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„Online svět“ ťuká na dveře

Petra Řoutilová

Milé čtenářky a čtenáři zpravodaje,

další čtvrtletí se přehouplo jako voda a je tady 
3. letošní číslo. Také by se dalo říct, že se jedná 
o číslo „postkoronavirové“. Knihovny se koncem 
jara opět otevřely svým čtenářům a bilancují, co 
jim uzavření dalo a co naopak vzalo. Vzalo jim 
rozhodně čas strávený s uživateli, některé pracně 
připravované konference, či akce úplně zrušilo či 
přesunulo do dalšího roku. Ale na druhou stranu 
jim dalo čas na vylepšení interiérů, revizi fondu 
či hlubší seznámení s online nástroji pro komuni-
kaci. Především přesun do online prostředí se za-
číná jevit jako další logický krok v našem oboru. 
Ať už si to připustit chceme, či nikoliv.  

Podzimní číslo zpravodaje nabídne pohled na 
online porady a konference, přinese aktuální pře-
hled online nástrojů pro komunikaci jak s uživa-
teli, tak knihovníky nebo seznámí s nově vzniklý-
mi weby nejen pro knihovníky, ale i rodiče či děti. 

V rámci rubriky Naše téma se tentokrát za-
měřujeme na regionální osobnosti z řad novinářů 
a publicistů. Čekají na vás tři zajímavé rozhovory, 

a to s šéfredaktorem Východočeských deníků 
Imrichem Dioszegim a publicisty Petrem Rybá-
řem a Petrem Voldánem. V duchu letošní kam-
paně se nese i rubrika Šumné knihovny a článek 
Proč právě Štolbova městská knihovna Nechani-
ce? či rubrika Z dějin knihovnictví v našem kraji, 
kde se představí nakladatelství Antonína Dědou-
rka z Třebechovic.

Ale nezapomněli jsme ani na to, že náš zpravo-
daj letos slaví krásné kulaté 30. narozeniny. Jako 
dárek mu v rubrice Kdo je připomeneme v rámci 
posledních dvou čísel tohoto roku všechny jeho 
dosavadní šéfredaktorky. A to ať už ve vzpomín-
kách jejich kolegů, či na doby minulé zavzpomí-
nají přímo bývalé šéfredaktorky. Jen jejich pořadí 
nebude úplně chronologické. S první šéfredak-
torkou, paní Špačkovou, se bohužel během pan-
demie nepovedlo udělat rozhovor, ale věříme, že 
v dalším čísle se objeví i její vzpomínky na první 
krůčky zpravodaje. 

Teď už nezbývá nic jiného než otočit na další 
stránku a začíst se do nových událostí z knihov-
nického světa.

Celá redakce vám přeje hezké čtení.
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ŠUMNÉ KNIHOVNY

Soutěže knihoven v čase změn

Bohdana Hladíková

První polovina letošního roku přinesla spous-
tu novinek a změn. Pozitivních i negativních, ně-
které očekávané, jiné méně. Ne, nemluvím jen 
o všemožně skloňovaném covidu-19. Mám na 
mysli soutěže knihoven. V březnu k nám dorazil 
návrh nových pravidel soutěže Městská knihov-
na roku pořádané SKIP a téměř vzápětí váhu této 
novinky přehlušila momentální epidemiologic-
ká situace a uzavírání knihoven. A další zprávy 
jsme obdrželi až koncem května. To se děly věci. 
Kromě nutnosti rychle sestavit komisi a vybrat 
v kraji nějakou knihovnu, která by mohla náš kraj 
reprezentovat v celostátní soutěži, tu byl úkol 
nominovat do klání Knihovna roku – základní 
knihovna, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury 
a u níž byla letos mimořádně zrušena návaznost 
na Vesnici roku. 

Jako nová vedoucí metodického oddělení jsem 
vzápětí obdržela od kolegyně Kateřiny Hubertové, 
předsedkyně regionálního výboru SKIP 08, pozvá-
ní do regionální hodnotitelské komise. A vzhledem 
k tomu, že oba termíny pro výběr byly stanoveny 
na konec června, stala jsem se rovnou členkou dru-
hé komise, kterou jsem tvořila spolu s Janou Se-
hnalovou, komisařkou soutěže Vesnice roku. 

Představa byla taková, že vybereme na zákla-
dě vlastní znalosti knihoven. Jak jsem se zmíni-
la, jsem ve funkci relativně nová, takže ty „své“ 
ještě tak dobře neznám. Konec konců, máme jich 
v kraji požehnaně. Takže jsme jich několik vyti-
povali ve spolupráci s metodiky, porovnali stati-
stická data a výsledky benchmarkingu ve vztahu 
k mediánu stejné velikostní kategorie knihoven. 
Pak jsme objednali kolegu řidiče, který se záro-
veň ujal fotografování, naplánovali trasu a vyra-
zili na osobní návštěvu knihoven. 

Řeknu vám, je to těžké. V každé knihovně je 
něco krásného, co by si ocenění zasloužilo. Navíc 

se velmi těžko mezi sebou porovnávají knihovny 
v menších obcích/městech s těmi většími. Někde 
dělají báječné akce, jinde zase mají krásně zre-
konstruované prostory. Tu kladou větší důraz na 
spolupráci se spolky a komunitní aktivity, jiní 
se víc věnují čtenářské gramotnosti, vydávají se 
knihy, pořádají se soutěže. Knihovníci vyrážejí 
ven ze svých knihoven, snaží se zaujmout malé 
i velké řadou netradičních aktivit. Velkou bolestí 
zatím v některých knihovnách zůstávají prostory. 
Nejde jen o to, že mnohdy kapacitně nedostačují 
nebo jsou nevhodně rozvržené. Připadá mi nedů-
stojné, že je ještě i v dnešní době potřeba han-
dicapované návštěvníky na akce doslova vynášet 
vlastníma rukama. 

ŠUMNÉ KNIHOVNY

Ale zpět k tématu. Ve dvou dnech se nám 
společnými silami podařilo objet sedm kniho-
ven. V kategorii městských knihoven to po-
stupně byla: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře 
Králové nad Labem, Knihovna Václava Čtvrtka 
v Jičíně, Heldova městská knihovna Třebecho-
vice pod Orebem a Městská knihovna Nové 
Město nad Metují. Přednostně jsme si samozřej-
mě všímali toho, co se hodnotí v celostátním 
kole, a po vzájemné dohodě nominovali jičín-
skou knihovnu, kterou čtenářům zpravodaje 
není třeba nijak zvlášť představovat. Má skvělé 
výsledky v benchmarkingu, zapsala se i do celo-
státního povědomí. Nebo je tu někdo, kdo nezná 
tradiční Knihovnickou dílnu spojenou s míst-
ním pohádkovým festivalem? Jičínští pořádají 
pro své uživatele řadu akcí na vysoké úrovni, 
podařilo se jim propojit se s veřejností, řadou 
regionálních subjektů a obsáhnout i širší region 
a mohou se pochlubit celou řadou zajímavých 
a propracovaných aktivit.

V druhé soutěži jsme pak postupně navštívili 
Knihovnu Antonína Bocha Libošovice, Obec-
ní knihovnu Předměřice nad Labem a Obecní 

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

Knihovna Antonína Bocha Libošovice

Obecní knihovna Předměřice nad Labem

Obecní knihovna Kramolna

Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem

Městská knihovna Nové Město nad Metují

Zahrada v knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně
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zakotvil v Praze, byl již skoro 80 let po smrti. 
Byl otcem tří dcer, takže jméno Štolba se zcela 
vytratilo. Začalo nekonečné dopisování a telefo-
nování po matrikách a archivech. Po posledním 
telefonátu do archivu v Zámrsku, kdy mi oslove-
ný pracovník sdělil, že si musím do archivu jezdit 
já osobně nebo mnou určený zástupce a postupně 
dohledávat informace, že oni mi ve vyhledávání 
pomoci nemohou, jsem byla opět v koncích. Jsem 
totiž jedinou pracovnicí v knihovně a z časových 
důvodů toto nebylo vůbec možné. Tak nastala 
další pauza.

Po nějaké době, při zcela jiné práci, jsem obje-
vila poznámku o tom, že DILIA vyplácí honoráře 
za uvedení díla ještě mnoho let právě potomkům. 
Tak jsem to zkusila. Asi jsem měla velké štěstí, 
a když jsem paní z DILIA – Divadelní, literární, 
audiovizuální agentury – vysvětlila, proč potom-
ky hledám, byla moc ochotná. Sice už uplynula 
zákonná doba pro vyplácení honorářů, ale jestli 
chvíli vydržím, dojde do archivu, kde by několik 
let měla být uchována dokumentace o vyplácení 
honorářů. Tak se na mne usmálo štěstí a já získala 
tři jména s adresami, a i když už nemusely pla-
tit, měla jsem alespoň záchytný bod. V další fázi 
jsem tedy musela zjistit, zda jsou na těchto adre-
sách získaná jména ještě uvedena. Poté přišly na 
řadu informace o telefonních číslech. Přede mnou 
byl poslední krok – telefonovat, a pokud to někdo 
zvedne, vysvětlovat, proč volám, a možná se ozve 
někdo blízký Josefa Štolby. Asi po měsíci náhod-
ného telefonování v různé dny a denní doby se 
po vysvětlení, proč telefonuje knihovnice z Ne-
chanic, konečně ozvalo: „Ano, já jsem pravnučka 
JUDr. Josefa Štolby.“ A tak jsem se seznámila 
s paní dr. Janou Šámalovou. Vypravovala mi, jak 
její babička vzpomínala na Nechanice i na svého 
otce. A hlavně mi nabídla kontakt na JUDr. Ladi-
slava Siebera, svého bratrance a zároveň posled-
ního potomka, který Josefa Štolbu jako malé dítě 
ještě osobně poznal. Tak jsem se seznámila se 
dvěma zajímavými lidmi, kteří upřímně ocenili 
moji snahu a během několika dnů mi poslali pí-
semný souhlas k navrácení názvu knihovny. 

