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Život jako ve sci-fi filmu

Petra Řoutilová

Milé čtenářky, milí čtenáři,

Je to teprve můj druhý editorial, který vám 
píšu z pozice redaktorky, a už je všechno jinak, 
než mělo být. Psát se pro vás měly krásné články 
z akcí uskutečněných v rámci Března – měsíce 
čtenářů, naplánovány byly konference, školení, 
rozhovory… A pak přišlo nařízení vlády o vy-
hlášení nouzového stavu a běžný život začal při-
pomínat sci-fi film. Nejprve se v půlce března 
zavřely školy, následovaly kulturní instituce, re-
staurace, hranice a nakonec přišel zákaz volného 
pohybu osob a nařízení o nošení roušek. Ale život 
v knihovnách se nezastavil. Zpomalil se, to ano, 
změnil se, to také, ale pořád je o čem psát. 

Nezměněná pokračuje rubrika Naše téma, 
tentokrát zaměřená na osobnosti z řad našich 
čtenářů. Představí se vám významný český his-
torik prof. Robert Kvaček, literární a regionální 
historik PhDr. Jiří Uhlíř a člen Akademie Evro-
py ve Štrasburku prof. Karel Martinek. V rub-
rice Webové stránky knihoven by vás určitě 
mohla zaujmout tvorba webu hořické knihov-
ny. Na nutnost mít dobrý web upozornil prá-
vě současný nouzový stav. Jak dostat čtenáře  

do knihovny, když tam nesmí? Pomocí propraco-
vaného webu!    

Na letošní kampaň Regionální osobnosti se 
zaměřuje kromě rubriky Naše téma také článek 
Vlaďky Buchtové a Jana Weissera Královský 
podcast ve městě královen. Ten naleznete v rub-
rice Zaujalo nás.

V době uzávěrky druhého letošního čísla zpra-
vodaje nás stále obklopovalo nebezpečí nové, 
rychle se šířící nemoci COVID-19, způsobené 
novým typem koronaviru. Jak se s touhle situací 
vyrovnaly knihovny našeho kraje? Jakým způ-
sobem zareagovaly na téměř okamžité uzavření 
knihoven? Jak se snažily komunikovat se čtenáři? 
Jak se zapojily do boje proti koronaviru? To vše 
se dozvíte v rubrice Stalo se, která je celá věno-
vána právě tomuto tématu.    

Těm, kteří mají v době karantény neustále 
doma své drahé děti, by mohl k duhu přijít článek 
Vandy Vaníčkové Psychohygiena (rubrika Tro-
cha odbornosti) či by zábavu pro své děti mohli 
najít v doporučených knihách v rubrice Okénko.

Za celou redakci vám přeji hezké čtení a dou-
fám, že v době, kdy se vám toto číslo zpravodaje 
dostane do ruky, už bude svět zase „v normálu“. 
Držme si palce!
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ŠUMNÉ KNIHOVNY

Knihovna má narozeniny, 
narozeniny, narozeniny… 
my máme přání jediný… 

Hodně zdraví, štěstí, knihovno ve Smidarech!
Hana Horáková

Každý rok má nějaké své zvláštní a významné 
novorozence. Někteří se proslaví, jiní zůstanou 
neznámí… Někteří zůstanou napořád.
• V roce 1820 se narodili Božena Němcová, Jo-

sef Mánes, Friedrich Engels a Anne Brontëová.
• Ruský mořeplavec Fadděj Faddějevič 

Bellingshausen objevil Antarktidu.
• Na řeckém ostrově Mélos byla objevena Ve-

nuše Mélská.
• Německý chemik Friedlieb Ferdinand Runge 

objevil kofein v kávě.
• Světová populace překročila 1 miliardu 

a v Čechách bylo 1 002 lékařů a ranhojičů.
• V Ústí nad Labem byla založena konzervárna.1)

• A ve Smidarech byla založena první spol-
ková knihovna…
Kolem vzniku knihovny ve Smidarech se 

vyskytovala řada významných osobností ná-
rodního obrození.

Založil ji právě před 200 lety, v roce 1820, 
spisovatel Karel Sudimír Šnajdr,2) autor zná-
mé národní balady Jan za chrta dán.3) Díky 
tomuto obrozeneckému básníkovi, který zde 
byl právě v době národního obrození vrch-
nostenským úředníkem a knihovníkem, se ve 
Smidarech rozvíjel vlastenecký život.  

Šnajdr jako sběratel lidových písní a ob-
divovatel Františka Ladislava Čelakovského 

(který ostatně v blízkých Skřivanech působil v le-
tech 1823 až 1829 na zámku jako vychovatel dětí 
továrníka Maxmiliána Ledvinky4)) byl blízkým 
přítelem Václava Klimenta Klicpery a měl úzký 
vztah ke královéhradecké vlastenecké družině 
okolo Pospíšilovy tiskárny.5) Ve Smidarech brzy 
vznikl kroužek vlastenecky smýšlejících občanů 
a jeho nová spolková knihovna se zásluhou členů 
rychle rozrůstala. Z této původní knihovny se však 
nezachovala ani jedna kniha. Když v roce 1835 
K. S. Šnajdr zemřel, utichl i vlastenecký ruch ve 
Smidarech. Knihovna ztratila svého opatrovníka, 
půjčené knihy se nevracely a knihovna zůstala bez 
knih. Básník je pochován na místním hřbitově.6)

Bez knihovny ale Smidary nezůstaly dlouho. 
Již v roce 1844 vznikla druhá veřejná knihovna, 
kterou založil kaplan František Fiala7). Byl to 

ŠUMNÉ KNIHOVNY
velmi vzdělaný člověk a měl několik význam-
ných hodností a funkcí. Druhá knihovna byla 
prezentována jako školní, protože ty úřady ochot-
něji povolovaly. Přesto povolení takové knihovny 
bylo složitou záležitostí a seznamy knih podlé-
haly kontrole nadřízených úřadů. Sám Fiala do 
knihovny věnoval 54 národních českých knih. 
Knihovna rovněž odebírala troje české noviny, 
a to České noviny pražské, Česká včela a Kvě-
ty. V roce 1848 už měla knihovna 637 knih. Jako 
projev uznání jmenovala obec Smidary v roce 
1891 Františka Fialu čestným občanem.

K založení této druhé knihovny přispěl i dal-
ší vlastenec, dramatik, knihovník a obrozenec 
Jan Jiří Šantl8) darem 20 knih. V historii Smidar 
a její knihovny je nutné zmínit ještě jedno zají-
mavé jméno. Tak trochu zapomenutý historik, 
katolický kněz Václav Šrám9) zde napsal své 
nejrozsáhlejší dílo Paměti městečka Smidar nad 
Cidlinou.10) Knihu napsal tak, aby se v ní místní 
obyvatelé dozvěděli co nejvíce o svých předcích, 
v knize cituje z městských knih a matrik. Václav 
Šrám je pochován na místním hřbitově a na faře 
ve Smidarech by měla být zachována jeho podo-
bizna, obraz olej na plátně. 

Smidary měly knihoven ale daleko více. Spo-
lek divadelních ochotníků měl svoji velmi pěknou 
divadelní knihovnu, existovala zde i knihovna 
Řemeslné besedy, která časem splynula s knihov-
nou obecní, a na faře byla knihovna duchovní.

V současné době působí ve Smidarech Stře-
disková knihovna, která má svoje místo v pa-
tře obecního úřadu. Mimo své místní uživatele 
se stará v rámci regionálních funkcí i o 4 malé 
obecní neprofesionalizované knihovny ve svém 
střediskovém obvodu, kterým poskytuje soubory 
knih z výměnného fondu Knihovny města Hrad-
ce Králové.

Knihovna slouží také jako veřejná internetová 
stanice, má své webové stránky https://knihov-
nasmidary.webk.cz . Spolupracuje s místní MŠ 
a ZŠ, pro které pořádá pravidelně pořady podle 

jejich výchovných plánů. Pro dojíždějící děti fun-
guje neoficiálně i jako jakási družina, kde mohou 
trávit čas do odjezdu svých autobusových spojů. 

Knihovna spolupracuje i s Domem s pečova-
telskou službou v Loučné Hoře, pro které připra-
vuje například nabídku nejnovějších knih a ne-
certifikované lekce trénování paměti. 

Knihovna je distributorem Seniorské obálky 
a funguje v ní čtenářský kroužek pro seniory.

V roce 2019 v knihovně proběhl průzkum 
spokojenosti uživatelů. Dle něj je se službami 
knihovny spokojeno 98 % uživatelů a všichni 
respondenti souhlasili s tvrzením, že existence 
knihovny v obci je rozumná investice.

V roce 2019 v knihovně a celém obecním 
domě proběhla poměrně rozsáhlá rekonstruk-
ce. V knihovně jsou nová okna, podlahy, byla 
provedena výmalba a částečně doplněn nábytek. 
Knihovna po dobu rekonstrukce fungovala sice 
bez přerušení, ale se značnými komplikacemi 
z náhradních prostor.

Při příležitosti 200 let založení místní knihov-
ny byla na chodbě v přízemí obecního úřadu insta-
lována výstava dokumentů ze zajímavé historie 
knihovny.  V prostorách knihovny jsou vystaveny 
práce dětí, které tvořily na výzvu knihovny s te-
matikou: Jak vidíte svou knihovnu v budoucnu 
a Co byste knihovně přáli k narozeninám. 

Koronavirová epidemie značně zamíchala 
všem plány. Jsou připravené další soutěže a bese-
dy nejen pro děti, ale co se nakonec podaří reali-
zovat a co ne, se teprve uvidí.

Smidary je obec s 1500 obyvateli a nalézá se 
v severozápadním cípu okresu Hradec Králové. 
Její knihovna je pravděpodobně nejstarší malá 
veřejná knihovna v okrese. Dvě stovky let je 
úctyhodné číslo. Milá knihovno, všechno nejlepší 
a přidej i další stovky let!

Kontakt na autorku: knihovna.smidary@volny.cz1) https://cs.wikipedia.org/wiki/1820 .
2) https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Sudim%C3%ADr_%C5%A0najdr
3) http://www.obcecr.cz/kozojedy/index.php?lang=1&level=2&id=209
4) https://cs.wikipedia.org/wiki/Sk%C5%99ivany
5) https://katalog.kmhk.cz/clavius/l.dll?hal~1000303256
6) O vlasteneckém působení K. S. Šnajdra ve Smidarech je zmínka v časopisu Květy č. 5 z 1. 11. 1845.
7) http://aleph.nkp.cz/publ/sck/00000/01/000000198.htm

8) https://web.archive.org/web/20140912140851/http://sck.sdruk.cz/record?id=286 .
9) https://katalog.kmhk.cz/clavius/l.dll?hal~1000302042
10) Kniha je zdigitalizována a dostupná nahttps://kramerius.svkhk.cz/ view/uuid:13e5209a-ce7b-4fa7-8414-99b9c7e 

095f9?page=uuid:5cbfdc59-08f7-11e5-ac3c-00155d010f03

https://knihovnasmidary.webk.cz
https://knihovnasmidary.webk.cz
mailto:knihovna.smidary@volny.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/1820
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Sudim%C3%ADr_%C5%A0najdr
http://www.obcecr.cz/kozojedy/index.php?lang=1&level=2&id=209
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sk%C5%99ivany
https://katalog.kmhk.cz/clavius/l.dll?hal~1000303256
http://aleph.nkp.cz/publ/sck/00000/01/000000198.htm
https://web.archive.org/web/20140912140851/http://sck.sdruk.cz/record?id=286
https://katalog.kmhk.cz/clavius/l.dll?hal~1000302042
https://kramerius.svkhk.cz/view/uuid:13e5209a-ce7b-4fa7-8414-99b9c7e095f9?page=uuid:5cbfdc59-08f7-11e5-ac3c-00155d010f03
https://kramerius.svkhk.cz/view/uuid:13e5209a-ce7b-4fa7-8414-99b9c7e095f9?page=uuid:5cbfdc59-08f7-11e5-ac3c-00155d010f03


6 U NÁS • LÉTO 2020 U NÁS • LÉTO 2020 7

a pocitu, že knihovna si investici zaslouží. Shodou 
okolností se v roce 2019 podařilo Obecní knihovně 
uspět v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 

2019 a postoupila do celostátního hodnocení sou-
těže „Knihovna roku“. V široké konkurenci jsme 
neuspěli, ale snad ani nepropadli. Načerpali jsme 
další podněty, jak knihovnu a její služby rozvíjet. 

Nadto jsme jako s určitou formou odměny za 
dlouhodobou práci paní knihovnice začali s reali-
zací dříve zamýšlené úpravy interiéru knihovny. 
Paní knihovnice ve spolupráci s pracovníky obce 
a několika dobrovolníky odstěhovala knihovní 
fond do náhradních prostor a ke slovu se dosta-
li podlaháři, malíři a nakonec i truhláři. Netr-
valo dlouho a veškeré práce byly zrealizovány 
a knihovna od té doby opět září novotou, čistotou, 
vzdušností a útulností. Zvláště díky vzniku dět-
ského hracího koutku se stala „hravou“ knihov-
nou, kam rádi zavítají určitě i čtenáři nejmladší. 

Realizace investice obce mimo jiné pomohla 
také k širší a důsledné revizi doposud užívaného 
knihovního fondu. Vždyť každou knihu bylo nut-
né držet několikrát v ruce, a to jak při stěhování 
do provizorních prostor, tak i následně zpět do 
prostor knihovny. Bohužel v současné době jsou 
dveře Obecní knihovny Nepolisy uzavřeny pro 
veřejnost, ale o to víc se těšíme, až je opět ode-
mkneme a uvítáme jak známé tváře stálých čtená-
řů, tak i čtenáře nové. Snad se jim bude v novém 
interiéru nejen dobře vybírat nová četba, ale snad 
se sem budou i díky svěžímu modernímu vybave-
ní rádi pravidelně vracet.

Kontakt na autora: starosta@nepolisy.cz

Obnova interiéru Obecní knihovny Nepolisy

Z Městské knihovny v České Skalici  
je Knihovna Barunky Panklové

Dušan Šustr, starosta obce Nepolisy

Rok 2003 přinesl naší obci povedenou reali-
zaci Obecního domu, ve kterém se kromě kance-
lářských prostor a provozoven pošty, kadeřnictví 
a kosmetiky povedlo umístit také bezbariérově 
přístupnou Obecní knihovnu Nepolisy. 

Do té doby žila naše knihovna ve stísněných 
prostorách staré budovy obecního úřadu. Část 
knihovního fondu byla umístěna v ještě menších 
místnostech v budovách v Lukové a Zadraža-
nech, dalších částech obce Nepolisy. Vybudování 
nových prostor tak znamenalo významný kva-
litativní posun, a to jak pro paní knihovnici, tak 
i pro všechny uživatele a návštěvníky knihovny. 
Velký pracovní stůl pro knihovnici, regály na 
knihy, dva pracovní stoly s příslušným počtem 
míst pro čtenáře nebo pracovní místo u veřejně 
přístupného internetového připojení. Zprvu byl 
prostor tak trochu prázdný, ale postupem času, 
díky neustálému rozšiřování knihovního fondu, 
se nám nakonec začalo místa nedostávat. Z toho 
důvodu se knihovna musela poohlédnout po mož-
nostech, jak se proměnit a nabídnout své služby 
nejen stálým starším čtenářům, ale především 
čtenářům z řad žáků místní základní školy a z řad 
dětí docházejících do místní mateřské školy. Bez 

výchovy nových mladých čtenářů se v budoucnu 
můžeme dočkat situace, že nebude, kdo by služby 
knihovny chtěl nadále využívat. K tomu se při-
dával neustálý vývoj na straně nabídky dalších 
služeb knihovny (pravidelná setkávání se školáky 
a předškoláky, práce se seniory, besedy pro čte-
náře, pořádání soutěží ve čtení knih apod.).  

Po šestnácti letech v nových prostorách jsme 
s paní knihovnicí dospěli k názoru, že knihovna 
potřebuje nějaký nový impuls. Zastupitelstvo obce 
dalo souhlas k zajištění studie, jak se ke stávají-
címu interiéru zachovat a jak uspořádat veškeré 
vybavovací předměty. S plánem a hrubou před-
stavou o nákladech akce, která počítala mimo jiné 
s výměnou podlahové krytiny, výměnou knihov-
ních regálů, výmalbou zdí, vytvořením koutku 
pro děti a dovybavením interiéru dalšími drobný-
mi předměty, jsme se pokusili zpracovat a podat 
žádost o dotaci na provedení renovace interiéru 
knihovny. Žádost jsme spojili ještě se zamýšle-
ným doplněním inventáře v místech formálního 
i neformálního setkávání obyvatel obce v Lukové 
a Zadražanech. Výše nákladů v knihovně byla vy-
číslena na zhruba 210 tis. Kč a požadavek na do-
taci z Programu obnovy venkova Královéhradec-
kého kraje činil 100 tis. Kč. Dotace nakonec naší 
obci přiznána nebyla. I přesto jsme nabyli dojmu 

Lada Kabelová

„Kdybych měla volit, tedy bych si přála naro-
dit se znovu as za dvě stě let anebo ještě později, 
neboť nevím, bude-li do té doby takový svět, v ja-
kém bych já chtěla žít s rozkoší.“

List. 17. 12. 1851
Právě tato slova Boženy Němcové zazně-

la před zahájením tradičního novoročního 

ohňostroje na náměstí v České Skalici a sym-
bolicky tak uvedla rok 2020, rok, kdy si neje-
nom naše město připomíná velkou spisovatelku 
19. století a zakladatelku novodobé české prózy.

Když na prvním setkání zástupců českoskalic-
kých organizací i spolků věnovaném plánování 
akcí spojených s Rokem Boženy Němcové (htt-
ps://www.ceskaskalice.cz/cs/nase-mesto/kultura/
rok-bozeny-nemcove/) zazněla myšlenka vedoucí 

ŠUMNÉ KNIHOVNY ŠUMNÉ KNIHOVNY

Knihovna před rekonstrukcí Během rekonstrukce

Nový interiér knihovny

mailto:starosta@nepolisy.cz
https://www.ceskaskalice.cz/cs/nase-mesto/kultura/rok-bozeny-nemcove/
https://www.ceskaskalice.cz/cs/nase-mesto/kultura/rok-bozeny-nemcove/
https://www.ceskaskalice.cz/cs/nase-mesto/kultura/rok-bozeny-nemcove/
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NAŠE TÉMAŠUMNÉ KNIHOVNY
knihovny na vystoupení českoskalické městské 
knihovny z anonymity městských knihoven a pře-
jmenování na Knihovnu Barunky Panklové, byla 
vedením města hned v začátku podpořena. Akt 
přejmenování se tak stal součástí největší oslavy 
Roku Boženy Němcové v České Skalici v sobotu 
1. února 2020.

Slavnost, spojená se dnem otevřených dveří, 
začala ve 13 hodin a předcházelo jí dopolední 
kladení kytic a věnců u pomníku Boženy Němco-
vé v parku na náměstí.

Po úvodním přivítání proběhl před budovou 
knihovny krátký program. Vedoucí knihovny 
Bc. Lada Kabelová nejdříve přítomným vysvět-
lila důvody, proč se v názvu objevilo spisovatel-
čino dívčí jméno. Prvním z důvodů, ryze pragma-
tickým, byla skutečnost, že ve volbě své patronky 
českoskalickou knihovnu už před mnoha lety 
předběhla domažlická knihovna. Druhým bylo 
spojení města Česká Skalice a nedalekých Rati-
bořic s vlídným dětstvím Boženy Němcové více 
než s mnohdy tvrdou dospělostí.

Barunka Panklová vyrůstala v nedalekých Ra-
tibořicích, u zámku, kde pracovala její matka Te-
rezie Panklová a otec Johann Pankl – panský kočí, 
který byl často mimo domov, protože doprovázel 
svou paní, vévodkyni Zaháňskou. Otec Barun-
ky Panklové mluvil jen německy a s dcerou měl 
vřelý vztah. S matkou Barunka tak hezký vztah 
neměla, o čemž svědčí i její vzpomínky a dopisy: 

„Matka byla přísná, k nám dětem málomluv-
ná.“ Tohle je svědectví samotné Boženy Němcové. 
Velmi vzácné, protože spisovatelka se o své matce 

zmiňovala zřídka. „Vždycky mi všecko zhurta po-
roučela a za všecko hned trestala, a za trest jsem 
ji měla vždy odprositi a poděkovat za ten trest. To 
bylo pro mne něco hrozného a nikdy jsem to neudě-
lala, kdyby mne byla utloukla… Otec mohl se mnou 
svést, co chtěl; on mě znal a vždy vlídně mluvil na 
nás a já bych proň do ohně skočila, když se na mne 
krásným svým okem podíval a řekl: Jdi, Běto, učiň 
tak a tak!“ Ty dvě se prostě neměly rády. Barunka 
zůstávala vůči matce vzdorná, nic jí nesvedla po 
vůli a rozčilovala ji stále v kuchyni i v pokoji svou 
nepoddajností.

Barunka chodila s ostatními dětmi pěšky do ško-
ly v České Skalici (dnes muzeum Barunčina škola). 
Ve školní matrice při farní škole v České Skalici se 
u jména Barbara Pankel nachází poznámka, že už 
v první třídě trochu psala a slabikovala.

Jak to měla Barunka se školou, doplnila další 
z účinkujících slavnosti přejmenování knihovny, 
paní Eva Schwarzová, a citovala několik pasáží 
z dopisů Boženy Němcové i povídky Pan učitel.

