). Ty mohou být zaměřeny buď 
specificky na seniory, pak by měly být aktivi-
zační, nebo jsou určeny dvěma či více skupinám, 
z nichž jedna jsou senioři, pak mají ve větší či 
menší míře poslání integrační. Podívejme se tedy 
nejprve na první typ aktivit. 

Chápeme-li knihovnu jako vzdělávací insti-
tuci, jsou i pro tuto skupinu uživatelů primární 

https://www.asffh.cz/projekty/
mailto:karlovska@slavoj.cz
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JAK NA TO JAK NA TO
lupráci s pečovatelskými domy, stacionáři, zdra-
votními a dalšími partnerskými organizacemi.

 Pozice i prestiž knihoven jako organizací ce-
loživotního neformálního vzdělávání i aktivizace 
a podpory sociálních služeb v obcích může akti-
vitami pro seniory významně posílit.

Integrační aktivity
K nejtíživějším problémům seniorského věku 

patří omezení sociálních kontaktů, osamocení, či 
dokonce vyloučení ze společnosti. Knihovna přá-
telská k seniorům proto vedle specifických akcí 
pro seniory usiluje také o mezigenerační integra-
ci a organizuje aktivity, jimiž cíleně podporuje 
vzájemné setkávání, poznávání, učení, solida-
ritu a soudržnost mezi generacemi. V obecné 
rovině má mezigenerační rysy většina knihov-
nických aktivit pořádaných pro veřejnost, neboť 
nevylučuje žádnou skupinu a senioři bývají jejich 
častými účastníky. Smyslem cílených integrač-
ních aktivit je však stejně, nebo dokonce více než 
poskytovaný obsah vzájemné setkání, poznávání 
a obohacování, předpokládající oboustrannou ak-
tivitu účastníků, navázání, pěstování a kultivaci 
vzájemných vztahů a kontaktů. Mezigenerační 
aktivity jsou tak přínosem pro všechny zúčast-
něné generace a pomáhají budovat respekt vůči 
seniorům i vnímat a poznávat stáří.

Mezigenerační integrační aktivity mohou mít 
tisíce podob, a také je v knihovnách mají. Může 
jít o aktivity vzdělávací (aktivity společné pro 
více generací, aktivity pro seniory a děti (včetně 
kurzů digitální gramotnosti), tzv. univerzity či 
akademie volného času…), tvůrčí a výcvikové 
(společné výtvarné či rukodělné dílny a kurzy, 
specifické relaxační kreslení zentangle, kur-
zy autorské tvorby…), společenské, relaxační, 
sportovní a tělocvičné (vycházky, výlety, cyk-
lovýlety, sportovní soutěže, taneční aktivity), čte-
nářské (společná čtení, předčítání, „Senioři čtou 
dětem“…), mezigenerační soutěže všeho druhu 
(vědomostní, pěvecké, výtvarné, turnaje a kluby 
deskových her…) atd. Mimořádný význam mají 
aktivity věnované lokální paměti (přednášky, 
besedy, debaty, vyprávění, výstavy, dobové mód-

ní přehlídky, získávání materiálů k digitalizaci 
lokální historie… na téma: jak to u nás bylo dří-
ve, naše město před sto lety a nyní, má oblíbená 
hračka…), které pomáhají uchovat paměť místa 
a jsou obrovským zdrojem inspirace pro různé 
další činnosti knihovny, ale také cestou k dobré-
mu mezigeneračnímu soužití v obci. Senioři zde 
mají významnou a nezastupitelnou roli pamětní-
ků. Opět připomínám níže uvedenou publikaci, 
která je právě v této oblasti velmi inspirativní.

Na závěr našeho zamyšlení nad prací kniho-
ven se seniory si dovolím připomenout ještě dvě 
skutečnosti: 
• Problematika mezigeneračních vztahů má 

opravdu celospolečenský význam; je zahrnuta 
např. ve školských vzdělávacích projektech; 
těmito integračními aktivitami tedy knihovna 
může zároveň v souladu s programem školy 
působit na své dětské uživatele, v nichž je 
třeba vzbuzovat úctu ke stáří a jeho pozitivní 
vnímání.

• Senioři mohou být často nejen objektem naše-
ho působení a našich služeb, ale jsou to také 
zajímaví lektoři, vychovatelé, členové porad-
ních orgánů knihovny, dobrovolníci, pomoc-
níci. 
Snad i proto stojí za to zamyslet se nad pro-

blematikou našich služeb seniorům šíř a hlouběji. 
Jde koneckonců o početnou a stabilně rostoucí 
skupinu našich (i potenciálních) uživatelů.

Podrobnější informace k implementaci po-
žadavků standardu přináší příručka pro práci 
knihoven se seniory; v elektronické verzi je k dis-
pozici na: https://www.skipcr.cz/dokumenty/rov-
ny_pristup.pdf.

MAZUROVÁ, Hana a HOUŠKOVÁ, Zlata. 
Rovný přístup – knihovna přátelská k seniorům: 
metodická příručka pro práci knihoven se senio-
ry. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České re-
publiky – Knihovnický institut, 2016. 87 s. ISBN 
978-80-7050-674-5.

Kontakt na autorku: zlata.houskova@gmail.com

aktivity vzdělávací, které samozřejmě knihovna 
doplňuje aktivitami relaxačními, rekreačními, 
tělovýchovnými ad. Knihovna přátelská k seni-
orům tedy pořádá pro seniory aktivizační pro-
gramy, primárně vzdělávací. Ideální formou 
takových vzdělávacích aktivit 
(a také minimálním požadavkem 
standardu knihovny přátelské 
k seniorům) je Virtuální univer-
zita 3. věku (VU3V) při Provoz-
ně ekonomické fakultě České ze-
mědělské univerzity v Praze. Ta, 
stejně jako řada dalších aktivit, 
podporuje současný společenský 
koncept tzv. „aktivního stárnu-
tí“, umožňuje seniorům zapojit 
se aktivně do života společnosti. 
Službu jsou schopny nabízet (tzn. 
středisky VU3V se stát) i knihov-
ny s dobrovolnými pracovníky, 
o tom existuje řada konkrétních důkazů. Knihov-
ny se – po poněkud pomalejším startu – staly 
spolu s obcemi nejpočetnější skupinou subjektů, 
které VU3V v obcích nabízejí. Vzhledem k tomu, 
že vzdělávání seniorů formou VU3V je podpo-
rováno obcemi, mají tak knihovny navíc dobrou 
příležitost být významným partnerem svému zři-
zovateli. Přesto je potenciál této formy vzdělává-
ní, pokud jde o knihovny, dosud využit jen málo 
(řádově desítky knihoven). Více o VU3V na 
https://e-senior.czu.cz/. 

Knihovny mají samozřejmě mnohem širší 
možnosti v oblasti vzdělávání seniorů, ať už jsou 
to univerzity 3. věku organizované ve spolupráci 
s různými vysokými školami, volnější vzděláva-
cí cykly (akademie 3. věku a obdobné aktivity), 
krátkodobější vzdělávací programy, kurzy ICT, 
odborné semináře, praktické či výtvarné kurzy 
a dílny a další formy napomáhající aktivizaci 
seniorů i jejich zapojení do činností prospěšných 
jim i společnosti. 

Důležité je vždy, aby aktivity vycházely z kon-
krétních potřeb seniorů v místě, aby na toto téma 
knihovny se seniory včas a intenzivně komuniko-

valy, než se rozhodnou, k jakému typu a formě 
vzdělávání se přikloní, a aby (ideálně cyklické) 
vzdělávání koncipovaly vždy s definováním cíle, 
metod, forem, přesného harmonogramu a dalších 
parametrů nezbytných k úspěšné realizaci. 

Kromě vzdělávacích aktivit 
lze v knihovnách např. doporu-
čit oblíbené trénování paměti 
(více např. na https://skip-trene-
ri-pameti.webnode.cz/), kulturní 
a společenské akce, jako jsou 
např. besedy, divadelní představe-
ní, literární večery, odpoledne či 
matiné, recitační soutěže, koncer-
ty, výstavy, turnaje v deskových 
hrách, soutěže, turistika, výlety, 
zájezdy a další pohybové aktivity, 
společenské večery, event. s tan-
cem, kluby seniorů ad. Málo vy-
užívané, avšak seniory velmi víta-

né je i uplatnění reminiscenčních technik, tedy 
práce se vzpomínkami. Jde o náročnější aktivity, 
které se primárně využívají v terapeutické rovině; 
v knihovnách však jde spíše o relaxační úroveň, 
o další formu aktivizace seniorů, kdy jsou na zá-
kladě různých pomůcek (dobové předměty, foto-
grafie, jídlo, recepty, plakáty…) účastníci pod-
něcováni ke vzpomínkám a diskusi o minulosti. 
Reminiscenční techniky se v knihovnách realizují 
zejména ve skupinové formě: jde o společenskou 
interakci v příjemném prostředí, při níž zároveň 
může vznikat konkrétní věc – kniha vzpomínek, 
vzpomínkové fotoalbum (fotokniha), vzpomínko-
vá nástěnka, výstava, krabice apod. 

Existuje řada dalších aktivit, jež by bylo mož-
né uvést a které již v některých knihovnách na-
lezly své místo (např. kurzy „Senioři píší Wiki-
pedii“); pro inspiraci doporučuji níže uvedenou 
publikaci, která přináší opravdu bohatou nabídku 
konkrétních i typových příkladů. Zapomínat by 
se nemělo ani na ty seniory, kteří již do knihoven 
nemohou přijít, ať už ze zdravotních, či jiných dů-
vodů. Naše služby by měly jít za nimi. Knihovny 
zde mají opravdu široké pole působnosti ve spo-

https://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf
https://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf
https://e-senior.czu.cz/
https://skip-treneri-pameti.webnode.cz/
https://skip-treneri-pameti.webnode.cz/
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Jak rozečíst druháčky?

Hana Nováková

V následujícím článku se pokusím popsat spo-
lupráci červenokostelecké Knihovny Břetislava 
Kafky se Základní školou Václava Hejny v rámci 
pilotního projektu „Jak rozečíst druháčky?“, kte-
rý se uskutečnil ve školním roce 2018/2019.1 Na-
bízím vám své zkušenosti z intenzivní spolupráce 
se čtyřmi třídami druháků a chci se podělit o ra-
dost, která tento projekt doprovázela.

Základem byla snaha odpovědět si na otáz-
ku: „Co můžeme jako knihovníci udělat pro to, 
aby děti četly s radostí?“ Společně s  učitelkami 
jsme si řekli, že zkusíme děti pozitivně motivo-
vat ke čtení, vytvořit návyk na půjčování knížek 
v knihovně a zajistit  bezpečné prostředí, tzn. aby 
se žáci v knihovně cítili „jako doma“ a měli osob-
ní vztah s knihovnicí.