V roce 2008 naše město slavilo 780. výročí 
první písemné zmínky. Součástí těchto oslav se 

stalo přejmenování knihovny, a to v říjnu, v době 
celostátní akce „Týden knihoven“.

Pozvání na oslavu přejmenování přijali zá-
stupci Královéhradeckého kraje, města Necha-
nic, kolegyně z Knihovny města Hradce Králové 
a Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, 
knihovníci okolních obcí a velké množství uživa-
telů knihovny i široké veřejnosti. Mezi účastníky 
se objevil např. syn spisovatele Eduarda Petišky, 
známý pod pseudonymem Eduard Martin. Ale 
pro mě tím nejdůležitějším hostem byla pravnuč-
ka Josefa Štolby paní dr. Jana Šámalová, která 
zastupovala všechny dosud žijící potomky – pan 
Sieber by již cestu do Nechanic ze zdravotních 
důvodů nezvládl a s další pravnučkou, paní Cai-
vajsovou, jsem nebyla v přímém kontaktu.

Nejprve se všichni ti, kdo měli zájem, vyda-
li na „Nechanickou procházku“ po významných 
památkách Nechanic a po místech pobytu rodáků 
a významných osobností, ke kterým patřil i Josef 
Štolba. Po návratu z této procházky došlo na to 
nejdůležitější – odhalení desky se „staronovým“ 
názvem nechanické knihovny. Tohoto úkolu se 
ujala pravnučka dr. Josefa Štolby paní dr. Jana 
Šámalová a starosta Nechanic pan Jiří Pechar za 
asistence významných hostů. Pro všechny pak 
byla připravena výstava o životě Josefa Štolby.

Od té doby uběhlo hezkých pár let. V loňském 
roce oslavila naše knihovna už 100 let novodo-
bé historie a letos to je již zmíněných 90 let od 
úmrtí dr. Josefa Štolby. A když nám poslední 

Proč právě Štolbova městská 
knihovna Nechanice?

Hana Kramářová

V tomto roce uběhlo 90 let od úmrtí spisovate-
le a dramatika JUDr. Josefa Štolby. Byl rodákem 
z Hradce Králové, ale v 80. letech 19. století pů-
sobil jako notář v Nechanicích. Jemu vděčí město 
Nechanice za svůj kulturní rozkvět. Pod vedením 
Josefa Štolby zaznamenal velký úspěch divadelní 
ochotnický spolek, Štolba byl zakládajícím čle-
nem Okrašlovacího spolku Nechanice, na jeho 
popud byla sloučením knihoven několika spolků 
založena veřejná knihovna. Ta byla po odchodu 
Josefa Štolby z Nechanic na návrh městské rady 
na jeho počest v roce 1893 přejmenována na 
Štolbovu knihovnu. Josefa Štolbu v Nechanicích 
navštěvovaly významné osobnosti té doby – čeští 
cestovatelé Emil Holub a Vojta Náprstek, jeho 

přítel malíř Antonín Chitussi – a do Nechanic byl 
sezván „2. sjezd spisovatelů na východě Čech 
žijících“, kterému předsedal Alois Jirásek. Ná-
zev knihovny se vytratil v roce 1919 s reformou 
knihoven a novým knihovním zákonem. 

Tyto informace jsem postupně získávala, když 
jsem se před dvaceti třemi lety stala knihovnicí 
tehdy Městské knihovny v Nechanicích. A pro-
tože hned na další rok mého působení v knihovně 
vycházelo 80. výročí vzniku novodobé veřejné 
knihovny, byla jsem oslovena, abych uspořádala 
výstavu o historii knihovny a prezentovala tak její 
činnost široké veřejnosti.

A právě při hledání informací v archivech, 
kronikách a dostupných dokumentech a při vzpo-
mínkách pamětníků se zrodila myšlenka vrátit 
knihovně její původní název. Ale jak na to, jsem 
tehdy ještě nevěděla. Během dalších let jsem se 
podílela na pořádání několika výstav z  nechanic-
ké historie a myšlenka na původní název knihov-
ny se opět vrátila. To už jsem ale měla alespoň 
trochu představu, co pro to musím udělat.

Z historických dokumentů jsem měla potvrze-
no, že se knihovna opravdu jmenovala Štolbova, 
ale i při navrácení názvu je nejdůležitější souhlas 
potomků. A to byl v mém případě opravdu tvrdý 
oříšek. Josef Štolba, který po pobytu v Nechani-
cích působil na několika místech Čech a nakonec 

ŠUMNÉ KNIHOVNY ŠUMNÉ KNIHOVNY
knihovnu Kramolna. Kolegyně z malých kniho-
ven si zaslouží obrovský obdiv za to, co v ma-
lých knihovnách dokážou vytvořit a jaké akce 
zorganizovat. I tady bylo třeba zvolit jen jednu 
z nich, proto jsme reprezentovat Královéhradec-
ký kraj vyslali předměřickou knihovnu. Líbila se 
nám zdařilá rekonstrukce prostor, která nezapo-
mněla ani na bezbariérové řešení. Ocenili jsme 
mimořádnou spolupráci se školou a práci s dětmi, 

pro které knihovna s využitím propracovaných 
metodických materiálů pořádá řadu aktivit roz-
víjejících čtenářskou gramotnost, tvůrčí psaní či 
výtvarné cítění a podporujících vztah k regionu.

Nominace do obou soutěží jsou odeslány, teď 
nezbývá než našim knihovnám držet pěsti a těšit 
se, že uspějí i v celostátním srovnání.

Kontakt na autorku: bohdana.hladikova@svkhk.cz

Deska knihovny

Interiér knihovny
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NAŠE TÉMANAŠE TÉMA

Imrich Dioszegi – šéfredaktor příběhů, 
které mohou zlepšit svět kolem nás

Jaroslava Vydarená

Mohl byste se formou krátké profesní vizitky 
představit těm našim čtenářům, kteří vás pří-
padně neznají?

Už šest let je mi potěšením pracovat v re-
dakci východočeských Deníků. Mám na starost 
provoz devíti okresních redakcí v Královéhra-
deckém a Pardubickém kraji. Jsem součástí 
kolektivu asi padesáti kolegů na různých no-
vinářských pozicích: píšící redaktoři, editoři 
a editorky, fotografové, grafici. Odpovídám za 
obsah novin, kterým zrovna ve východních Če-
chách věnují čtenáři největší pozornost. Deník 
je v Královéhradeckém kraji čtenější než třeba 

Blesk, který vede ve většině jiných českých či 
moravských regionů.

Jsem vystudovaný učitel češtiny a hudební 

výchovy. Začínal jsem jako redaktor v hradec-
ké MF DNES. Bez trpělivosti a důslednosti 
skvělých místních novinářů Vladimíra Bílka, 
Milana Duse nebo Jana Hrudky bych se asi nic 
nenaučil. 8 let jsem působil jako tiskový mluvčí 
Královéhradeckého kraje, jehož tiskové odděle-
ní jsem vedl. Díky téhle zkušenosti teď kromě 
působení v redakcích východočeských Deníků 
vedu kurzy PR veřejných institucí na filosofic-
ké fakultě hradecké univerzity.

Prozraďte nám, jak se člověk může stát šéfre-
daktorem nejčtenějšího deníku regionu.

To asi neprozradím. Není to žádné tajem-
ství. Zřejmě stačí chtít, dělat novinařinu a mít 
obrovskou zásobárnu trpělivosti a schopnosti 
nebo chuti vypořádávat se se situacemi, o kte-
rých ještě ráno nevíte, že nastanou. No a pokud 
jsou naše noviny nejčtenější nebo pokud jim 
čtenáři v našem kraji věnují víc pozornosti než 
třeba bulvárnímu zpravodajství a drbům, může 
to znamenat, že jsou prostě u nás čtenáři kulti-
vovanější než jinde. A že jsou patrně také pa-
trioti a dění v jejich nejbližším okolí je upřímně 
zajímá.

V čem spočívá práce šéfredaktora? A naplňu-
je vás, nebo alespoň uspokojuje tato práce ve 
srovnání s předchozími zaměstnáními?

Jakkoli to rozhodně není práce pro zábavu, 
mě baví. V redakci se snažím vytvářet atmo-
sféru určité rovnosti, nebo alespoň ne dusivé 
vědomí stále přítomné hierarchie. Novinařina si 
musí udržovat určitého svobodného a demokra-
tického ducha. Autoři se nesmí bát přicházet se 
zajímavými nápady, novými pohledy na událos-
ti nebo neotřelým zpracováním: udržovat si ur-
čitou nezávislost a cítit redakční důvěru či sou-
náležitost. Nesmí se bát autorit a musí pracovat 
s jistým pocitem volnosti. A zároveň mít silnou 
odpovědnost za poctivě odvedenou práci bez 
chyb, informačních nepřesností a nepodlože-
ných či lajdáckých faulů. Tohle všechno může 

šéfredaktor ovlivňovat a pomáhat na svět příbě-
hům, které by se třeba ani nevyprávěly a které 
mohou někdy dokonce zlepšit svět kolem nás.

Pracoval jste několik let jako tiskový mluvčí 
Královéhradeckého kraje, byla pro vás tato zku-
šenost užitečná vzhledem k současné profesi?

Byla pro mě velice užitečná. Jako novinář 
pracuji celkem 10 let, 8 let jsem strávil na dru-
hé straně barikády, jako mluvčí veřejné insti-
tuce. Práce mluvčího se dá vykonávat tak, že 
lze sloužit veřejnosti a zároveň přibližovat a vy-
světlovat pohnutky lidí, kteří veřejnou správu 
či samosprávu vedou. Jako mluvčí jsem se 
snažil fungovat maximálně nestranicky nebo 

„nestranně“. Možná proto jsem mohl pracovat 
pro pravicovou i čistě levicovou krajskou vlá-
du. Profese mluvčích má dnes v Česku špatnou 
pověst a vzhledem k amatérským či zmateným 
výkonům některých jednotlivců i v těch nejvyš-
ších úřadech českého státu se není ani co divit.