Poté následoval krátký projev místostarostky 
města Bc. Gabriely Jiránkové, ve kterém podpo-
řila činnosti knihovny v dnešní době. Vyvrchole-
ním programu pak byl příchod babičky s vnoučaty 
Barunkou, Vilémem, Janem a Adélkou, doprová-
zený ústřední melodií z filmového zpracování nej-
známějšího díla Boženy Němcové. Všichni, kdo 
v tuto chvíli na českoskalickém náměstí stáli, jistě 
potvrdí, že se jednalo o velmi dojímavý moment, 
který ještě umocnily nádherné kostýmy hlavních 
představitelů. Během krátkého dialogu babičky 
s nejstarší vnučkou Barunkou v portálu nových 
vstupních dveří pak zazněly dvě babiččiny oblí-
bené písně v dokonalém podání teprve třináctileté 
Daniely Kozákové. Poté následovaly už jen pro-
jevy starostky města Ing. Zuzany Jungwirthové, 
hejtmana Královéhradeckého kraje pana Jiřího 
Štěpána, jeho náměstka a senátora pana Martina 
Červíčka a poslance pana Pavla Bělobrádka.

Knihovna byla tímto slavnostním aktem pře-
jmenována a začal den otevřených dveří ve všech 
třech patrech budovy na českoskalickém náměstí. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout výzdobu v od-
dělení pro dospělé, poslechnout pohádku v podá-
ní komtesy Hortenzie v nově zrekonstruovaném 
oddělení pro děti, zhlédnout výstavu obálek růz-
ných vydání Babičky na hlavním schodišti nebo 

se podívat do spolkových místností v nejvyšším 
patře budovy.

Knihovna v České Skalici, která je veřejnou 
knihovnou již 175 let, poskytuje pestrou pale-
tu služeb. Nabízí velký výběr beletrie a naučné 

literatury, periodik, meziknihovní výpůjční služ-
bu a kulturní pořady pro školy a veřejnost. Každo-
ročně se zapojuje do Noci s Andersenem, pořádá 
pravidelné měsíční středeční besedy v oddělení 
pro dospělé, pasování na čtenáře či tematické 
tvoření pro děti. To vše v modernizovaných pro-
storách s odpovídajícím vybavením. S přejme-
nováním na Knihovnu Barunky Panklové dosta-
la konečně i výrazné logo, které časem doplní 
i nový webový design. Odkaz Boženy Němcové 
v České Skalici žije dál…

Kontakt na autorku: mk.vedoucí@ceskaskalice.cz
Web knihovny: www.knihovna.ceskaskalice.cz

Slavnost; foto Jan Holý

Interiéry dětského oddělení

Prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc.

Český historik s jičínskými kořeny – 
prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc.

Jana Benešová

Mezi našimi čtenáři je řada výjimečných 
a skvělých lidí. O jednom z nich je tento článek. 
Pan profesor Robert Kvaček je jeden z nejvý-
znamnějších českých historiků, jehož díla jsou 
vysoce ceněna doma i v zahraničí, a zároveň 
je to velice milý člověk. Je nám velkou ctí, že 
je naším čtenářem, rádi ho v knihovně vítáme. 
Je nejen naším čtenářem, ale i přednášejícím. 
Nečiní tak často, ale když už s přednáškou vy-
stoupí, je to vždy zajímavé a inspirativní. Sál 

mailto:mk.vedoucí@ceskaskalice.cz
http://www.knihovna.ceskaskalice.cz/
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je pokaždé diváky naplněn k prasknutí. Napo-
sledy to bylo 13. března 2019. Videozáznam 
je k dispozici: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=EZKHNy2yjK4.

Velkou radost nám také udělal, když nám da-
roval svoji průkazku do Studentského domu, ve 
kterém knihovna sídlí. Průkazka je z roku 1947. 
Pan profesor nám ji daroval při příležitosti vý-
stavy k 100. výročí knihovnictví na Jičínsku. 

Robert Kvaček se narodil 5. července 1932 
ve Dvorcích u Jičína. Do školy a později na 
gymnázium chodil v Jičíně. V roce 1951 na-
stoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Kar-
lovy v Praze, které zůstal věrný i po absolutoriu. 
Věnoval se vědecké práci na katedře českých 
dějin a v roce 1967 byl jmenován docentem. 
V době normalizace mu byl další vědecký po-
stup odpírán, a tak profesorem byl jmenován až 
po listopadu 1989. Jeho doménou je zejména 
diplomacie a české dějiny období 1938–1945 
a kulturní historie druhé poloviny 19. a první 
poloviny 20. století. Je osobností evropské-
ho formátu, což dokládají jeho uznávaná díla 
a účast v zahraničních společnostech.

Z jeho přednášek je cítit nejen vysoká odbor-
nost, ale také láska k vlasti a Jičínu. Jeho před-
nášky pro veřejnost v Jičíně jsou vždy velkou 
událostí. Přednášel studentům na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze a také na 
FAMU a DAMU a na Technické univerzitě v Li-
berci. Jeho studenti, dnes už mnohdy významní 
historici, na něho s úctou a láskou vzpomínají. 
Kromě mnoha realizovaných přednášek vyniká 
také obsáhlou publikační činností. Výběr z jeho 
díla najdete na https://bit.ly/2VczWo3. Kromě 
vědeckých monografií vydal také spoustu člán-
ků v novinách a časopisech, v nichž se věnuje 
popularizaci vědy.  

Je držitelem velkého množství cen. V Jičíně 
si ho velmi vážíme, proto také obdržel jako prv-
ní spolu s dalším významným jičínským obča-
nem „Cenu města Jičína“.

Literatura:
Svět historie – historikův svět: sborník profe-
soru Robertu Kvačkovi. Liberec: Technická 
univerzita v Liberci, 2007. ISBN 978-80-7372-
214-2.

VESELÝ, Jaroslav. Vědě, Alma mater, Jičínu… 
(k 80. narozeninám univerzitního profesora 
PhDr. Roberta Kvačka, DrSc., našeho přítele). 
Od Ještěda k Troskám: vlastivědný sborník Čes-
kého ráje a Podještědí. Turnov: Paměť Českého 
ráje a Podještědí, 2012, XIX. (XXXV.) (3), 160. 
ISSN 1241-1798.

VESELÝ, Jaroslav. Přední český historik a nosi-
tel Ceny Jičína jubilující. Od Ještěda k Troskám: 
vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí. 
Turnov: Paměť Českého ráje a Podještědí, 2017, 
XXIV. (XL.) (3), 144. ISSN 1241-1798.

Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz 

Průkazka z roku 1947

PODĚKOVÁNÍ knihovně SLAVOJ 
ve Dvoře Králové n. L.

Karel Martinek

Prof. RNDr. Karel Martinek, DrSc., se naro-
dil v roce 1933 ve Dvoře Králové nad Labem. 
Byl profesorem a vedoucím laboratoře che-
mické biologie v Moskvě. Je držitelem ceny za 
vývoj nových terapeutik pro kardiologii a léč-
bu akutních plicních tromboembolií, držitelem 
řady patentů v oboru využití bioreakcí pro foto-
grafii a fonografii. V roce 1988 byl vyznamenán 
plaketou Mezinárodní biochemické společnosti 
a zlatou medailí Jaroslava Heyrovského Čes-
koslovenské akademie věd. Je autorem či spo-
luautorem více jak dvou set vědeckých článků 
a knihy „Fyzikální chemie biologické katalýzy“. 
V roce 1990 byl zvolen v Královské chemické 
společnosti v Londýně za jejího řádného člena 
a rovněž za člena Akademie Evropy ve Štras-
burku1) (pozn. redakce). 

Právě jsem dopsal knihu o historii památné-
ho vrchu Podkrkonoší, známého jako Zvičina. 
Pouze zbývá, abych poděkoval všem, kdo mně 
pomáhali. Vzpomínky mne vracejí do poloviny 
devadesátých let, kdy jsem se rozloučil s Aka-
demií věd, tedy s Prahou, která mně nikdy svým 
ruchem a mraveništěm lidí nepřirostla k srdci. 
Šťastně jsem se usídlil na chalupě v malé ves-
ničce Lanžov, nahoře u lesa na Nebeské hůře, 
a začal přemýšlet, čím se budu těšit ve volném 
čase. Od počátku mne lákala regionální historie, 
ale trápily mne pochybnosti, kde najdu historic-
kou literaturu, kde budu shánět potřebné knihy. 

Ještě z dětství jsem znal v nedalekém Dvoře 
Králové knihovnu Slavoj; vybavil jsem si však, 
že tehdy, před mnoha desítkami let, návštěvníky 
odděloval od knih pult, stejný pult, jaký ještě 
dnes známe z malých krámků, a za ním stával 
knihovník pan Svatopluk Tásler, někdy jeho 
pomocník pan Alois Doubrava. Oba se usmí-
vali, ale mezi knihy nikoho nepouštěli, sami 
radili a rozhodovali, jaká kniha by mohla být 
pro toho či jiného čtenáře vhodná podle jeho 
věku a vzdělání. Zamířil jsem proto do Slavo-
je se smíšenými pocity a pochybnostmi, vešel 
jsem a byl jsem ohromen. Nyní zde čtenáři do-
stali důvěru samostatně procházet mezi regály 
s tisíci knih, tematicky uspořádaných, přičemž 
mne potěšila péče, s jakou vedení knihovny 
vybralo a obstaralo snad stovky knih pojed-
návajících nejenom o historii regionální, ale 
i celostátní a světové. Již při zběžné prohlídce 
jsem pochopil, že knihy vybírala zkušená ruka. 
A tehdy jsem přestal váhat a rozhodl se věnovat 
historii našeho kraje, mám-li za zády takovou 
podporu knižních pokladů. Ovšem bádat nelze 
bez časopisů, bez současné literatury, ale i zde 
mně knihovna pomohla svou meziknihovní 
výpůjční službou. Díky pracovnicím Slavoje, 
paní ředitelce Mgr. Martě Peškové Staníkové, 
její zkušené zástupkyni paní Haně Horáčkové 
a obětavé Mgr. Věře Bukovské se mně dostalo 
potřebných knih, časopisů a často i konzultací. 
Královédvorské knihovnice se zasloužily, že 
moje kniha o Zvičině brzy uvidí světlo světa. 
Děkuji vám, dámy!

1) Převzato z: Dvůr Králové nad Labem: Významné osobnosti a rodáci [online]. 2011 [cit. 2020-04-21]. Dostupné z: 
https://www.mudk.cz/cs/mesto/o-meste/vyznamne-osobnosti-a-rodaci/univ-prof-rndr-karel-martinek-drsc-akade-
mik.html.

NAŠE TÉMANAŠE TÉMA
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mailto:benesova@knihovna.jicin.cz
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Můj vztah ke knihovnám a knihovníkům

Jiří Uhlíř

PhDr. Mgr. Jiří Uhlíř se narodil 21. dubna 1937 
v obci Jasenná. Od roku 1961 žije trvale v Jaromě-
ři-Josefově. Bývalý středoškolský 
profesor, publicista, autor více jak 
20 samostatných knižních publika-
cí, zejména velmi časově pracných 
bibliografií a filmografií, recen-
zent, bohemista, historik, onomas-
tik, průkopník informatické vý-
chovy na středních školách v ČSR, 
spoluautor středoškolských učeb-
nic českého jazyka (1980–1992). 
Nositel medaile Ministerstva škol-
ství… 1. stupně, udělené minist-
ryní Mgr. Kateřinou Valachovou, 
Ph.D., ke Dni učitelů dne 28. břez-
na 2017 „za dlouhodobou vyni-
kající pedagogickou činnost“ i za 
badatelskou literární a vědeckou 
práci (pozn. redakce).

Od svých školních let jsem se sžíval s knihami. 
Nejprve s knihami z farní knihovny v mé rodné 
obci Jasenná na Jaroměřsku, pak z obecní jasen-
ské  knihovny. Na gymnáziu v Jaroměři jsem již 
přičichl sám jako výpomocný knihovník, fámulus 
mého češtináře pana PhDr. Jana Orta (1917–1984) 
k technologii půjčování, vracení i balení knih 
včetně práce s knihovními katalogy v gymnazijní 
žákovské knihovně v letech 1953–1955. Velkou 
výhodou pro mne pak byl zcela volný přístup ke 
knihám na regálech i aktivní členství v literárním 
kroužku, který vedl náš milovaný a oblíbený pro-
fesor, označovaný studenty laskavým familiár-
ním „náš Honza“, na něhož vděčně vzpomínám 
v reminiscenci Zdeformovaná dílna lidskosti v ja-
roměřském gymnazijním almanachu 50 let střed-
ní školy 1919–1969 z roku 1969, jehož vydání 
jsem inicioval a spoluredigoval. 

Během studia na Vysoké škole pedagogické 

v Praze (1955–1959) i pak později jsem využíval 
jako čtenář a vědychtivý vysokoškolák i student 
postgraduálního studia na FF UK v Praze boha-
tých fondů nejen Národní knihovny v Klementi-

nu, ale i v Ústřední pedagogické 
knihovně v Mikulandské ulici 
v Praze. Tehdy jsem se osobně 
seznámil s ředitelem Národní 
knihovny, s panem doktorem Ja-
roslavem Kuncem (1912–1983), 
známým literárním historikem, le-
xikografem a významným knihov-
níkem a bibliografem, s nímž jsem 
udržoval odborné i přátelské kon-
takty až do jeho smrti, zejména 
při tvorbě mého strojopisu biblio-
grafie Božena Němcová inspirací 
pro umění. Tento strojopis o 303 
stranách a 1003 bibliografických 
záznamech s osmi rejstříky obdr-
žel literární cenu v literární soutěži 
Šrámkovy Sobotky v červnu 1970. 
Velký vliv na mě měla i podnětná 

díla JUDr. Jiřího Tomana (1913–1988), známého 
průkopníka knihovnictví a informatiky. Tomanův 
podnět je zřejmý  v mém učebním textu Zákla-
dy informatiky pro  středoškoláky (březen 1979, 
2. vyd. 1980, 44 stránek) a při stylizaci učebnico-
vých kapitol Základy informatiky a Jak pracovat 
s informacemi. Ministerstvo školství a Výzkum-
ný ústav odborného školství v Praze mě totiž 
přizvaly jako průkopníka informatické výchovy 
na středních školách v ČSR k tvorbě novátorské 
kapitoly ve středoškolských učebnicích českého 
jazyka. Stal jsem se tak spoluautorem, i když vždy 
nestraník, celkem 11 edicí 4 celostátních středo-
školských učebnic českého jazyka vydávaných 
Státním pedagogickým nakladatelstvím v Praze 
ve vysokých knižních nákladech, dohromady cca 
přes 650 tisíc výtisků v letech 1980–1992.

Od 1. září 1961 do 30. června 1998 
jsem působil jako vyučující českého jazyka  

WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN
a literatury a dějepisu na Střední lesnické škole 
v Trutnově, kde jsem vyučoval v denním i v dál-
kovém studiu. Zde jsem od roku 1961 asi do 
r. 1976 pracoval mimo učební úvazek i jako ve-
doucí žákovské knihovny, takže mám konkrétní 
představu o práci a praxi knihovníka na škole. 

Od vysokoškolských let, což je asi od roku 
1956, jsem spolupracoval se Státní vědeckou 
knihovnou v Hradci Králové. Měl jsem od 50. let 
číslo čtenářského průkazu 352. Ve svém životě 
jsem si vždy vážil archivářů, muzejníků, knihov-
nic a knihovníků, pedagogů, zejména těch, kteří 
vytvářeli hodnoty nad rámec svých pracovních 
povinností a snažili se v něčem vyniknout a být 
přínosem pro kulturu regionu, státu i vlasti.

Takové knihovnice a knihovníky zaměstná-
vala i zaměstnává dřívější i současná Studijní 
a vědecké knihovna v Hradci Králové. Zejmé-
na jsem spolupracoval s bibliografickým a regi-
onálním oddělením. Vážil jsem si neobyčejně 
pracovitých a mimořádně úspěšných knihovníků 
a bibliografů, jako byl kolega Ladislav Vacina 
(1943–1992), který zesnul příliš mladý. Přesto 
vykonal mnoho pro české knihovnictví, zejména 
bibliografii a regionální publicistiku, jak doklá-
dá jeho personální bibliografie Ladislav Vaci-
na, pečlivě editovaná vedoucí PhDr. Vlastou 
Hamplovou (1941–2017), nositelkou medaile 

Z. V. Tobolky (2000), udělenou za její vynikají-
cí celoživotní práci v knihovnách. S oběma jsem 
osobně a úzce spolupracoval, kdy jsem jim dal 
zcela nezištně  k dispozici svou bibliografii pro 
regionální fond SVK Hradec Králové. 

Děkuji ředitelce SVK Hradec Králové paní 
Mgr. Evě Svobodové a jejímu kolektivu za mimo-
řádnou VSTŘÍCNOST při zpřístupňování knih, pe-
riodik i dokumentů a poskytování perfektních  in-
formací  při zpracovávání mé bibliografie „Božena 
Němcová inspirací pro umění v letech 1842–2020“, 
kterou hodláme vydat v nakladatelství Bor Liberec 
s Dr. Evou Koudelkovou během roku 2020. Mám 
dobré zkušenosti s knihovnicemi a knihovníky ne-
jen v Hradci Králové, ale i v Praze a v Jaroměři. 
Oceňuji jejich odborný i lidský přístup a ochotu. 

Dovolte mně, abych jako dlouholetý čtenář 
a uživatel vyjádřil upřímný dík a ocenění všem 
pracovitým, poctivým a vstřícným knihovnicím 
a knihovníkům Studijní a vědecké knihovny 
v Hradci Králové za jejich záslužnou a užitečnou 
práci a za krásné a ušlechtilé poslání knihovníka 
v 21. století, které svou poctivou, plnohodnotnou 
a přínosnou prací vrchovatě naplňují. Blahopřeji 
jim k jejich loňskému jubileu a přeji další úspěšná 
desetiletí budoucí.

Kontakt na autora: zj.uhlirovi@seznam.czPhDr. Jiří Uhlíř

Eva Semrádová

Uzavřené všechny kulturní i vzdělávací in-
stituce, to je situace, kterou nikdo nepamatuje. 
Cesta za kulturním zážitkem a vzděláním se zá-
sadně mění a životní styl se bude těžko vracet 
do původních kolejí. Nejsnadnějším krokem je 
přesun do virtuálního prostoru a zprostředkování 
kulturního zážitku na dálku. Pohodlně se usadíme 
v křesle, vstupenku vyměníme za kvalitní interne-
tové připojení… Když nemůžeme jít na koncert, 

přijde koncert za námi, virtuální muzeum či ga-
lerie nabízí vstup do výstavních prostorů pomocí 
videa a webové prezentace. Online prostor se stal 
alternativou pro vzdělávání, předávání zkušeností 
i setkávání. Zdá se, že pro zájemce o čtení a ná-
vštěvníky knihoven je to dokonce snadnější než 
u jiných institucí, jedním klikem lze otevřít e-knihu 
nebo video, zdarma získat digitální podobu starších 
titulů. Plynulé propojování digitálního a reálného 
světa, které jsme si zvykli označovat jako „prů-
mysl 4.0“, vstoupilo na jaře letošního roku do 

Knihovny se přemísťují na sítě

mailto:zj.uhlirovi@seznam.cz
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1) Impulsy: Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství [online]. 2020, roč. 6, č. 1 [cit. 2020-03-24]. 
https://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/editorial-specialniho-vydani

Romana Bodorová

Proč nový web?
Když jsme před více než rokem inovovali 

webové stránky, chtěli jsme našim čtenářům nabíd-
nout web nejen přehledný a dobře aktualizovaný, 
ale k tomu ještě zábavný a inspirativní, vyzývající 
návštěvníka k rolování a prohlížení. Naše kama-
rádka Katka Försterová nám vytvořila originální 
web „na míru“ na základě poměrně levné šablony.

Hlavními změnami bylo zjednodušení menu 
a vložení podrobného měsíčního kalendáře akcí. 
Kalendář je aktivní – při prokliknutí konkrétního 
políčka se zobrazí podrobnosti akce. Textovou 
část stránek jsme výrazně prosvětlili množstvím 
atraktivních fotografií (téměř výhradně z archivu 
knihovny), čímž se stal web barevnějším a přitaž-
livějším. Na webu je také odkaz na naše fotoalba 
na portálu Rajče, kam téměř denně doplňujeme 

desítky fotografií z proběhnuvších akcí knihovny. 
Na www.knihovnadobris.cz také najdete zprávy 
Klubu dětských knihoven SKIP. Náš web je nyní 
responzivní – je schopný se formátově přizpůso-
bit různým zařízením (monitor počítače, tablet, 
mobilní telefon, iPhone) a samozřejmou součástí 
webu je přístup k našemu online katalogu. Pro-
kliknutím katalogu Carmen má čtenář možnost 
přístupu na své čtenářské konto, může si sám kni-
hy objednat či rezervovat i prodloužit si výpůjčky.

A co děti?
Dalším krokem bylo spuštění dětských webo-

vých stránek, na kterých děti mohly najít ty 
skutečně nejdůležitější a jednoduše formulova-
né informace, doplněné odpovídající grafikou, 
animacemi a nabídkou speciálních aktivit pro 
děti. Ačkoli se nám dětský web zdál moc pěkný, 
během zkušebního provozu se ukázalo, že pro 

Dobříšská knihovna v akci – online 
na webu, FB a instagramu

dění ve všech knihovnách.
Nuceně uzavřené knihovny přecházejí na onli-

ne aktivity prostřednictvím svých webů a stránek 
na sociálních sítích, improvizují, ale také objevují 
nové způsoby práce. Rubrika o webech v tomto 
čísle zpravodaje se proto zaměřuje na aktuální 
dění na webech v březnu a dubnu 2020. Knihov-
ny se učí překonávat bariéry a kreativně využívat 
digitální spojení se čtenáři. Své zkušenosti elek-
tronicky publikují pro inspiraci ostatním; příkla-
dem směřujícím do dětských oddělení může být 
speciální číslo odborného periodika Impulsy 
vydávaného Knihovnou Jiřího Mahena v Brně.1)

Městská knihovna Dobříš ze Středočeského 
kraje je příkladem knihovny, která během měsíce 
převedla několik svých reálných aktivit do digitál-
ní podoby a zpřístupňuje je návštěvníkům pomocí 

sady elektronických médií – web, facebook, in-
stagram. Tato městská knihovna má i početnou 
skupinu přátel knihovny, kterým nabízí výhodné 
služby a speciální akce. Městská knihovna v Ho-
řicích zdokumentovala vznik nové vizuální identi-
ty knihovny včetně aktualizovaného webu, a navíc 
poslala pozvánku na dětský web draka Librosaura. 
Třetí příspěvek upozorňuje na aktuální online dění 
směrované k dětem i dospělým na webu a face-
booku Knihovny města Hradce Králové. Tato 
knihovna již zvládla připravit strukturované den-
ní zpravodajství pro online návštěvníky, v kterém 
se objevují například videovýstavy, doporučující 
anotace k e-knihám a také v rámci podpory místně 
zakotveného vzdělávání využívají své historické 
fondy v digitální podobě k poučení o regionální 
historii a osobnostech.

dnešní děti toto médium zřejmě již není atraktiv-
ní – z těchto (a také finančních) důvodů jsme se 
rozhodli jeho provoz ukončit a ušetřené prostřed-
ky raději investovat do věcí, které jsou pro naše 
čtenáře atraktivnější.