Město Červený Kostelec má téměř 8 500 
obyvatel a tři samostatné základní školy. Dětské 
oddělení Knihovny Břetislava Kafky je dlouho-
době obsazeno jednou knihovnicí na plný úvazek. 
S myšlenkou na tento projekt přišla ZŠ Václava 
Hejny, respektive Mgr. Jana Tollarová, na konci 
školního roku 2017/2018. V září 2018 se k pů-
vodně jedné třídě přidaly další tři třídy druháků. 
V plánu bylo každý měsíc jedno setkání žáčků 
s knihovnou, přičemž na programu byla čtenář-
ská témata, která děti aktuálně probíraly ve škole. 
Dění v knihovně tedy maximálně korespondo-
valo s výukou. Vždy dopoledne daného dne se 
v knihovně vystřídaly dvě třídy, první v 8 a druhá 
v 10 hodin. Každá ze tříd tedy v knihovně strávila 
dvě vyučovací hodiny a v časovém rozvrhu se-
tkání se samozřejmě počítalo i s časem na výběr 
a půjčování knížek. V tu chvíli mělo 98 % koste-

leckých druháků zdarma zařízenou průkazku do 
knihovny, kterou tak mohli aktivně využívat.

Loni v září jsme si povídali o tom, jak si na-
jít v knihovně vhodnou knihu pro čtení. V říjnu 
se školáci setkali se spisovatelkou Lenkou Rož-
novskou a jejími knížkami vhodnými právě pro 
začínající čtenáře. V listopadu byli naším téma-
tem hrdinové z knížek a jak o nich mluvit. Letos 
v lednu nás zajímalo prostředí děje knižních pří-
běhů. V únoru se uskutečnila beseda s ilustrátor-
kou Lenkou Grimovou. V dubnu jsme pak hledali 
odpověď na otázku, kdy se příběh odehrává. Vzá-
jemná setkávání jsme zakončili v červnu, nakdy 
jsme naplánovali vrácení všech zapůjčených kní-
žek a závěrečnou práci s knihou „Pan Lišák má 
knihy rád!“ /Franziska Biermann/.

V průběhu celého školního roku jsme praco-
vali s předvídáním textu, myšlenkovými mapami 
i formátem dílen čtení. K programům jsem použí-
vala tituly, které si sami druháci i následně mohli 

1  Pozn. redakce: Příspěvek navazuje na článek Začínáme s dílnou čtení – workshop v červenokostelecké knihovně, 
který byl zveřejněn v letošním 2. čísle zpravodaje U nás, k dispozici na https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-

-pdf_archiv/20190217.pdf.

půjčit ke čtení, například: „Koho sežere vlk?“ /
Ester Stará/, „Mobilmánie v pohádkové říši“ /
Lenka Rožnovská/, „Kouzelný prst“ /Roald Dahl/ 
nebo „O Květušce a tesaříkovi“ /Jitka Vítová/.

Zde nabízím výtah z reakcí zúčastněných pe-
dagožek: Mgr. Jana Tollarová: „Ve školním roce 
2018/2019 jsme po vzájemné dohodě prohloubili 
spolupráci s Knihovnou Břetislava Kafky v Čer-
veném Kostelci. Cílem naší spolupráce bylo roz-
víjet čtenářskou gramotnost u žáků 2. ročníku 
naší ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci. Chtěli 
jsme společně přivést žáky ke čtení, aby se „ro-
zečetli a četli s radostí“. Tento cíl se nám poda-
řilo splnit. Samozřejmě se ze všech žáků nestali 
vášniví čtenáři, ale v hojné míře navštěvovali 
knihovnu, půjčovali si knihy, které četli a disku-
tovali o nich. Celý projekt se vydařil a myslím, že 
bude velmi dobře, pokud bude naše spolupráce 
školy a knihovny pokračovat.“ 

PhDr. Libuše Renfusová: „Společná setkání 
motivovala žáky ke čtení, napomáhala rozvíjet 
základy jejich čtenářské gramotnosti. Cílem bylo 
rozvíjet čtenářství a podporovat čtenářskou gra-
motnost, vytvářet u žáků kladný vztah ke čtení, 
schopnost porozumění, vyhledávání  klíčových 
informací v textu. Texty a aktivity byly vybírány 
s přihlédnutím k mentální zralosti žáků ve 2. roč-
níku ZŠ a na základě požadavků pedagogů.  Žáci 
se učili pracovat s krásnou literaturou, byla vy-
užívána současná literatura pro děti mladšího 
školního věku a začínající čtenáře. Naším společ-

ným cílem i do budoucna je docílit funkční čte-
nářské gramotnosti u žáků.“

Mgr. Jana Illnerová: „Během školního roku 
2018/2019 jsme navázali spolupráci s kostelec-
kou knihovnou. Scházeli jsme se téměř každý 
měsíc. Paní knihovnice pro nás připravovala 
zajímavý program, který postupně během celého 
roku rozvíjel čtenářskou gramotnost dětí. Nejdří-
ve se děti naučily správně vybírat knížky – podle 
obsahu, velikosti písma, čtenářské zdatnosti. Po-
stupně se seznámily s novými termíny – literární 
hrdina, prostředí a čas v knižních příbězích. Na-
učily se formulovat vlastní názory o přečtených 
knihách. Lépe zvládají orientaci v textu a většina 
z nich čte plynule a s porozuměním. Na každou 
návštěvu knihovny jsme se společně těšili. Bylo 
krásné pozorovat, jak žáci zařazovali tyto termí-
ny do svého představování knih ve škole.  Za škol-
ní rok udělali velikánský pokrok. Čtou pravidelně 
a s velikou chutí.“

V průběhu školního roku se o našem pilotním 
projektu začalo více hovořit na různých místech, 
nejen v Červeném Kostelci. Už v březnu jsme se 
proto začali domlouvat s učitelkami prvních roč-
níků na spolupráci ve školním roce 2019/2020. 
Díky vzájemné komunikaci se podařilo v rámci 
červnového Vítání prvňáčků mezi čtenáře zajistit, 
aby všichni budoucí druháčci měli svou vlastní 
průkazku do knihovny, kterou budou využívat 
v rámci pravidelných návštěv se školou. Do dru-

Setkání se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou,  
říjen 2018

Setkání druháků s ilustrátorkou 
Lenkou Grimovou, únor 2019

Společné povídání o knihách

JAK NA TO JAK NA TO

https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20190217.pdf
https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20190217.pdf
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hého ročníku projektu „Jak rozečíst druháčky?“ 
se tak zapojí ZŠ Václava Hejny, ZŠ Horní Koste-
lec i ZŠ Lhota, celkem opět čtyři třídy. Celoroční 
program se učitelkám zdál vyhovující, jen bese-
du se  spisovatelkou máme v plánu realizovat až 
v listopadu, aby zbylo více času na práci s jejími 
knihami ve škole.

Za sebe hodnotím projekt velmi kladně. Pro 
získání náklonnosti ke knihám se druháci jeví 
jako nejperspektivnější skupina dětí. Pokud ten-
to čas promeškáme, ve třetí nebo čtvrté třídě je 
z mého pohledu již pozdě. Právě proto jsem se 
druhákům rozhodla věnovat tolik času, snad se 
to do budoucna zúročí. Celý školní rok si moh-
li zdarma půjčovat knihy a nikdo z nich neplatil 

žádné upomínky. Projekt přispěl k rozvoji poten-
ciálu každého žáka. Mnozí by se ve svém volném 
čase do knihovny z nejrůznějších důvodů prostě 
nedostali. Dále mne pozitivně překvapilo, že si 
v červnu naprostá většina dětí – s vědomím, že 
už se nebudou promíjet upomínky a že o prázd-
ninách budou muset zavítat samy za sebe do 
knihovny –, vypůjčila velké množství prázdnino-
vého čtení. A o to jsme vlastně po celý školní rok 
všechny usilovaly.

V návaznosti na tento projekt se ve školním 
roce 2019/2020 počítá s nejméně dvěma návště-
vami budoucích třeťáků v knihovně, tedy dětí, 
které v tomto školním roce pravidelně navštěvo-
valy knihovnu. Učitelky mají největší zájem o po-
vídání o různých knižních žánrech a doporučová-
ní knížek pro danou věkovou skupinu. Zájem je 
i o setkávání s českými spisovateli a ilustrátory. 
Plány na další školní rok budeme dolaďovat v září 
2019. Budeme se snažit, aby červenokostelecká 
knihovna byla i nadále – slovy učitelky Veroni-
ky Sokolovičové – „otevřená novým cestám ke 
knize“.

Vše výše zmíněné ukazuje na fakt, že největ-
ším hybatelem dění je dobrá vzájemná komunika-
ce mezi knihovnou a školou. 

Tedy ať se vám dílo daří.

Kontakt na autorku: deti@knihovnack.cz

CENTRAL – katalogizace beletrie pro 
knihovny

Zuzana Kopencová a Ivana Ferdinandová

V dubnu 2019 zahájila Městská knihovna 
v Praze katalogizaci beletrie pro české knihovny 
v rámci projektu CENTRAL. Projekt je realizo-
ván za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 
z dotačního podprogramu VISK 1 a v úzké spolu-

práci s Národní knihovnou ČR. Městská knihov-
na v Praze nabízí prostřednictvím České národní 
bibliografie a Souborného katalogu ČR úplný 
katalogizační záznam novinek české beletrie vy-
cházející v největších českých nakladatelstvích. 
Smyslem projektu je nabídnout rychlou službu, 
která ušetří knihovnicím a knihovníkům čas, jejž 

Vysvědčení pro knihovnu v závěru projektu

mohou věnovat svým čtenářkám a čtenářům.

Proč sdílená katalogizace
Katalogizace knih je vysoce odborná a časově 

velmi náročná činnost. Po přechodu na nová ka-
talogizační pravidla musí katalogizační záznam 
navíc obsahovat všechny přímé autory, ilustráto-
ry a překladatele. To představuje značný nárůst 
práce pro jednotlivé knihovny, které vytvářejí 
originální katalogizaci. Řešením je sdílená ka-
talogizace, přejímání katalogizačních záznamů 
z jednoho centra. Na jaře 2015 proto vyzvala 
Ústřední knihovnická rada, aby se centrální ka-
talogizace ujala některá z velkých městských 
knihoven. 

Co předcházelo zahájení projektu
V rámci přípravy výročního zasedání Sou-

borného katalogu ČR na podzim 2017 proběhlo 
dotazníkové šetření, zda o službu centrální ka-
talogizace je mezi knihovnami zájem. Výsledek 
dotazníkového šetření byl jednoznačný – 83 % 
dotazovaných knihoven možnost přebírání zá-
znamů z jednoho centra přivítalo.

Městská knihovna v Praze a centrální katalo-
gizace

Rozhodnout se a přijmout výzvu Ústřední 
knihovnické rady nebylo jednoduché, ale vědě-
li jsme, že máme bohaté zkušenosti s akvizicí 
a zpracováním knih, kdy ročně nakupujeme více 
než 100 tis. svazků. Máme výborné kontakty 
s pražskými nakladateli, vydavateli a distributory 
a jsme schopni od nich velmi rychle získat sig-
nální výtisky. V neposlední řadě disponujeme tý-
mem zkušených akvizitérů, katalogizátorů a lek-
torů. Po zvážení všech okolností jsme nakonec 
výzvu přijali a rozhodli jsme se své úsilí zaměřit 
na katalogizaci titulů beletrie.