Co je pro vás důležité či rozhodující, když vybí-
ráte, který článek otištěn bude a který ne?

Výběr tématu, kterým se začne autor zabývat, 
je vlastně jedním z nejpodstatnějších okamžiků 
vzniku novin. Důležitá je aktuálnost, téma se 
musí dotýkat velké části veřejnosti, musí přiná-
šet nový pohled na třeba známé věci, musí být 
zajímavé a také zajímavě zpracovatelné. Nejde 
jen o textové ztvárnění, ale i o schopnost ukázat 
čtenáři zpravodajství na fotkách, videu nebo ve 
srozumitelné grafice. 

Jak se proměnila tištěná média v reakci na digi-
tální konkurenci?

Internetový obsah novinařinu obrovsky 
zrychlil a dal jí samozřejmě vedle spousty těž-
kých úderů i úkolů taky spoustu příležitostí. Na-
víc zrod obrovského světa sociálních sítí rozdě-
lil zpravodajství na profesionální a amatérské. 
Těžké to mají i čtenáři, protože se na ně valí ze 
sociálních sítí obrovské množství neověřených 

měsíce vyhlášený nouzový stav narušil již zaběh-
nuté knihovnické aktivity, ráda bych vás pozvala 
na obnovenou a upravenou výstavu „Josef Štolba 
a nechanická knihovna“, která bude k vidění v září 
a říjnu na chodbě Kulturního domu v Nechanicích, 
tedy i v době celostátní akce „Týden knihoven“.

Dovolte, abych se na závěr vrátila k Josefu 
Štolbovi a ocitovala malý úryvek z jeho pamětí, 
který je jakýmsi vyznáním Nechanicím:

„Uprostřed velkého náměstí, jež posázeno jest 
lipami, vypíná se kostel a nízké, nejvýš jednopa-
trové domky kolkolem. Z náměstí táhnou se tři 
hlavní, široké ulice, jedna směrem k Hradci, dru-
há k Dobřenicům, třetí k Novému Bydžovu. V uli-
cích těch jsou domky skoro výhradně přízemní.

Krásný lesnatý kraj s nekonečnou stupnicí od-
stínů svěží zeleně, malounké, ale milé městečko, 
klidný život ... Ticho, ...“

Myslím, že k tomuto vyznání není co dodat, snad 
jen, že návrat původního pojmenování knihovny si 
osobnost JUDr. Josefa Štolby určitě zaslouží.

Více informací o Štolbově městské 
knihovně najdete na webových stránkách 
www.knihovnanechanice.webk.cz .

Kontakt na autorku: knihovna@nechanice.cz
Akce s dětmi

Imrich Dioszegi

http://www.knihovnanechanice.webk.cz
mailto:knihovna@nechanice.cz
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RNDr. Petr Rybář aneb Pět kontinentů 
očima zoologa a ekologa

Markéta Dubnová

Jak byste se na úvod představil čtenářům, kteří 
vás ještě neznají?

Jsem rodilý Hradečák, celý život bydlím v Ku-
klenách. Vzděláním chemik a biolog, nyní už dů-
chodce. Moje nejužší specializace byla zoologie 
a ekologie a také pedagogika, což jsem využíval 
na pracovních postech v ochraně přírody a v ob-
lasti vzdělávání. A k tomu patří potřeba poznávat 
svět – přírodu i lidi, takže mě to vždycky táhlo 
ven, tím spíš, že touhu po dálkách jsem asi zdědil 
po předcích. Za minulého režimu jsem jako čest-
ný člen pracoval pro Mezinárodní unii ochrany 
přírody IUCN a díky tomu se občas dostal přes 
zavřenou západní hranici. Když se svět otevřel, 
začal jsem dohánět zanedbané – dnes mám za se-
bou výpravy asi do 70 zemí na pěti kontinentech. 
Vzešlo z nich mnoho reportáží, několik cestopisů 
a řada diapozitivních sérií, v poslední době i videí. 
Napsal jsem historický román a jako spoluautor či 
editor se podílel na knihách o přírodě či turistic-
kých průvodcích. Odtud byl krůček k užší spolu-
práci s kuklenskou pobočkou městské knihovny – 
už nejen jako čtenář, ale také jako autor prezentací. 

Váš zmíněný román, který se jmenuje Stříbrné stíny, 
a publikace o ručních tkalcovských stavech vybo-
čují z řady knih o přírodě, míří spíš do historie…

Historie souvisí s mojí profesí a zájmy. Po-
važuji se za vývojového ekologa, a když chci 
posoudit, kam bude určité území – třeba rezer-
vace – směřovat do budoucna, potřebuji poznat, 
jaký byl jeho vývoj v minulosti. Což platí nejen 
pro přírodu, ale svým způsobem i pro mě. Zpra-
coval jsem sedmisetstránkovou rodinnou kroni-
ku a přitom našel podklady k románu o jednom 
z prvních českých fotografů. A lidové stavy? 
Vztah k přírodním materiálům, obliba práce se 
dřevem a úcta k tradičním řemeslům mě přivedly 

ke sběratelství textilácké technologie, kam patří 
kolovraty, stavy, vijáky a další pomůcky. Dnes 
patřím k hrstce lidí, kteří dokážou tu „dřevěnou 
historii“ zrestaurovat – hlavně proto, že vědí, jak 
funguje… Se stavy jsem pomohl několika vzdě-
lávacím organizacím a jeden mám pořád doma.

Kterou z vašich expedic hodnotíte jako nejpřínos-
nější? Na kterou nejraději vzpomínáte?

Na to je těžká odpověď, protože každá výpra-
va byla jiná, každá mi něco přinesla… K nejvý-
znamnějším patřila „1. východočeská himálajská 
expedice“, o které píši v knize Čelenka Matky 
Země; pásmo digitalizovaných diapozitivů jako 
připomínku 45. výročí výpravy možná napřesrok 
uvidí návštěvníci kuklenské knihovny.

Které destinace jsou pro vás srdeční záležitostí? 
Zamiloval jsem si Skandinávii, hlavně Lapon-

sko – z lidských i odborných důvodů… Je tam 

informací nebo dezinformací, které je mají zá-
měrně manipulovat. Míchá se zábava s vážnými 
tématy, vzniká infotainment. Noviny o to spíš 
musí předkládat precizní profesionální zpravo-
dajství, dobře vyzdrojované i poutavě a srozu-
mitelně zpracované.  

Jako novináře jsme vás oslovili i z toho důvodu, 
že jste letitým uživatelem naší knihovny. Vzpo-
menete si ještě na svou první návštěvu? Bylo to 
při vysokoškolském studiu?

Do Studijní a vědecké knihovny v Hrad-
ci Králové jsem začal chodit ještě na střední 
škole, v devadesátých letech. Byl jsem trochu 
divný teenager a docela mě bavila vážná hudba. 
Půjčoval jsem si monografie nebo knihy, díky 
kterým jsem byl schopen udělat přijímačky na 
humanitní obor vysoké školy, původně jsem se 
totiž vyučil na soustružníka, z nařízení. Chodil 
jsem tenkrát ještě do bývalé synagogy a bylo to 
roztomilé období. Hledání v šuplících s kartič-
kami a vypisování žádanek bylo docela vzrušu-
jící: cítil jsem se jako ve světě, kam tak trochu 
nepatřím, ale chtěl bych mu rozumět. 

Jakých služeb využíváte a jak jste s nimi spoko-
jen? Je něco, co vám v knihovně chybí nebo co 
byste chtěl změnit?

V knihovně jsem byl naposledy během po-
sledního květnového týdne: vrátit Škvoreckého 
Zbabělce, které jsem si půjčil ještě před karan-
ténou a chtěl jsem si je znovu přečíst během 
květnových dnů. Takže si častěji půjčuju belet-
rii. Ale pravidelně vyrážím do knihovny hlavně 
během léta kvůli přípravám na kurz, který vedu 
na univerzitě. Hradecká knihovna je krásná 
a nikdy se mi nestalo, že bych nějak nepochodil 
nebo se nesetkal s vyloženě vstřícnou pomocí. 
Nejsem žádný expert na knihovnictví, nejen 
proto mi opravdu nic nechybí a jsem spokojen. 
Velice.

Pro kulturní instituce je obtížné komunikovat 
s novináři, málokdy se jim podaří něčím je za-
ujmout, pokud se zrovna nejedná o velkou akci 
mezinárodního významu. Není to třeba i tím, že 
neumějí s médii správně komunikovat?

Myslím, že kulturní instituce by měly za-
ujmout hlavně svoje diváky, posluchače, ná-
vštěvníky, čtenáře, a umějí to. Média se dnes 
– bohužel – starají spíš o druhotnou osvětu. My-
slím, že divadla, knihovny a galerie své cílové 
skupiny dobře znají a umějí s nimi napřímo 
komunikovat velice účinně. S médii ale umějí 
komunikovat také velice dobře. Jen zdánlivě se 
může zdát, že to není tak účinné.

Je kultura odsouzena být v tisku popelkou? Čím 
může být třeba právě knihovna pro novináře 
zajímavá? 

Média dnes kultuře slouží nejčastěji jako 
propagace a kulturní instituce je vlastně vnímají 
hlavně z téhle perspektivy. A to už je jen zlo-
mek toho, co by v rámci kulturních témat třeba 
noviny dělat měly: nabízet svému publiku in-
terpretace toho, co kulturní instituce dělají, při-
nášet názory umělců, trochu provokovat nebo 
prostřednictvím diskuse ve svém mediálním 
prostoru nabízet řešení.

Je něco, co byste rád knihovníkům vzkázal, čím 
byste je v jejich práci povzbudil?

Knihovníci to dnes, myslím, mají podobně 
těžké jako novináři. Snad jim můžeme závidět, 
že jsou placeni nejčastěji z veřejných peněz, 
a tak tlak na schopnost „prodat“ svou práci není 
v jejich oboru takový jako v novinách. Čtení od-
souvá do pozadí klipovitost současného tekuté-
ho světa a pohodlnější audiovizuálně zpracova-
né informace nebo umění. Neduhy současného 
životního stylu vezmou za své, ale poslání kni-
hovníků přetrvá stejně jako paměť a moudrost, 
o kterou se ve svých sbírkách starají.