Výhoda v corona-časech – knihovna online
Náš nový web se setkal s velmi příznivým při-

jetím u našich čtenářů, ba i z řad další veřejnosti. 
Jsme moc rádi, že se mu podařilo návštěvníky 
upoutat, zvlášť když se nyní mnoho našich akti-
vit přesouvá právě do online prostoru. Současná 
situace nás pobídla k vytvoření zcela nové nabíd-
ky náhradních programů knihovny, které všech-
ny souvisejí právě s naším webem, facebookem 
a instagramem.

Velmi brzy po vyhlášení karanténních opat-
ření jsme vytvořili náhradní služby knihovny. 
Podařilo se nám navýšit limit výpůjček e-knih 
zdarma, což našim čtenářům udělalo velkou ra-
dost. Kromě adresné rozvážky knih po Dobříši 
dvakrát týdně se snažíme také pomoci rodičům, 
zatíženým množstvím nových povinností: napří-
klad náš program Čtěte s námi Jackovi je určen 
prvňáčkům a druháčkům, kteří si mohou dvakrát 
týdně procvičovat čtení přímo při sledování vi-
dea. Daniela Krolupperová nám laskavě k tomu-
to účelu poskytla svou knihu O modrém světle. 
Pro menší děti natáčíme také dvakrát týdně čtené 
pohádky „na dobrou noc“ – ukázalo se ale, že si 
je překvapivě oblíbili i lidé střední (!) generace, 
kteří mají děti již odrostlé. Těm úplně nejmen-
ším (a jejich rodičům) jsme slíbili alespoň jednou 
měsíčně vysílat Knihomrně – bereme to ovšem 
skutečně pouze jako prozatímní náhradu našeho 
živého interaktivního programu, ve kterém máme 
přihlášeno přes sto dětí. No a podobně nám ne-
zbylo než „vhodit do sítě“ naše oblíbené Výtvar-
né dílny s Jíťou – a moc nás potěšilo, že nám naši 

čtenáři poslali zpět fotografie výrobků, které si 
s pomocí našeho videa vytvořili.

Přátelé knihovny
Pokud jde o propagaci nových aktivit, prvotní 

informace o uzavírce knihovny a náhradních pro-
gramech jsme rozeslali všem čtenářům – nadále 
se nám však stal významným nástrojem news-
letter, který v této situaci posíláme cca dvakrát 
týdně členům našeho programu Přátelé knihov-
ny (členy je přibližně polovina našich čtenářů). 
A z mnoha milých odpovědí vidíme, že naše 
knihovna má spoustu opravdu dobrých přátel, 
vstřícných, tolerantních k nějaké té občasné chy-
bě, a hlavně aktivně využívajících našich služeb. 
Co víc si přát?

Kontakt na autorku: knihovna.dobris@seznam.cz

Pozvánka k online návštěvě 
Městské knihovny Dobříš
Pohádková videa na facebooku: https://www.
facebook.com/knihovnadobris/?fref=ts
Web knihovny: https://www.knihovnadobris.cz/

WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

https://impulsy.kjm.cz/impulsy-clanek/editorial-specialniho-vydani
http://www.knihovnadobris.cz/
mailto:knihovna.dobris@seznam.cz
https://www.facebook.com/knihovnadobris/?fref=ts
https://www.facebook.com/knihovnadobris/?fref=ts
https://www.knihovnadobris.cz/
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ve společnosti, která se zabývá tvorbou korporát-
ních identit i řešením webových prezentací. Díky 
tomu jsme získaly možnost (bezplatně) konzul-
tovat s odborníky, co možné je, a co není, kdy 
můžeme ustoupit, a kdy naopak máme neústupně 
trvat na svých požadavcích.  Tyto chvíle byly v ko-
munikaci určitě nejsložitější, ale postupně jsme se 
dopracovaly k výsledku přijatelnému pro všechny. 
Na základě této zkušenosti už dobře víme, že na 
začátku je potřeba dobře rozmyslet strukturu 
webu; ta vychází z obsahu, který na webu chce-
te prezentovat. I když to možná zní složitě, urči-
tě vám na to bude stačit pouze selský rozum. Je 
dobré se zamyslet, jaké informace budete chtít na 
vašem webu mít, a u každé stránky si říci, jestli 
ji doopravdy potřebujete a zda její obsah smyslu-
plně zaplníte. Doopravdy potřebujete samostatnou 
stránku na historii knihovny, nebo na to bude sta-
čit pouze odstavec ve stránce „O nás“? Doopravdy 
potřebujete sekci „Napsali o nás“? Stránky, u kte-
rých si nerozmyslíme, jestli budou mít zajímavý 
text, fotky či videa, pak často končí poloprázdnou 
stránkou s jedním odstavcem, který neslouží niko-
mu. Zkuste si u každé sekce položit tři otázky: Proč 
tu stránku chcete na webu mít? Co za informace 
bude obsahovat a jakým obsahem (fotografie, vi-
dea, texty, grafické prvky) ji naplníte? Problémy 
může udělat i na první pohled jasná sekce „Aktua-
lity“. Víte, jakou podobu budou vaše aktuality mít? 
Jedná se o krátký text, fotku a např. odkaz? Budete 
doopravdy vždy tyto materiály mít? Když si toto 
navrhnete správně, bude pro vás radost přidávat 
na web nový obsah, a to je pro úspěch webu často 
klíčové. Určitě je též dobré projít si starý 
web a uvědomit si, co nám na něm vyho-
vuje, i to, co chceme změnit, které texty 
převedeme a které nahradíme novými. 

Právě tato počáteční fáze je velmi důležitá. Není 
dobré ji podcenit a uspěchat. Rozhoduje o koneč-
ném výsledku.

Plnění webu textem bylo zcela v knihovnické 
režii. V této chvíli zafungovala spolupráce s fir-
mou zcela bezproblémově a k naší plné spokoje-
nosti. Zástupce firmy nás přijel seznámit s redakč-
ním systémem a při následném plnění webu nám 
manažeři firmy byli online k dispozici. Vyžadova-
lo to dostatek času, píli a trpělivost, ale díky této 
činnosti jsme měly možnost pochopit, jak web 
funguje, a naučily se vše potřebné k jeho budou-
cí správě. Čas, který uplynul od počátku tvorby 
v březnu 2018 až po jeho spuštění koncem srpna 
téhož roku, nebyl úplně snadný, ale přinesl nám 
spoustu nových zkušeností a dovedností. Webová 
prezentace slouží nejen ke zveřejňování důležitých 
informací, propagaci pořádaných akcí a zpřístup-
nění online katalogu, vnímáme ji zároveň i jako ja-
kési okno do knihovny. Díky webu k nám může 
nahlédnout i návštěvník, který fyzickou návštěvu 
z jakéhokoli důvodu absolvovat nemůže. Web je 
naší vizitkou ve virtuálním světě a práce s ním je 
nedílnou součástí prezentace naší činnosti. Proto 
nám jeho podoba nebyla lhostejná a vynaložené 
úsilí se nám v dobrém vrací pokaždé, když s ním 
pracujeme. Návštěvnost webu vzrostla z 9 900 
návštěvníků v roce 2017 na 18 550 návštěvníků 
v roce 2019. I tato čísla tedy dokládají, že věnovat 
čas vytváření a aktualizaci webu má svůj význam 
a přínos. Velkou radost nám udělaly i jedničky 
v hodnocení webu od dětí v soutěži Kamarádka 
knihovna. Při práci s dětmi využíváme web ke 

Stanislava Najmanová

Ve ztichlé knihovně je slyšet tikot hodin a já 
usedám ke svému počítači, abych se s čtenáři 
časopisu U nás podělila o své poznatky a zkuše-
nosti při vytváření webových stránek a prezentace 
naší knihovny na facebooku. Je začátek měsíce 
dubna. Právě v tomto období si obvykle větši-
na z nás může spokojeně oddychnout po zdařilé 
Noci s Andersenem a dalším množství akcí, které 
pečlivě připravujeme pro své návštěvníky v rám-
ci kampaně Březen – měsíc čtenářů. I my jsme 
s nadšením plánovaly setkání se spisovatelkou 
Milenou Štráfeldovou, s dětmi se těšily na zakon-
čení soutěže Labyrint světa a ráj knih v cukrárně 
U Šilhavého Jima, pilně nacvičovaly nové Počte-
níčko a připravovaly program na „NsA“. Ze všech 
plánů se nám podařilo realizovat 2 přednášky. Nic 
víc. Naše knihovna byla z rozhodnutí bezpečnostní 
rady města uzavřena již od středy 11. března. Za-
skočeny jsme byly nejen my, čtyři hořické knihov-
nice, ale také všech 1 350 našich registrovaných 
čtenářů, z nichž téměř pět set je registrováno 
v oddělení pro děti a mládež. O tom, co budeme 
v tomto čase dělat, jsme měly jasno od první chvíle. 
Zajistily jsme vše potřebné a již v pátek 13. března 
jsme zahájily revizi knihovního fondu v oddělení 
pro děti. Tu jsme vzápětí přerušily a téměř dva týd-
ny se věnovaly šití tolik potřebných roušek.

Ke knihovnickým činnostem jsme se vrátily 
rády a s chutí. Jsou chvíle, kdy si více než jin-
dy můžeme uvědomit různorodost naší práce i to, 
jak nás neustále nutí učit se novým dovednostem 
a získávat další zkušenosti. Třeba taková tvorba 
nového webu. To je určitě výzva! Naděje, že ob-
chodnímu zástupci firmy sepíšete svoji představu 
a on ji spolu s grafiky a programátory realizuje 
přesně podle vašich představ, není, upřímně, pří-
liš pravděpodobná. Připravte se spíše na spoustu 

hodin nad laděním zadání i připomínkováním do-
dané práce. Buďte vytrvalí a neustupujte snadno 
ze svých představ, přestože někdo říká, že to ne-
jde. Což je těžké bitevní pole, ve kterém jsme my 
knihovníci v jasné nevýhodě.

Začnu pěkně popořádku. Pro nový web jsme 
se rozhodly v roce 2018. Na základě doporučení 
města jsme oslovily firmu, která nám nabídla indi-
viduální web za cenu v řádu několika desítek tisíc. 
Základním požadavkem byl přehledný, graficky 
přívětivý responzivní web s podstránkou dětského 
oddělení, do které bude zakomponován drak Lib-
rosaurus. Ten je součástí interiéru knihovny již od 
roku 2000 a jeho grafická podoba vznikla v roce 
2010 pro tehdejší webové stránky. V této chvíli 
jsme ještě považovaly za důležité zadat tvorbu 
nového loga a vizuální identity, kterou tvoří 
mimo jiné nové barvy, fonty, piktogramy apod. 
Vizuální identitu vytvořila grafička, která zároveň 
na základě našich představ navrhla i grafickou po-
dobu webu, zcela k naší spokojenosti. Grafička ale 
nebyla z firmy, jež web vytvářela, a tak jsme hned 
v úvodu řešily rozdílnost našich představ a jejich 
realizovatelnost dodavatelem. V této situaci se 
ukázalo velkou výhodou, že moje dcera pracovala 

Tvorba webu v hořické knihovně

Zrekonstruovaný vstup do Městské knihovny Hořice

Pozvánka k návštěvě elektronických 
prezentací Městské knihovny Hořice
Web dětského oddělení 
draka Librosaura:
https://knihovna.horice.org/
aktualne-pro-deti/ds-901/p1=952

WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

https://knihovna.horice.org/aktualne-pro-deti/ds-901/p1=952
https://knihovna.horice.org/aktualne-pro-deti/ds-901/p1=952
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Soňa Neubauerová

Vypořádání se s bláznivou situací v době, kte-
rá pro mnohé přinesla řadu překážek, bylo pro 
všechny náročné, ale rozhodně ne nemožné. Mno-
há kulturní zařízení, včetně knihoven, se během 
uzavírky kvůli prevenci šíření COVID-19 snažila 
hledat pozitiva a najít jiné možnosti kontaktu se 
světem. S touto myšlenkou pracovníci Knihovny 
města Hradce Králové uchystali pro své návštěv-
níky celou řadu online aktivit na webových strán-
kách i sociálních sítích.

Dostupné služby knihovny byly přehledně 
vypsány na speciální webové stránce Knihovna 
online,1) jejíž odkaz byl umístěn na čelní lištu 
webu. Návštěvníci mohli díky tomu zjistit na jed-
nom místě, že jsou nadále přístupné e-výpůjčky 
knih klasické i současné literatury a zda si mohou 
z domova například poslechnout audionahráv-
ky z koncertů nebo zhlédnout záznam operního 
představení. Nabídli jsme jim zde také přehled 
aktivit, které jsme pro ně připravili během uza-
vírky. Nalézt mohli zajímavé odkazy na aktivity 
s dětmi,2) které byly průběžně doplňovány no-
vými. Děti se mohly zapojit i do celoroční hry 

o Boženě Němcové3) a soutěžit na dálku. Studenti 
různých stupňů škol se mohli lehce zorientovat 
prostřednictvím přehledu elektronických zdrojů 
pro studenty.4) Milovníci historie se dozvěděli za-
jímavosti z našeho města5) a aktuální dění mohli 
sledovat z novin a časopisů v nově zpřístupněné 
databázi PressReader.6)

Během období, kdy bylo uzavřené hudební 
oddělení KMHK, mohli uživatelé využít vzdá-
lené přístupy k poslechu hudby či cizojazyčného 
mluveného slova poslechové databáze skupiny 
Naxos. Pro studium má knihovna k dispozici en-
cyklopedickou databázi Grove Music Online. Zá-
jemci o notový materiál mohli po delší době opět 
nahlédnout do přehledu Music Online: Classical 
Scores Library, databáze plné not a partitur všech 
možných žánrů od středověku do 21. století. Veš-
keré informace zájemci naleznou na webu.7) Pak 
už jen poslouchat, hledat informace či prohlížet, 
příp. tisknout některé noty.

Co se snadno mohlo adaptovat na virtuální 
svět, byla knihovnická soutěž Březen – měsíc 
čtenářů v KMHK. Soutěžící posílali své odpově-
di na kvíz e-mailem, díky čemuž jsme ji nemu-
seli rušit. Další soutěžní výzvy pro čtenáře byly 

Knihovna online aneb 
Zavřené dveře, otevřená okna

1) https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/knihovna-online
2) https://www.knihovnahk.cz/pro-deti/aktuality/namety-na-volny-cas
3) https://www.knihovnahk.cz/pro-deti/aktuality/zacina-bozena-pojdte-soutezit
4) https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/tipy-na-e-zdroje-pro-studenty
5) https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/hradecke-zajimavosti
6) https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/aktuality/pressreader-nove-do-vasich-pc
6) https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/databaze/hudba
7) https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/6-hradec-kralove

sdílení informací, takže například o nové soutěži 
se děti na webu dozvědí, ale kdo se chce zapojit, 
musí do knihovny přijít osobně.

Stejný přístup jako k webu máme i k face-
bookovému profilu. Informace na web i facebook 
bývají téměř totožné nebo pouze lehce upravené. 
Facebook nám umožňuje s návštěvníky rychle 

komunikovat a sdílet informace, pozvání, propa-
govat zajímavé akce i se propojovat s jinými orga-
nizacemi a skupinami. Facebookový profil má ve 
své správě kolegyně Hana Škvrnová, aktualizaci 
webu se ráda věnuji osobně.

Kontakt na autorku: najmanova@knihovna.horice.org

pod taktovkou střediska Europe Direct Hradec 
Králové, které připravilo řadu online soutěží 
o Evropské unii. Například proběhly poznávací 
soutěže o vlajkách zemí Unie nebo o památkách 
UNESCO z Chorvatska, dále kvíz pro děti o tra-
dičních výrobcích jednotlivých států nebo také 
soutěž Evropští spisovatelé.7)

Knihovna byla zavřená rovněž se svými vý-
stavami, což byla veliká škoda. Proto jsme se 
je rozhodli zpřístupnit alespoň virtuální formou. 
Prostřednictvím videoprezentace výstavy Rozma-
nitosti Čech, Moravy a Slezska podle Bohuslava 
Balbína (zapůjčené z Knihovny Akademie věd 
ČR) se mohli zájemci podívat na historiografické 
a místopisné zajímavosti ze světa raného baroka. 
Dále jsme zachytili v pravidelných úterních pří-
spěvcích na facebooku část fotografické výstavy 
Hradec Králové v proměnách času Univerzity 
Hradec Králové, ke kterým jsme vždy přidali ně-
jakou zajímavost z hradeckého dobového tisku 
nebo našeho unikátního fondu hradecenzií.

Další pravidelné příspěvky poté vznikaly na 
facebookových stránkách knihovny,8) kde jsme 
připravovali tipy na četbu v domácích podmín-
kách i střípky z hradecké historie. Každé pondě-
lí jsme zveřejnili dva tituly z povinné četby pro 
studenty i milovníky krásné literatury, které lze 
stáhnout zdarma z knihovního katalogu. Ve stře-
du se čtenáři mohli postupně seznamovat se slav-
nými hradeckými osobnostmi. Medailonky, zají-
mavé informace i dobové fotografie jsme čerpali 
ze dvou publikací vydaných naší knihovnou. Jed-
ná se o Literárního průvodce Hradcem Králové 
a Hradeckou čítanku, jejichž autorem je emeritní 
ředitel knihovny Mgr. Jan Pěta. Obě měly u ve-
řejnosti výrazný úspěch. V tzv. knižních čtvrtcích 
jsme doporučovali současnou tuzemskou a zahra-
niční knižní tvorbu, která je dostupná přes e-vý-
půjčky v online katalogu. A v pátek byla vždy 
slovem i obrazem představena zajímavá kniha 
z našeho unikátního fondu regionální literatury, 
tzv. hradecenzií. 

Jsou tu i další aktivity a služby, které knihovna 
v době koronavirové poskytovala:

• Trénink paměti na pobočce v Kuklenách po-
kračoval pro přihlášené zájemce v omezené 
podobě mailových kvízů a výzev. Bohužel tré-
nink takto je komplikovanější, bezprostřední 
zpětná vazba je jiná a účastníci jsou ochuzeni 
o spolupráci s ostatními (o společenském kon-
taktu nemluvě).

• Knihovna města Hradce Králové je jedním 
z konzultačních středisek, kde probíhá vir-
tuální univerzita třetího věku (VU3V). Frek-
ventanti se scházejí jednou za čtrnáct dní na 
společných přednáškách. Dozvídají se spous-
tu zajímavých informací z atraktivních témat, 
která Česká zemědělská univerzita nabízí, ale 
hlavně je to možnost pro vzájemné popovídá-
ní si a navázání nových kontaktů v příjemné 
a přátelské atmosféře. Letošní letní semestr 
však narušila bezpečnostní opatření, která 
souvisejí s pandemií koronaviru. Studenti tak 
museli pokračovat ve studiu pouze distančně 
z bezpečí svého domova. Zdá se, že se všem 
daří a i za ztížených podmínek všichni dokončí 
semestrální studium úspěšně. Ovšem všichni 
se nemohou dočkat, až se opět shledají osobně 
na podzim, snad všichni při síle a zdraví. 

• Knihovna ve spolupráci s firmou Palm knihy 
již několik let nabízí svým registrovaným čte-
nářům možnost zápůjčky e-knih, a to pro čte-
náře zcela zdarma. V tomto komplikovaném 
období pandemie koronaviru jsme se rozhodli 
navýšit měsíční limit výpůjček z původních tří 
e-knih na pět a tím alespoň částečně vykom-
penzovat to, že si u nás čtenáři nemohou půjčit 
knihy papírové.

• Služby zvukové knihovny pro nevidomé a sla-
bozraké fungují v režimu zásilkové služby tak, 
jak jsou čtenáři zvyklí.
Snažili jsme se našim čtenářům poskytnout 

rozmanité náměty na četbu a studium z pohodlí 
domova. Být jim nápomocní v době, kdy bylo po-
třeba hledat alternativy a kdy si každý zasloužil 
trochu odpočinku od vážných věcí. 

Knihovna města Hradce Králové je i knihovnou 
pověřenou výkonem regionálních funkcí, v rámci 

8) https://www.facebook.com/Knihovna.mesta.Hradce.Kralove

WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/knihovna-online
https://www.knihovnahk.cz/pro-deti/aktuality/namety-na-volny-cas
https://www.knihovnahk.cz/pro-deti/aktuality/zacina-bozena-pojdte-soutezit
https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/tipy-na-e-zdroje-pro-studenty
https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/hradecke-zajimavosti
https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/aktuality/pressreader-nove-do-vasich-pc
https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/databaze/hudba
https://www.europedirect.cz/info-centra/detail/6-hradec-kralove
mailto:najmanova@knihovna.horice.org
https://www.facebook.com/Knihovna.mesta.Hradce.Kralove
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kterých se stará o cca 9 desítek knihoven v okre-
se Hradec Králové. Pro ty byl v této podivné době 
zřízen speciální aktuální informační koronavirový 
knihovnický blok na webu v sekci Knihovnám.9)

Ať už ale koronavirová nabídka byla jakko-
liv bohatá, ať už knihovníci vymysleli jakýkoliv 
způsob, jak své uživatele uspokojit, nic nenahradí 
osobní setkání a ceněný sociální kontakt, na který 
se těšili knihovníci i jejich čtenáři.