Jak to funguje
V zájmu zrychleného zpracování a nabídnutí 

katalogizačního záznamu knihovnám co nejdříve 
po vydání nečekáme na povinný výtisk, ale naku-
pujeme dva exempláře od každého titulu beletrie. 
Snažíme se, abychom tituly okamžitě po vydání 
získali od distributorů a vydavatelů. První exem-
plář je ihned po uložení do systému jmenně ka-
talogizován a druhý exemplář putuje k věcnému 
zpracovateli. Vytváříme úplný jmenný i věcný 
záznam podle standardů, navíc obohacený o ano-
taci. Po jmenné a následně po věcné katalogizaci 
je záznam ihned vystaven ve speciálních setech 
pro stažení do České národní bibliografie a Sou-
borného katalogu ČR.

Kde katalogizační záznam beletrie získat
K záznamům beletrie se pracovníci kniho-

ven dostanou obvyklou cestou – jejich stažením 
z České národní bibliografie nebo ze Souborného 
katalogu ČR. Knihovny, které nemají báze SKC 
nebo ČNB dosud nastaveny jako zdroj pro staho-
vání záznamů přes Z39.50, najdou informace na 
http://aleph.nkp.cz/web/z3950_cze.htm. Zázna-
my z Městské knihovny v Praze poznáte podle si-
gly ABG001 ve formátu MARC 21 v poli 040$a. 
V Souborném katalogu ČR v poli 900 také na-
leznete informaci o tom, z které knihovny byl 
záznam převzat.

Od dubna 2019, kdy byl projekt zahájen, do 
poloviny července jsme dodali do Souborné-
ho katalogu ČR přes 1 000 záznamů s úplným 
jmenným a věcným zpracováním. Naším cílem 
je kvalitně a rychle zkatalogizovat co nejvíce ti-
tulů beletrie, které vycházejí na českém knižním 
trhu, a poskytnout je prostřednictvím bází České 
národní bibliografie nebo Souborného katalogu 
ČR ostatním knihovnám. Věříme, že se nám to 
podaří a knihovny budou s touto novou službou 
spokojeny.

Těšíme se na vaše postřehy a připomínky na 
adrese: central@mlp.cz

TROCHA ODBORNOSTI TROCHA ODBORNOSTI

mailto:deti@knihovnack.cz
http://aleph.nkp.cz/web/z3950_cze.htm
mailto:central@mlp.cz
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Vlaďka Buchtová

... ano, už podruhé, a zase na ožehavé téma, jak 
daly najevo některé posty na facebookové udá-
losti knihovny. Už sám název akce – Migrace: 
konec krize – nadzvedával mnohé ze židlí. No 
tak to jsem byla sama zvědavá, jak tahle debata 
skončí. A taky jsem měla skrytou „marketingo-
vou“ radost. Protože když to vypadá, že by moh-
lo být horko, vždycky je to lepší než líná voda 
a nudné řeči. Jak tedy migrace posledních let 
změnila a mění Evropu? O tom 14. května 2019 
v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové diskutovali více než zajímaví 
hosté: spisovatelka Radka Denemarková, ředitel 
organizace Člověk v tísni Šimon Pánek, vicepre-
zident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, 
ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigel a Ro-
bert Stojanov z Mendelovy univerzity v Brně. 

Obava ze strany ČRo Plus, že na diskuzi ne-
dorazí dost hostů, se nevyplnila. Sál byl zaplněn 
do posledního místa. A přímý přenos, moderova-
ný Michaelem Rozsypalem, začal přesně v 18.30 
hodin. Vstup byl volný a samozřejmě každý mohl 
diskutovat. Debatu mohli diváci ovlivňovat pří-
mo v sále i pomocí speciálních hlasovacích za-
řízení.

A už to jelo... Ředitel Institutu Václava Klause 
Jiří Weigel mínil, že EU v migrační krizi rozhodně 
neuspěla a momentálně prožíváme pouze taktic-
kou přestávku. Opačný pohled měl Šimon Pánek, 
ředitel organizace Člověk v tísni: „Evropská unie 
migraci zvládla. Velkou roli hrál faktor pašerác-
kých sítí, protože každý uprchlík znamenal pro 
převaděče tisíce dolarů. Byznys se výrazně poda-
řilo rozbít.“ (...) „Evropa má řídit ekonomickou 
migraci, nemá být otevřená všem a vždycky...“, 
bylo další z jeho tvrzení. Viceprezident Svazu 
průmyslu a obchodu Radek Špicar Unii nepova-

žuje za dokončený projekt, spíš za zvláštní hybrid, 
a dodal: „Migrační krize byla ukázkou toho, že 
když měla EU fungovat společně, tak nefungo-
vala.“ Radka Denemarková přesně v duchu cítění 
spisovatelského řekla: „Použili jsme ji [migrační 
krizi] jako virtuální důvod k tomu, abychom dali 
šanci populistům. Něco, co znamená morální po-
vinnost, jsme posunuli do politiky a ekonomie.“ 
... a tak dál, a tak dál... 

Názory byly (jak mají ve správné debatě být) 
opačné, více či méně idealistické, nebo naopak 
realistické, a nikdo se nepopral. Tak by asi měl 
vypadat každý demokratický dialog. Možná že se 
na první pohled nic nevyřešilo, ale některé teorie 
rozhodně byly k zamyšlení, anebo byly dokonce 
inspirativní. A pokud si diskutující anebo jenom 
diskuzi přítomní odnesli další vhled do svých ak-
tuálních postojů, je to jen dobře.

S úderem 20. hodiny přímý přenos skončil. 
Jako obvykle jsme před akcí i po ní řešili drobné 
technické problémy. Například ten s hlášením byl 
poměrně úsměvný. Kdo navštěvuje naši knihov-
nu pravidelně, ví, že 10 minut před uzavřením 
budovy jsou návštěvníci na tento fakt upozorněni, 
a to většinou hodně hlasitě. Protože jsme nechtěli 
zasahovat do přímého přenosu, požádali jsme do-

Český rozhlas Plus podruhé ve „vědárně“ 
aneb Weigel vs. Pánek

tyčného hlásícího, aby ubral na hlase. To se stalo 
a do přenosu se nedostal žádný rušivý prvek typu 

„Upozorňujeme návštěvníky, že se za 10 minut 
knihovna zavírá“. Nicméně my jsme jeli přes „za-
víračku“ a i to se musí technicky zvládnout. Nera-
di pak lovíme zatoulavší se návštěvníky akce po 
celé knihovně.  Ale vše dobře dopadlo.

S ČRo máme dobré zkušenosti už od roku 
2017, kdy u nás proběhla první diskuse, a sice 
s názvem „Jak (vy/pro)hrát volby v Česku“. Hos-

té byli rovněž zajímaví: navštívili nás novináři 
Jindřich Šídlo a Jaroslav Plesl, ekonom Tomáš 
Sedláček, politoložka Vladimíra Dvořáková a ex-
pertka na politický marketing Alžběta Králová. 
Tehdy byli návštěvníci až na chodbě a my jsme 
se teprve nyní dozvěděli, že jsme byli prvním im-
pulsem pro konání veřejných debat po celé repub-
lice, což nás velmi těší.  Do budoucna jsme tedy 
odhodláni poskytnout náš sál další diskuzi, ať je 
její téma jakkoli na ostří nože. Zkušenosti máme 
zatím jen pozitivní. 

Zdroj:
ROZSYPAL, Michael, Věra LUPTÁKOVÁ 

a Jiří LACINA. VIDEO: Evropa má řídit eko-
nomickou migraci, ne být otevřená všem, řekl 
na debatě Plusu Šimon Pánek. irozhlas.cz [on-
line]. 14. 05. 2019, č. 134 [cit. 2019-06-11]. 
Dostupné z:  https://www.irozhlas.cz/zpravy-
-domov/debata-cesky-rozhlas-plus-hradec-kralo-
ve_1905141830_lac

Kontakt na autorku: vladimira.buchtova@svkhk.cz

Blanka Seidlová

V rámci celoživotního vzdělávání se v novo-
bydžovské knihovně pravidelně vždy jednou do 
měsíce koná čtenářský kroužek a také kurz tré-
nování paměti. 

Tréninky paměti u nás probíhají již dvanáctým 
rokem. V průběhu let jsem se vyškolila a stala 
certifikovanou lektorkou s akreditací Minister-
stva práce a sociálních věcí, trenérem paměti 
I. stupně ČSPTMJ (Česká společnost pro tré-
nování paměti a mozkový jogging). Dva kurzy 

jsem absolvovala u Mgr. Jitky Suché, taktéž jsem 
prošla různými tematickými semináři v Městské 
knihovně v Praze, v SVK Hradec Králové, Kraj-
ské vědecké knihovně v Liberci, Městské knihov-
ně v Chrudimi.

Mým hlavním „stánkem“ je tedy Klub seniorů 
v Novém Bydžově. Naše „třída“ v knihovně se 
z původních pěti šesti členek rozrostla na součas-
ných čtyřicet. Dochází mezi nás i dva muži a hlásí 
se další zájemci.  

Trénování paměti mě zajímá jako součást pre-
vence Alzheimerovy nemoci, oddálení vzniku 
demence, terapie při poškození mozku. Uvažuji 

Trénování paměti a čtenářský kroužek 
při Městské knihovně Nový Bydžov

Diskuse v plném proudu, fot. Tomáš Vodňanský

Plný konferenční sál, fot. Tomáš Vodňanský
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Celostátní valná hromada SKIP 
a konference o architektuře knihoven

Olga Pitašová

Dne 13. 6. 2019 se konala 10. valná hroma-
da Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
ČR, která byla spojená s odbornou konferencí 
Architektura a výstavba knihoven (14.  6. 2019). 
Akce se konala v reprezentativních prostorách 
Obecního domu v Praze, samotné jednání probí-
halo ve Sladkovského sále.

Partnery celé akce byly Národní knihovna ČR, 
SKIP 01 Praha a Obecní dům Praha, jehož před-
seda představenstva Mgr. Vlastimil Ježek všech-
ny zúčastněné na začátku jednání přivítal.

Valné hromadě 13. 6. 2019 předcházela dopo-
ledne moderovaná diskuse s názvem Knihov-

na věc veřejná. Touto diskusí vyvrcholila série 
obdobných kulatých stolů pořádaných v uply-
nulém roce v jednotlivých krajích ČR krajskými 
vědeckými knihovnami za účasti předních před-
stavitelů školství, kultury a místních samospráv. 
Původně ohlášení čelní představitelé vlády, mini-
sterstev a Národní knihovny ČR se sice z jedná-
ní omluvili, přesto proběhla živá a pro zástupce 
ministerstev (školství, kultury, pro místní rozvoj) 
doufejme v mnohém podnětná diskuse.

Valná hromada probíhala podle předepsa-
ných platných pravidel a schváleného programu 
a účastnili se jí jak individuální členové SKIP, 
tak i zástupci kolektivních členů pověření hlaso-
váním.

Usnesení 10. valné hromady obsahuje tyto 

i o soukromých konzultacích, individuální práci 
s klientem. Na kurzech mám lidi se základním 
i vysokoškolským vzděláním. Trénujeme slovní 
zásobu, pozornost, orientaci, motoriku, schop-
nost plánovat, organizovat, učit se, zapamatovat 
si. Účastníci dostávají na každé další setkání 
domácí úkoly, často pak mají radost, kolik toho 
vlastně vědí. Neméně důležité je, že jsou ve spo-
lečnosti, získávají nové kontakty, sbližují se. 