Kontakt na autorku: jaroslava.vydarena@svkhk.cz

Petr Rybář v ugandském deštném pralese  
(foto Hrůza)

NAŠE TÉMANAŠE TÉMA

mailto:jaroslava.vydarena@svkhk.cz
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půvabná i dramatická krajina prostoupená mírem 
a pokojem, mnohde lidmi nedotčená pustina, kde 
se člověk báječně duševně a fyzicky zrehabilituje. 
A po odborné stránce nabízí možnost poznávat 
přírodu, jaká kdysi byla i ve střední Evropě – na 
severu totiž poslední ledová doba skončila teprve 
před šesti tisíci lety…

Býváte dokumentaristou výprav – jakou techniku 
využíváte?

Rád fotografuji – a fotografií jsem začínal, 
ačkoliv to nebylo jednoduché. Ještě před pár 
lety byly do tisku potřeba diapozitivy minimálně 
6 x 6 cm, takže i do náročných terénů jsem nosil 
dva objemné přístroje Pentacon-Six na svitko-
vý film, v jednom aparátu barevnou inverzi, ve 
druhém černobílé negativy. Bylo to drahé, těžké 
a nepraktické… Naštěstí přišla možnost digitál-
ního záznamu, který mi otevřel cestu i k videím. 
Nesmím ovšem zapomenout ani na cestovní dení-
ky, o které se opírám při psaní. 

Jste držitelem řady ocenění, například Zlaté medai-
le Královéhradeckého kraje a ZOO Dvůr Králové, 
Ceny Hanzelky a Zikmunda, Ceny za přínos ekolo-
gické výchově. Prozradíte, za co jste je získal? 

Cenu Hanzelky a Zikmunda jsem z rukou 
Ing. Miroslava Zikmunda převzal za prezentaci 
o himálajském Ladakhu, ostatní jsou za dlouho-
dobou činnost a výsledky práce v oboru.

Ovlivnily vaši zálibu v cestování čtenářské zážitky? 
Četba ovlivnila mé cestování i profesní zamě-

ření. Byla mojí zálibou už v dětství, tím spíš, že 

jsem patřil do rodiny, která byla v 50. letech poli-
ticky perzekvována, což znamenalo žít v relativně 
uzavřené ulitě domácího prostředí. Nebyl jsem 
ani v Pionýru – neměl mi co nabídnout –, ale ob-
zory mi rozšiřovaly knížky z kuklenské knihovny. 
Místní pobočka byla vybavena především tehdy 
vydávanými tituly, třeba Daleko od Moskvy, Žil 
jsem na Čukotce, Na břehu Sevanu, Tajgou a po-
dobně. Ale koneckonců i ty přinášely informace 
o lidech a dalekých zemích. Knihy tenkrát půjčo-
vala paní Fifková s kolegyní a já tam jako kluk 
býval téměř denním hostem, protože jsem dokázal 
přečíst několik svazků za týden. Brzy mi knihov-
nice neměly co nabídnout, ale pak mě pustily do 
skladu, kde byly úplné poklady, třeba prvorepub-
liková vydání E. T. Setona. Úžasné knihy se skvě-
lými ilustracemi povzbuzovaly můj zájem o příro-
du. A tak vděčím kuklenské knihovně za víc, než 
by se na první pohled mohlo zdát. Politické pomě-
ry mi nedopřály klasické vzdělání – nešel jsem na 
gymnázium, ale vystudoval průmyslovku a potom 
přírodovědu. Četba mi však nahradila vzdělání 
v českém jazyce a natolik upevnila znalost ma-
teřštiny, že jsem nikdy neměl problémy s psaním 
článků či knih – naopak se stylizací a gramatikou 
textů dokážu pomáhat i jiným… 

Pamatujete si, kdy jste byl poprvé v knihovně? 
Ve třetí třídě jsem začal psát své první „kníž-

ky“, malé sešitky o několika stránkách, datlované 
na tátově psacím stroji – byly ovlivněny četbou 
Flose, Friče a dalších autorů dobrodružných knih. 
Z toho odhaduji, že inspiraci v knihovně jsem na-
šel ve druhé nebo ve třetí třídě. 

Knihovníky bude zajímat, zda jste ochoten před-
nášet i pro jejich knihovny. 

V rámci kraje mám s několika knihovnami 
trvalé kontakty, a pokud jde o Hradec Králové, 
pravidelně připravuji přednášky pro kuklenskou 
pobočku, občas pro Studijní a vědeckou knihov-
nu a zamluvili si mě na Novém Hradci. Mám po-
cit, že to odpovídá mým možnostem.

Kontakt na autorku: kukleny@knihovnahk.cz

Petr Rybář v namibijské poušti s jednou z nejvzácnějších 
rostlin světa welwitschií podivnou

S Petrem Voldánem kolem celého světa

Lada Kabelová

Mohli bychom začít krátkou vizitkou, kterou byste 
se představil čtenářům? 

Vizitky nebývají upovídané, což naopak já 
jako člověk celý život se živící mluvením doce-
la jsem. Takže stručně – jako rodák z Pardubic, 
který ale bydlel postupně i v No-
vém Městě nad Metují a Josefo-
vě a od malička jezdil k babičce 
do Zlíče u České Skalice, jsem 
po studiích novinařiny na žur-
nalistické fakultě UK zamířil do 
rozhlasu v Praze na Vinohradech. 
Ten byl mým kmenovým praco-
vištěm 26 let. 

A měl jsem možnost, kromě 
mapování dění u nás, působit 
i třikrát jako stálý rozhlasový za-
hraniční zpravodaj. Dohromady 
to bylo skoro jedenáct let života 
nejprve v Moskvě, poté v Lon-
dýně a pak opět v Rusku.

Po odchodu z rozhlasu jsem 
se rovnou i s rodinou přestěhoval do Bruselu, kde 
jsem dvanáct let pracoval jako asistent v Evrop-
ském parlamentu. Už tam jsem opět navázal spo-
lupráci s rozhlasem – se studii ČRo v Pardubicích 
a hned potom v Hradci Králové. A pořady tam 
připravuji dosud.

Jak se člověk může stát reportérem ČR a spolu-
pracovníkem ČT?

Nemohu dát obecný návod, jen popsat svoji 
cestu. Už na univerzitě mě okouzlil zvuk, protože 
jsem se na rozhlasové specializaci potkal napří-
klad s profesorem Vladimírem Kováříkem a byl 
jsem okamžitě „lapen“ pro rádio. A zvuk, to je 
rozhlasová reportáž a to byla i moje vášeň, která 
mi zůstala. Probouzet nebo podporovat v poslu-
chačích fantazii pomocí zvuků a slova, to je můj 
koníček a zároveň to byla i moje práce.

Co si přát víc? Chtělo to, a stále to pro mě platí 

(byť to mnohdy dnes v profesi chybí), pečlivou 
přípravu, nápady, ale i pokoru před řemeslem 
a posluchačem. A když mne oslovili z ČT Ostra-
va, abych tehdy jako nástupce legendárního Kar-
la Kyncla na postu zpravodaje v Londýně zkusil 
po něm zmapovat i v TV cestopisných fejetonech 
další regiony Británie, bylo těžké odolat. 

A tak vznikly série pořadů Po-
střehy odjinud ze Skotska a Irska, 
později i z Walesu a byl jsem 
opět „chycen“. To spojení roz-
hlasové zkratky, fejetonové řeči 
a zvídavé kamery zafungovalo 
a spolupracujeme dodnes.

Jaké země jste v posledních le-
tech profesně navštívil?

Otázkou je, co jsou poslední 
léta. Ale jen telegraficky by to 
šlo zodpovědět asi takto – ještě 
z Bruselu jsem si odskakoval se 
štábem ČT Ostrava do Finska, 
Walesu a do Korejské republiky, 
poté už z Prahy jsme zamířili na 

Maltu, do čínského Sečuánu, do Vietnamu a také 
do Gruzie. 

Ze všech těchto cest vznikla vždy série krátkých 
cestopisů z cyklu Postřehy odjinud, že. Co vás na 
tomto specifickém formátu baví a jak moc ovliv-
ňujete scénář?

Už jsem to trochu předeslal, čím mě televizní 
Postřehy zaujaly. Je to nezvykle krátká plocha na 
cestopisný pořad. Ukázat nějakou zajímavost či 
originalitu za pouhopouhých pět až šest minut, to 
chce přesně vědět, co říci a co představit obra-
zově. Je to o dost náročnější než mít k dispozici 
například na téma z domova pandy Sečuánu půl 
hodiny. Ale o to je to zajímavější, nějak se s tím 
poprat. Baví mě hledat málo známé originality 
nebo se na ty okoukané podívat jinak. Mohu pro-
zradit, že při pátrání mi hodně pomáhají i knihy.

A musím rád kvitovat, že náměty i scénáře, to je 

NAŠE TÉMANAŠE TÉMA
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v podstatě jen a jen moje autorská licence, ČT Ost-
rava nám dává naprosto volnou ruku. Pochopitelně 
vzájemně konzultujeme, jestli moje nápady jsou re-
alizovatelné i obrazově a jestli to všechno stihneme 
za poměrně krátký čas natočit. Kolegové z Ostravy 
už si zvykli i na moje „rekvizity“ k tématům nebo 
neobyčejné „objevy“. Třeba minipivovar nadšence 
z Čech ve výšce 3 300 metrů v Sečuánu, bílé olivy 
na Maltě nebo s hadem na talíři ve Vietnamu.

Zákulisí natáčení Postřehů odjinud je velmi oblí-
bené, o čemž svědčí i do posledního místa zaplněné 
půjčovny knihoven, ve kterých probíhají vaše be-
sedy. Budete v tom pokračovat, mohou se na vás 
moji kolegové obracet s případnou poptávkou?