Kontakt na autorku: neubauerova@knihovnahk.cz

NOVÉ TRENDY

Knihovna online na webu Knihovny 
města Hradce Králové
https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/ 
knihovna-online

Martina Voňková

V roce 2012 jsme odstartovali v dětském od-
dělení Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Krá-
lové nad Labem projekt s názvem Pohádkotera-
pie. Přestože je v názvu slovo terapie, nejedná 
se o žádný léčebný proces, nýbrž o čas strávený 
s knihou v ruce a předčítáním z ní. 

Hlavním cílem bylo přilákat děti ve věku od 
6 do 10 let do prostor knihovny i po skončení 
vyučování, tedy v době jejich osobního volna, 
vzbudit u nich zájem o knížky a vypěstovat v nich 
pocit, že navštěvovat knihovnu je něco úplně nor-
málního, jako třeba hrát pravidelně fotbal nebo 
chodit do baletu. Rozhodli jsme se, že Pohádko-
terapie bude jednou za měsíc v délce cca 60 minut 
a každý měsíc představíme dětem novou knihu 
s napínavou či legrační zápletkou. Upoutávku 
jsme dali do místních novin a na naše webové 
stránky.

Nápad, cíl a reklamu jsme měli, a tak jsme 
čekali, jaká bude odezva. První dva měsíce byla 
účast cca 5–8 návštěvníků. Třetí měsíc nám za-
volala paní vychovatelka z místní základní školy, 
zdali by mohla přijít s družinou. Souhlasili jsme. 
A v současnosti navštěvuje odpolední Pohádkote-
rapii již pět družin, což je řádově stovka dětí. 

Upoutat pozornost dětí na 60 minut pouhým 

Pohádkoterapie v naší knihovně

NOVÉ TRENDY

9) https://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/sluzby/materialy-k-vyuziti/koronavirus-a-covid-19

předčítáním je nemožné, proto nesmí chybět dis-
kuze k danému příběhu, soutěže či ruční dílnička 
k tematickým setkáním na Vánoce či Velikonoce. 

V rámci akce Březen – měsíc čtenářů jsme 
Pohádkoterapii posunuli zase o kus dál. Nazvali 
jsme ji „Čtení pejskům“. Tentokrát nebude číst 
paní knihovnice, ale samotné děti. Ty mají za 
úkol přečíst dvěma canisterapeutickým pejskům 
úryvek ze své oblíbené nebo právě rozečtené kni-
hy. Jak uvádí webová stránka Českého rozhlasu: 
Kanadští vědci zjistili, že přítomnost psa pomáhá 
dětem mladšího věku při čtení. Děti v takové si-
tuaci četly lépe, déle a soustředěněji. Na tom, ja-
kého plemena byl pes, nezáleželo, bylo také jedno, 
zda šlo o štěně, nebo o dospělé zvíře. Výzkum si 
klade za cíl přispět k výuce dětí, kterým se čtení 
nedaří. Až tento náš pokus vyzkoušíme, dáme 
vám vědět, jak vše dopadlo.

Naše cíle se nám podařilo uskutečnit, tak nám 
držte palce, ať se daří i v příštích letech.

Kontakt na autorku: vonkova@slavoj.cz

Barbora Čižinská

Není to tak dávno, co jste se mnozí připojili 
k významnému projektu SKIP – S knížkou do 
života. Začali jste vítat a obdarovávat miminka, 
pořádat pravidelná setkání pro ně i jejich rodi-
če, možná jste také upravovali prostory a doku-
povali hračky či knížky, účastnili se seminářů 
o tom, jak takový program vytvořit. Dalo vám 
to spoustu práce, ale snad i radosti. A „vaše“ mi-
minka rostou, a tak se z „kojeňátek“, která jste 
v roce 2018 poprvé vítali leporelem a průkaz-
kou do knihovny, stanou v roce 2021 „tříleťáci“, 
kteří už chvíli udrží pozornost, dobře rozumějí 

obrázkům a sápou se po knížkách. Nastává tedy 
čas na další dárek od knihovny a setkávání pro 
větší děti s rodiči. Možná vám přibude další 
práce, starosti a radosti, ale možná také ne, pro-
tože s touto věkovou skupinou už dávno pracu-
jete a máte bohaté zkušenosti.

Pro rok 2021 pracovní skupina SKIP k pro-
jektu S knížkou do života (Bookstart) chystá 
další balíček/set pro děti a také metodiku pro 
vás, knihovníky. Na základě předchozích zkuše-
ností, a zejména vašich ohlasů bude metodika 
pro práci s dětmi ve věku 3–5 let mimo jiné ob-
sahovat opět konkrétní scénáře, náměty a tipy, 
abyste se mohli inspirovat či je rovnou použít. 

Pokračování projektu S knížkou do 
života (Bookstart) – děti 3–6 let

mailto:neubauerova@knihovnahk.cz
https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/knihovna-online
https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/knihovna-online
https://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/sluzby/materialy-k-vyuziti/koronavirus-a-covid-19
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NOVÉ TRENDY

Ilona Salajková, Jana Sikorová, 
Eva Vojtíšková

Jsme tři knihovnice, které neustále něco vy-
mýšlejí, a tak jsme se snažily propojit neporovna-
telné knihovny z různých měst – MěK Mikulov, 
MěK Znojmo a KJM Brno – nějakým projektem, 
který zde ještě nebyl, a hlavně který by bavil ne-
jen nás, ale i publikum. Pracovaly jsme na květ-
novém programu, ale nouzový stav v době boje 
s koronavirem nás nasměroval někam jinam.

Projekt „Čtením proti nudě“ je veřejná FB 
skupina, kterou jsme založily 26. března 2020. 
Vznikl v době, kdy knihovny přestaly poskytovat 
svoje služby a děti zůstaly doma. Chtěly jsme při-
spět ke smysluplnému trávení volného času všech 
věkových kategorií a pomoci rodičům, jak přežít 
karanténu a odlehčit jim programem pro děti. 

Projekt vznikal v situaci, která byla pro všech-
ny nová a nebyl na ni nikdo připraven. Prvotním 
problémem, který jsme řešily, byla autorská 
práva. Nikdo z nás neměl zkušenosti s publi-
kováním veřejného čtení v těchto médiích (FB, 
youtube), proto jsme se  obrátily na PhDr. Víta 
Richtera z NKP, prof. PhDr. Tomáše Kubíčka, 
JUDr. Soňu Dresslerovou z MZK a RSDr. Zdeň-
ka Matušíka z NKP a požádaly je o vyjádření. Ze 
získaných informací vyplývalo, že nekomerční 
čtení ukázek z díla, pokud je uveden název a au-
tor, není prohřeškem proti autorskému právu, 
i když výklad byl nejednotný. 

Po uveřejnění informací o projektu v konfe-
renci SKIP jsme začaly dostávat postupné sou-
hlasy autorů i nakladatelství k veřejnému čtení 
a doufáme, že rozšiřováním projektu budeme 
dostávat další.

Výzva pro širokou veřejnost zněla: Chce-
me bojovat čtením proti nudě, stereotypům, 

povzbudit a rozveselit ostatní. Přispějte i vy ke 
zlepšení nálady a přečtěte svoji oblíbenou po-
hádku, příběh, ukázku ze své oblíbené knihy. Je 
potřeba však respektovat pravidla: uveď název 
a autora knihy – ukázka by neměla být delší než 
10 minut – čti zřetelně a srozumitelně – na závěr 
polož 2–3 otázky pro ostatní (klidně i do popi-
su), které se týkají textu – do popisu k videu uveď, 
pro jakou věkovou skupinu je text určený – připoj 
hashtag #ctenimprotinude. Rodiče zodpovídají za 
nahrávky svých dětí.

Tato videa měla sloužit i pro prarodiče, spo-
lužáky, známé, v úzké komunitě a jako pozitivní 
příklad povzbudit další ke čtení. Původní záměr 
se však úplně nezdařil. Jen velmi málo dětí šlo 
s kůží na trh a veřejně četlo. Podle zjištění hrálo 
velkou roli také to, že mají velké množství škol-
ních úkolů. 

Vzhledem k tomu, že jsme pořád měly obavy 
a některé informace byly protichůdné a nejedno-
značné, nechtěly jsme porušovat práva autorů. 
Proto jsme přeformulovaly výzvu. Začaly jsme 
oslovovat přímo autory, aby četli svoje texty, což 
se ukázalo jako dobrá studnice nápadů pro ostatní, 
například pro pozvání na autorská čtení či besedy. 
Jako jedni z prvních se zapojili Klára Smolíková, 
Petra Dvořáčková, Markéta Harassimová, Zuza-
na Pospíšilová a Petr Kukal. Autoři díky tomuto 
projektu mohou dát o sobě vědět, představit jak 
sebe, tak své dílo široké veřejnosti. Myslíme si, 
že má tento portál veliký potenciál právě v tom, 
že je nekomerční, ale poskytuje i odborné veřej-
nosti širokou nabídku. Tímto počinem upozorňu-
jeme na kvalitní literaturu, dokonce i s přesahem 
na aktuální dění. Marta Šmejkalová představila 
Doktorskou pohádku ze současnosti od Milady 
Bobkové a výtvarnice Evy Rémišové. Vytvořily 

Čtením proti nudě

NOVÉ TRENDY
Doufáme, že bude vytištěna do konce roku a na 
přelomu 2020/2021 pak distribuována do zapo-
jených knihoven.

Tento článek vychází během června, ale 
již předtím na přelomu dubna a května, virům 
navzdory, byl vyhlášen další ročník projektu 
S knížkou do života na rok 2021, který bude po-
prvé zaměřen již na obě věkové kategorie dětí. 
Do konce června bude možno objednávat nejen 
zbrusu nové balíčky pro miminka (s novým au-
torským leporelem!), ale také motivační sety pro 
děti tříleté. Doobjednávky se otevřou znovu ješ-
tě na počátku roku 2021.

Jednání s potenciálními sponzory i vyjedná-
vání o podpoře vlády se sice úspěšně rozběhla, 
nicméně do nich neplánovaně zasáhla pande-
mie, tak se budeme zatím raději spoléhat sami 
na sebe, tedy na své knihovnické síly a mož-
nosti. Jsme si vědomi těžkostí, které mohou mít 
knihovny s rozpočty a zřizovateli v této neoče-
kávané situaci. Nebojte se! Nepřipojíte-li se teď 
hned, připojíte se později, až vám to okolnosti 
dovolí. Balíček pro tříleté děti bude stát 80 Kč 
stejně jako set pro miminka.

V setu pro tříleté děti naleznete: 
• knížku pohádek (klasické pohádky převyprávě-

né Ivonou Březinovou s ilustracemi Báry Bu-
chalové), možným bonusem bude hra ke knize, 

• ukázkový výtisk časopisu Puntík aj.,
• brožurku s ukázkami komiksů a pro rodiče 

s metodikou, jak číst a pracovat s komiksem, 
• seznam doporučené literatury pro děti a rodiče. 

To vše, doufáme, v lehkém oranžovém baťůž-
ku Bookstart, ve kterém si budou moci děti nosit 
další knížky z/do knihovny. Objednané sety ob-
drží knihovny během listopadu 2020.

Pravidla pro zapojení do další etapy projektu 
zůstávají stejná: 
• včasné závazné objednání dárkových setů,
• institucionální členství knihovny ve SKIP,
• jednání o spolupráci s obcí,
• předání motivačních setů v knihovnách 

v průběhu roku,
• budování/zajištění relevantního fondu litera-

tury pro rodiče a děti do 6 let v knihovně,
• uspořádání (minimálně) 4 relevantních akcí 

za rok,
• zvyšování kvalifikace v této oblasti,
• dokumentace aktivit v rámci projektu a po-

dávání referencí o nich (nejméně 1x ročně),
• propagace projektu a aktivit v obci,
• udržitelnost projektu – dovedení dětí do 

1. třídy.
Připomínáme, že všechny důležité informace 

procházejí elektronickou konferencí Andersen 
a jsou na webu projektu www.sknizkoudozivota.
cz či na FB projektu https://www.facebook.com/
sknizkoudozivota/.

Na webu kromě všech metodik najdete též 
sdílené materiály ze seminářů a regionálních 
konferencí, které budou po vynucené pauze po-
kračovat, a samozřejmě také zpravodaj, pokud 
ho ještě neodebíráte do své e-mailové schránky. 
Když si budete chtít udělat radost, podívejte se 
také na Zoneramu (https://www.zonerama.com/
Sknizkoudozivota/543271), kde je nádherná ko-
lekce fotografií ze zapojených knihoven. Sku-
tečně stojí za zhlédnutí!

Doufáme, že se vám vyhnou škrty v rozpo-
čtech, že jste zdrávi a s chutí se s námi pustíte 
i do další etapy projektu S knížkou do života. 
Přejeme dost sil a povedená setkání s rodiči 
a dětmi!

Kontakt na autorku: Cizinska@knihovnahk.cz

http://www.sknizkoudozivota.cz
http://www.sknizkoudozivota.cz
https://www.facebook.com/sknizkoudozivota/
https://www.facebook.com/sknizkoudozivota/
https://www.zonerama.com/Sknizkoudozivota/543271
https://www.zonerama.com/Sknizkoudozivota/543271
mailto:Cizinska@knihovnahk.cz


24 U NÁS • LÉTO 2020 U NÁS • LÉTO 2020 25

prstové divadlo s figurkami virů, bacilů, lékařů 
a mýdla, které si děti mohou vystřihnout a zahrát.

Projekt má mimo jiné také edukační část. Ve 
výzvě žádáme autory ukázky, aby formulovali 
2 otázky k přečtenému textu. Děti mohou také 
nakreslit obrázek a zveřejnit jej. Musíme však 
přiznat, že až na 2 rodiny, které se při jedné ukáz-
ce dobře pobavily a splnily úkoly, nemáme jinou 
zpětnou odezvu. 

Další rozměr projektu je sociologický – po-
hled do světa knihovníků. Utvrdily jsme se, že 
práce v knihovnách je posláním a nemusí být vše 
nutně zastřešené institucí. Sdílením videí knihov-
nic, které čtou ukázky ze svých domovů, z vlastní 
iniciativy, pokládáme za velký vklad. Veřejnost 
si tak může udělat obrázek o práci knihovníků, je-
jich osobnosti i o osobní odvaze. Na vlastní kůži 
jsme si vyzkoušely, že je to velmi odvážné a těž-
ké, číst veřejně, přitom se natáčet, dobře u toho 
vypadat, a ještě zaujmout. Vedení knihoven tak 
může z této osobní iniciativy knihovníků získat 
také podklady pro zhodnocení potenciálu svých 
pracovníků.

Ze statistiky po 28 dnech od založení:
• skupina Čtením proti nudě má téměř 400 čle-

nů,
• obsahuje přes 90 příspěvků, 
• 953 reakcí a komentářů; sledování příspěvků 

na youtube.com nemůžeme evidovat,
• kromě České republiky sledují skupinu lidé ze 

Slovenska, Německa, Rakouska, Španělska, 
Itálie a Nového Zélandu,

• 86 % přispěvatelů jsou ženy ve věku mezi 33 
až 44 lety,

• nejčastěji se ukázky poslouchají na gauči při 
jiné práci, jsou uklidňující ve vaně a při vaření, 
v pauze v zaměstnání (velmi úzký vzorek – my 
tři).
Co říci závěrem? Jde o iniciativu jednotliv-

ců, a ne knihoven, ale pod taktovkou ředitelky 
knihovny v Mikulově. Vznikla v době, jakou 
předtím nikdo nezažil. Chtěly jsme propojit mi-
lovníky knih, příběhů a autory v době, kdy se lidé 

nemohou navštěvovat, jak jsou zvyklí. Nevíme 
jak ostatní, ale v projektu Čtením proti nudě se 
nenudíme hlavně my, i když to nebyl úplně náš 
cíl. Naučily jsme se pracovat s médiem FB sku-
pina a vytěžit z ní co nejvíce. Ani jedna z nás ne-
měla valné zkušenosti. Projekt vznikal původně 
pro děti, ale celkem brzy byl rozšířen pro všechny 
i pro veřejnost odbornou. Nebojíme se sdílet ani 
videa ostatních, aktivně vyhledáváme příspěv-
ky, které jsou shodné s filozofií našeho projektu. 
Nejde primárně o propagaci knihoven, ale čtení. 
Tvoříme tak pestrý obsah pro děti i pro dospělé, 
vždyť čtení nahlas pro ostatní nejlépe procvičuje 
mozek. Je to skvělá služba autorům, kteří se zde 
mohou prezentovat. Rodiče i knihovníci díky au-
torským vstupům získají představu o obsahu díla, 
a ještě poznají autora osobně. 

Pro knihovníky je tento projekt nedoceni-
telným nástrojem pro výběr autorských besed. 
Odpadá tímto „kupování zajíce v pytli“. Vidíme 
autora přímo v akci. Nejen jak vypadá, ale jak 
působí, jak se zhostil úkolu, jak umí zaujmout, 
a z toho si mohou knihovníci docela dobře udělat 
úsudek. Z těchto důvodů chceme v tomto projek-
tu pokračovat a vytvořit na tomto místě portál, 
který bude sloužit jak rodičům při výběru knih 
pro děti, tak dětem, které se budou chtít prezento-
vat, ale především knihovníkům, kteří si mohou 
z ukázek vybrat autora na besedy či pořídit knihy 
do fondu. 

Tento projekt vznikal v nezvyklé době, z osob-
ní iniciativy „nespoutaných knihovnic“. Neustále 
se vyvíjí a mění. Za každý podmět ke zlepšení 
budeme rády. 

Děkujeme všem, kteří se na obsahu po-
dílejí. Ať již svými příspěvky, sdílením, ale  
i posloucháním.

Kontakt na autorky: knihovna@mikulov.cz, siko-
rova@knihovnazn.cz, projekty@kjm.cz
Facebooková skupina Čtením proti nudě: https://
www.facebook.com/groups/241336787266830/

NOVÉ TRENDY ZAUJALO NÁS

Edita Vaníčková Makosová, Marek Toman

Divadlo Čučka sehrálo hru o statečné knihov-
nici mezi zálesáky Cukrárna U Šilhavého Jima 
na předávání ceny Knihovník Královéhradecké-
ho kraje roku 2019. Díky povzbudivým reakcím 
divadlo nyní vystupuje v knihovnách stále častěji. 
Jedná se o divadlo autorské, které tvoří spisova-
tel Marek Toman a knihovnice Edita Vaníčková 
Makosová. Na repertoáru mají kromě Cukrárny 
ještě hry Neskutečná dobrodružství Florenti-
na Flowerse a Sametové nutrie. Ve všech hrách 
propagují toleranci, vzdělání a svobodu, ale hu-
morným a interaktivním způsobem. Knihy pro 
děti Cukrárna U Šilhavého Jima a Neskutečná 
dobrodružství Florentina Flowerse vydalo nakla-
datelství Baobab, knihu pro děti a dospělé Nutrie 
vydalo nakladatelství Kniha Zlín.

MT: Napadlo tě, Edito, že budeš někdy 
hrát divadlo?

EV: Jak se to vezme. Vůbec jsem nepočítala, že 
by se mi něco takového mohlo stát. Myslím to, že 
budu jezdit s divadlem po světě, vymýšlet kostýmy 
a řešit po představení, jak co zabralo či nezabralo. 
Na druhou stranu ale jako mnoho knihovnic jsem 
při práci s dětmi častokrát narazila na situaci, kdy 
jsem „hrát“ musela. Setkala jsem se s metodou sto-
rytellingu, a hlavně jsem viděla, že to na děti zabírá. 
A pak taky, co si budeme povídat, už ve škole jsem 
byla trochu šašek. A jak to bylo u tebe, Marku?

MT: Na střední škole jsem vášnivě rád chodil 
do klubových divadel, kromě psaní. Pak mě na-
dchlo pouliční divadlo a všechno přímočaré diva-
delní vyjádření. Hrál jsem divadlo amatérsky, ale 
pořád jsem měl pocit, že jsem spíš přes ty kníž-
ky. Jenže si čím dál víc myslím, že knihy je třeba 
dětem i dospělým představovat a doporučovat. 

Z toho všeho nakonec vzniklo naše divadlo.

EV: Vím ale, že první poetickou knížku pro 
děti, Ryzku a Vraníka, jsi vydal už v roce 2003. 
Potom vyšly další dvě knihy pro děti, Dobytí 
ostrova Saaremaa a Můj Golem. První divadlo 
přišlo až s Cukrárnou U Šilhavého Jima. Proč?

MT: Ryzku a Vraníka jsem psal pro své syny, 
kterým bylo tehdy pět šest let. Navíc jsme teh-
dy žili v Estonsku, kde česky mluvících krajanů 
bylo dohromady asi dvacet. Na divadlo to neby-
lo. I když, na křtu Ryzky a Vraníka jsem pobíhal 
v převleku za koně, s koňskou hlavou. Představení 
Cukrárna U Šilhavého Jima vzniklo původně také 
pro křest, a už jsme ji hráli asi padesátkrát. Je třeba 
říci, že v tomhle představení se spojilo spisovatel-
ství, knihovnictví a společné úvahy nad tím, jak 
představit knihu pro děti za pomoci divadelní akce.