Cílem našich setkání a pracovních úkolů je 
tedy udržování/zlepšování paměti. Čím více buň-
ky našeho mozku přiměřeně namáháme, tím se 
jim daří lépe. U nás se nezkouší, nikdo nikoho 
nevyvolává, jednotlivec pracuje sám za sebe. 
Důležité je, že každý je schopen udělat pokrok 
pomocí jednoduchých cvičení, která pak může 
používat doma.

Čtenářský kroužek při městské knihovně fun-
guje též více jak deset let. Patnácti stálým ná-
vštěvnicím sděluji, co je nového ve světě literatu-

ry, představuji zajímavé knižní novinky, dělíme 
se o dojmy z přečtených knih. Nedílnou součástí 
je seznámení s literárním výročím v daném měsí-
ci – narození a úmrtí spisovatelů, ukázky z vybra-
ných děl české i světové prózy. Závěrem nikdy 
nesmí chybět četba na pokračování – momentál-
ně z díla Františka Nepila.

Mozek přirozeně stárne a je jako sval. Když se 
nepoužívá, ochabne. Všichni pravidelní návštěv-
níci mají chuť testovat své znalosti, hýří rozhle-
dem a aktivitou a užívají si společné přátelské 
prostředí. Práce ve čtenářském kroužku a při lek-
cích tréninku paměti slouží jako prevence nemo-
cí – přímo ovlivňuje všechny zúčastněné, je pro 
ně efektivním a smysluplným trávením volného 
času. 

Kontakt na autorku: seidlova@novybydzov.cz
Web knihovny: 
http://www.novybydzov.cz/knihovna.asp

body:
valná hromada SKIP ČR:

• schvaluje zprávu o činnosti SKIP v období 
2016 až 2019,

• schvaluje zprávu dozorčí komise SKIP za ob-
dobí 2016–2018,

• bere na vědomí přehlednou zprávu o hospoda-
ření SKIP za léta 2016–2018,

• projednala a schvaluje předložený návrh na 
členské příspěvky od roku 2020,

• schvaluje stanovy Svazu knihovníků a infor-
mačních pracovníků,

• projednala a schvaluje programové prohlášení 
na období 2019 až 2022,

• přijímá a schvaluje výsledky voleb orgánů 
SKIP na následující funkční období (volba 
předsedy, výkonného výboru, dozorčí komi-
se),

• ukládá nově zvolenému výkonnému výboru 
důsledně naplňovat schválené programové 
prohlášení na období 2019 až 2022.
Předsedou výkonného výboru SKIP ČR byl 

opětovně zvolen Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. 
S jednotlivými zvolenými členy VV a dozorčí 
komise stejně jako s texty schválených dokumentů 
je možné se seznámit na webových stránkách 
SKIP ČR: https://www.skipcr.cz/co-je-skip/
valna-hromada/usneseni-10.-valne-hromady-
svazu-knihovniku-a-informacnich-pracovniku-
ceske-republiky-ktera-se-uskutecnila-13.-cervna-
2019-vpraze.

Valné hromady se zúčastnili i zástupci knihov-
nických spolků z Francie, Německa, Rakouska 
a Slovenska. 

Po valné hromadě následoval ve večerních ho-
dinách v prostředí starobylého Klementina spo-
lečenský večer, jehož součástí bylo i předávání 
Ceny českých knihovníků. 

Další den 14. 6. 2019 se uskutečnila meziná-
rodní odborná konference s názvem Archi-
tektura a výstavba knihoven. V zajímavých 
a inspirativních příspěvcích byly představeny 
vybrané francouzské, německé, polské, sloven-
ské a české veřejné i akademické knihovny různé 
velikosti, které prošly v nedávné době zásadní 
rekonstrukcí nebo byly nově postaveny. Součástí 
tohoto programu bylo seznámení s novými trendy 
v oblasti architektury, designu a vybavení kniho-
ven a s inovacemi ve službách a přístupu k uži-
vatelům.

V prakticky pojatém příspěvku Lenky Dostá-
lové se účastníci dozvěděli o činnosti a službách 
Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci 
knihoven, které funguje při Moravské zemské 
knihovně v Brně.

Všechny prezentace z konference jsou k dispo-
zici ke stažení na stránce: https://www.skipcr.cz/
akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/10.-

-valna-hromada/program.

Kontakt na autorku: pitasovao@lfhkcuni.cz 

Michaela Hašková

Ve Státní vědecké knihovně v Banské Bystrici 
proběhl ve dnech 20.–21. května 2019 již XVIII. 
ročník odborného semináře TLib, který se tento-
krát věnoval inteligentním technologiím a vzdě-

lávání v knihovní praxi. Součástí semináře byl 
i 3. ročník knihovního inkubátoru – fóra mladých 
knihovnicko-informačních specialistů –, letos na 
téma informační vzdělávání veřejnosti a aktivity 
mladých knihovníků při práci s veřejností. Obou 
akcí jsem se měla možnost zúčastnit s kolegyní 

TLib – Trends in Libraries, 
Trendy v knižničnej praxi 2019

mailto:seidlova@novybydzov.cz
http://www.novybydzov.cz/knihovna.asp
https://www.skipcr.cz/dokumenty/valna-hromada-2019/zprava_o_cinnosti_skip_2016_2019.docx
https://www.skipcr.cz/dokumenty/valna-hromada-2019/zprava_o_cinnosti_skip_2016_2019.docx
https://www.skipcr.cz/dokumenty/valna-hromada-2019/zaverecna_zprava_dozorci_komise_skip_2019_06_13.doc
https://www.skipcr.cz/dokumenty/valna-hromada-2019/zaverecna_zprava_dozorci_komise_skip_2019_06_13.doc
https://www.skipcr.cz/dokumenty/valna-hromada-2019/zprava_o_hospodareni_2016_2019.docx
https://www.skipcr.cz/dokumenty/valna-hromada-2019/zprava_o_hospodareni_2016_2019.docx
https://www.skipcr.cz/dokumenty/valna-hromada-2019/clenske_prispevky_skip_od_roku_2020.docx
https://www.skipcr.cz/dokumenty/valna-hromada-2019/clenske_prispevky_skip_od_roku_2020.docx
https://www.skipcr.cz/dokumenty/valna-hromada-2019/stanovy_skip_2019_novela.docx
https://www.skipcr.cz/dokumenty/valna-hromada-2019/stanovy_skip_2019_novela.docx
https://www.skipcr.cz/dokumenty/valna-hromada-2019/prohlaseni_2019_2022.docx
https://www.skipcr.cz/dokumenty/valna-hromada-2019/prohlaseni_2019_2022.docx
https://www.skipcr.cz/co-je-skip/valna-hromada/usneseni-10.-valne-hromady-svazu-knihovniku-a-informacnich-pracovniku-ceske-republiky-ktera-se-uskutecnila-13.-cervna-2019-vpraze
https://www.skipcr.cz/co-je-skip/valna-hromada/usneseni-10.-valne-hromady-svazu-knihovniku-a-informacnich-pracovniku-ceske-republiky-ktera-se-uskutecnila-13.-cervna-2019-vpraze
https://www.skipcr.cz/co-je-skip/valna-hromada/usneseni-10.-valne-hromady-svazu-knihovniku-a-informacnich-pracovniku-ceske-republiky-ktera-se-uskutecnila-13.-cervna-2019-vpraze
https://www.skipcr.cz/co-je-skip/valna-hromada/usneseni-10.-valne-hromady-svazu-knihovniku-a-informacnich-pracovniku-ceske-republiky-ktera-se-uskutecnila-13.-cervna-2019-vpraze
https://www.skipcr.cz/co-je-skip/valna-hromada/usneseni-10.-valne-hromady-svazu-knihovniku-a-informacnich-pracovniku-ceske-republiky-ktera-se-uskutecnila-13.-cervna-2019-vpraze
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/10.-valna-hromada/program
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/10.-valna-hromada/program
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/10.-valna-hromada/program
mailto:pitasovao@lfhkcuni.cz
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1 Pozn. korektorky: Titul v případě slovenských kolegů 
ponecháváme v původním pravopise.

2 https://w.bibliotece.pl
3 http://lubimyczytac.pl
4 https://libra.ibuk.pl
5 https://www.skn.sk/dk/mobilna-aplikacia/popis-apli-

kacie
6 http://eadh.org/projects/read
7 https://transkribus.eu/Transkribus

ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové 
Mgr. Bohdanou Hladíkovou. 

Seminář zahájila ředitelka pořádající instituce 
PhDr. Blanka Snopková, PhD.1 Připomněla, že 
dnes se ve všech odvětvích užívá pojem inteli-
gentní, proto je nejvyšší čas budovat i inteligentní 
knihovny. Co to obnáší? Například zakompono-
vání inteligentních technologií a řešení tak, aby se 
knihovna stala dostupnou kdykoliv: k tomu slouží 
automatické dveře, osvětlení, samoobslužné kio-
sky apod. Součástí smart knihovny je také vzdělá-
vání s využitím nejmodernějších technologií. 

První příspěvek přednesl Łukasz Brudnik 
z Vojvodské veřejné knihovny E. Smołki v Opo-
lí. Zvolil název SMART technologie ve veřejných 
knihovnách opolského vojvodství. Představil pře-
devším portál W.bibliotece.pl2, jehož základem je 
centrální katalog. Zajímavý je jistě i knižní portál 
Lubimyczytac.pl3 nebo komerční knihovna IBUK 
libra4, která obsahuje tisíce elektronických pub-
likací.

Mgr. Norbert Végh ze Slovenské knihovny 
pro nevidomé Matěje Hrebendy v Levoči po-
hovořil o moderní aplikaci SKN-Corvus5, která 
obsahuje nejen zvukové knihy a časopisy, ale 
i filmy, videa s návody… Přednášející zmínil, že 
pracovat s mobilním telefonem je pro nevidomé 
jednodušší než s počítačem. V knihovně jsou pra-
covníci, kteří dokážou pomoci, např. nainstalovat 
aplikaci do telefonu.

Další příspěvek spojil historický rukopis 
s nejmodernější technologií. Prof. PhDr. Dušan 
Katuščák, PhD., představil projekt READ6 (The 
Recognition and Enrichment of Archival Docu-
ments), který zahrnuje proces skenování, nahrá-
vání obrazů, segmentace, transkripce a výsledný 
popis. Praktická platforma Transkribus7 pak učí 
počítače číst psaný text. 

Mgr. Jana Šubová z firmy Cosmotron Slova-
kia vystoupila s přednáškou Smart technologie se 
stávají samozřejmostí. A co „smart data“? Hovo-
řila o tom, že je nutné stále zlepšovat kvalitu dat, 
např. bibliografických záznamů, přicházet s alter-
nativami, hledat další souvislosti. Jako dobrý pří-
klad zmiňovala české knihovny, např. Knihovnu 
Jiřího Mahena v Brně. 