Pořad ČT Ostrava si za 27 let diváci oprav-
du oblíbili a má neobvykle vysokou sledovanost. 
Mohu se i za kolegy a kamarády další autory po-
chlubit, že většinou figuruje kolem desáté příčky 
žebříčku sledovanosti všech pořadů ČT. A mě 
těší dvojnásob, že zrovna naše díly ze série o Gru-
zii postupně vytvářely absolutní rekordy sledova-
nosti Postřehů mezi všemi destinacemi. Nakonec 
jsme vyšplhali od 360 000 příznivců „čajového“ 
tématu na obdivuhodných 423 000 diváků u dílu 
o gruzínské vášni pro lanovky. A jsem rád, že 
i besedy lákají a rád na ně jezdím.

Nominovali jsme vás na regionální osobnost 
z oblasti publicistiky i z toho důvodu, že jste leti-
tým uživatelem naší knihovny. Vzpomenete si ješ-
tě na svou první návštěvu? A na svou úplně první 
návštěvu knihovny v životě?

Především moc děkuji za nominaci, pro mne – 
jako pro člověka, který se obloukem let vrací stá-
le častěji do rodného regionu i míst dětství – je to 
docela emotivní pocta.

Ale první cesta do knihovny? Tak to asi ne, pro-
tože knížky mě provázejí už od předškolních let. 
A myslím, že první jsem si půjčoval už na „základce“ 
v Josefově ze školní knihovny. To už jsem ale záro-
veň přelouskal nejednu knížku doma i u babičky ve 
Zlíči u České Skalice. Znali mě pak i v knihovně 
v Táboře v časech gymnazijních, rád jsem chodil 
do unikátního prostředí „univerzitky“, jak jsme 
říkali Státní knihovně v Klementinu, i do Městské 

knihovny v Praze a teď využívám služeb hlavně 
českoskalické knihovny a také knihovny v Náchodě. 

Ale s cestopisnými besedami jsem se dostal i do 
vědeckých knihoven v Hradci Králové a Liberci, 
v Plzni, rád jezdím i do Havlíčkova Brodu, Klad-
na nebo Červeného Kostelce. Prostředí, ochot-
né knihovnice i publikum už mám ale takřka za 
domácké právě v České Skalici a Náchodě. Jsem 
totiž navíc dost velký patriot s už letitými kořeny.

Anebo takové večerní čtení pro veřejnost na 
neobvyklých místech (Noc literatury), jako byl 
prostor za radničními hodinami, ve sklepení zám-
ku nebo v historickém vagonu v Náchodě, to byl 
pro mě také úžasný zážitek. 

Jakých služeb využíváte a jste s nimi spokojen? Je 
něco, co vám v knihovně chybí nebo byste chtěl 
změnit?

Musím se opakovat: prostředí, vynalézavé od-
bornice, schopné „vyštrachat“ kdekoli, co jen je 
možné, a objednat odkudkoli i jedinou existující 
knihu, to je moje jistota i zázemí jak pro besedy, 
televizní natáčení, tak i přípravu rozhlasových 
besed a seriálů – o památkách UNESCO v regio-
nu, o kavárnách východních Čech, o královských 
věnných městech nebo aktuálně o zámcích na 
Orlici. Internet je jedna věc, ale kniha je kniha 
a držet ji v ruce je pořád pro mě záliba a potěšení. 

Co chybí knihovnám a co by šlo změnit nebo 
zlepšit, to vědí ženy z knihoven lépe než já, a také 
se jim to daří. I když by asi rády dělaly i víc, ale 
to je už otázka financí atd. 

Vím, že jste schopný během krátkého časového 
úseku prostudovat hodně knih. Za měsíc vám ale 
vyjde vaše první knížka. Můžete nám ji představit?

Dlouho jsem si s myšlenkou na knihu po-
hrával, ale respekt byl silnější. Až mě oslovilo 
brněnské nakladatelství JOTA. Znám jejich kni-
hy, a když souhlasili s mojí představou, že když 
kniha, tak nejen zajímavý obsah (doufejme), ale 
i kniha samotná – grafika, papír, pocit z něčeho 

„příjemného v ruce“ –, rád jsem souhlasil. 
Takže do tisku má opravdu jít na konci červen-

ce1) můj první knižní počin. A kniha s názvem Na vl-
nách s Petrem Voldánem – Ušima, očima i srdcem 

1) Rozhovor s Petrem Voldánem probíhal na jaře 2020 (pozn. redakce).

kolem světa by mohla být venku někdy počátkem 
podzimu. Nebude to ale úplně klasický cestopis.

Napovím – bude to mimo jiné autem průsmy-
ky Hindúkuše, Moskvou s Marfušou i v Londý-
ně ke královně, pěšky podél kolejí s raketou na 
Bajkonuru, ale také ve Walesu s koněm a lodí na 
provaze, lanovkou za Buddhou či Dalím, vlakem 
jako topič, ale i za kočkami z Ermitáže, metrem 
na kafe v New Yorku nebo do lesa v Helsin-
kách, po fošně z ledoborce na ledoborec, vojen-
ským člunem za Bushem a Gorbačovem, setkání 
s Peckovou u brambor, s Tolstým a škodovkou 
i s tramvajákem Dostojevským...

Jak dlouhá byla cesta od první myšlenky na knihu 
až po finální podobu v nakladatelství?

Jak jsem předeslal: dlouhá, protože myšlenka 
na knihu se vynořovala dávno, spousta pozoru-
hodných setkání i zážitků si o ni říkalo, ale stále 
jsem nebyl přesvědčen, že do té ohromné konku-
rence vydávaných knih chci vstoupit. Když přišla 
nabídka z JOTY, tak utekl do odloženého termí-
nu tiskárny (kvůli omezením kolem COVID-19) 

zhruba rok a půl. Vlastně docela krátký čas, ale 
ono dost témat, včetně i jakési „zvukové“ stopy 
celou knihou, už nazrálo. 

Slyšela jsem, že ilustrace do vaší knihy vytvořil 
známý výtvarník, je to pravda?

Je a jsem rád – souvisí to s tím, že mám rád 
knížky i jako kulturní, pohodový „předmět“. 
A tak jsme se rozhodli nepoužít fotografie, ale 
oslovil jsem kamaráda, mladého slovenského 
malíře a grafika. A Luka Brase, výtvarník, kte-
rý si už vypracoval mezinárodní renomé, vás, 
myslím si, příjemně překvapí. Jeho grafiky jsou 
jakýmsi echem příběhů s prostorem pro fantazii 
čtenáře a titulní strana knihy také není zrovna 
obyčejná. Tak jsem zvědav, jak čtenáře, včetně 
knihoven, nakonec oslovíme.

Děkuji za rozhovor a přeji vám osobně vše dobré 
a vaší knize spoustu spokojených čtenářů.

Kontakt na autorku: knihovna.deti@ceskaskalice.cz

Dobré weby v soutěžích

Eva Semrádová

Soutěžení je důležitým nástrojem pro identifi-
kaci kvality a podporuje další rozvoj dané oblas-
ti. Dobré umístění v soutěži přináší prestiž mezi 
ostatními. Pro zájemce o nové podněty je pobíd-
kou k navázání kontaktů s vítězi. Rubriku Webo-
vé stránky knihoven píšeme s cílem upozorňovat 
na kvalitu a úspěchy, proto se opět vydáme za 
knihovnickými weby, které vstoupily do soutěží. 

V současnosti se každoročně koná několik 
knihovnických soutěží českých knihoven, organi-
zátorem či spoluorganizátorem řady z nich je SKIP 
(Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR). 
Vyhlašuje i soutěž Městská knihovna roku, ve 
které se pod záštitou Svazu měst a obcí ČR oce-
ňují knihovny v sídlech se statutem města. Vítězná 

knihovna by zejména měla mít dobře promyšle-
nou nabídku služeb, „ušitou na míru“ svému měs-
tu, a to musí platit pro služby poskytované uvnitř 
knihovny i ve virtuálním prostoru. Protože v tuto 
chvíli ještě pozice nejlepších patří vítězům z mi-
nulého roku, navštívíme web a další elektronické 
prostory Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově. 

A nakonec soutěžení specializované na weby. 
Soutěž Biblioweb, vyhlašovaná SKIPem pod 
záštitou Asociace krajů České republiky, měla 
v minulém roce 20. ročník a vítězem v kategorii 
specializovaných knihoven se stala Knihovna 
Jabok Praha. Tato knihovna získala zároveň 
i ocenění za nejlepší bezbariérový web – Blind 
Friendly Web.

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVENNAŠE TÉMA
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Zaměřuje se na výpůjční činnost, ale pořádá 
i řadu zajímavých literárních a vzdělávacích po-
řadů pro veřejnost, organizuje například virtuální 
univerzitu 3. věku, výuku angličtiny, trénink pa-
měti pro dospělé, integrační programy pro handi-
capované a rozvoz knih imobilním čtenářům. Pro 
děti to jsou vedle obvyklých akcí i mozkový jog-
ging, T-klub, Bookstart. V provozní době knihovny 
mohou fanoušci geocachingu hledat v prostorách 
knihovny kešku. Knihovna ve Vyškově je také 
pověřenou knihovnou pro knihovny svého regionu. 

Autorka článku Zdeňka Adlerová zve na další 
weby vyškovské knihovny

Klub přátel knihovny je spolek (dříve občan-
ské sdružení), který už má za sebou desetiletou his-
torii. Jeho vznik umožnil „dosáhnout“ na peníze 
z grantů pro neziskovky. Máme více než 100 čle-
nů, většinou ze starší generace. Pořádáme pravi-
delné Literární čaje, Literární toulky, Večery pod 
lampou a zájezdy na divadelní představení, která 
vznikla na základě nějaké knihy. Klub finančně 

podporuje další literární akce knihovny, např. Den 
pro dětskou knihu, projekt S námi přijde zákon – 
oslava 100. výročí vyhlášení prvního knihovního 
zákona, soutěže apod. Finanční prostředky Klub 
získává z členských příspěvků, grantů, dotací a od 
sponzorů. Z výše uvedeného vyplývá, že taková 
instituce může knihovně jen prospět. I díky Klubu 
míváme na besedách nadprůměrnou účast. Jen stá-
le přemýšlíme, jak oslovit i mladší generaci.