EV: Také mám ten pocit. A nejenom v před-
stavení. Ono už zrození toho nápadu pistolníků na 
Divokém západě, které kultivuje česká knihovni-
ce, přišlo trochu náhodou a vlastně docela při-
rozeně. Pamatuju si na tu cyklistickou výpravu 
kolem Jičína, kdy jsme chtěli navštívit všechny 
důležité body velkolepého krajinářského projek-
tu Albrechta z Valdštejna, a nedošlo nám hned, že 
klášter Valdice už není tak úplně klášter, ale vě-
zení. Byla to smutná návštěva, a tak jsme si začali 
představovat, jaká by asi byla práce knihovnice 
v prostředí, kde o literaturu opravdu nikdo moc 
nestojí… a za pár týdnů jsi z toho vyfabuloval 
celý příběh o Božence, Šilhavém Jimovi, Sakra-
mentském Billovi a Dante Skunk Shakespearovi. 
Nemrzí tě trochu, že se nám literární padouch 
do představení nevešel?

MT: To souvisí s prací s knihou. I v knihov-
nických dílnách si vybíráš z knihy jeden motiv, 

Cukrárna U Šilhavého Jima

mailto:knihovna@mikulov.cz
mailto:sikorova@knihovnazn.cz
mailto:sikorova@knihovnazn.cz
mailto:projekty@kjm.cz
https://www.facebook.com/groups/241336787266830/
https://www.facebook.com/groups/241336787266830/
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možná ten nejsilnější, možná nějaký dílčí, a na 
ten se soustředíš, ne? Takže padouch přišel zkrát-
ka. Navíc naše divadlo je dvojčlenné, což má 
značné praktické a organizační výhody. Děti si 
tedy na padoucha musí počkat v knize. I když, 
vlastně do ní pronikl. Ředitel železniční společ-
nosti, která chce stavět přes území indiánského 
kmene, je přece také padouch, jak je ve hře ře-
čeno. Ostatně, která z těch divadelních postav 
v našich hrách je ti nejbližší?

EV: To není tak jednoduché. Knihovnice Bo-
ženka je knihovnice, chápu ji, chci být jako ona 
odvážná, statečná, nekompromisní, co se kvality 
literatury týká. Už jsem si kolikrát představovala, 
jaké by to bylo, zkusit biblioterapii (protože přes-
ně to vlastně Boženka provozuje) na chlapy, co 
pro ránu nejdou daleko a nikdy nepřečetli jedinou 
knížku. S dětmi je to všechno daleko jednodušší. 
Ale taky ti musím poděkovat, že sis vymyslel drs-
ného pirátského kapitána Bloody B., kterého se 
všichni bojí, a on přitom touží mít svou knihovnu. 
Toho hraju s velkou chutí. Takže vlastně mám 
ráda přesně postavu, ve které zrovna jsem. Ale 
zpátky k Cukrárně: když jsme hráli premiéru pro 
kamarády a jejich děti, vůbec mě nenapadlo, ko-
lik legrace nás ještě čeká.

MT: Přitom se to rozbíhalo zvolna. Cukrárna 
získala Zlatou stuhu, což pomohlo knize i diva-
dlu. A pak nám s divadlem velice pomohla Zlata 
Houšková, která viděla představení ve Studijní 
a vědecké knihovně v Hradci Králové a účinně 
a nezištně ho zpropagovala na knihovnických sí-
tích. Vlastně jde pořád o totéž – jak dostat knihu 
(třeba v divadelní verzi) k lidem. Když se to po-
daří, je to štěstí.

EV:  Je možné, že děti, které viděly představe-
ní, si nakonec knihu třeba nepřečtou, ale i tak si 
myslím, že na ně zapůsobí to sdělení, které pro ně 
máme, že knížky jsou dobré i pro ty drsné dobro-
druhy a zálesáky, tedy pro každého.

MT: Stává se něco, co jsem ani trochu nečekal 
– zvlášť v roli Sakramentského Billa v Cukrárně 
se stávám mužským vzorem. I když to předsta-
vení míří k toleranci, hraju tam drsňáka. A pravi-
delně se přihodí, že několika malým drsňákům-

-chlapcům to během hry učaruje. Myslím, že 
postavu Billa vnímají jako někoho hlavně svobo-
domyslného. V knihovně v Děčíně se mi stalo, že 
za mnou po představení přišel malý kluk a řekl 
mi, že na mě, Sakramentského Billa, do konce 
života nezapomene.

Kontakt na autory: vanickova@npmk.cz
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Královský podcast 
v městě královen

Vlaďka Buchtová, Jan Weisser

Když jsme připravovali program pro kraj-
skou kampaň na téma Regionální osobnosti, vě-
děli jsme, že máme z čeho čerpat, protože právě 
Královéhradecký kraj je přímo pokladnicí spiso-
vatelů, malířů, výtvarníků, divadelníků, politiků 
a dalších osobností, které významně zasáhly ne-
jen do kulturního života našeho kraje, ale i celé 
naší země. Ty nejlepší z nich pak reprezentují 
české země na celém světě. 

Knihovna své kulturní odkazy minulosti 
samozřejmě z titulu své funkce pečlivě střeží 
a střežit má. Ale nechtěli jsme sahat jen do časů 
dávno minulých. Máme přece mnoho součas-
ných – více či méně známých – zajímavých lidí. 
Proto jsme rádi přijali nabídku na videorozho-
vory se současnými osobnostmi, kterou jsme na 
konci minulého roku dostali od Jana Weissera, 
bývalého tiskového mluvčího ČTK, který nyní 
působní v Akademii ČTK, kde vede kurzy psaní 
na web a kurzy prezentačních dovedností. 

Sám autor projektu říká: „Královéhradecký 
kraj je plný inspirativních lidí, kteří za sebou 
mají nejen zajímavé příběhy, ale  nabízejí i ne-
tradiční úhly pohledu. Právě tyto příběhy a úhly 
pohledu jsme chtěli dostat mezi širší veřejnost, 
a proto vznikl Královský podcast.

Zveme si do něj hosty, kteří jsou spjati s na-
ším krajem. Ať už se zde narodili, nebo se vý-
razně podílejí na našich životech. Vznikl tak 
zajímavý mix rozhovorů s lidmi napříč vše-
mi oblastmi. Na našem Youtube nebo Spotify 
si můžete poslechnout rozhovor s děkanem 
FIM UHK prof. Josefem Hynkem, zakladate-
li čokoládovny Jordi‘s nebo třeba výkonnou 

producentkou dokumentárního filmu V síti Pav-
lou Klimešovou.“

Nyní – v době nouzového stavu – je formát 
podcastu pro knihovnu více než důležitý. O tom 
vypovídá i akce JORDI´S LIVE: Čokoládové 
povídání, které proběhlo v pátek 27. 3. živě přes 
facebook SVK HK – jednalo se o rozhovor se 
zakladateli čokoládovny Jordi‘s. Do rozhovoru 
se tak mohla veřejnost aktivně zapojit klade-
ním dotazů anebo jednoduše jen jeho sledová-
ním. Šlo především o to, přiblížit veřejnosti, jak 
mluvčí řeší dopady krizového stavu na drobné 
podnikatele. 

Natáčení s sebou přináší i nároky na tech-
nické vybavení. K natáčení rozhovorů je třeba 
dvojice kamer a mikrofonů. „Víme, že technic-
ká kvalita není 100%, ale snažíme se každým 
dílem kvalitu zlepšovat. Každý díl je pro nás 
něčím novým a stále se učíme,“ říká hlavní ka-
meraman podcastu Petr Nedvídek.  

První rozhovor byl publikován v listopadu 
2019 a do března 2020 k nim přibylo dalších 6. 
Všechna videa mají přes 2 000 zhlédnutí, což 
není na projekt takového formátu vůbec špatné. 
Do konce roku by mělo přibýt dalších 10 rozho-
vorů a vypadá to, že i těch online.

Pokud si uděláte čas a některé z rozhovorů si 
budete chtít poslechnout, najdete je na stránkách 
knihovny pod odkazem na regionální kampaň: 

https://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka/No-
vinky/Clanky/Tema-pro-rok-2020-Regionalni-
-osobnosti.aspx

Kontakt na autory: vladimira.buchtova@svkhk.cz; 
weisser.jan@gmail.com

Cukrárna U Šilhavého Jima v SVK HK

mailto:vanickova@npmk.cz
https://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka/Novinky/Clanky/Tema-pro-rok-2020-Regionalni-osobnosti.aspx
https://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka/Novinky/Clanky/Tema-pro-rok-2020-Regionalni-osobnosti.aspx
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Galerie nad knihami
Lenka Jandová

Svět se zastavil a my s ním. Karanténa zavřela 
nejen dveře našim obchodům, ale i našim milo-
vaným knihovnám. Dostali jsme tak příležitost 
věnovat se činnostem, které v knihovně pořád 
odkládáme dál a dál, protože se vždy najde něco 
důležitějšího, co je potřeba udělat.

Při procházení a třídění chaoticky uložených 
dokumentů v mém pracovním počítači jsem si 
uvědomila, že je to již neuvěřitelných osm let, co 
na naší malé pobočce KMHK Moravské Před-
městí B provozujeme Galerii nad knihami.

Bylo to v roce 2011, kdy poprvé tehdejší ve-
doucí pobočky Zuzana Rychterová přišla s nápa-
dem vystavovat díla nejen mladých a nadějných 
autorů přímo v prostoru naší půjčovny. Vedení 

knihovny se nápad moc líbil, a tak se v roce 2012 
pořídil závěsný systém a výstavní panely a mohli 
jsme se vrhnout do světa výtvarného umění.

Prvními vystavujícími u nás byli studenti ze 
Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních ná-
strojů a nábytku Hradec Králové, kteří u nás zažili 
i první knihovnickou vernisáž. Po jednohubkách 
se jen zaprášilo a víno teklo proudem. (Vzhledem 
k věku vystavujících samozřejmě nealkoholické.)

A to byl teprve začátek naší galerijní cesty. 
Zanedlouho jsme navázali spolupráci s centrem 
podpory uměleckých aktivit IMPULS, které nás 
od té doby zásobuje úžasnými fotografiemi od fo-
tografů ze všech koutů východních Čech.

Za těch osm let u nás vystavovalo už mnoho 
umělců. Mnozí z nich se k nám i opakovaně vra-
cejí, jako například fotografka Žaneta Antošová 
nebo fotografka a bývalá knihovnice Hana Po-
sltová. Již pětkrát u nás vystavoval své obrazy 

JAK NA TO

Vernisáž výstavy Cesty autorky Romany Svatoňové

Výstava Lesní snění Petra Černohlávka
Ing. Jindřich Richter a výstava Etnoportréty studentů 
SUPŠ HNN

malíř Petr Černohlávek, jehož tvorbě jsem neo-
dolala ani já a jeden z jeho obrazů už pár let zdobí 
stěnu v mém bytě. Moc krásnými obrazy aspoň 
na malou chvíli zkrášlily naši knihovnu i malířky 
Kateřina Horová nebo Romana Svatoňová a v ne-
poslední řadě musím vzpomenout na úžasného 
Konstantina Korovina, který své fotografie z Ja-
ponska doplnil i o fascinující přednášku o životě 
tamních obyvatel a krásné přírodě.

Někdy v půlce roku 2019 se u nás v knihovně 
objevila pán, jehož manželka je naší čtenářkou 
a vyprávěla mu o naší malé galerii, a že by u nás 
chtěl vystavovat. Byl to malíř a grafik Jiří Vav-
řina. Velice nás překvapilo, že umělec, který 

vystavuje po celé republice v mnohem větších 
galeriích, chce mít výstavu právě u nás. Byla 
to právě hřejivá atmosféra naší knihovny, která 
ho přilákala, a tak jsme na přelomu roku 2019 
a 2020 uspořádali výstavu Betlém.

Naše pobočka i naše výstavy jsou malé, ale nic 
nepotěší víc, než když vchází do knihovny čtenář 
se slovy: „Tak co krásného jste pro nás tento měsíc 
zase přichystali?“ A to je přesně ten důvod, proč to 
děláme. V tuto chvíli myslím na jediné: jak to bude 
zase krásné, až knihovna znovu otevře své brány 
a bude dělat radost jak nám, tak i našim čtenářům.

Kontakt na autorku: moravske@knihovnahk.cz

Monika a Martin Slavíkovi

Meziměstí – V našem městě žijí zvláštní tvo-
rové, vypadají jako mláďata lidí a „žerou“ pří-
běhy, říkáme jim čítci. Spojili jsme síly knihovny 
a školy, abychom jim vytvořili vhodné životní 
podmínky, chytáme je do našich sítí a staráme se 
o ně v klubu. Máte u vás také takové? Nechte se 
inspirovat, jak na ně.

Na myšlenku založení čtenářského klubu ve 
spolupráci městské knihovny a základní školy nás 
přivedla paní Eva Bělinová z Nové školy, o. p. s., 
v rámci projektu Školní čtenářské kluby na 
2. stupni základní školy. Více se o tomto projektu 
na podporu rozvíjení čtenářské gramotnosti může-
te dozvědět na stránkách: https://new.ctenarskek-
luby.cz/. Zde naleznete různé metodické materiály 
(čtenářské lekce, oběžníky, inspirace) a podrobněj-
ší informace. Do projektu jsme vstoupili a praco-
vali pod vedením naší regionální manažerky Alž-
běty Ingrové, od které jsme se mnohému naučili. 
Byla nám velikou oporou hlavně v začátcích. Díky 
metodické podpoře ze strany Nové školy se náš 
čtenářský klub mohl úspěšně rozvíjet. Klub vede 
1 pedagog základní školy a 1 knihovník. Spojení 

pedagog – knihovník se ukázalo být jako výhodné. 
Pedagog zná metody a formy práce s dětmi, je jim 
blíž a může je motivovat k přihlášení se do klubu, 
knihovník přináší větší povědomí o současné dět-
ské literatuře, vnáší nepedagogický přístup, uvol-
ňuje atmosféru. Děti jsou různého věku, schůzky 
trvají 90 minut a konají se jedenkrát týdně (my 
se scházíme ve škole, což bylo podmínkou pro-
jektu, ale je možné se scházet v dětském oddělení 
knihovny). Klubová schůzka stojí na třech pilířích, 
kterými jsou ROZHOVOR o domácí četbě a pře-
čtených knihách, DÍLNA ČTENÍ a MOTIVACE 
k domácí četbě. Na některých schůzkách je součás-
tí ČTENÁŘSKÁ LEKCE (společné učení metod 
a forem práce). Vedoucí klubu se zapojují do všech 
činností, vše dělají s dětmi a společně s nimi také 
SDÍLEJÍ výstupy samostatné či společné práce.

1. pilíř ROZHOVOR O DOMÁCÍ ČETBĚ 
A PŘEČTENÝCH KNIHÁCH 

Může mít různé formy:
• palba otázek (té vystavujeme každého, kdo 

dočetl knihu, otázky pokládá kdokoli);
• horké křeslo (totéž jako palba otázek, pouze 

zpovídaný má čestné místo);

Unášíme děti do světů 
mezi řádky

mailto:moravske@knihovnahk.cz
https://new.ctenarskekluby.cz/
https://new.ctenarskekluby.cz/
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• ve dvojicích, poté sdílíme (děti si představují 

rozečtené knihy ve dvojicích a poté ostatním 
prezentují poznatky o knize toho druhého);

• volíme více otázek, volíme jednu otázku.

Možné otázky k četbě: 
• Jaké postavy v příběhu vystupují? Která po-

stava se ti podobá? V čem? Co máte s posta-
vou společného, v čem jste rozdílní?

• Chtěl by ses s nějakou postavou kamarádit? 
Proč? Kam bys ji pozval? Co bys jí řekl?

• Jak se postava příběhu cítí? Jaké má problémy? 
• Kterou postavou bys chtěl být? Proč?
• Koho bys ocenil? Za co? Komu bys něco vy-

tkl? Co? Proč?
• Co bys dělal ty? Jednal bys stejně? Co bys 

udělal jinak?
• Jsi novinář. Vymysli tři otázky pro postavu 

příběhu. 
• Má postava z něčeho strach? Z čeho?
• Co by ses od postavy rád naučil? Proč?
• Jaký dárek by udělal postavě radost? Proč?
• Čím tě postava překvapila? Proč?
• Kde se příběh odehrává? Co je charakteristic-

ké pro dané prostředí?
• Chtěl bys na daném místě žít, podívat se tam? 

Proč ano, proč ne?
• V jaké době se děj odehrává? Z čeho tak usu-

zuješ?
• Co bys vzkázal autorovi knihy?
• Plyne z textu nějaké ponaučení? Jaké?
• Dokážeš vymyslet jiný konec příběhu?
• Co tě v příběhu překvapilo? Proč?
• Měnily se nějak tvé pocity během četby?
• Vyber událost, na kterou mohly mít postavy 

různý názor. Proč?
• Byl děj předvídatelný?
• Co bys v příběhu změnil? Chtěl bys to vůbec? 

Proč?

• Jak se ti kniha četla?
• Je závěr knihy pro tebe uspokojivý? Chtěl bys 

jiný závěr?
• Jaká zajímavá slova autor používal (rčení, slov-

ní hříčky, přirovnání, zastaralé výrazy, …)?
• Co bys ty nakreslil na obálku knihy?

2. pilíř – DÍLNA ČTENÍ
Dílna čtení má svá pravidla, která musíme 

všichni dodržovat. Tato pravidla jsme si společ-
ně s dětmi napsali na klubovou nástěnku již na 
první schůzce. Při dílně čtení všichni samostatně 
potichu čteme ze svých knih 20–30 minut – podle 
vyspělosti čtenáře. Během četby nebo po četbě 
plníme nějaký čtenářský úkol, který jsme se před-
tím společně naučili ve čtenářské lekci. Výsledky 
svého bádání společně sdílíme. Nikoho nenutíme, 
nenaléháme, ale vyzýváme a sami se zapojujeme.

TROCHA ODBORNOSTI
Čtenářská lekce

Na některé schůzky zařazujeme čtenářské lek-
ce, které si většinou z předem vybraných vhod-
ných knížek pro děti vytváříme sami, ale pro 
inspiraci jich mnoho můžete najít na webových 
stránkách Nové školy. Na společném textu se učí-
me novým metodám a formám práce. I čtenářská 
lekce má v dětech vzbudit zájem knížku si přečíst. 
Mezi naše nejoblíbenější metody patří podvoj-
ný deník, trojitý zápisník, pětilístek, karty Dixit, 
poslední slovo patří mně, dramatizační metody – 
živé obrazy, hra v roli, vzkaz postavě, dopis posta-
vě, autorovi, metoda volného psaní a mnohé další.

3. pilíř – MOTIVACE K DOMÁCÍ ČETBĚ 
Naším cílem je, aby děti četly i doma. Proto 

doporučujeme a půjčujeme knihy domů, zajímá-
me se o dojmy dětí z rozečtených a přečtených 
knih, podporujeme děti, aby si knihy vzájem-
ně doporučovaly mezi sebou. Součástí klubové 
schůzky může být výstava nových a doporučova-
ných titulů.

Čtenářský klub Čítci – klub přátel
Projekt již skončil, ale my ve vedení klubu 

pokračujeme dál, a to i proto, že se mezi námi 
a „našimi“ dětmi vytvořilo pouto přátelství. Byli 
jsme svědky toho, jak si klubové děti nacházejí 
nová kamarádství, jak starší pomáhají mladším 
a mladší se od starších rády učí. Pro zpestření 
jednou dvakrát do roka připravujeme společná se-
tkání s rodiči, příbuznými a kamarády klubových 
dětí, při kterých si naši hosté mohou vyzkoušet 
klubovou schůzku a udělat si představu o našem 
klubu. Kolektiv tmelíme i při společném spa-
ní v klubovně. Za dobu působení našeho klubu 
jsme se naučili, že největší motivací dětí k četbě 
je naše pozornost, čas, který věnujeme naslou-
chání a rozhovorům o knihách. Chcete-li se vydat 
podobnou cestou jako my nebo už po ní kráčíte, 
ale chtěli byste se inspirovat, napište nám, nebo 
i klidně přijeďte na naši klubovou schůzku, my se 
s vámi o naše zkušenosti rádi podělíme.

Kontakt na autory: knihovna@mezimesti.cz 

Vanda Vaníčková

Zvládání osobní hygieny považuje společnost 
za jednu z automatických věcí, jejíž význam je 
každému jasný. Od dětí po starce všichni víme, 
že mýt si ruce (a uši) je základ. Ale co očista naší 
duše? Je to pro nás stejně samozřejmé a důležité? 
Není, ale mělo by…

Třebaže to nebyl záměr redakční rady, pro 
článek o psychohygieně nešlo vybrat lepší dobu. 
Dobu, kdy se společnost ocitla ve stavu nejis-
toty jako dlouho předtím ne. Dobu, kdy je apel 
na zdraví a mytí rukou silnější než kdy jindy. 
A mimo jiné také dobu, kdy je naše duševní zdra-
ví vystaveno zcela novým situacím a my máme 
čas se s námi trochu více poznat. Možná poprvé.

Světová zdravotnická organizace (WHO) chá-
pe zdravého člověka ne pouze v jeho biologické 
rovině (tj. bez přítomnosti nemoci), ale uplatňuje 
tzv. holistické pojetí. Zdravého člověka vymezuje 
několik různých faktorů, v první řadě jeho tělesné, 
duševní a sociální zdraví.1) Psychohygiena sledu-
je právě to duševní. Je to pojem propojující duši 
(psyché) a očistu (hygieia) a bývá definován jako 
disciplína, která se zaměřuje na prevenci před 
psychickými nemocemi, podporu a udržení du-
ševního zdraví. Duševní zdraví zahrnuje vše, co 
dobře známe z každodenního života – adaptace na 
nové situace, řešení problémů, spokojenost sám 
se sebou, vztahy s druhými. Optimální vizitkou 
dobrého duševního zdraví by měla být duševní 
pohoda, rovnováha a životní spokojenost. Zásady 

Duše až na prvním místě I

1) KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2009.

mailto:knihovna@mezimesti.cz
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2) VÁVROVÁ, Petra. Psychohygiena jako prevence pracovního stresu. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální 
bezpečnosti [online], 2014, roč. 7, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2014/psycho-
hygiena-prevence-stresu.html>. ISSN 1803-3687.

a dílčí činnosti v rámci psychohygieny by nám 
k uvedenému měly pomáhat. Z těch základních 
lze uvést například sebepoznání, relaxaci, po-
zitivní myšlení, vyjadřování emocí, time man-
agement, životosprávu a spánek.2)

Při pohledu na teoretické vymezení psycho-
hygieny se odpověď, proč je nejpodceňovanější 
stránkou našeho zdraví právě to duševní, přímo 
nabízí. Duševní zdraví je totiž založené na vel-
kém množství abstraktních pojmů, na které stále 
mnoho lidí „nevěří“. „Pozitivní myšlení? Život 
si s náma zahrává, nic pozitivního na něm teda 
nevidím; Jaká relaxace? Nejsem miliardář, nebu-
du chvíli pracovat, a nebudeme mít co k večeři.“ 
Zároveň je tu fakt, že pracovat průběžně se svojí 
duší a „léčit ji“ je jistě složitější než brát deset 
dnů třikrát denně antibiotika. 