Jedním z nejzajímavějších příspěvků byl ne-
pochybně ten od zástupců Centra vědecko-tech-
nických informací Slovenské republiky8 Ing. Evy 
Kalužákové a Jozefa Vaška. Jmenoval se Smart 
Lab library v éře Industry 4.0 a zabýval se pře-
devším využitím BBC mikro:bitu pro probuzení 
zájmu o technické vzdělávání u dětí. Jedná se 
o programovatelný kapesní plošný mikropočítač. 
Ve Velké Británii dostane mikro:bit každý školák 
od 10 do 11 let, aby byl připravený na 4. průmy-
slovou revoluci, ve které se očekává komplexní 
digitalizace, robotizace a automatizace. V České 
republice se podpoře práce s mikro:bitem věnu-
je nestátní nezisková organizace nadační fond 
Micro:la9. Pro mou praxi bylo zajímavé i to, že 
v metodikách kladou důraz na čtení s porozumě-
ním. Žáci mají připravené pracovní listy, úlohy 
řeší sami, učitel je pouze konzultantem. 

Odpoledne bylo věnováno praktickým 
workshopům. V tom prvním jsme si mohli zkusit 
práci s mikro:bity a seznámili jsme se s robotem 
Ottou, kterého si děti např. na příměstském táboře 
mohou nejdřív vyrobit pomocí 3D tiskárny a pak 
naprogramovat. Další workshop, kterým jsme se 
vrátili do minulosti, se jmenoval Zažij knihu na 
vlastní kůži. Vedla ho Mgr. Barbora Skubachová 
z domácí Státní vědecké knihovny v Banské Bys-
trici. Jednalo se o část lekce pro studenty, tato se 
týkala kaligrafie. Pro workshop byla vybrána ka-
rolinská minuskule. Řekli jsme si něco o historii 
písma a vyrobili jsme si vlastní záložku.

Posledním bodem programu prvního dne byl 
multimediální přenos z University of Illinois. Jeff 
Ginger, Ph.D., představil tamější Fab Lab komuni-
tu – otevřenou dílnu, kde návštěvníci pracují s růz-
nými druhy materiálů, používají frézy, 3D tiskárny 
a skenery, tkalcovské stroje. Komunita se řídí hes-
lem: Don`t just do it yourself. Do it with others! 

Druhý den semináře zahájil Mgr. Milan Re-
gec z Katedry knihovní a informační vědy Uni-
verzity Komenského v Bratislavě příspěvkem se 
zajímavým názvem: Babka, pošli mi to mailom 
alebo trojstupňové budovanie IT zručností pro-
stredníctvom modulárneho kurzu počítačovej 
gramotnosti pre seniorov. Zdá se, že tvůrci semi-
náře chtějí kurz maximálně zjednodušit, proto se-
niory učí pracovat výhradně s aplikacemi Google. 
Se zkušenostmi s kurzy počítačové gramotnosti 
vystoupil také Mgr. Tomáš Albert z hostitelské 
knihovny. Kurzy jsou navštěvovány především 
seniory, ale i ženami na mateřské dovolené, pro 
registrované uživatele jsou zdarma.

PhDr. Oľga Doktorová, zástupkyně ředitel-
ky Státní vědecké knihovny v Banské Bystrici, 
představila zkušenost s mezinárodní soutěží. Šlo 
o využívání zelených lokalit vzdělávacími insti-
tucemi. Knihovna lehce zrevitalizovala plochu 
mezi budovami, projekt popsala, vytvořila krátké 
video z aktivit, které tam probíhají, a výsledkem 
bylo druhé místo.

Čekal nás ještě jeden telemost, tentokrát ze 
Slovenské informatické knihovny Slovenské 
technické univerzity v Bratislavě. Mgr. Henrieta 
Gábrišová, PhD., přiblížila informační vzdělávání 
studentů, kteří ho mají jako hodnocený předmět. 

Posledním příspěvkem, který jsme s kolegy-
ní stihly, bylo vystoupení Agaty Bartosiewicz 
z Vojvodské veřejné knihovny v Opolí; jmenova-
lo se Cizinec v cizojazyčné knihovně a bylo zamě-
řeno multikulturně.

Následovaly ještě dvě promluvy. Za Goethe 
Institut vystoupila Mgr. Tamara Zajacová, PhD., 
a představila nového chatbota institutu. Nakonec 
se dočkala i Iveta Kuzmická z Knihovny Jána 

Zahájení semináře PhDr. Blankou Snopkovou, PhD.

Ukázka micro:bitů

Workshop s ukázkou kaligrafie
8 https://www.cvtisr.sk
9 https://microla.cz

STALO SE STALO SE

https://transkribus.eu/Transkribus/


34 U NÁS • PODZIM 2019 U NÁS • PODZIM 2019 35

OKÉNKO OKÉNKO

Markéta Poživilová

Náš malý čtenář, se kterým jsme prožili krás-
né chvíle společného čtení, nám s ohromnou taš-
kou na zádech vyráží do první třídy. Pocity mo-
hou být často rozporuplné. Dozajista mu lezou na 
nervy neustálé dotazy typu „Jak se těšíš do školy, 
Toníčku?“, když on přece vůbec neví, co ho čeká. 

Od starších dětí ví, že ve škole to je otrava, ale 
na druhou stranu bude se svými kamarády a doza-
jista se brzy dozví, jak vše kolem funguje. Než to 
tak ale bude, čeká ho opravdu dlouhá cesta. Jed-
ním z jeho největších úkolů v první třídě bude na-
učit se číst. Samozřejmě existují výjimky, které 
již před začátkem školy čtou téměř plynule a nau-
čily se to jaksi mimochodem. To jsou ale opravdu 
výjimky. Pro většinu ostatních dětí to bude velký 
úkol. Těžký. S mnoha nezdary. Někomu to pů-
jde lépe, někomu hůře. Budou se vztekat, budou 
se čtení vyhýbat, bude je to otravovat. Budou se 
chovat podobně jako my, když nám něco nejde. 

Podobně těžký úkol pak čeká i na ty, kteří bu-
dou dítě na této cestě za čtenářstvím doprovázet. 
Na rodiče, prarodiče, učitele a knihovníky. Naší 
povinností je ukázat dítěti, že čtení je stále zába-
va, že jde stále o náš společný čas, že nesnáze 
společně překonáme a tomu děsivému drakovi, 
který má 42 hlav (počítáme-li i všechna písmenka 
s diakritikou), to brzy nandáme. A ono to půjde. 
Nebojte se. Potřebujeme k tomu rozhodně klid, 
dobrou náladu, pohodu a samozřejmě pěknou 
knihu.

A kdyby to opravdu nešlo, jako v případě dětí 
se specifickými poruchami učení, určitě vyhle-
dejte pomoc a odbornou literaturu, o které se 
zmíním k závěru článku.

Při výuce čtení lze doporučit několik metod. 
Volba metody je většinou dána tím, jakou školu 
dítě navštěvuje a jakou metodu aplikuje vyučující 
pedagog. Níže uvádím ty, které jsou využívány 
u nás:

Analyticko-syntetická metoda – používaná 
nejčastěji, pracuje se s malými i velkými písmeny 
tiskací abecedy, skládají se slabiky, později slova.

Genetická metoda – pracuje pouze s velkou 
tiskací abecedou, začíná se s foneticky jednodu-
chými a krátkými slovy.

Globální metoda – málo využívaná, čtou se 
celá slova nebo části vět, tzv. čtení celků.

Sfumato – splývavé čtení s porozuměním.
Metoda vzájemného posilování čtení a psaní – 

souběžná výuka čtení i psaní stejného písmene.
Motorická metoda – podpůrná metoda při vý-

uce čtení u dětí se specifickými poruchami.

V této souvislosti mne napadá, že by knihovna 
měla nabízet knihy k výuce jednotlivých metod, 
nebo alespoň k metodám, které se vyučují v je-
jím okolí. Podrobněji se jim budu věnovat v ně-
kterém z příštích článků, stejně jako pomůckám, 
které lze při výuce čtení využít a které by knihov-
ny mohly svým čtenářům a pedagogům nabízet.

Vítězství nad drakem – nabídka knížek 
pro začínající čtenáře (1. a 2. třída ZŠ)

Kollára v Kremnici se storytellingem pro vnou-
čata. Všechny příspěvky budou zahrnuty ve sbor-
níku z konference.

Chtěla bych srdečně poděkovat všem zaměst-
nancům Státní vědecké knihovny v Banské Bys-

trici, kteří se o nás po celou dobu pečlivě starali. 
Přínosné pro nás nebyly pouze příspěvky z kon-
ference, ale i četná osobní setkání, především 
s knihovnicemi naší spřátelené knihovny.

Kontakt na autorku: michaela.haskova@svkhk.cz

Knížky určené pro čtení genetickou metodou
ŽENKOVÁ, Dagmar. Červená kniha pohádek 

/ ROŽNOVSKÁ, Lenka. Kocour Josef / OND-
RACKOVÁ, Claudia. Medvědí příběhy

Ve škole čtou děti nejčastěji z Živé abecedy 
a ze slabikáře. Toto snažení je důležité podpořit 
i doma další četbou. Pro začátek se hodí básnič-
ky s veselými texty. Jsou to uzavřené krátké cel-
ky, které dítě může číst i několikrát a porozumět 

tak čtenému. (HYNEK, Vilém. Ztratil pejsek 
trenýrky / POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Poplete-
ná abeceda / DĚDEČEK, Jiří. Huňatá čuňata / 
KRATOCHVÍL, Miloš. Kouká roura na kocoura 
/ ĎURIČOVÁ, Ivona. Básničky o zvířátkách) 

Technika samotného čtení může být pro dítě 
tak náročná, že po dlouhou dobu nerozumí čtené-
mu textu, nespojuje si jednotlivá slova, uniká mu 
celek. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že dítě po-
těší, když mu celý text, který četlo samo, přečte 
znovu někdo dospělý.

Další metoda, kterou může využít především 
rodič, je střídavé čtení rodiče s dítětem. Můžete 
k němu využít knihy, v nichž je část textu, který čte 
dítě, zvýrazněna a zároveň jsou v něm použita vel-
ká písmena. (SCHRÖDEROVÁ, Patricia. Mirella 
a tajemství mořských víl, Lukášův dračí kamarád)
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Oblíbené u dětí je také Obrázkové čtení, kdy 
v psané větě jsou některá slova nahrazena obráz-
kem. Nabízejí se i varianty pro čtení genetickou 
metodou. (LIPUSOVÁ, Radana. Obrázkové čte-

ní od jara do léta, Obrázkové čtení od podzimu 
do zimy, Obrázkové čtení ve škole / HAVEL, Jiří. 
Malované čtení)

Pokud již dítě zvládá číst delší text, je dobré 
vybírat knihy z edice První čtení. V této katego-
rii je poměrně rozsáhlá nabídka, ale bohužel ne 
všechny tituly splňují požadavky pro první čte-
ní. Do této skupiny vybírejte knížky, které mají 
opravdu velká písmena, jednodušší věty, krátké 

kapitoly, dělení na jednotlivé (kratší) odstavce, 
bohaté ilustrace. (KŮSOVÁ, Petita. Pohádky 
a říkanky s veselými písmenky / ROŽNOVSKÁ, 
Lenka. Ukradená písmenka / DOSKOČILOVÁ, 
Hana. Eliška a táta Král / LOBEL, Arnold. Pra-
sátko na útěku)

Knížky s delšími větami, několikastránkový-
mi kapitolami nebo menšími písmenky nabízej-
te až v druhém, případně třetím čtení; i přesto, 
že mnohdy mají na obálce nápis „první čtení“, 
mohou být pro začínajícího čtenáře příliš těžké. 