Trenérský web je přístupný široké veřejnosti 
a kdokoli z něj může čerpat či na něj odkazovat. 
Cvičení se nedoplňují pravidelně, ale k trénování 
přispějí aktuální odkazy na záložce Hry na inter-
netu. Užitečný také může být seznam doporučené 
literatury. Web vede autorka tohoto článku, kte-
rá mimo jiné nabízí přednášky a semináře pro 
knihovny, které je možné si u ní objednat.

Knihovna Karla Dvořáčka 
proti viru, na webu i v budově

Zdeňka Adlerová

Vyškovská knihovna byla uzavřena od 
12. března do 27. dubna 2020. Čtyři podlaží zela 
prázdnotou a veškerý knihovní život se přesunul 
do online světa. Už 25. března jsme se „sešli“ na 
SKYPE k prvním Hrátkám s pamětí. Následova-
lo pak dalších šest lekcí, ve kterých jsme nejen 
trénovali koncentraci a verbální logiku, ale také 
jsme si „jen tak obyčejně“ povídali. Potěšilo 
nás, že mnohé seniorky zůstaly spolu ve spojení 
i mimo kurzy. Pro ty, kteří se nemohli/nechtěli 
zcela přesunout do virtuálního světa, jsme uveřej-
ňovali cvičení zdarma na internetových strán-
kách vyškovské trenérky paměti. 

Začátkem dubna jsme oprášili náš youtube 
kanál a zapojili se do projektu Čtením proti nudě. 
V pondělí 11. května jsme se měli v rámci akce 
Literární čaj, kterou pravidelně pořádá Klub přá-
tel Knihovny Karla Dvořáčka, sejít s českou 
spisovatelkou, žijící v Austrálii, Sabinou Zelenou. 
Nechtěli jsme se však kvůli koronaviru jen tak 
vzdát, a uspořádali jsme proto historicky první 
literární stream. Jeho úspěch nám dodal odvahu 
k pokračování. Dnes už máme za sebou besedu 
s bloggerkou Martou Kučíkovou a spisovatelkou 
Annou Strnadovou a náš „streamový kalendář“ je 
plný i na další měsíce. 

Roušky a bezpečnostní štíty se objevily ve 
společnosti knih také na našem instagramu. Nej-
více se však naše pozornost soustředila na face-
bookový profil. Několikrát denně jsme zde uve-
řejňovali informace o dostupných „onlajnových“ 
aktivitách. Zejména jsme upozorňovali na projekt 
Moravské zemské knihovny Knihovny proti viru. 
Ale také na jiných místech internetu jsme nachá-
zeli zdroje čtení, vzdělávání, zábavy i pomoci ve 
zvládání pandemie.

V den, kdy píšu tento článek, jsme už zcela 

odložili roušky a život, i ten knihovní, se pomalu 
vrací do normálu. Půjčovna se začíná plnit čte-
náři a máme za sebou první „živou“ lekci Hrátek 
s pamětí. Čeká nás Letní škola kreativity s muzi-
koterapií, arteterapií či s kurzem ruského jazyka 
a děti se mohou těšit na Neobyčejné prázdniny 
v knihovně. Život „na síti“ nás po několik měsí-
ců spojoval a mnohé naučil novým dovednostem. 
Přesto jsme všichni – čtenáři i knihovníci – rádi, 
že se opět můžeme potkávat v naší krásné knihov-
ně.

Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově sídlí 
společně se základní uměleckou školou ve zre-
konstruovaném a moderně vybaveném bezbarié-
rovém objektu původní obecné školy. Návštěvní-
ci oceňují příjemné a klidné prostředí. 

V atriu budovy se nachází studna ze 14. století 
a ve zdivu jsou fragmenty již neexistující Brněn-
ské brány. V tomto zajímavém prostoru funguje 
Literární kavárna (i když zatím jen se samoob-
služným automatem). 

Knihovna se účastnila soutěže Městská 
knihovna roku 2019 a získala Zvláštní ocenění 
SKIP ČR za vynikající vzdělávací aktivity a pod-
poru čtenářství.

Pozvánka do knihovny a web 
www.kkdvyskov.cz

Studna ze 14. století

Interiér knihovny

Klub přátel Knihovny Karla Dvořáčka 
ve Vyškově https://www.klubpratelkkd.cz/

Web pro trénování paměti 
https://www.treninkpameti.com/mozkovna/

WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

http://www.kkdvyskov.cz
https://www.klubpratelkkd.cz/
https://www.treninkpameti.com/mozkovna/
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navštěvují knihovnu také uživatelé z řad studentů 
dalších škol nebo odborné veřejnosti, zejména 
pracovníci v pomáhajících profesích nebo v ne-
ziskovém sektoru.

K rozhovoru jsem vás vyzvala kvůli webu vaší 
knihovny a vítězství v soutěži Biblioweb. Zkusili 
jste si předem „spočítat“, jakou máte šanci? Sle-
dovali jste weby jiných knihoven?

Do soutěže Biblioweb jsme se přihlásili po-
prvé a samozřejmě jsme do soutěže šli s tím, že 
uděláme maximum pro co nejlepší výsledek. Při-
znám se však, že mě vůbec nenapadlo, že bychom 
mohli zvítězit. Spíše jsme si říkali, že se díky sou-
těži dozvíme, jak na tom jsme (hlavně v oblasti 
bezbariérovosti webu), a budeme moci zjistit, co 
děláme dobře a co je potřeba změnit.

Weby dalších knihoven jsme se inspirovali 
hodně, ale nikoliv v souvislosti se soutěží, nýbrž 
v době zhruba 2 roky předtím, kdy jsme nový 
web začali připravovat. Takže pokud bychom 
hovořili o „taktice“, týkala se spíše toho, jak vy-
tvořit webové stránky přístupné pro uživatele se 
specifickými potřebami, na kterých se uživatelé 
snadno zorientují a najdou všechny potřebné in-
formace. Webové stránky Knihovny Jabok jsou 
upraveným klonem webu školy. Stránky jsou 
provozovány v redakčním systému Drupal, což 
je software s otevřeným zdrojovým kódem, kte-
rý někomu může připadat příliš komplexní, jeho 
výhodou však je velká variabilita různých nasta-
vení a modulů. Vzhledem k omezeným finanč-
ním i časovým zdrojům jsme si nemohli dovolit 
žádné vizuální „parádičky“ nebo programování 
na míru, použili jsme proto pro vzhled a funkce 
webu volně dostupnou hotovou šablonu Drupalu 
(pouze s drobnými úpravami, které zvládne kdo-
koli se základní znalostí HTML a CSS) a běžně 
dostupné doplňkové moduly. Pomocí těchto ná-
strojů se podařilo vytvořit web, který sice asi ni-
koho neomráčí svým vzhledem, ale uživatelé na 
něm snadno najdou to, co potřebují. Díky tomu, 
že obsah je strukturovaný (např. pro různý typ 
obsahu využíváme různé typy stránek, které mají 
definovaná pole pro konkrétní typy údajů) a že 

využíváme na webu prvky klasifikace, je pomocí 
odkazů možné se snadno dostat k souvisejícím 
informacím (podobně jako např. při kliknutí na 
klíčová slova nebo jména autorů v knihovním 
katalogu). Snažili jsme se také přemýšlet, co by 
asi uživatelé mohli potřebovat, takže jsme pro 
ně vytvořili třeba návody ke knihovním službám, 
rady, jak vyhledávat informace nebo jak praco-
vat s citacemi, výuková videa, seznamy užiteč-
ných odkazů, interaktivní seznamy doporučené 
literatury propojené s katalogem aj. Z hlediska 

„obsluhy“ stránek je důležité, že vkládání obsahu 
i některá nastavení webu zvládneme sami, což je 
pro provoz knihovny velmi výhodné. Praktické 
je také to, že jednou vložené informace je možné 
zobrazit různými způsoby na více místech webu, 
třeba pomocí takzvaných pohledů (příkladem je 
nejnovější fotogalerie, která se zobrazuje nejen 
v seznamu fotogalerií, ale také na titulní stránce 
webu), nebo že se o informace nemusíme po vlo-
žení dále starat, protože po datu exspirace konání 
akce apod. se automaticky přesunou do archivu. 
Náš web by se možná dal stručně popsat slovy 

„za málo peněz hodně muziky“. 

Abych se ale vrátila k přípravě na soutěž: ta 
spočívala hlavně v tom, že jsme webové stránky 
procházeli a kontrolovali překlepy, odkazy, sro-
zumitelnost formulací apod. S odstupem cca roku 
od zahájení provozu webu to byla docela užitečná 
revize, ke které bychom se jinak asi hned tak ne-
dostali. Musím bohužel přiznat, že jsme překlepů 
nebo nikam nevedoucích odkazů našli o dost víc, 

Literární stream se odehrává na platformě 
www.streamyard.com. Je to velmi jednoduchá 
online aplikace – zvládla jsem to, dokáže to kaž-
dý! Pokud by někdo chtěl poradit se základním 
používáním, které k pořízení streamu stačí, může 
mi napsat. Naše videa se dají zhlédnout pouze na 
facebookovém profilu vyškovské knihovny, ale 
StreamYard zřejmě umožňuje i jiné „kanály“.

Kontakt na autorku: adlerova@kkdvyskov.cz 

WEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVENWEBOVÉ STRÁNKY KNIHOVEN

Facebook vyškovské knihovny 
https://www.facebook.com/KnihovnaVyskov/

Eva Cerniňáková, 
otázky připravila Eva Semrádová

Paní Cerniňáková, vaším pracovištěm je školní 
knihovna zřizovaná Jabokem – Vyšší odbornou 
školou sociálně pedagogickou a teologickou. Mů-
žete v úvodu stručně přiblížit hlavní úkoly a akti-
vity vaší knihovny? 