Knihkupectví i knihovny nabízejí značné množ-
ství knih z oblasti psychohygieny. Většinou tituly 
slibují „jednoduché kroky“, „desatera“ a „revoluč-
ní změny vašeho myšlení“. Tento článek (a jeho 
pokračování v příštím čísle) slibuje pouze poukázá-
ní na vybrané aspekty psychohygieny, u kterých je 
dobré začít. A to klidně hned pomocí malých úkolů.

Sebepoznání aneb „Já se přece znám nejlíp, ne?!“ 
Paradoxem základního tématu psychohygieny 

bývá obvykle to, že lidé považují činnosti zamě-
řené na sebepoznání za zbytečné. Žijeme sami se 
sebou 24 hodin denně, je jasné, že se přece známe. 
Nejde ale o číselná data o naší váze nebo výšce. 
Kouzlo fungující psychohygieny tkví v tom, že 
umíme pojmenovat emoce, vzorce chování apod., 
dát je do souvislostí s naším chováním a prožívá-
ním. Od toho je pak už malý krok k analýze, zda 
mi takové chování a situace „dělají dobře“, pro-
spívají mému duševnímu zdraví. To už za „splně-
né“ sebepoznání považovat určitě lze.

Panáček: Nakreslete si obrys panáčka a za-
myslete se nad jednotlivými částmi jeho těla, od-
povědi napište okolo něj. 
• Hlava: Co se mi honí hlavou?
• Ústa: Co chci všem/někomu říct?
• Srdce: Co mě hřeje u srdce?
• Ruce: Co mohu ostatním nabídnout?

• Břicho: Co mi leží v žaludku?
• Kolena: Co mi podlamuje kolena?
• Chodidla nohou: Na čem si stojím? Co je pro 

mě důležité?
Podívejte se na odpovědi a zkuste si je sami 

pro sebe rozebrat („Mám z toho dobrý pocit? 
Mělo by to takhle zůstat? Čeho se chci zbavit? 
Jak to udělat? Ovlivňuje mě to nějak?...“) 

Time management aneb „Jak to mám všechno 
stihnout?“

Time management neboli efektivní řízení 
svého času je dalším důležitým bodem ovlivňu-
jícím duševní zdraví. Mnoho lidí je z neustálého 
nestíhání povinností ve stresu důsledkem myl-
ného přesvědčení, že diáře a rozvrhy patří pouze 
do světa manažerů a byznysu. Práce s časem je 
zároveň práce s našimi prioritami, a ta jedno-
značně patří do běžného života každého z nás. 
Teorií a zásad, jak organizovat svůj čas, existuje 
velké množství. Já považuji za stěžejní najít něco, 
co pasuje na míru přímo mně. Nehledat teorie 
úspěšných lidí, ale vytvořit si pro začátek osobní 
pravidla, podle kterých budu k věcem bez roz-
dílu jejich povahy přistupovat. To vše primárně 
se snahou eliminovat rozhodování, jež odpovídá 
pouze na tlak okolí („Na tenhle úkol bylo už vče-
ra pozdě! Pomoz mi, prosím, teď hned. A proč? 
Protože to chci!“). Zaměřit se více na sebe, svůj 
čas, energii a rozpoložení. Jenom tak můžu po-
moci svému duševnímu zdraví.

Pravidla mého time managementu: Sestavte 
si sami pro sebe pravidla pro rozhodování o tom, 
jak uspořádat svůj čas. Mělo by se jednat o jasné 
a reálné body. Smyslem tohoto úkolu není vy-
tvořit vysněný ideál a rmoutit se každý den tím, že 
se mi k němu nedaří ani přiblížit. Cílem je naopak 
zamyslet se nad tím, co je možné zvládnout, co 
si uvědomit, aby se stres z nezvládání čehokoli 
snížil (skákat od jednoho k druhému; nakládat si 
moc; snažit se všem zavděčit; pracovat na více vě-
cech najednou,…). Pravidla si pověste na nástěn-
ku, položte ke kalendáři, vložte do diáře, zkrátka 
umístěte kamkoli, kde je budete mít na očích.

Ukázka z patera mého TM: 1) Základem jsem 
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3) Doktor Radkin Honzák navštívil v rámci Knihovnické dílny v roce 2019 Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně. Video 
z jeho přednášky je dostupné zde: https://www.youtube.com/watch?v=Sxs-r2zDyq0&t=6990s.

JÁ; 2) Co spěchá – udělej první; 3) Energii dávej 
tam, kde to ocení; 4) Říkej i NE; 5) Jednej a pra-
cuj chytře a efektivně.

Nechce-li se vám prozatím začínat zostra 
s navrženými osobními úkoly, zkuste ještě nasát 
trochu „psychohygienických informací“. Ne však 
nutně tradičně z odborné literatury. Z knižního 
světa doporučuji například tituly Čtyři doho-
dy (M. A. Ruiz), Alchymista (P. Coelho) nebo 
Mnich, který prodal své ferrari (R. Sharma). 

Nejedná se o teoretickou literaturu, ale miliony čte-
náři prověřené příběhy, pro které jsou témata jako 
seberozvoj, prožívání, emoce či priority stěžejní. 
Z českých luhů a hájů doporučuji pro začátečníky 
knihy nebo videa R. Honzáka či J. Duška.3)

Pokud to zatím nevidíte ani na úkoly, ani na 
četbu či videa, zkuste své okolí. Kdo vám přijde 

„duševně zdravý“? Zeptejte se ho, jak to dělá.

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz

Stalo se tentokrát trochu jinak…

Petra Řoutilová

V rubrice Stalo se jsme zvyklí číst články 
o proběhlých konferencích, setkáních, oslavách 
výročí, zkrátka o všem, co se v knihovnickém 
světě stalo během uplynulého čtvrtletí. Tentokrát 
to bude trochu jinak. Většina připravovaných 

akcí musela být zrušena z důvodu šířícího se vi-
rového onemocnění COVID-19. A knihovny se 
musely rozhodnout, co dělat s časem bez čtenářů. 
A jak se čtenářům i přes zavřené dveře co nejvíce 
přiblížit. Níže přinášíme pohled do uzavřených 
knihoven nejen našeho kraje.  

„Úkol zněl jasně“

Daniela Ridlová

Úkol zněl v půlce března jasně: „Napiš, co jste 
na odboru služeb museli udělat před uzavřením 
knihovny a po něm, co děláte teď, co plánujete 
udělat později, a pak to vyhodnoť a navrhni, co 
byste příště udělali jinak.“ Jasné, stručné, srozu-
mitelné, že? To naše šéfredaktorka umí.  Prav-
dou však zůstává, že zdání často klame. V této 
chvíli (na začátku dubna), kdy stále nevíme, jak 
dlouho budou daná vládní opatření platit, kdy, 
a hlavně za jakých podmínek budeme moci ote-
vřít pro veřejnost, je možné splnit první část zadá-
ní, částečně druhou, ale na zhodnocení si budeme 
muset ještě nějakou dobu počkat.

Ale dobře, vezměme to popořádku… Již na 

začátku března jsme v knihovně přijali přísnější 
hygienická opatření, upravili jsme harmonogram 
úklidu a do všech podlaží jsme pro zaměstnance 
i návštěvníky knihovny nainstalovali dávkovače 
s dezinfekcí. O uzavření knihovny z důvodu šíře-
ní COVID-19 se začalo na vedení knihovny mlu-
vit 11. března. 12. března se sešel náš krizový tým 
a po schválení ze strany zřizovatele bylo rozhod-
nuto o uzavření knihovny od pondělí 16. března. 
Cílem bylo dát čtenářům pár dní, aby si mohli 
v klidu a bez front vypůjčit vše potřebné. Ale jak 
už to bývá, plán je jedna věc, skutečnost druhá. 
Ve chvíli, kdy jsme vše připravili (informace na 
web, oznámení u katalogu, úpravy v systému 
Aleph), vyšlo vládní opatření, které všechny ve-
řejné knihovny s platností od 13. března uzavřelo. 

http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2014/psychohygiena-prevence-stresu.html
http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2014/psychohygiena-prevence-stresu.html
https://www.youtube.com/watch?v=Sxs-r2zDyq0&t=6990s
mailto:VandaV@seznam.cz


34 U NÁS • LÉTO 2020 U NÁS • LÉTO 2020 35

STALO SE STALO SE
V tu chvíli měli naši čtenáři pár hodin na to, aby si 
stihli do knihovny dojít. A přišlo přesně to, čeho 
jsme se obávali a čemu jsme se chtěli vyhnout: 
strhla se opravdová mela. Branami knihovny pro-
šlo za celý den téměř 1000 návštěvníků, naprostá 
většina v odpoledních hodinách. Celkově si čte-
náři vypůjčili 2330 dokumentů, z toho 1865 bylo 
vypůjčeno v období od 14.00 do 19.00 hodin. Pro 
srovnání dodám, že běžně vypůjčíme cca 800 do-
kumentů za celý den. Prakticky celé odpoledne 
byly u výpůjčního pultu nepřetržité fronty a tis-
kárny chrlily další a další požadavky, které bylo 
třeba vyřídit. Jen v době od 15.00 do 16.00 hodin 
si čtenáři online zadali 320 požadavků (běžně za-
dávají cca 50). Museli jsme to proto řešit rychle 
a operativně. Několik kolegyň zůstalo dobrovol-
ně v práci i po své službě a nezištně pomohly ná-
ročnou situaci zvládnout, za což jim patří dík.

Následující pracovní den byla knihovna už za-
vřená, ale práce bylo stále dost. Důraz byl kladen 
zejména na dvě priority. První cílila na naše čte-
náře, druhá na zaměstnance knihovny. Urychleně 
bylo třeba naplánovat úpravy v systému Aleph, 
rozhodnout, jestli necháme otevřený bibliobox, 

zda a v jaké podobě budeme posílat pravidelná 
e-mailová upozornění atd. A v neposlední řadě 
tyto informace co nejdříve sdílet na webu a na 
facebooku. Naštěstí jsme všechny výše uvedené 
otázky probírali s předstihem, a tak rozhodnutí 
padlo rychle. Po zvážení všech pro a proti jsme 
se dohodli, že vzhledem k tomu, že nevíme, jak 
dlouho bude knihovna uzavřená, provedeme vět-
šinu úprav až těsně před otevřením. Posuneme 
všechny výpůjční termíny dokumentů končící 
v době uzavření knihovny včetně těch, kde by 
za běžných podmínek další prodloužení nebylo 
možné. U dokumentů, které jsou dále rezervova-
né, prodloužíme termíny pouze o dobu nezbytně 
nutnou, aby se k požadovaným knihám dostali 
další čtenáři co nejdříve. Zároveň budou posunu-
ty i lhůty k vyzvednutí připravených dokumentů 
a platnost všech registrací. Biblioboxy zůstaly 
otevřené a pravidelně je vybíráme (knihy vyn-
dáváme v rukavicích a na pět dní je odkládáme 
do „karantény“), poplatky z prodlení negeneru-
jeme. Až do odvolání nelze z online katalogu 
zadat nové požadavky. Všechny infomace jsme 
ihned, a hlavně viditelně uvedli na úvodní webo-
vé stránce a na facebooku. Abychom nezůstali 
jen u základních informací, přidali jsme na web 

„Tipy ke studiu, četbě či poslechu“ s odkazy na 
volně dostupné zdroje. Dále jsme připomněli na-
bídku vypracování rešerše a pravidelně doplňuje-
me stránku týkající se letošní regionální kampaně. 
V dubnu připomínáme pohádkáře našeho kraje. 
Jako novinku jsme nabídli „První pomoc při psaní 
práce“ určenou pro studenty a úkoly k procviče-
ní „šedých buněk mozkových“ pro všechny, kteří 
se chtějí udržet v duševní pohodě. Vše zároveň 
sdílíme na facebooku. Na facebook pravidelně 
přidáváme i informace o výročích regionálních 
osobností, o tom, co se děje v době koronaviru 
v knihovně, a připomínáme služby, na které se 
mohou naši návštěvníci těšit. A stále přemýšlíme, 
co dělat dál… 

Co se týče zaměstnanců odboru služeb, bylo 
potřeba urychleně připravit náhradní práci. Pra-
covníci byli rozděleni do dvou přibližně stejných 
skupin. Pro první skupinu jsme po dohodě s ve-
doucími oddělení bibliografie a oddělení digita-
lizace zajistili práci na home office. Pracovníci 
se věnují činnosti, na kterou v běžném provozu 

není čas (např. propojují záznamy regionálních 
periodik se záznamy příslušných novin a časopi-
sů). Druhá skupina chodí střídavě do knihovny, 
vyřizuje telefonické a e-mailové dotazy čtenářů, 
provádí aktualizace, vyřazování, přeřazování 
a revize volného výběru. Za jedno z malých po-
zitiv uzavření knihovny lze považovat skutečnost, 
že se nám konečně podařilo rozvolnit do té doby 
zcela přeplněný volný výběr beletrie.

V tuto chvíli jsem splnila část zadání „co jsme 
udělali před uzavřením knihovny a po něm a co 
děláme ted“. Zároveň jsem naznačila, co plánu-
jeme udělat těsně před otevřením. Velkou ne-
známou však zůstává, zda toho před otevřením 
nebude potřeba naplánovat a připravit mnohem 
více než jen úpravy v kontech čtenářů. Co když 
otevření knihoven bude povoleno pouze po spl-
nění přesně daných podmínek? Co když se budou 

střídat období uvolnění a poté opět zpřísnění da-
ného režimu? Zatím nevíme skoro nic, ale počí-
tejme s tím, že se situace může velmi rychle mě-
nit a štěstí přeje připraveným.

Kontakt na autorku: daniela.ridlova@svkhk.cz

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně 
v době koronavirové

Jana Benešová

Na začátku této zprávy uvádím, že ji píšu 
7. dubna 2020. Situace se bude dále vyvíjet, tak 
je pravděpodobné, že až zpravodaj vyjde, bude 
u nás už leccos jinak.

V Jičíně jsme nejprve omezili provoz tak, 
že jsme uzavřeli čítárnu a provoz internetové 
místnosti, aby se lidé nemohli shromažďovat. 

Samozřejmě jsme s velkým smutkem zrušili 
všechny akce, a to nejprve pro seniory a následně 
úplně všechny. Epidemie nás, stejně jako ostatní 
knihovny, zasáhla v první třetině Března – měsí-
ce čtenářů, tedy v době, kdy jsme měli napláno-
váno nejvíc besed, dílen, seminářů, výstav apod. 

Daleko smutnější den nastal 12. března, když 
jsme knihovnu museli uzavřít úplně. Se zaměst-
nanci jsme se dohodli, že budeme dál chodit do 
knihovny pracovat. Uvažovali jsme o donášce 
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Knihovny v oblasti Rychnov nad Kněžnou, 
Dobruška v době koronaviru

Naďa Kaločová

Situace s koronavirem a s tím spojené uzavření 
knihoven zaskočilo nejen knihovnice, ale i čtenáře.

Na základě usnesení vlády je zakázána pří-
tomnost veřejnosti v provozovnách poskyto-
vatelů některých služeb, knihovny nevyjímaje. 
Všechny knihovny oblasti Rychnov nad Kněžnou, 
Dobruška byly uzavřeny.

Městská knihovna v Dobrušce komunikuje se 
čtenáři elektronicky nebo telefonicky. Všechny vý-
půjčky čtenářům prodlužují. Knihovnice se v práci 
střídají, aby omezily riziko nákazy. V pracovní 
době, kdy nepůjčují pro veřejnost, provádějí běžné 
úkony, jako jsou objednávky nových knih, katalo-
gizace, vyřazování starých a opotřebovaných knih, 
dále provádějí přesun některých knih z volného 
výběru do skladu, opravují poničené knihy.

Městská knihovna v Opočně se rozhodla pro vy-
malování knihovny, které měli jinak naplánováno 

na prázdninové měsíce. Nyní zakládají knihy zpět 
do regálů, zároveň přitom i vyřazují poškozené 
a zastaralé knihy. Nezapomínají ani na průběž-
né objednávání nových knih, jejich katalogizaci 
a balení. Na facebooku knihovny zveřejňují fota 
s novými knihami, aby čtenáře naladili a mohli 
se do knihovny těšit. Po dobu uzavření knihovny 
všechny výpůjčky automaticky prodlužují. Čtenáři 
mohou knihy vracet do biblioboxu před knihovnou.

Pro Městskou knihovnu ve Vamberku a její 
zaměstnance znamená současná situace pouze 
jedinou změnu – uzavření půjčoven, tedy zákaz 
přímého kontaktu se čtenáři.

Jinak pracují stále, každodenně. Pouze jiným 
způsobem. Samozřejmě za dodržování nařízení 
vlády a přísných hygienických zásad. Využíva-
jí maximálním možným způsobem toto období, 
které paradoxně umožňuje nejen dokončit „stale-
té“ resty, ale i zaměřit se na zkvalitnění služeb 
knihovny, na její budoucnost a koncepci vývoje. 
I toto nelehké období má nečekaně svá pozitiva 
jak z pohledu pracovního, tak i lidského.

Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou 
se během února a první poloviny března přestě-
hovala do nového zrekonstruovaného objektu 
bývalého kina. Plánované slavnostní otevření 
30. 3. 2020 a spuštění pravidelného provozu od 
1. 4. 2020 se neuskutečnilo z důvodu vyhlášení 
nouzového stavu. Čtenáři knihovny byli oproti 
jiným knihovnám v určité výhodě. Počítali totiž 
s uzavřením knihovny kvůli stěhování a měli 
možnost si vypůjčit co nejvíce knih, aby toto ob-
dobí přečkali. Se čtenáři udržujeme e-mailovou 
i telefonickou komunikaci, výpůjčky prodlužu-
jeme, nakupujeme nové knihy, katalogizujeme, 
a hlavně vyřazujeme. Co se nestihlo udělat během 
stěhování, ladíme teď v době nuceného uzavření. 
Byly zrušeny dubnové i květnové akce knihovny.

Rovněž jsme byli nuceni zrušit i jarní setkání 
knihovníků obecních knihoven. Věříme, že se na 
podzim s nimi sejdeme, a to v nové knihovně.

Kontakt na autorku: nada.kalocova@kulturark.cz
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knih; to jsme pak kvůli bezpečí zaměstnanců i kli-
entů zavrhli. Práce jsme měli spoustu. Zavedli 
jsme přísná opatření ve snaze navzájem se ne-
nakazit. Byla to především důkladná dezinfekce 
všeho, apel na zodpovědnost každého s tím, že 
v případě i třeba jen náznaku virového onemocně-
ní zaměstnance nebo jeho rodinného příslušníka 
je třeba zůstat doma a informovat ředitelku. Do 
budovy jsme přestali kohokoliv pouštět, vrácené 
knihy jsme nepřijímali. Společně jsme se pustili 
do důkladné aktualizace a očisty fondu nejprve 
v půjčovnách a následně ve skladech. Do dneš-
ního dne nejsme úplně hotovi. K tomu doháníme 
resty ve zpracování knih a hlavně článků, opra-
vujeme autority a připravujeme podněty pro naše 
čtenáře. Oddělení regionálních funkcí po úklidu 
ve skladu zpracovává fondy obecních knihoven, 
spolupracuje při aktualizaci webů a elektronicky 
nebo telefonem jedná s obcemi. Velká práce je 
s každodenní prolongací výpůjček, rušením re-
zervací a odstraňováním poplatků z prodlení. Pro 
velký nápor jsme hned první den uzavření přestali 
přijímat dříve tak oblíbené objednávky na knihy. 

Potěšilo nás, že náš zřizovatel na nás myslí. 

Doručil nám dezinfekci na ruce i na plochy a zají-
mal se, zda nemáme kvůli výpadku příjmů problé-
my, a pravidelně sleduje situaci v knihovně.

Od počátku uzavření knihoven se jičínská 
knihovna přesunula do virtuálního prostoru. Na 
webu knihovny https://knihovna.jicin.cz jsme vy-
tvořili výrazný oddíl, ve kterém nabízíme e-knihy 
jednak z našeho katalogu (E-reading), a pak z dal-
ších zdrojů (Městská knihovna v Praze, Kramerius 
a mnoho dalšího). Shromažďujeme také zajímavé 
e-learningové kurzy a vše prověřené elektronické. 
Zpřístupnili jsme četbu na pokračování. Zvláštní 
kapitolu má náš Čtipísek (maskot dětského oddě-
lení). Na webových stránkách dětského oddělení 
vznikla nová sekce s tipy na domácí výuku. Čtipí-
sek pravidelně informuje o všem, co se děje za za-
vřenými dveřmi knihovny, a doporučuje zajímavé 
webové stránky. Aktivní komunikaci se čtenáři re-
alizujeme především prostřednictvím facebooku. 
Tipy na zajímavé aktivity sdílíme na uživatelském 
profilu Čtipísek Knihovnický. Čtipísek sdílí i ak-
tuální fotografie z knihovny – z probíhající ak-
tualizace fondu, úklidu prostor půjčoven. V této 
souvislosti vyhlásil Čtipísek a dětské oddělení 
i tipovací soutěž, která měla veliký úspěch. Sdílí 
také vzpomínky na některé z úspěšných akcí, kte-
ré v knihovně proběhly. Nyní jsou některé naše 
aktivity publikovány jako video na facebooku. 
Takto virtuálně již proběhla velikonoční dílna. 
Plánujeme další videodílničky a čtení.