(BRAUNOVÁ, Petra. Johana s nosem nahoru 
/ VÍTKOVÁ, Markéta. Není moře jako moře 
/ GECKOVÁ, Iva. Jak to chodí v psí školce / 
ROŽNOVSKÁ, Lenka. Smíchula čaruje / KRO-
LUPPEROVÁ, Daniela. Josífkův pekelný týden)

Jak jsem psala již v doporučeních pro předško-
láky (pozn. redakce: zpravodaj U nás, č. 2/2019), 
vždy najdete mezi dětmi nějaké koumáky, děti 
technicky založené a vědátory, kteří beletrii vylo-
ženě nesnášejí. Nabídněte jim proto První čtení 

s poučením. (BAUEROVÁ, Insa. Doba kamenná, 
Dinosauři, Džungle, Indiáni, Jak se stát detektivem / 
EISLEROVÁ, Jana. Nejznámější bajky / POSPÍŠI-
LOVÁ, Zuzana. Hravá škola počítání / STOLIČ-
NÝ, Petr. Pohádky o dopravních značkách)

Prvňáčkům můžete také doporučit knížky, 
které mají v oblibě předškoláci. S tím rozdílem, 
že tentokrát si je budou číst již sami. Příběhy, 
které jsou veselé, pohladí po duši, příběhy o ka-
marádství se spoustou bohatých ilustrací a krát-
kým textem. (STANTON, J. T. Tajemství černé 
skály / STANČÍK, Petr. Jezevec Chrujda točí 
film / WESTON, Carrie. Ondřej jde do školy / 
WENINGER, Brigitte. Jeden za všechny, všichni 

za jednoho / WALKO. Jak se žije v Myšákově / 
SATRAPIOVÁ, Marjane. Strašidla se bojí měsí-
ce / DONALDSON, Julia. Dráček Zog a princez-
na Rebelka / HANS DE BEER. Lední medvídku, 
vrať se brzy / OLDLAND, Nicholas. Hurá na 
řeku / BENTLY, Peter. Zajíček moc rád čte / BI-
ERMANN, Franziska. Pan Lišák má knihy rád / 
TODD-STANTON, Joe. Myšák jménem Julian)

Chodí-li do vaší knihovny rodiny, které mají 
rády „artovější“ knížky (tady mám na mysli napří-
klad nabídku nakladatelství Meandr, Baobab, Běží 
liška, Políčko…), můžete jejich prvňáčkovi nabíd-
nout například tyto tituly: OPEKAR, Lukáš. Nevi-

ditelná MUMO: cestopis o tom, jak Mumo putova-
la do pohádkového kraje a zase zpátky / STARÁ, 
Ester. Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým 
prasátkem / VÁRSGEGIOVÁ, Adél. Ptáče a bod-
lák / ŘÍČANOVÁ, Tereza. Kozí knížka.

OKÉNKO OKÉNKO
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Vanda Vaníčková

Genius loci je spojení označující místo s jedi-
nečnou atmosférou. Každý z nás vnímá onu at-
mosféru jinak, míváme různé pocity ze stejných 
míst. Někdo říká „vidět Neapol a zemřít“, pro mě 
to bylo hlavně město plné odpadků. Příkladem 
mého pozitivně laděného genia loci číslo jedna 
je jednoznačně Bali, indonéský ostrůvek mezi In-
dickým a Tichým oceánem. Stejně jako z kniho-
ven, tak z ostrova vyzařuje od prvních chvil klid, 
ale zároveň velká energie ukrývající duchovní 
poklady. A ty by byla škoda neobjevit.

Bali je ostrov, který v rámci školních hodin 
zeměpisu možná neutkvěl v hlavě téměř nikomu. 
Nachází se skoro na rovníku v souostroví Malé 
Sundy a je součástí Indonésie, to už by měly být 
známější pojmy. Bali je výjimečné tzv. balijským 
hinduismem, s nímž souvisí již zmíněný klid a har-
monie, které si i přes masy turistů ostrov zachová-
vá a promítá je do naprosto všeho místního dění. 
Zároveň se ostrov stává cílem milovníků jógy: dů-
vodem je právě spojení s hinduismem, duchovním 
přístupem k životu včetně rozšířené vegetariánské 
stravy. V souvislosti se zdejší pestrou flórou a fau-
nou stojí za zmínku zavlažovací systém subak, 

jenž je na Seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO. Jedná se o ekologicky udržitelný sys-
tém vyvinutý v 9. století, složený z terasovitých 
rýžových polí a vodních chrámů. I zde dýchá ná-
boženský přesah – systém dle Balijců spojuje říši 
lidí, bohů a zemi; to vše lidé uctívají vodními ri-
tuály, za což se jim na oplátku dostává rýže, daru 
od bohů. Další balijskou přírodní perličkou je tzv. 
cibetková káva (Kopi Luwak), údajně nejkvalitněj-
ší a nejdražší káva na světě. Výjimečnou chuť do-
dává kávě proces její výroby. Začíná tím, že malá 
šelma jménem cibetka (podobná kuně) sní kávová 
zrna a ta jsou pražena a zpracovávána až po projití 
jejím trávicím traktem.

Bali – zaBALIt a jet

Druháčkům můžete doporučit již knížky dě-
jově ucelené, textově rozsáhlejší, s dětským hr-
dinou. V tomto období se také začínají zvětšo-
vat rozdíly mezi dívčí a chlapeckou literaturou. 
(PENNYPACER, Sara. Klementýnka / PEROUT-
KOVÁ, Ivana. Anička ve městě (+ mnoho dalších 

dílů) / GEßLER, Tatjana. Zvířecí nemocnice / 
HUCKSLEBY, Jill. Osamělý králíček / THOR-
PEOVÁ, Kiki. Víly Nevíly / SANTIAGO, Rober-
to. Fotbaláci / BELLOS, Alex. Fotbalová škola 
/ MacDONALD, Alan. Rošťák Bertík / PRIT-
CHETT, Georgia. Fredy)

Při výběru knih pro prvňáčky vám mohou též 
pomoci edice, které se této tematice věnují. (Abe-
ceda bez námahy, Čtení hned po slabikáři, Čtení 
pro prvňáčky, Obrázkové čtení, První čtení, První 
čtení pro zábavu, První čtení s poučením, První 
čtení – to nic není, Svět ukrytý v abecedě, Šikov-
ný čtenář, Učíme se číst, Začínáme číst, Zkusím 
číst sám, Zkusíme číst spolu)

K nákupu knížek či jako doporučení pro pe-
dagogy a rodiče můžete také využít nabídku 
doporučené literatury, kterou najdete na webu 
Knihovny města Hradce Králové v sekci Pro děti 
→ Nabídka školám, která se každoročně aktuali-
zuje. (Doporučená četba pro žáky 1. tříd ZŠ, Do-
poručená četba pro žáky 2.–3. tříd ZŠ)

Pokud se objeví potíže se čtením, je důležité 
vyhledat pomoc odborníků např. v pedagogic-
ko-psychologické poradně nebo vzít na pomoc 
literaturu. Vycházejí jak knížky, ve kterých jsou 
podrobně popsány specifické potřeby učení, tak 
knížky, které seznamují s různými metodami 
práce s dyslektickým nebo problematickým čte-
nářem. Na trhu je také velké množství pracovních 
sešitů a pomůcek, které mohou výuku zjednodu-
šit. Můžete je nabízet i ve vaší knihovně. Mezi 
základní pomůcky patří několik druhů čtecích 
okének. Dají se vyrobit celkem jednoduše a čte-
nářům je můžete darovat nebo půjčit. (BUREŠO-
VÁ, Jarmila. Povím vám o dyslexii / JUCOVIČO-
VÁ, Drahomíra. Metody reedukace specifických 
poruch učení / STREJČKOVÁ, Ludmila. Nepo-
sedná písmenka. Speciálně vytvořeno pro děti 
se zpomaleným vývojem čtení / TYMICHOVÁ, 
Hana. Nauč mě správně číst)

Tip: Oblíbenou aktivitou pro prvňáčky je 
pasování na čtenáře, které se odehrává většinou 
pod taktovkou knihovny, a záleží na nápaditosti 
a kreativnosti knihovníka, jak bude slavnost pro-
bíhat. Často je pak samotnému pasování příto-
men nějaký velevážený šlechtic se svou družinou, 
který svým mečem pasuje každého z přítomných 
čtenářů. Při této příležitosti bývá také předávána 

„Knížka pro prvňáčka“ – více informací o tomto 
projektu SKIP na podporu začínajícího čtenářství 
naleznete na www.skipcr.cz/akce-a-projekty/.

Zdroj: 
HOLUBOVÁ, Eva. Metody a formy práce vy-

užívané ve výuce čtení a psaní na 1. stupni ZŠ [on-
line]. České Budějovice, 2017 [cit. 2019-08-16]. 
Závěrečná práce. Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích, Pedagogická fakulta, Oddělení 
celoživotního vzdělávání. Vedoucí práce: PhDr. 
Ivana Šimková, Ph.D. Dostupné z: https://www.
pf.jcu.cz/education/department/czv/archiv_zp/
ns/2017/Metody_a_formy_prace_vyuzivane_ve_
vyuce_cteni_a_psanI_na_1_stupni_ZS.pdf

Největší chrám na Bali Besakih

OKÉNKO OKÉNKO
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Daniel Bechný

S rostoucím uvědomováním si potřeby propa-
gace a související advokacie knihoven u nás se 
v lednu 2017 Rada Sdružení knihoven ČR1 dohodla 
na založení další odborné sekce, a to pro PR a mar-
keting. Na konci téhož roku pracovní skupina sekce 
vytyčila tři stěžejní okruhy, které bude do budouc-
na sledovat: 1. sekce PR a marketing pro SDRUK 
(řeší problematiku PR pro SDRUK), 2. sekce PR 
pro členy SDRUK (věnuje se tématům pro knihov-
ny ve SDRUK) a 3. sekce PR pro prioritu 6 (zabý-
vá se řešením úkolů vyplývajících z prioritní ob-
lasti 6 – Systém hodnocení a marketing veřejných 
knihovnických a informačních služeb v rámci Kon-
cepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017–2020).2

Od roku 2018 se po dva dny, nejméně třikrát 
v roce, schází skupina zhruba 15 lidí, převážně 
zařazených v knihovnách na pozici PR, nebo ale-
spoň částečným úvazkem PR. Dvoudenní formát 

poskytuje dostatečný prostor pro práci a zároveň 
umožňuje účastníkům dopravit se i do vzdáleněj-
ších míst konání akce. Jednání se totiž odehrávají 
pokaždé v jiné „SDRUKové knihovně“. Vedle 
nezbytného síťování se členové skupiny vždy 
seznámí se zavedenou praxí PR a marketingu 
dané hostitelské knihovny. Neméně důležitou 
informací a zkušeností je i porovnání podmínek, 
které knihovna poskytuje svému týmu PR. Celý 
den je pak vyhrazen pracovní části. Ta se v roce 
2018 zaměřila nejprve na SDRUK samotný. Ana-
lýza stávajícího stavu a návrhy na další postup 
byly směřovány Radě SDRUK. Oblasti se logic-
ky dotýkaly propagace, fungování webové strán-
ky a sociálních sítí.3 

Ke konci roku 2018 se skupina zaměřila na 
ožehavé téma vnitropodnikové komunikace. Vý-
stupem ze Sekce SDRUK pro PR a marketing by 
měl být kodex, který přiblíží problematiku interní 
komunikace v knihovnách. Výsledný dokument 
nebude mít nijak závazný charakter, spíše bude 
doporučujícím materiálem, který umožní všem 
pracovníkům v knihovně uvědomit si složitost ko-
munikace na pracovišti a nabídne i postupy řešení, 
které se osvědčily v praxi. V ročence 20184 byla 
otištěna výchozí podoba kodexu, takzvaného de-
satera interní komunikace, které jsme v pracovní 
skupině během roku 2019 podrobněji rozpracova-
li i díky facilitaci Věry Ondřichové. Výstup bude 
po jazykových korekturách a sazbě dostupný pro 
členské knihovny počátkem roku 2020.