Knihovna Jabok asi není tím, co si obvykle 
představíte pod pojmem školní knihovna. Její 
služby mají spíše charakter menší vysokoškol-
ské knihovny, protože na Jaboku od samotného 
vzniku probíhala výuka spíše formou, kterou 
známe z vysokých škol, a později zde byl také 
spolu s Evangelickou teologickou fakultou UK 

akreditován studijní obor Pastorační a sociální 
práce. Jak napovídá název školy, knihovní fond 
je zaměřen na pedagogiku, sociální práci, psycho-
logii, teologii a etiku a související obory. Kromě 
standardního půjčování knih a dalších studijních 
materiálů nabízíme třeba také přístup k elektro-
nickým zdrojům, poskytujeme informační pod-
poru studentům i pedagogům Jaboku, podílíme se 
na informačním vzdělávání jak pomocí informač-
ních materiálů, videí a e-learningových kurzů, tak 
přímo při výuce. Prostor knihovny se snažíme 
využít pro různé neformální akce jako výstavy, 
různé charitativní sbírky apod. Knihovna Jabok 
je veřejnou knihovnou. I když převážnou část je-
jích uživatelů tvoří studenti a pedagogové Jaboku, 

O webu (nejen) Knihovny Jabok

První literární stream 
https://www.facebook.com/KnihovnaVyskov/
videos/264022528318650/

Knihovna

http://www.streamyard.com/
mailto:adlerova@kkdvyskov.cz
https://www.facebook.com/KnihovnaVyskov/
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než jsme čekali. Řekla bych, že právě tohle byl 
největší přínos naší účasti v soutěži Biblioweb. 
A přineslo vám vítězství v soutěži nějaké podněty 
pro další rozvoj webu?

Po soutěži jsme na základě hodnocení bezbari-
érovosti webu upravili dvě drobnosti pro zlepšení 
přístupnosti webu pro uživatele se specifickými 
potřebami. Samotné vítězství v soutěži pro nás 
bylo velkým překvapením a zároveň určitým 
ujištěním, že můžeme pokračovat v započatém 
směru. Od doby soutěže přibyly na web hlavně 
výukové materiály, videonávody a přednášky, 
snažíme se také pružně doplňovat informace, na 
které se čtenáři ptají, které potřebují. Tím si vlast-
ně sami zjednodušujeme práci, protože při řeše-
ní různých situací pak občas stačí prostě poslat 
čtenářům příslušný odkaz na web. V současné 
době se mění vizuální styl školy, proto příští rok 
budeme měnit vzhled webu. Představy grafiků se 
bohužel ne vždy potkávají s požadavky na pří-
stupnost, takže uvidíme, jak to zvládneme.

Velké procento menších knihoven využívá pro bu-
dování webu šablony. Ale často slyšíme: je to fi-
nančně výhodné, ale šablona omezuje, weby jsou 
pak jeden jako druhý. Jaký je váš názor?

Asi se na to dá dívat z různých úhlů pohledu. 
Kromě financí může roli hrát také dostupnost 
tohoto řešení. Protože web dnes úzce souvisí se 
službami knihovny a také s knihovním katalogem, 
je přemýšlení nad novým webem a jeho struktu-
rou mnohdy docela užitečný proces, při kterém 
je možné zamyslet se nad poskytovanými služ-
bami, zavedenými postupy atd. Tento proces je 
však také poměrně náročný a ne každá knihovna 
na něj má kapacitu (obzvláště pokud jde o malé 
knihovny). V takovém případě je využití webové 
šablony určitě lepší než mít někde na obecním 
webu informaci o provozní době s knihovním 
řádem ke stažení a být odkázaný na to, až si pra-
covník obecního úřadu najde čas na zveřejnění 
pozvánky na akci. 

Navíc podobnost knihovních webů nemusí být 
vždy nutně na škodu. I když sama dávám přednost 
větší variabilitě, jsem přesvědčena, že některým 

uživatelům mohou stránky s podobným vzhle-
dem a strukturou pomoci rychleji se zorientovat 
ve službách knihoven, obzvláště pokud by šlo 
třeba o knihovny v jednom regionálním systému. 

Jako určitý problém vnímám, že weby, které 
používají šablonu, jsou hodně statické; pokud se 
nemýlím, většina informací se na web vkládá jako 
nestrukturovaný dokument (na rozdíl od struktu-
rovaných informací, které lze využívat k různým 
formám zobrazení, nastavit pro ně automatizo-
vané akce atd.). Výsledkem jsou pak často třeba 
webové stránky s neaktuálními akcemi. Navíc 
jsem si všimla, že některé informace jsou na tyto 
weby vkládány jako text ve formě obrázku, což je 
na škodu s ohledem na responzivní design webu 
a třeba pro nevidomé uživatele to znamená, že se 
k těmto informacím vůbec nedostanou. Nedoká-
žu však posoudit, zda je to způsobeno šablonou, 
nebo těmi, kdo informace na web vkládají. 

Web vaší knihovny je ceněn za bezbariérovost. Na 
co by se nemělo v souvislosti s přístupností webu 
pro uživatele se specifickými potřebami zapomí-
nat? 

Mnozí si myslí, že přístupnost se týká jen 
malé části uživatelů a že závisí hlavně na technic-
kých a programátorských aspektech webu. Obojí 
je pravda jen zčásti. 
• Stránky, které jsou přístupné pro uživatele se 

specifickými potřebami, jsou většinou lépe 
použitelné i pro běžné uživatele, a dokonce 
pro webové vyhledávače. Přístupnost přitom 
tvoří (nebo zhoršují) nejen tvůrci webu, ale 1) https://poslepu.cz/prakticke-postrehy-z-testovani-pristupnosti-webu-v-soutezi-biblioweb/

Pozvánka k návštěvě webové 
stránky Knihovny Jabok Praha 
https://knihovna.jabok.cz/cs

také ti, kdo informace na web vkládají.
• Významnou složkou přístupnosti je srozumi-

telnost, ke které patří prezentace informací ja-
zykem srozumitelným uživateli, a ne „knihov-
ničtinou“. 

• Dále je to správné strukturování stránky  
pomocí nadpisů nebo texty odkazů, které jsou 
informativní i bez okolního kontextu. Je také 
třeba zajistit, aby se uživatelé k důležitým 
informacím dostali i bez kliknutí na spousty 
odkazů. Aby byly stránky přístupné, musí být 
ovladatelné pouze z klávesnice, bez použití 
myši. 

• Všechny grafické prvky, které nesou nějaké 
sdělení, musí mít textovou alternativu, jinak 
jsou pro některé uživatele nebo webové vyhle-
dávače neviditelné (už jsem to zmínila v sou-
vislosti s webovými šablonami), což platí i pro 
dokumenty ke stažení, které na web vkládáme. 
Důležitý je i dostatečný kontrast textu a poza-
dí, na který se bohužel velmi často zapomíná. 
Základem je asi to, mít uživatele se specific-
kými potřebami neustále na paměti (což se 
ostatně týká nejen webu). 

• Zájemcům o téma přístupnosti doporučuji 
článek Radka Pavlíčka Praktické postřehy 
z testování přístupnosti webů v soutěži Bib-
lioweb.1)

Vaše knihovna myslím nemá „firemní“ face-
bookovou stránku. Souvisí to se specifiky vašich 
uživatelů, nebo prostě nemáte sociální sítě v ob-
libě?

Souvisí to spíše s našimi možnostmi. Jsme si 
vědomi toho, že nejen Facebook, ale i další soci-
ální sítě jsou důležité pro komunikaci dnešních 
uživatelů a jsou často vstupním bodem k dalším 
informacím na webu knihovny. Zřízení účtů na 
sociálních sítích jsme opakovaně zvažovali. Aby 
však tyto účty fungovaly, musí se o ně někdo ne-
ustále starat a aktivně komunikovat. Vzhledem 
k personálnímu obsazení knihovny (aktuálně 
2,1 úvazku) na to nemáme kapacity. Není to však 
tak, že bychom na sociální sítě zcela rezignovali, 
využíváme totiž účty Jaboku. Má to i své výho-
dy: můžeme tak oslovit nejen uživatele knihovny 
z řad studentů, pedagogů nebo absolventů Jaboku, 
ale i další skupiny, které k běžným uživatelům 
knihovny nepatří. 

Děkuji za rozhovor a vaše zajímavé postřehy 
ke zlepšování webů.

Kontakt na autorku: cernin@jabok.cz

Vernisáž

https://poslepu.cz/prakticke-postrehy-z-testovani-pristupnosti-webu-v-soutezi-biblioweb/
https://knihovna.jabok.cz/cs
mailto:cernin@jabok.cz
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nemůže znamenat nic jiného, než že ze zdánlivě 
apolitických institucí se postupně stávají silní ak-
téři veřejného a občanského života.

Mapa sociálních inovací
Z tohoto důvodu byl v rámci projektu Sociál-

ní inovace v knihovnách, financovaného Minis-
terstvem práce a sociálních věcí ČR, na Katedře 
informačních studií a knihovnictví Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity vyvinut nástroj 
Co dokáže knihovna? ‒ mapa sociálních inova-
cí v knihovnách. Tento jednoduchý nástroj, který 
naleznete na adrese codokaze.knihovna.cz, má 
především dvě funkce.

Tou první je inspirace knihoven mezi sebou 
v aktivitách, službách a projektech se sociálně 
inovativním a komunitním přesahem. Knihovny 
mezi sebou již dnes tradičně sdílejí dobrou praxi, 
a to na základě osobních setkání na konferencích, 
článků z knihovnických periodik nebo prostou 
návštěvou zaměstnanců mezi sebou. Web Co do-
káže knihovna? rozhodně nemá tuto běžnou praxi 
nahradit, má být jejím doplňkem a nabízet do ur-
čité míry kurátorovaný kanál nabízející ke sdílení 
specifické služby a projekty. Současně jsme při 
vývoji počítali i s tím, že knihovnické konference 
a další události pravidelně navštěvuje poměrně 
úzká výseč knihovnické komunity a ke knihov-
nám z menších obcí nebo jednoduše těm, které si 
tyto akce z provozních důvodů nemohou dovolit 
navštěvovat, se aktuální informace o komunit-
ních službách a aktivitách ostatních nedostanou.