S našimi uživateli jsme rádi v kontaktu. Po-
síláme pravidelné informace z knihovny, píšeme 
studentům VU3V, reagujeme na všechny e-maily. 

Téměř všechny knihovnice se přihlásily na 
městském úřadu a pomáhají jako dobrovolnice 
starším lidem.

Dnes již uvažujeme, co bude, až budeme moci 
otevřít. Je nám jasné, že hned se do normálních 
kolejí nevrátíme. Začali jsme zpracovávat materi-
ál, ve kterém si chceme ujasnit postup a pojmeno-
vat vše, co bude potřeba zorganizovat, připravit 
a nakoupit včetně vypočítání finanční náročnosti. 
Přejeme si, abychom čtenáře mohli co nejdříve 
přivítat. Knihovnu máme krásně srovnanou, vše 
se leskne, ale je v ní smutno.

Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz Úklid v knihovně

mailto:nada.kalocova@kulturark.cz
https://knihovna.jicin.cz
mailto:benesova@knihovna.jicin.cz
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Marta Pešková Staníková

Jak je nám všem známo, v pátek 13. března 
byly rozhodnutím vlády ze dne na den uzavřeny 
všechny knihovny bez ohledu na jejich zamě-
ření. Veškeré akce, kulturní i vzdělávací, které 
jsme měli pro své návštěvníky připravené, byly 
postupně zrušeny. Nejen studenti virtuální uni-
verzity při ČZU přišli rázem o své přednášky, 
o závěrečné ukončení semestru i promoci. Jazy-
kové kurzy při knihovnách byly přerušeny. Stop-
ku dostal i ve všech knihovnách skvěle rozjetý 
Bookstart – s knížkou do života atd. Půjčovny 
zely prázdnotou a dětský smích se od knihovních 
regálů také neodrážel. Se všemi uživateli jsme 
se „stýkali“ pouze online na FB, na stránkách 
knihovny, e-mailem, telefonicky. Byla to situace, 
o které jsme mohli číst v knihách, ale zdaleka nás 
nenapadlo, že bychom ji mohli zažít na vlastní 
kůži.

Je to smutné, ale věřte, že jsme neseděli jen 
tak s rukama v klíně. V trutnovských knihovnách 
situace vypadala následovně: 

Trutnov
Jaroslava Maršíková

Městská knihovna s regionálními funkcemi 
měla v roce 2021 provádět revizi knihovního 
fondu, ale vzhledem k situaci jsme ji provedli již 
v době pandemie, abychom příští rok nemuseli 
zavírat. A co se týče služeb – registrovaní uživa-
telé si mohli půjčovat elektronické knihy. Všech-
ny výpůjčky a rezervace byly prodlouženy, aby 
se čtenáři nebáli, že dostanou upomínky.

Dvůr Králové nad Labem
Marta Pešková Staníková

V Městské knihovně Slavoj jsme se v prvé řadě 
rozhodli pro rozšíření termínů rozvozu knih do 

domácností. Službu poskytujeme od roku 2009, 
ale pouze jednou měsíčně, vždy první středu 
v měsíci, kdy vozíme knihy seniorům, zdravotně 
postiženým a do domů s pečovatelskou službou. 
V době uzavření knihovny jsme rozváželi knihy 
každý týden v pondělí, ve středu a v pátek. Od 
13. března do 16. 4. projevilo o tuto službu zájem 
212 čtenářů, kterým jsme rozvezli celkem 1348 
knihovních dokumentů (1187 knih, 120 perio-
dik a 41 CD). Kromě výběru z knihovního fon-
du jsme rozváželi také sylaby našim studentům 
VU3V, kteří neměli možnost si text k online před-
náškám vytisknout doma, a tím jsme jim pomohli 
k úspěšnému zdolání závěrečného testu. Do do-
mácností jsme dováželi také roušky, které jsme 
sami našili těm seniorům, kterým tato poslední 
dobou nezbytná součást vycházkového oděvu 
chyběla. Služba v tomto rozsahu pokračovala po 
celou dobu uzavření knihovny. 

Dále jsme rozšířili možnost výpůjček e-knih 
z našeho knihovního online katalogu. Po dobu 
uzavření knihovny měli čtenáři možnost si stáh-
nout až čtyři e-knihy za jeden měsíc.

Přestože byla knihovna zavřená, pokračovali 
jsme v nákupu a katalogizaci knih a CD. Protože 
se k záchraně knih a nakladatelství objevila na FB 

Trutnovské knihovny v době 
pandemie

STALO SE STALO SE
a v knihovnických konferencích nejedna výzva, 
rozhodli jsme se podpořit právě ta malá naklada-
telství, která jsou vývojem této situace do značné 
míry poškozena, a objednávali jsme přímo u nich. 

Čtenáři se na nás obraceli s žádostí o vrácení 
půjčených knih. Bohužel pořízení biblioboxu, do 
kterého by bylo možné knihy vracet, jsme naplá-
novali až na prázdninové měsíce. Výpůjčky jsme 
tedy všem hromadně prodloužili. Tato situace 
nás utvrdila v tom, že pořízení biblioboxu k naší 
knihovně určitě má smysl. 

Rtyně v Podkrkonoší 
Jana Sehnalová

V naší městské knihovně jsme se rozhodli, že 
využijeme uzavření knihovny ke zlepšení prostře-
dí dětského oddělení. Domluvili jsme se s malí-
řem, který celé oddělení pro děti nově vymaloval, 
včetně chodby a příslušenství. Následoval velký 
úklid nejen těchto prostor, ale celé knihovny.

Čtenářům jsme automaticky prodloužili 
všechny výpůjčky i zamluvené knihy. Pro vrace-
ní knih mohli využít naši biblioschránku, kterou 
jsme každý den vybírali. Běžně v ní bylo vráceno 
kolem 10 knih denně.

Neustal ani nákup nových knih, které jsme po-
stupně zpracovávali a o jejich nabídce informova-
li na stránkách knihovny a ve rtyňském zpravoda-
ji. Už se těšíme, až najdou svého čtenáře.

Úpice
Jana Šimková

Jakmile vládní nařízení o stavu nouze uza-
vřelo Městskou knihovnu v Úpici, začala velmi 
smutná situace. Pátek bez čtenářů se v práci po-
řádně vlekl. I když nemůžeme říci, že bychom 
neměli co dělat. Je to prostě jiné.

Po víkendu, kdy se v Trutnově sešla parta žen 
a šily (snad jako první, alespoň co vím) roušky 
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Tak jako ostatní seniorům nakupovali a od-
vezli nákup až domů. Při výběru knih jsem 
používala hygienické rukavice a roušku. Čte-
náři si mohli knihy vybrat v online katalogu 
na našich webovkách nebo výběr nechali na 
knihovnici. Začalo to úplně náhodně, jeden 
čtenář volal, že má tatínka dlouhodobě v ne-
mocnici a že nemá co číst, další upozorňoval, 
že jeho senioři mají ponorku a že nutně po-
třebuje knihy atd. :-) Chtěla jsem tak pomoci 
lidem, kteří byli zavření doma a potřebovali 
trochu vzpruhu. Dále jsem upozornila čtená-
ře, že knihy, které mají doma, zatím nesmějí 
vracet. Neměla jsem desinfekční prostředky 
a ještě jsem přesně nevěděla, jak vrácené kni-
hy budu řešit. 

Taková tedy byla situace v trutnovských 
knihovnách. Záměrně jsem článek převed-
la do minulého času, protože pevně věřím, 
že v době, kdy čtete tyto řádky, je ve všech 
knihovnách opět plno čtenářů a na stolech se 
nám vrší jeden rest za druhým, protože zkrát-
ka nemáme čas.

STALO SE
pro potřebné, napadlo nás pomoci i tady. Pro čte-
náře jsme byli téměř k ničemu a ostatní práce po-
čká. Město nakoupilo látky, tkalouny a nitě a my 
čtyři knihovnice spolu s jednou studentkou VŠ 
jsme se pustily do práce. Dvě švadlenky se šicími 
stroji prostě šily a šily a ostatní stříhaly, žehlily 
a špendlily. Stařičké stroje kvílely, žárovky pras-
kaly, ale náš elán to vyrovnával. Osm pracovních 
dní jsme každý den šily jen s malou přestávkou 
na oběd. Výsledkem bylo přes 500 skládaných 
oboustranných roušek s možností vložit do nich 
ještě další materiál. Byly určeny organizacím 
města, pracovnicím v sociálních službách města 
i všem občanům Úpice. 

Postupně jsme se vrátili ke knihovnické prá-
ci. Zapsali jsme knihy, které jsme objednali těsně 
před uzavřením knihovny. Opravovali jsme kni-
hy, staré záznamy v katalogu, vyřazovali, rovna-
li..., prostě jsme dělali to, co bylo potřeba. 

A čtenáři? Ti měli možnost vypůjčit si e-knihy, 
možnost tří e-výpůjček jsme zvýšili na pět za mě-
síc. Ve vestibulu knihovny, kam měli návštěvníci 
přístup v době, kdy jsme byli v knihovně, jsou 
regály s vyřazenými knihami, takže si mohli vy-
brat knihy tam a už je nevracet. Bibliobox nemá-
me, vypůjčené knihy si tedy čtenář zatím musel 
nechat doma. Nehrozí mu však, stejně jako jinde, 
žádná pokuta. Pokud někdo zavolal, vyhověli 
jsme mu a připravili žádané knihy, které jsme ve 
dveřích předali. Tuto službu jsme neinzerovali, to 
by se asi záměr karantény míjel s účinkem. 

Byla to výjimečná situace. Snažili jsme se s ní 

nějak vypořádat a být užiteční. Je nám líto všech 
zrušených akcí, ale nedá se nic dělat, bude líp...

Tak se všichni knihovníci držte! Ještě že nám 
nezakázali přístup do knihovny, a my jsme mohli 
číst a nosit domů ty krásné, papírové knihy. :-) 

Svoboda nad Úpou
Pavla Tůmová

Městskou knihovnu těsně před nařízeným 
uzavřením postihla havárie – prasklo vodovodní 
potrubí. Období uzavírky jsme tedy využili k cel-
kové opravě. V celé budově radnice se dělaly 
nové stoupačky. Během uzavření knihovny jsme 
naplánovali ještě vymalování knihovny a s tím 
související generální úklid.

Některé dny jsem pracovala z domu. Připravo-
vala jsem si besedy, pracovala na údržbě katalo-
gu, katalogizaci, balení, opravě nových knih atd.

Špindlerův Mlýn
Marie Čeřovská

V knihovně Špindlerův Mlýn, kde jsem sama 
jako jediný zaměstnanec na 2/3 úvazku, jsme 
zpočátku na městském úřadě šili roušky. Ve spo-
lupráci s městskou policií jsme nabídli čtenářům 
1x týdně rozvoz knih. Ve volných chvílích jsem 
dokončovala resty.

Hostinné
Milena Dulová

Městská knihovna v Hostinném využila uza-
vření knihovny k revizi knihovního fondu, která 
byla naplánována na červenec 2020. Současně 
s revizí jsme prováděli všechny související prá-
ce: vyřazování duplikátů, úklid skladu, archivu, 
všech materiálů na besedy, zkrátka jsme provádě-
li úklid všeho, na co není při běžném provozu čas.

Vzhledem k tomu, že klášter, ve kterém se 
knihovna nachází, má velkou zahradu, naše po-
zornost se ubírala i tímto směrem. Zasadili jsme 
květiny a zkrášlovali tak okolí celého kláštera. 

Žacléř
Hana Kocurková

Naše knihovna s půjčováním knih nepřestala. 
Vyřešila jsem to rozvážkou knih čtenářům domů. 

Pravidla pro půjčování:
Vážení čtenáři, nacházíme se ve složité době, pohyb 

venku a většina aktivit je omezených, byli jsme nuceni uza-
vřít i městskou knihovnu. Nelze však trávit čas jen sledová-
ním televize a někteří z vás jistě ocení, že tuto nepříjemnou 
situaci jsme se rozhodli řešit rozvážkovou službou knih. 
Tu zajistí knihovnice Hana Kocurková podle následujících 
pravidel:

• napište na e-mail knihovny mkzacler@volny.cz (připiš-
te vaše tel. č.), popřípadě pošlete SMS zprávu na telefon 
774 411 978;

• knihu vybranou z online katalogu (přístupný na webu 
knihovny www.knihovna.zacler.cz) vám připravíme 
a rozvážka bude probíhat dle domluvy;

• pokud někdo nemá přístup k online katalogu, může ne-
chat výběr na knihovnici;

• před rozvozem vás budeme kontaktovat s upřesněním 
času, svazek vám můžeme nechat za dveřmi a jen za-
zvonit či zaťukat;

• knihy, které máte již půjčené, si nechte doma, všem bu-
dou automaticky výpůjčky prodlouženy.

Pevně věříme, že vše společně co nejdříve zvládneme. 
Přejeme pevné zdraví. 

Aleš Vaníček, starosta města

STALO SE

Radka Římanová

Knihovna Univerzity Karlovy není jedna bu-
dova ani instituce, ale systém knihovnických slu-
žeb pro studenty a zaměstnance školy. Jednotlivé 
fakulty, ústavy i katedry mají své vlastní knihov-
ny. Virtuální služby, centrální knihovní systém, 
discovery službu a zpřístupnění elektronických 
informačních zdrojů zajišťuje Ústřední knihovna 
centrálně. Reakce na koronavirus jednotlivých 
pracovišť Univerzity Karlovy byla postupná, 
v závislosti na postupně zveřejňovaných rozhod-
nutích vlády. Shodou okolností se konal právě 
10. března 2020 první den IX. národního semináře 

informačního vzdělávání, který pořádal brněnský 
KISK. Bylo to naposledy, kdy jsem slyšela před-
nášky o tom, že distanční online výuka je zajíma-
vá a že by se měla začít propagovat i mezi učiteli. 
Takové přednášky už nikdy neuslyšíme. Krizový 
štáb univerzity zasedal a průběžně vydával rozhod-
nutí a výzvy. Vedení jednotlivých fakult muselo 
přijmout rychlá opatření. Většina knihoven univer-
zity v těchto dnech vyzývala své studenty, aby se 
zásobili studijní literaturou, došlo k automatické 
prolongaci výpůjček, zastavení načítání zpozdné-
ho podobně jako v jiných knihovnách v ČR. A pak 
už to začalo. Univerzita Karlova musela čelit mno-
ha výzvám. Studenti, kteří sotva začali studovat na 

Místo Měsíce knihy „koronavirus“ 
v knihovnách na Univerzitě Karlově

mailto:mkzacler@volny.cz
http://www.knihovna.zacler.cz
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Ondřej Fabián

Stejně jako v ostatních českých knihovnách se 
i u nás v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně v průběhu března zcela změnil pracovní re-
žim. Drtivá většina zaměstnanců přešla na home 
office, maximální množství služeb se přesunulo 
do online režimu, ale hlavně veškeré prostory 
knihovny s téměř 250 počítačovými stanicemi 
zůstaly prázdné. Za této situace se člověk kromě 
jiného zamýšlí, zda může udělat něco přínos-
ného, aby i naše knihovna přispěla k boji proti 

koronaviru.
O projektu Folding@Home jsme se dozvěděli 

víceméně náhodně na sociálních sítích, ale hned 
nám bylo jasné, že by to mohl být smysluplný 
způsob, jak by se naše knihovna mohla zapojit.

Folding@Home je projektem Stanfordské uni-
verzity, který využívají vývojové týmy pro různé 
výpočty a simulace během výzkumu léčebných lá-
tek proti rakovině nebo neurologickým nemocem, 
jako je Alzheimerova, Parkinsonova či Hunting-
tonova choroba. Stanfordská univerzita nabídla 
výpočetní výkon tohoto projektu také pro výzkum 

České knihovny a projekt Folding@Home

Erasmus v zahraničí, byli vyzýváni k návratu. Za-
hraniční studenti se potřebovali vrátit rychle zpět 
domů. V řádech hodin se začali Univerzitě Karlově 
ozývat dodavatelé komerčních systémů s nabídkou 
speciálních rozšířených přístupů do EIZ. Provideři 
zachovali politiku obchodního modelu, neuvolňo-
vali databázi všem, ale právě jen studentům kon-
krétní školy, a tudíž bylo nutné každý jeden zdroj 
propojit na autentifikační systém školy, což kupo-
divu není zcela jednoduché, a hlavně: co systém, to 
specifikum. Na konci března činí nabídka EIZ pro 
univerzitu nárůst zhruba o 300 %. S radostí jsme 
zaznamenali aktivitu Národní knihovny, která po 
domluvě s agenturou DILIA uvolnila digitální bo-
hatství Kramerius. Dobrou zprávou pro nás je, že 
tři nejvíce půjčované učebnice na naší univerzitě, 
včetně Čihákovy Anatomie, jsou v této digitální 
knihovně přístupné. Nabídku českých publikací 
doplnilo i rozšíření kolekce Bookport. Nyní na 
konci března je většina knihoven uzavřena, probí-
hají práce v zázemí (např. revize), ale za dodržení 
bezpečnostních a hygienických opatření jsou po-
skytovány ve velmi omezeném režimu i výpůjční 
služby na vybraných fakultách. Matematicko-fy-
zikální fakultní knihovna nabízí zasílání výpůjček 
poštou na dobírku. Zájem o službu je. Knihovníci 
1. lékařské fakulty připravili e-learningový kurz 

užívání EIZ. Na všech pracovištích jsou poskyto-
vány virtuální a telefonické konzultace. Knihovna 
3. lékařské fakulty uvolnila část prostor – malé 
kanceláře bez ozvěny – pro streamování přednášek. 
I tato knihovna poskytuje služby, například kopíro-
vání částí jen pro studijní potřeby. 

Specifikem Ústřední knihovny je i to, že její 
součástí je centrum pro podporu e-learningu. 
Knihovna zorganizovala rychlá online školení 
pro akademické pracovníky, doplňovala návody, 
zodpovídala dotazy. Do podpory e-learningu se 
zapojila celá Ústřední knihovna. Specialisté na 
open science omezili trochu bádání o otevře-
né vědě a nyní obsluhují hotline pro Microsoft 
Teams na UK. Specialista pro zahraniční vztahy 
a dalších pět kolegů obsluhují rezervační systém 
pro virtuální interaktivní výuku v Adobe Connect. 
Logistiku připravilo oddělení EIZ. A navzdo-
ry tomu, co se děje, pokračujeme dál i v plnění 
úkolů, které na letošek máme, včetně práce na 
rekonstrukci učeben a studií pro e-learning. Prá-
vě poslední den v březnu převzala stavební firma 
staveniště. Výhodou je, že se zdá, že ani v dubnu 
nebudou bourací práce nikoho rušit. 

Kontakt na autorku: radka.rimanova@ruk.cuni.cz

viru SARS-CoV-2, jenž je původcem respirační 
choroby COVID-19, se kterou se aktuálně potýká 
celý svět. Vědci během těchto výzkumů potře-
bují velký prostor pro různé simulace, aby moh-
li připravit účinnou látku nově vznikajícího léku. 
A k tomu potřebují obrovský výpočetní výkon. 
Díky tomu, že je do projektu Folding@Home za-
pojen ohromný počet počítačů, tak se jedná vlastně 
o jeden z nejvýkonnějších superpočítačů. Zapojit 
se do tohoto projektu a poskytnout nevyužitý vý-
početní výkon svého počítače může kdokoliv. Jed-
notlivci i celé organizace. Celý proces není vůbec 
složitý, stačí stáhnout a nainstalovat speciální soft-
ware, který je k dispozici přímo na webu projektu 
https://foldingathome.org/start-folding/. Každý si 
pak může nastavit, kolik výkonu poskytne během 
běžného provozu, tedy když je počítač používaný 
k práci, nebo jestli je možné výpočetní výkon vyu-
žívat pouze v době, kdy se s počítačem nepracuje. 
Je možné si vybrat i konkrétní výzkumný projekt, 
kterému byste rádi věnovali svou kapacitu.

Události v naší knihovně pak nabraly velmi 
rychlý spád. K dispozici máme přibližně 250 vir-
tuálních počítačů, ze kterých naši IT pracovníci 
vytvořili jeden „superpočítač“ a jeho výkon jsme 
následně poskytli projektu. Zároveň jsme zapojili 
i některé výkonnější počítače zaměstnanců knihov-
ny. Celý systém byl nastaven během jediného dne. 

Mnohem důležitější pak ale byla reakce české 

knihovnické komunity. Veškeré informace o pro-
jektu a našem zapojení jsme dali k dispozici přes 
e-mailové konference a postupně se začaly zapo-
jovat další české knihovny. Stejně tak jsme infor-
movali uvnitř naší mateřské univerzity a začaly se 
zapojovat i další její součásti. To je pro takovýto 
projekt velmi důležité, protože jde o získání co nej-
větší výpočetní kapacity. Zapojení jedné knihovny 
je sice pozitivní, ale mnohem větší efekt nastává 
v situaci, kdy se projektu účastní více institucí 
a poskytnutý výkon se tak maximalizuje. V situaci, 
kdy jsou počítače v řadě českých knihoven zcela 
bez využití, tak dává poskytnutí jejich kapacity 
pro Folding@Home jednoznačně smysl. Je velmi 
pozitivní, že do projektu se postupně zapojila řada 
dalších knihoven, včetně těch největších v čele 
s Národní technickou knihovnou. Dle mého ná-
zoru je to důkaz, že česká knihovnická komunita 
dokáže v krizovém období projevit akceschopnost 
a pomoci tak dobré věci. Důležité ale také je, že se 
informace o zmiňovaném projektu dostaly do po-
vědomí celé knihovnické obce. Projekt Folding@
Home bude fungovat i po koronaviru a výpočetní 
kapacitu bude potřebovat i nadále při boji s dalšími 
zákeřnými nemocemi. Knihovny tak budou moci 
touto formou pomáhat kontinuálně i v budoucnu. 