Kontakt na autora: bechny.daniel@svkpk.cz

Krátké představení Sekce 
SDRUK pro PR a marketing

Knihovnický svět Bali reprezentuje oficiálně 
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
(Indonéská národní knihovna), která se nachází 
v Jakartě, hlavním městě Indonésie. Knihovna 
vznikla v roce 1980 sloučením více odborně za-
měřených knihoven s hlavním cílem adaptovat se 
na zesilující proces globalizace. Z historického 
hlediska se do života knihovny logicky promítal 
vývoj státu – vliv nizozemských financí na vytvo-
ření sbírek v kolonizovaných částech světa či oku-
pace japonskými jednotkami během druhé světové 
války a pokračující konflikty o nezávislost území 
i po válce. Významnými aktivitami po založení ná-
rodní knihovny v 80. letech 20. století, které jsou 
nám dobře známy, je například přidělení vlastního 
indonéského standardního čísla knihy (ISBN) či 
vytváření tzv. CIP záznamů (Cataloguing in Publi-
cation, překládáno jako katalogizace v knize). 

Tradiční poznávání místních knihoven, kte-
rému se v zahraničí s oblibou oddávám, bylo na 
Bali značně komplikované. Již z data vzniku ná-
rodní knihovny je patrné, že indonéský systém 
knihoven je značně odlišný od toho, na který jsme 
v západním světě zvyklí. Vlastně stejně jako celá 
společnost a přístup k životu. Na Bali nefunguje síť 
menších veřejných knihoven. V menších městech 
se jedná spíše o soukromé sbírky, které majitelé 
veřejně půjčují, případně k tomu i sami vzdělávají. 
V praxi mapy na Googlu zobrazují relativně hodně 
míst označených jako knihovna, ve výsledku se 
však nejedná o oficiální státem zřízené půjčovny 
knih, ale o soukromé knihy s možností zapůjčení. 

I přes drobné knihovnické zklamání je Bali 
místem, jehož genia loci nedovede dokonale po-
psat ani nejlepší autor světa. Musí se zažít.

Statistické okénko:
Bali:
• rozloha: 5 636 km2

• počet obyvatel: 4 225 384
• hlavní město regentství (provincie):  

Denpasar
• úřední jazyk: indonéština
• náboženství: 84 % balijský hinduismus,  

13 % islám

Indonésie:
• rozloha: 1 904 569 km2

• počet obyvatel: 261 115 456
• velká města: Surabaya, Bekasi, Bandung; 

hlavní město: Jakarta
• náboženství: 87 % islám, 9,9 % křesťanství
• státní zřízení: prezidentská republika

Použité zdroje: 
• Bali. Wikipedia: the free encyclopedia [on-

line]. c2019 [cit. 2019-07-25]. Dostupné 
z: https://en.wikipedia.org/wiki/Bali 

• Indonesia. Wikipedia: the free encyclopedia 
[online]. c2019 [cit. 2019-07-25]. Dostupné 
z: https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia 

Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz

1 Sdružení knihoven ČR [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2019 [cit. 2019-07-29]. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/
2 Blíže viz BECHNÝ, Daniel. Sekce SDRUK pro PR a marketing. In: Sdružení knihoven České republiky v roce 

2018: ročenka [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2019, s. 73–79 [cit. 2019-07-29]. Dostupné z: http://sdruk.
mlp.cz/data/xinha/sdruk/2019/Ro%C4%8Denka/Rocenka%20SDRUK%202018_final.pdf

3 Více dtto.
4 Sdružení knihoven České republiky v roce 2018: ročenka [online]. Praha: Sdružení knihoven ČR, 2019. 84 s. ISBN 

978-80-86249-87-2. Dostupné z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2019/Ro%C4%8Denka/Rocenka%20
SDRUK%202018_final.pdf

Vodní chrám Tirta Empul Zavlažovací systém subak

Workshop v Jihočeské vědecké knihovně v Českých 
Budějovicích o komunikaci a práci v týmu

OKÉNKO Z KNIHOVNICKÝCH ORGANIZACÍ
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Z KNIHOVNICKÝCH ORGANIZACÍ Z KNIHOVNICKÝCH ORGANIZACÍ

Markéta Jedličková

Tento rok jsem se zúčastnila studijní cesty 
po nizozemských knihovnách, kterou pořádalo 
Sdružení knihoven ČR. Studijní cesta se uskuteč-
nila 23.-27. dubna; v těchto dnech jsme navštívili 
celkem pět knihoven v pěti různých městech.

Amersfoort
První den po příjezdu do Nizozemska jsme 

zahájili prohlídkou knihovny Eemland ve městě 
Amersfoort. Amersfoort je s více než 150 tisíci 
obyvateli druhým největším městem provincie 
Utrecht. Městská knihovna je umístěna v mo-
derní budově, která byla otevřena před pěti lety 
a sídlí v ní i muzeum, archiv a galerie. Kromě 
oddělení pro dospělé má knihovna i oddělení pro 
děti. V hlavním sále, který je jinak využíván jako 
čítárna, se konají různé akce pro veřejnost, jako 
besedy nebo autorská čtení. Knihovna vlastní 
celkem 120 tisíc svazků, pracuje zde 35 zaměst-
nanců a řada dobrovolníků. Součástí knihovny je 
kromě této hlavní budovy dalších sedm poboček 
v okolních městech a patří k ní i dvacet školních 
knihoven.

Utrecht
Druhý den jsme si prohlédli celkem tři knihov-

ny ve třech různých městech. Nejdříve jsme se 
podívali do Univerzitní knihovny v Utrechtu. 
Město Utrecht má přes 300 tisíc obyvatel a zdejší 
univerzita patří mezi nejstarší a největší v Nizo-
zemsku. Univerzitní knihovna sídlí v historické 
budově. Otevírací doba knihovny je uzpůsobena 
potřebám studentů – otevřeno je každý den do 
22.30 hodin, ve zkouškovém období dokonce až 
do jedné hodiny ranní. Pracuje zde 25 zaměst-
nanců, provoz knihovny v pozdních hodinách 
pomáhají zajistit studenti.

Rotterdam
Jako další v pořadí jsme navštívili Městskou 

knihovnu v Rotterdamu. Rotterdam je s více než 
600 tisíci obyvateli druhým největším nizozem-
ským městem. Městská knihovna sídlí v moderní 
sedmipatrové budově, přičemž v každém patře 
se nachází jiné oddělení (beletrie a časopisy, díl-
ny, dětské oddělení, cizojazyčná a historická 
literatura, hudební oddělení, odborná literatu-
ra a v nejvyšším patře je tichá studovna). Ke 
knihovně patří i malé divadlo. Knihovna nabízí 
celou řadu akcí a kurzů pro veřejnost – napří-

Studijní cesta SDRUK po 
nizozemských knihovnách

klad kurz práce s 3D tiskárnami nebo kurz ho-
landštiny pro cizince. Zajímavostí je interaktiv-
ní výstava seznamující návštěvníky s hlavními 
myšlenkami významného holandského myslitele 
a představitele humanismu Erasma Rotterdam-
ského. Knihovna má celkem 17 poboček a 1 bib-
liobus.

Delft
Poté jsme vyrazili do města Delft a tamní 

knihovny Technické univerzity Delft (TU Delft). 
Univerzitní knihovna sídlí v architektonicky zají-
mavě řešené budově – stavba má kuželovitý tvar, 
knihy jsou v regálech po stranách budovy a upro-
střed se v patrech nad sebou nacházejí studovny. 
Pouze malá část fondu je vystavena, většina knih 
je uložena ve skladu. Knihovna uchovává i sbír-
ku starých tisků a sbírku předmětů, které se vzta-
hují k historii univerzity. Knihovna má otevřeno 

každý den do půlnoci, ve zkouškovém období do 
dvou hodin do rána.

Den Helder
Poslední den naší cesty patřil prohlídce 

Městské knihovny v Den Helder. Den Helder je 
pobřežní město, ve kterém žije 55 tisíc obyva-
tel. Zdejší knihovna byla Mezinárodní federací 
knihovnických sdružení a institucí IFLA vyhlá-
šena nejlepší veřejnou knihovnou roku 2018. 
Knihovna je umístěna ve staré školní budově, 
která byla v roce 2016 zrekonstruována. Veš-
keré knihy ve fondu jsou vystavené ve volném 
výběru. Kromě knihovníků zde pracuje i mnoho 
dobrovolníků, s jejichž pomocí jsou realizovány 
různé akce pro veřejnost – například čtení pro 
děti nebo kurz holandštiny pro cizince.

Studijní cesta po nizozemských knihovnách 
měla velmi zajímavý program. Prohlédli jsme si 
knihovny sídlící jak v historických, tak i v mo-
derních budovách. Navštívili jsme celkem dvě 
univerzitní a tři městské knihovny. Co se týče 
univerzitních knihoven, zaujala mě především 
dlouhá otevírací doba až do pozdních hodin, 
v městských knihovnách potom široká nabídka 
vzdělávacích akcí a kurzů pro veřejnost.

Kontakt na autorku:  
marketa.jedlickova@svkhk.cz

Knihovna Eemland v Amersfoortu

Univerzitní knihovna v Utrechtu

Univerzitní knihovna TU Delft

Městská knihovna v Den Helderu

Městská knihovna v Rotterdamu
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POKLADY KNIHOVNÍCH FONDŮ KDO JE

Andrea Součková

Knihovnická praxe (pár vět o tom, čím jsi prošla).
Během magisterského studia knihovnictví 

na Slezské univerzitě v Opavě jsem se díky po-
vinným praxím dostala do Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové. Absolvovala jsem 
povinné kolečko po všech odděleních a byla jsem 
naprosto nadšena! Poslední den praxe jsem zašla, 
tehdy ještě do budovy synagogy, za paní ředi-
telkou Mgr. Evou Svobodovou a nechala jí tam 
svůj životopis. Paní ředitelka mi tehdy řekla, ať 
se znovu ozvu, až dokončím školu. A tak se také 
stalo. Byl rok 2008 a v Hradci se právě dokon-
čovala nová budova knihovny. Měla jsem štěstí. 
Do větší budovy bylo potřeba více zaměstnanců. 
Nastoupila jsem na místo PR, kde jsem strávila 
dalších 5 krásných let. 

V roce 2013 jsem nastoupila na mateřskou 
dovolenou, ze které se vracím nyní, v roce 2019. 
A rovnou na novou pozici. Na oddělení služeb 
knihovnám, kde vystřídám nynější šéfredaktorku 
zpravodaje Mgr. Andreu Součkovou, která na-
opak na mateřskou dovolenou odchází. Andree 
přeju, ať její mateřská dovolená je opravdu dovo-
lenou, a doufám, že zpravodaj si i se mnou udrží 
svoji dosavadní úroveň. 

Jaká knížka je na nočním stolku?
Na nočním stolku mám momentálně krimiro-

mán Skrýš od Johana Theorina. Sem tam se ráda 
bojím. 

Oblíbený knižní hrdina nebo oblíbená knížka.
Hmmmm, oblíbený knižní hrdina… Většinou 

ten, o kterém právě čtu. 

O čem by měla být knížka, jejíž děj bys chtěla 
prožít?

V tuto chvíli, když mám doma malé děti, toužím 
být hrdinkou románu, v němž se hodně spí, vůbec 
se nepere a žehlička či vaření je sprosté slovo.

Knihovnická vzpomínka (první nebo zajímavé 
setkání s knihovnou).

Když jsem byla na prvním stupni ZŠ, chodila 
jsem na pobočku městské knihovny v Plotištích. 
Tam byla úžasná paní knihovnice, která měla 
svoji práci očividně ráda, a díky ní jsem získala 
lásku ke knihám a povědomí o práci knihovnice. 

Co tě v knihovně nejvíce baví?
Půjčovat si knížky. 

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

Usmívám se na něj.  A snažím se mu rychle 
vyhovět, ať může co nejdříve odejít. 

Co tě zaručeně naštve?
Arogance.

Čím děláš nejčastěji radost svým blízkým?
Dětem tím, že si s nimi hraju, a manželovi, 

když ho pochválím. 

Oblíbený citát na závěr.
„Žij a nechej žít!“

Kontakt: petra.routilova@svkhk.cz

Kdo je Petra Řoutilová 
aneb Dobří holubi se vracejíAndrea Pokorná

V tomto čísle zpravodaje U nás bych v rám-
ci rubriky Poklady knihovních fondů čtenářům 
ráda představila další z hýčkaných starých tisků 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 
Je z roku 1524, a protože titulů z první poloviny 
16. století máme v naší knihovně vskutku jako 
šafránu, hýčkání je zcela namístě. Prosím, račte 
se seznámit.

Řecko-latinské vydání Ezopových bajek 
Aesopi Phrygis Fabellae Graece & Latine, cum 
aliis opusculis, quorum index proxima refertur 
pagella je spis z dílny švýcarského tiskaře Jo-
hanna Frobena vytištěný v Basileji v roce 1524. 
Johann Froben patří mezi nejslavnější humani-
stické tiskaře. Tiskl v Basileji v letech 1491 až 
1527 a soustředil kolem sebe celou akademii 
humanisticky smýšlejících vzdělanců. Spolu-
pracoval kupříkladu s Erasmem Rotterdamským 
(zaměstnával ho jako korektora a vytiskl znač-
nou část jeho díla), a má dokonce vazbu na české 
prostředí – jako správce a korektor u něj působil 
Čech Zikmund Hrubý z Jelení.

Titulní list díla je tištěn pouze latinsky a na-
jdeme na něm – stejně jako v úplném závěru – 
Frobenův signet (tiskařovo znamení), který Fro-
ben používal od roku 1515. Jedná se o kerykeion, 

symbol rovnováhy čtyř 
živlů a morální sprave-
dlnosti. Následuje již 
souběžný text v řečtině 
a latině. Řečtina je tiš-
těna alfabetou a latina 
skvostným humanistic-
kým tiskovým písmem 
(všechny Frobenovy 
tisky se vyznačují vyso-
kou estetickou úrovní). 
Úvodní část spisu tvoří 
Ezopův životopis od 
byzantského učence, po-

lyhistora a spisovatele Maxima Planuda a základ 
pak samozřejmě jednotlivé bajky, v jejichž úvo-
du se můžeme pokochat dvěma dřevořezovými 
iniciálami A, zalomenými do sedmi řádků textu. 
Několik dalších menších dřevořezových iniciál 
v rámečcích najdeme v úvodu i závěru tisku. 

Náš exemplář je poměrně zachovalý (samo-
zřejmě s přihlédnutím k jeho stáří) a kdysi byl 
součástí knihovny jičínského gymnázia, jejíž 
vlastnické razítko „E Bibliotheca Gymnasii Git-
cinensis“ najdeme na 
titulním listu a dalších 
několika stranách. Na 
předním přídeští si pak 
můžeme přečíst ruko-
pisný vlastnický přípisek 

„Knihovna c. k. st. gymn. 
v Jičíně“. Původní sle-
potisková vazba z hnědé 
usně s rámovou kompo-
zicí nese stopy značného 
opotřebení a desky se 
rozlepují, díky čemuž 
ovšem zjistíme, že jako 
výplň posloužily strany z blíže neurčeného latin-
ského tisku, pravděpodobně o dost staršího, než 
je náš Ezop. Na obou deskách jsou dírky po spo-
nách a zadní deska je částečně ohořelá; ve výplni 
je vidět dřevořez s ženskou postavou.

I Ezopovy bajky jsou spolu se všemi ostatními 
starými tisky fondu SVK HK uloženy v bezpečí 
pouchovského depozitáře a do studovny hlavní 
budovy se dostanou jen příležitostně, k prezenč-
nímu studiu ve speciálním přísném režimu (což 
je pochopitelné, chceme-li tyto skvosty zachovat 
dalších pár set let...).

Použitá literatura: 
VOIT, Petr. Encyklopedie knihy. Praha: Libri, 

2006.

Kontakt na autorku: andrea.pokorna@svkhk.cz

Původní slepotisková 
vazba z hnědé usně

Symbol rovnováhy 
čtyř živlů a morální 
spravedlnosti

Fot. Alena Boháčová

Ezopovy bajky z dílny Johanna Frobena
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Do čísla přispěli:
Mgr. Daniel Bechný – Sekce SDRUK pro PR a marketing a Studijní a vědecká knihovna 
Plzeňského kraje, Bc. Vojtěch Bruk – Zvol si info, Bc. Vladimíra Buchtová – SVK v Hradci 
Králové, Mgr. Ivana Ferdinandová – Městská knihovna v Praze, Mgr. Michaela Hašková – SVK 
v Hradci Králové, Mgr. Zlata Houšková – SKIP ČR, Bc. Kateřina Hubertová – SKIP 08 Východní 
Čechy a Knihovna města Hradce Králové, Mgr. Markéta Jedličková – SVK v Hradci Králové, 
Mgr. Naděžda Kaločová – Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou, Jana Karlovská – Městská 
knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, PhDr. Zuzana Kopencová – Městská knihovna 
v Praze, Ing. Dana Malá – Místní knihovna Prachov, Mgr. Hana Nováková – Knihovna Břetislava 
Kafky Červený Kostelec, PhDr. Olga Pitašová – Lékařská knihovna LF UK v Hradci Králové, 
Mgr. Andrea Pokorná – SVK v Hradci Králové, Bc. Markéta Poživilová – Knihovna města Hradce 
Králové, Mgr. Nikola Redererová – Knihovna města Hradce Králové, Mgr. Michaela Sehnalová – 
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Blanka Seidlová – Městská knihovna Nový Bydžov, 
Bc. Eva Semrádová – SVK v Hradci Králové, Mgr. Andrea Součková – SVK v Hradci Králové, 
Mgr. Kateřina Šafářová – Jeden svět na školách, Ing. Jana Tomancová – Krajská knihovna 
Františka Bartoše ve Zlíně, Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, 
Helena Vejvarová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Bc. Adéla Vlachová – Městská knihovna 
Náchod, Ivana Zelená – Obecní knihovna Kramolna.

Český rozhlas Plus podruhé v SVK HK

Dana Malá

Ráda bych zde napsala pár slov o naší ko-
legyni Daně Michlové, která se donedávna stara-
la o obecní knihovny na Jičínsku. Byla pro nás, 

„vesnické knihovnice a knihovníky“, velkou rád-
kyní, oporou, kamarádkou, 
a hlavně její optimismus 
nám pomáhal i ve všedním 
životě, což by mi určitě po-
tvrdili i ostatní.

Ke své celoživotní pro-
fesi knihovnice se dostala 
hned po studiu gymnázia 
v Nové Pace a poté pokra-
čovala v dálkovém studiu na 
Střední knihovnické škole 
v Praze. Po maturitě nastou-
pila do Městské knihovny v Nové Pace a po dvou 
letech přešla do Okresní knihovny v Jičíně (dnes 
Knihovna Václava Čtvrtka). Zde prošla všemi 
odděleními a po návratu z mateřské dovolené se 
našla v práci metodičky, která jí umožnila setká-
vání s dobrovolnými knihovníky na vesnicích. 
Pro ně měla vždy cenné rady i povzbuzení a po-
máhala jim orientovat se v oblasti knihovnictví. 

Když došlo ke změně organizace vesnických 
knihoven (vznikl střediskový systém), bylo hned 
jasné, kdo bude tomuto systému velet. Dana vybu-
dovala kvalitní výměnný fond, díky němuž a díky 
Danině metodické pomoci se některé knihovny 
výrazně vylepšily – sama mohu potvrdit.

Ve vesnických knihovnách pracujeme všichni 
dobrovolně, takže pokud by nefungovala vstříc-
nost, profesionalita, a hlavně přátelský přístup, 
pak by těch vesnických knihovníků moc nebylo. 
Známe se i mezi sebou díky společným akcím 
a exkurzím, které Dana ochotně a nadšeně orga-

nizovala. Musím se zmínit 
také o jejím přesvědčovacím 
talentu – její výmluvnost do-
kázala přesvědčit i ty nejspo-
řivější starosty, aby přispěli 
na nákup knih do výměnné-
ho fondu.

Čtenáři v seniorském věku 
si považují rovněž založení 
Klubu aktivních seniorů při 
jičínské knihovně (i to je Da-
nino dítě), kde jsou organizo-

vány různé besedy, přednášky i vzdělávací kurzy. 
A nakonec – Dana Michlová svým přístupem 

k milovanému knihovnickému oboru dává pří-
klad dalším, ať je to v jakékoliv oblasti činnos-
ti. Určitě svou aktivitu neztratí ani mezi seniory. 
A pro nás, kteří ji léta známe, je neuvěřitelné, že 
mezi ně už také patří.

Za všechnu svoji práci byla v roce 2015 zcela 
právem oceněna titulem knihovnice Královéhra-
deckého kraje.

Kontakt na autorku:  
knihovna.prachov@seznam.cz 

redakce zpravodaje U nás

V letošním 2. čísle zpravodaje U nás byl v rámci 
rubriky Doporučujeme do vašich fondů zveřejněn 
článek o knize Pohádky a poudačky z Hadařova 
autorky Marcely Fraňkové. Pro úplnost uvádí-

me, že obálka zveřejněná 
v minulém čísle byla pou-
ze navrhovaná. Pro finální 
obálku byl použit obrázek, 
který zde překládáme.

Poděkování Daně Michlové

Upřesnění

mailto:knihovna.prachov@seznam.cz