Kontakt na autora: fabian@utb.cz

STALO SE STALO SE

mailto:radka.rimanova@ruk.cuni.cz
https://foldingathome.org/start-folding/
mailto:fabian@utb.cz
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Klára Kujanová

Na počátku školní docházky se děti soustře-
dí především na správnou techniku čtení. Právě 
se naučily číst a otevírá se jim nekonečná cesta 
objevování.

Starší děti, zhruba od 3. třídy, se stávají sa-
mostatnými čtenáři. Výběr knih je sice stále ješ-
tě poměrně velkou měrou závislý na doporučení 
rodičů, pracovníků knihovny, pedagogů nebo ka-
marádů, nicméně po přečtení zajímavé knihy se 
dítě nebojí samo sáhnout v polici po další podob-
né. Děti se dokážou ponořit do hlubších příběhů 
a složitějších zápletek, čtou rády. A pokud ne, ne-
mějme jim to za zlé, jejich vztah ke čtení v mno-
hém definuje prostředí, ze kterého pocházejí. 

Dejme dětem šanci prozkoumat různé žánry, 
nabízejme jim knihy s aktuálními tématy, ale 
nezatracujme starou dobrou klasiku. Pečlivě vy-
bírejme tituly nejen podle věku, ale také podle 
čtenářské zkušenosti. 

Kniha plná napětí, tajemství a odvážných dět-
ských hrdinů je lákavá pro mnoho mladších dětí. 
Hledají v ní své hrdiny, chtějí být stateční jako oni 
a rády by zažily podobná dobrodružství. Většina 
těchto knih v sobě nese fantasy prvky. Mladší děti 
se často bojí velkého zla a neuchopitelných jevů, 
ale zároveň už nechtějí číst „pohádky pro mimina“. 

Odvážného páťáka můžete plně uspokojit kni-
hami Vojtěcha Matochy Prašina nebo Alchymis-
tova šifra Kevina Sandse. 

V tomto ohledu bychom neměli zapomínat na 
Harryho Pottera.

Děti jako hlavní postavy s běžnými dětskými 

starostmi i radostmi najdeme v knihách přímo ur-
čených chlapcům nebo dívkám. Pro toto období 
je typické, že chlapci a děvčata začínají číst od-
lišnou literaturu.

V dnešní době chlapci rádi čtou knihy inspirova-
né počítačovými hrami, především tedy Minecraf-
tem. Knihy, které přiměly mnoho kluků ke čtení. 

Kluky potěší také knihy českých autorek Kluk 
a pes od Ivony Březinové nebo Nejhorší den 
v životě třeťáka Filipa L. Petry Braunové, která 
napsala pro děvčata Evička lhářka žhářka nebo 
Ema a kouzelná kniha. 

V tomto věku děvčata opouštějí princezny a je-
jich pozornost se často obrací na víly a baletky. 
V této kategorii jsou velmi oblíbené série Malá ba-
letka od Darcey Bussell a série Víly Nevíly spisova-
telky Kiki Thorpe. Příběhy těchto dívčích románů 
jsou navíc protknuty kouzly, což je velmi lákavé. 

Děvčata také často čtou knihy z rodinného 
prostředí od autorky Jacqueline Wilson. Téma 
rozvedených rodičů, které se objevuje v jejích 
knihách, je pro mnoho dětí velmi dobře známé. 

Velmi oblíbené jsou knihy o Gregovi Deník ma-
lého poseroutky. Svérázný chlapec a jazyk blízký 
dětem přitahují pozornost dětí po celém světě. 

Po stopách knih pro starší děti 
1. stupně ZŠ

OKÉNKO

Vanda Vaníčková

Harvard, Doktorka Quinnová a David Pastr-
ňák. Tři jména, která dohromady působí jako 
zadání pro improvizační vystoupení v komediál-
ní show. Pro mě jsou to však zásadní asociace, 
které ve mně vyvolává město Boston. A hokej je 
zároveň i důvodem, proč jsem se sem, na sever 
Spojených států, v lednu vydala.

U nás je, v tuto chvíli bohužel, knihovnicky 
orientovaný časopis, proto není namístě se příliš 
rozplývat nad hokejovými výkony týmu Boston 
Bruins. I přesto ale v záznamu musí být, že vi-
dět hrát havířovského rodáka Davida Pastrňáka1) 
v prozatím nejlepší sezóně jeho kariéry stálo za to. 

V Bostonu toho ale stálo za vidění samozřej-
mě víc. Teď už se správným zacílením s ohledem 
na náš zpravodaj to byla v první řadě Boston 
Public Library, průkopnice světa amerických 

knihoven. Knihovna byla založena roku 1848 
jako první bezplatná veřejná městská knihovna 
ve Spojených státech. Nešlo ale o nápad tamější, 
o vznik instituce se přičinila kuriózní osobnost – 
francouzský břichomluvec N. M. A. Vattemare. 
Přišel s nápadem začít si vyměňovat knihy a tisky 

Boston, knihovny a hokej 
na pobřeží Atlantiku

Některé děti nezaujmou knihy s dětskými hrdiny, 
ale naopak s hrdiny zvířecími. Pevná zvířecí přátel-
ství a nekonečná dobrodružství přinášejí knihy Zá-
kon smečky spisovatelky Erin Hunter. Něžný příběh 
nabízí kniha o velrybě Gerda. 

Knihy pohádkové, s nejrůznějšími hrdiny, 
z nejrůznějších světů – i ty mají nezastupitelné 
místo v dětském světě. Lichožrouti, Muminci, 
Medvídek Pú, knihy Roalda Dahla a samozřejmě 

klasické pohádky světových autorů, ve kterých 
vítězí dobro nad zlem. 

Nejen na recitační přehlídky a do čítanky jsou 
určeny básně pro děti. Můžeme v dětech probudit 
zájem o poezii vhodnými tituly. Jiří Žáček, Miloš 
Kratochvíl, Daniela Fischerová nebo Pavel Šrut 
jsou ti, kteří nám v tom mohou pomoci. 

V neposlední řadě bych ráda zmínila knížky 
plné kreativních nápadů a tvoření. Jsou dobrou 
motivací ke čtení pro děti, které chtějí méně psaní 
a více obrázků. 

Dětský svět je plný radosti, nekonečných mož-
ností a fantazie. A právě takové by měly být i knihy 
malým čtenářům určené. Knihy, které respektují 
dětskost, ale současně děti posouvají kupředu. 

Kontakt na autorku: klara.kujanova@gmail.com

1) David Pastrňák (25. 5. 1996) je aktuálně nejúspěšnějším Čechem, který působí v zámořské NHL. Od roku 2014 
hraje za tým Boston Bruins, nastupuje také za českou reprezentaci. Hodnocení jeho dosavadního působení  
v hokejovém světě jsou výborná, z pohledu fanouška je výjimečné i jeho vystupování na ledě, ale i v rozhovorech apod.

Boston Public Library

mailto:klara.kujanova@gmail.com
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mezi Francií a Spojenými státy. Díky podpoře 
tehdejšího starosty se začalo na tento popud pra-
covat na výstavbě knihovny.2)

Pro 21. století má knihovna jako hlavní oblas-
ti zájmu stanoveny čtení a čtenářskou gramotnost, 
programy pro uživatele a orientaci na sbírky za-
chovávající kulturní dědictví. Od roku 2016 fun-
guje knihovna ve zrekonstruované ústřední budově. 
Majestátní stavba posbírala velké množství archi-
tektonických ocenění. Rafinované a zároveň trochu 
tajemné je motto knihovny: „At the Boston Public 
Library, books are just the beginning.” (V Boston 
Public Library jsou knížky jenom začátek.)

Boston nabízí kromě své „hlavní“ knihovny 
a jejích dvaceti pěti poboček i knihovnu prezi-
dentskou. John F. Kennedy Presidential Libra-
ry and Museum (https://www.jfklibrary.org/) je 
jednou ze třinácti prezidentských knihoven, které 
připomínají americké prezidenty. Tato je muze-
em a zároveň sbírkou autentických materiálů vše-
ho druhu vztažených k životu 35. prezidenta USA 
Johna Fitzgeralda Kennedyho (1917–1963). Pre-
zidentské knihovny jsou součástí Národního ar-
chivu a jejich posláním je utvářet dobový kontext, 
představit a uchovat osobnost i politiku daného 
prezidenta. Ačkoliv jsem se zde o životě J. F. K. 
dozvěděla mnoho nových informací, nejintenziv-
nějším zážitkem bylo bezpochyby ztvárnění té 
nejznámější. Veškeré expozice muzea jsou situ-
ovány do bílých místností protkaných americkou 

trikolorou. Na konci prohlídky je až podezřele 
osamocený kout, za kterým čeká návštěvníky 
dlouhá úzká černá chodba, končící pouze tabul-
kou „November 22, 1963“. 

Díky osobnosti prezidenta Kennedyho se vra-
címe k úvodu článku (tím nemyslím bohužel ho-
kej), neboť je jedním z absolventů Harvardovy 
univerzity (https://www.harvard.edu/), nejslav-
nější univerzity na světě, sídlící právě v Bostonu. 
Založena byla roku 1636 Johnem Harvardem, 
který jí věnoval svou osobní knihovnu. Takže jak 
vidno, za vznikem elitní vzdělávací instituce stojí 
knihy. Harvard se pyšní „alma mater statistikou“, 
kdy mezi jeho absolventy patří například 49 nosi-
telů Nobelovy ceny, 48 laureátů Pulitzerovy ceny 
a 32 hlav států celého světa. V současné době stu-
duje na Harvardu přes 36 tisíc studentů. Zajíma-
vostí pro Čechy by mohlo být, že v 17. století usi-
lovala univerzita o spolupráci s Janem Amosem 
Komenským, který měl vést jednu z jejích kolejí.3)

Doktorka Quinnová je jediná, která byla zmí-
něna v úvodu článku, a prozatím nic víc. Jedná se 
sice o rodačku z Bostonu, ale v první řadě se jedná 
o fiktivní seriálovou postavu, jež svou knihovnu 
v Bostonu opravdu nemá. Pro českého diváka to 
však není ledajaká postava, ale ztělesnění televiz-
ní nostalgie 90. let. Vzpomínky na neohroženou 
doktorku, snažící se prosadit na konzervativním 
a společensky zaostalém západě Ameriky, patří 

2) Informace o knihovně jsou přeloženy z webových stránek knihovny; dostupné na WWW: https://www.bpl.org.
3) Více statistických a dalších informací na webových stránkách univerzity: https://www.harvard.edu/about-harvard/har-

vard-glance.

DOPORUČUJEME DO VAŠICH FONDŮ

Petra Landsmannová

Žila, byla jedna knihovnice Hanka, která zača-
la vymýšlet pohádky a pohádkové příběhy. Začalo 
to ještě v době, kdy pracovala v dětském oddělení 
a připravovala pořady pro děti. Většina knižních 
pohádek jí přišla zbytečně složitá a dlouhá, a tak 
se rozhodla napsat si vlastní jednoduché texty. 
Postupně vznikal soubor pohádek, které prozatím 
končily v šuplíku. Tam čekaly na ten správný oka-
mžik, aby se mohly opravdu narodit. Jednoho dne 
Hanka zašla na zajímavou výstavu kreseb, uviděla 
obrázky od Markéty a ty se jí v hlavě propojily 
s pohádkami v šuplíku. Cesta ke zrození tak naby-
la konkrétní podoby a mohla začít.

A tak se stalo, 
že Knihovna měs-
ta Hradce Králové 
vydala pohádkovou 
knížku Jak se pohád-
ka přestala bát. Jedná 
se o milou, drobnou 
knížečku s jedenác-
ti pohádkami, kte-
rou doplňují krásné 
ilustrace. Grafická 
podoba knihy není 
náhodná, měla by 
nám všem připomenout knížky pohádek z našeho 
dětství.

Křest knihy proběhl na konci listopadu roku 
2019. Autorkou textů je Hana Myslivcová, dlou-
holetá zaměstnankyně Knihovny města Hradce 
Králové. Ilustrátorkou je Markéta Poživilová, též 
naše dlouholetá kolegyně. Obě dámy určitě zúro-
čily dlouholetou práci s dětmi a dětskou literaturou.

Pokud vás knížka zaujala, můžete si ji zakou-
pit za pouhých 80 Kč v Knihovně města Hrad-
ce Králové ve Wonkově ulici. Případně můžete 
napsat na e-mail infostredisko@knihovnahk.cz 
a my vám knihu zašleme poštou.

Kontakt na autorku: Landsmannova@knihovnahk.cz

Jak se pohádka přestala bát

k televizní klasice. Skoro jako sága rodu [Jůjingů] 
z Dallasu. A neříkejte, že vy jste se nekoukali…

Statistické okénko:

Massachusetts  
(https://cs.wikipedia.org/wiki/Massachusetts):
• rozloha: 27 336 km2

• počet obyvatel: 6 811 779
• velká města: Boston, Worcester, Springfield; 

hlavní město: Boston
• součástí unie: od roku 1788

Boston Public Library (2018 Fact&Figures)
• otevřena: 20. 3. 1854
• skládá se z 25 poboček + hlavní historické 

budovy 
• knihovní jednotky: 23 421 600, z toho k vy-

půjčení 4 889 630 (knihy, CD, DVD)
• nově registrovaní čtenáři: 85 902

počet návštěv: 3 590 293; počet návštěv webo-
vých stránek: 7 898 936 - https://www.bpl.org; 
počet stažení audioknih: 1 845 313

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz

JFK Presidental Library

Knihovna univerzity Harvard

Křest knihy

https://www.jfklibrary.org/
https://www.harvard.edu/
https://www.bpl.org/about-us/
https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance
https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance
mailto:infostredisko@knihovnahk.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://www.bpl.org/about-us/
mailto:VandaV@seznam.cz
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Olga Pitašová

V roce 2019 vydalo Městské muzeum v No-
vém Městě nad Metují dotisk publikace Druhá 
světová válka v Novém Městě nad Metují, kterou 
v roce 2018 vydala Městská knihovna v Novém 
Městě nad Metují. Autorkou publikace je Lucie 
Valterová Koudelková. Titul vyšel jako 15. sva-
zek edice Kulturní tradice Novoměstska.

Práce původně vznikla jako diplomová prá-
ce autorky, která při jejím psaní čerpala také ze 
své bakalářské práce s názvem Milosrdní bratři 
v Novém Městě nad Metují. Téměř celá kapitola 
o konventu ve městě je převzata právě z tohoto 
díla, které vyšlo i tiskem (VALTEROVÁ KOU-
DELKOVÁ, Lucie. Milosrdní bratři v Novém 
Městě nad Metují. Nové Město nad Metují: Měst-
ská knihovna, 2014, 71 s. Kulturní tradice Novo-
městska, sv. 7. ISBN 978-80-87743-03-4).

Kniha se zaměřuje na období od roku 1935 
do roku 1945. Největší prostor je věnován době 
protektorátu a druhé světové války. Text je rozdě-
len do 14 kapitol a každá zpracovává samostatné 
téma. Práce mapuje každodenní život na malém 
městě za války. Jsou zde informace o předváleč-
ných poměrech, situaci za války, o hospodářství, 
kultuře, školství, bezprostředních událostech 
po skončení války. Velká část práce se věnuje 
všem formám odboje v Novém Městě nad Metují 
a jeho nejbližším okolí za války a obětem války. 
Dotýká se také společného soužití Čechů, Židů 
a Němců v tomto městě.

Velmi cenným zdrojem informací při psa-
ní této práce jsou podle mého názoru materiály, 
které byly poskytnuty pamětníky při osobních 
rozhovorech nebo v písemné podobě. Jednalo se 

dokonce ještě o přímé účastníky popisovaných 
událostí nebo jejich potomky či ty, kteří popiso-
vané události prožívali jako děti a dospívající.

Publikace vyšla v brožované podobě, má 
203 stran, obsahuje množství fotografií, je dopl-
něna rozsáhlým poznámkovým aparátem a sezna-
mem pramenů a literatury.

Považuji publikaci za cenný zdroj informací 
o novodobých dějinách města a pro řadu obyva-
tel možná i za zdroj informací o jejich rodinách 
a předcích, které jim dosud nebyly známé.

VALTEROVÁ KOUDELKOVÁ, Lucie. Dru-
há světová válka v Novém Městě nad Metují. 
Nové Město nad Metují: Městská knihovna, 2018, 
203 s. Kulturní tradice Novoměstska, 15. svazek. 
ISBN 978-80-87743-13-3.

Kontakt na autorku: pitasovao@lfhk.cuni.cz 

Druhá světová válka v Novém Městě nad 
Metují

DOPORUČUJEME DO VAŠICH FONDŮ

Šimona Šimonová

V minulém mapování rarit z fondu hudebního oddělení Knihovny města Hradce Králové jsme se 
rozloučili vzpomínkou na dobu Osvobozeného divadla a jeho protagonistu, skladatele Jaroslava Jež-
ka, který podepsal partituru Tucet melodií z Osvobozeného divadla.

Staré noty s autogramy jsou raritami osvědčenými. Nicméně i tituly nové mohou přinést lecjaké 
osvěžení oproti dobám, řekněme, „klasickým“, které stavěly pouze na obvyklém hudebním notopisu.

To hudebnina Colourstrings používá jedinečný barevně kódovaný systém notace u úplně ma-
lých začátečníků pro pochopení běžné notové osnovy.

Hudební zajímavosti z Knihovny města 
Hradce Králové – 2. část

POKLADY KNIHOVNÍCH FONDŮ
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Do čísla přispěli:
Mgr. Jana Benešová – Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Romana Bodorová – Městská knihovna Dobříš, Bc. Vla-
dimíra Buchtová – SVK v Hradci Králové, Mgr. Marie Čeřovská – Městská knihovna Špindlerův Mlýn, Mgr. Bar-
bora Čižinská – Knihovna města Hradce Králové, Hana Horáková – Středisková knihovna Smidary, Markéta 
Dubnová – Knihovna města Hradce Králové, Milena Dulová – Městská knihovna v Hostinném, PhDr. Ondřej Fa-
bián – knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Bc. Kateřina Hubertová – SKIP 08 Východní Čechy a Knihov-
na města Hradce Králové, Lenka Jandová – Knihovna města Hradce Králové, Bc. Lada Kabelová – Knihovna 
Barunky Panklové v České Skalici, Naďa Kaločová – Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou, Hana Kocurko-
vá – Městská knihovna Žacléř, Bc. et BcA. Klára Kujanová – ZŠ Květnového vítězství, Praha, Mgr. Petra Lands-
mannová – Knihovna města Hradce Králové, Bc. Edita Vaníčková Makosová – Národní pedagogické muzeum 
a knihovna J. A. Komenského, herečka autorského divadla Čučka, Mgr. Jaroslava Maršíková – Městská knihovna 
Trutnov, prof. RNDr. Karel Martinek – člen Akademie Evropy ve Štrasburku, Stanislava Najmanová – Městská 
knihovna Hořice, Soňa Neubauerová – Knihovna města Hradce Králové, PhDr. Olga Pitašová – Lékařská knihov-
na LF UK v Hradci Králové, Mgr. Daniela Ridlová – SVK v Hradci Králové, PhDr. Radka Římanová – Ústřední 
knihovna UK, Mgr. Petra Řoutilová – SVK v Hradci Králové, Mgr. Ilona Salajková – Městská knihovna Mi-
kulov, Jana Sehnalová – Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší, Bc. Eva Semrádová – SVK v Hradci Králové, 
Mgr. Jana Sikorová – Městská knihovna Znojmo, Martin Slavík – Městská knihovna Meziměstí, Mgr. Monika 
Slavíková – ZŠ Meziměstí, Mgr. Marta Pešková Staníková – KDK SKIP 08 Východní Čechy a Městská knihovna 
Slavoj Dvůr Králové nad Labem, Jana Šimková – Městská knihovna Úpice, Mgr. Šimona Šimonová – Knihovna 
města Hradce Králové, Ing. Dušan Šustr – starosta obce Nepolisy, Marek Toman – spisovatel, diplomat, herec au-
torského divadla Čučka, Pavla Tůmová – Městská knihovna Svoboda nad Úpou, PhDr. Mgr. Jiří Uhlíř – člen 
Obce spisovatelů a Klubu autorů literatury faktu Praha, Aleš Vaníček – starosta města Žacléř, Mgr. Vanda Vaníč-
ková, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Mgr. Eva Vojtíšková – Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Marti-
na Voňková, DiS. – Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem, Jan Weisser – Akademie ČTK.

Dětský čtenářský klub v Meziměstí
I fond gramodesek, vedle šelaků a vinylových povrchů, může poskytnout milá překvapení třeba nety-

pickou rychlostí otáčení. Mladí čtenáři časopisu, pro které je gramofon raritou sám o sobě, možná ještě 
evidují běžnou rychlost 331/

3 
otáček za minutu. Děti však na starých gramorádiích poslouchaly Hurvínka 

i na gramodesce otáčející se závratnou rychlostí 162/
3
 ot./min. Dnes již je samozřejmě běžně nehratelná.

Veselou píseň jste mohli zaslat milému člověku formou pohlednice, třeba s nahrávkou oblíbeného zpěváka. 

Ve fondu jsou samozřejmě i tituly s otáčkami 
78. Dnes již vyřazené sovětské časopisy měly pří-
lohová CD z modrého ohebného plastu.

Máme také osvědčenou značku His Master´s 
Voice, např. s rokem vydání za první republiky 
mezi lety 1922–24.

Zkrátka i v hudební knihovně se dají najít zají-
mavosti, které potěší oko, ucho i prsty na hudeb-
ním nástroji.

Kontakt na autorku: simonova@knihovnahk.cz

mailto:simonova@knihovnahk.cz