Vedle primárního účelu inspirovat je portál 

i argumentem a nástrojem pro advokacii kniho-
ven. Projekty, aktivity a služby knihoven, které 
jsou na portálu prezentovány, reprezentují tu část 
knihovnické činnosti, která nespočívá v jejich 
tradičních službách (půjčování knih a dalších 
dokumentů, zprostředkovávání přístupu k inter-
netu atd.). Vybrané projekty naopak ilustrují, že 
i v českém kontextu jsou knihovny progresivní 
instituce, reflektující dobu a problémy a potřeby 
svých uživatelů, a je jich stále víc. Na webu tak 
lze najít škálu projektů řešících bezbariérovost, 
lokální komunitní život, udržitelnost, podporu 
občanské společnosti a další.

Jak to funguje?
Pokud se chcete inspirovat, není nic jednoduš-

šího než zamířit na adresu codokaze.knihovna.
cz a prozkoumat, co se zde nachází. Jednotlivé 
projekty se dají filtrovat podle klíčových slov 
(tagů), reprezentujících témata, která řeší, nebo 
podle demografie cílových skupin. Každý projekt 
je krátce popsán tak, aby bylo jasné, jak vypa-
dá a co řeší, a pokud vás zaujme, naleznete zde 
i kontaktní informace pro případné navázání spo-
lupráce a sdílení dobré praxe.

Vedle inspirace se můžete sami i aktivně za-
pojit. Jestli vaše knihovna obstarává, spoluorga-
nizuje nebo jinak zařizuje službu, aktivitu nebo 
událost, která řeší nějaký sociální problém nebo 
přispívá k rozvoji komunity, vyplňte jednoduchý 
online formulář v pravém horním rohu stránky. 
Administrátoři se vám ozvou a zanedlouho může-
te být dalším zdrojem inspirace pro ostatní.

A v neposlední řadě, 
když se vás kdokoliv ze-
ptá, co že dnes ty knihovny 
krom půjčování knih dě-
lají, ukažte mu Co dokáže 
knihovna?. Každý z nás tak 
může ukázat, že knihovny 
tu stále jsou a jsou moder-
ními institucemi, reflektu-
jícími potřeby společnosti, 
v níž působí.

Kontakt na autora: rnovotny@phil.muni.cz

Roman Novotný

Veřejné knihovny v České republice se již před 
nějakým časem vydaly cestou směrem k roli, s níž 
si je veřejnost běžně nespojuje. Koncepce rozvo-
je knihoven v České republice na léta 2017‒2020 
uvádí: „Rozvoj a rozšíření chápání základních 
funkcí knihoven je dnes činí otevřenými vzdělá-
vacími, kulturními, komunitními a kreativními 
centry v každém prostředí, kde působí.“1) Nezna-
mená to, že by se knihovny vzdávaly své tradiční 
role: nadále zpřístupňují tištěné dokumenty a dal-
ší informace, s postupujícím rozvojem internetu 
a rozmachem informační společnosti ale začínají 
plnit i jinou úlohu, reprezentovanou službami se 
sociálně inovativním a komunitním charakterem. 
A to i navzdory faktu, že tyto služby a aktivi-
ty veřejnost jako doménu 
knihoven prozatím nevní-
má.2) Když se podíváme na 
knihovny v očích veřejnosti, 
stále pro ni zosobňují spí-
še rigidní instituce, kterým 
s nástupem internetu, soci-
álních sítí a dalších online 
služeb jaksi „ujíždí vlak“. 
Jako by tato jejich tradiční 
role již nebyla pro 21. století 
dostačující.

Jestli se na knihovny budeme dívat tímto způ-
sobem, tj. jako na půjčovny knih, je možné, že 
se nám tento stereotypní pohled potvrdí. Nicmé-
ně máme za to, že knihovny nejsou „jen“ tímto 
a Koncepce se v tomto rozhodně nemýlí. Už 
nějaký čas se v kontextu českého knihovnictví 
setkáváme s pojmem komunitní knihovny, kdy 
knihovny v rámci své činnosti přispívají k roz-
voji komunity ve svých lokalitách, zabývají se 
vzděláváním3) a samy uvažují nad tím, jakými 
cestami se vydat, aby dostatečně reflektovaly 
proměňující se svět, v němž se nacházejí a půso-
bí v něm.4) Navíc, pokud se podíváme na to, jak 
má vypadat nová Koncepce rozvoje knihoven 
v České republice na léta 2021‒2027, vidíme, že 
hned první priorita nese název Knihovny jako pi-
líře demokracie a přirozená centra komunit.5) To 

Co dokáže knihovna? Nové role 
veřejných knihoven pro 21. století

1) Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020. 1. Praha: Národní knihovna České republiky – 
Knihovnický institut, 2017, s. 5. ISBN 978-80-7050-690-5. 

2) Tamtéž.
3) KOVÁŘOVÁ, Pavla; KRČÁL, Martin. Budoucnost knihoven. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy 

[online]. 2019, 33(5) [cit. 2020-07-29]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/budoucnost-k-
nihoven

4) BUCHTOVÁ, Barbora. Knihovny potřebují řešit to, co je trápí, aby mohly dobře fungovat pro své uživatele. Duha: 
Informace o knihách a knihovnách z Moravy [online]. 2019, 33(5) [cit. 2020-07-29]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: 
http://duha.mzk.cz/clanky/knihovny-potrebuji-resit-co-je-trapi-abymohly-dobre-fungovat-pro-sve-uzivatele

5) Richter, Vít. Příprava nové Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2021–2027. Seminář pracovníků profesionál-
ních knihoven Zlínského kraje [online]. 2020. Dostupné z: https://www.kfbz.cz/sites/default/files/souboryredakce/
koncepce_2021_2027_zlin_06_2020_siroke.
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Tereza Otčenášková

Tam, kde dříve stačilo ťuknout na kolegyni 
či kolegu a na chvíli se sejít s papírem a tužkou 
u jednoho stolu, nyní mnohdy hledáme cesty vir-
tuální. Stejně tak u pořádání akcí pro odbornou 
či laickou veřejnost je nutné scházet se online. 
Důvody jsou různé. Eliminace času strávené-
ho přesunem na místo jednání, vzdálenost mezi 
účastníky schůzky nebo snaha snížit riziko náka-
zy covidem-19 či jiným virem, která je v posled-
ních měsících více než aktuální. Opatření spojená 
s covidem-19 se výrazně dotkla i knihoven. Ru-
šily se kurzy, přednášky, workshopy a další akce. 
V řadě případů byla a někde stále je preference 
práce z domova. Tyto aspekty vedly k nárůs-
tu využívání technologií pro online komunikaci 
a spolupráci. Některé z nich budou představeny 
v tomto článku s cílem přiblížit jejich vybrané 
vlastnosti a vhodnost pro využití k určitým úče-
lům. Zmíněny budou i jejich výhody a úskalí spo-
jená s jejich používáním. 

Tyto nástroje bohužel mnohdy nabízejí pouze 
verze v anglickém jazyce. Angličtina sice pene-
truje do různých oblastí, což nicméně nezname-
ná, že ji všichni musí nutně ovládat. Někdo by 
mohl namítat, že se jedná o „pár“ příkazů, které 
se přece naučí každý. Na druhé straně není žá-
doucí, aby byl méně zkušený uživatel vystaven 
tomu, že se musí potýkat s překladem úkonů 
v rámci uživatelsky nepřívětivého a neintuitivní-
ho prostředí. Další bariérou v použití vybraných 
i níže zmíněných nástrojů může být cena. Řada 
z nich je dostupná zdarma, což může být vykou-
peno obsahem reklam, omezenou platností licen-
ce nebo agresivním nabízením přispění na provoz 

nástroje či snahou přimět uživatele přejít na vyšší, 
placenou verzi.  

S ohledem na nemalou rozmanitost a širokou 
nabídku nástrojů není v možnostech tohoto člán-
ku představit všechny dostupné nástroje. Vybrá-
ny jsou ty, které odpovídají potřebám knihovnic 
a knihovníků i s ohledem na uvedené faktory 
a omezení.

Primárně budou popsány dva nástroje, a to 
Microsoft Teams a Skype. Jejich využití může 
být mírně odlišné. Oba je možné použít na osob-
ní schůzky i na akce většího rozsahu. Nicméně 
Microsoft Teams pojme až 250 účastníků, kdežto 
limit Skypu je 50. V rámci prostředí Microsoft 
Teams tedy není výrazným problémem i více 
účastníků. Jen je při větším množství účastní-
ků obtížnější zvládat jejich participaci a „ukáz-
něnost“. Je nutné dát si pozor na zapnuté video 
a zapnutý mikrofon. U obou nástrojů je možné 
mikrofon ztlumit a kameru vypnout. S tím souvi-
sí i ukázněnost uživatelů, která je u videohovorů 
a konferencí obzvláště důležitá. Jak je obecně 
známo, není vhodné skákat si do řeči nebo rušit 
aktivitu puštěným rádiem či zvonícím telefonem. 
V rámci Microsoft Teams je možné účastníky 
z role organizátora schůzky ztlumit. Dílčí řeše-
ní pro lepší administraci větších hovorů nabízí 
Microsoft Teams s možností tzv. zvednuté ruky. 
Je tak snazší spravovat přihlášené do diskuse. 
Tyto funkce jsou přínosné obzvláště v situaci, kdy 
se na akci vyskytuje větší počet účastníků. Při vy-
užití Skypu i Microsoft Teams je možné iniciovat 
schůzku ad hoc, tedy využít možnost „sejít se 
hned“, v případě Skypu i bez nutnosti přihlášení 
nebo stažení samotného programu. Oba nástroje 
je možné použít jak v desktopové verzi, tak ve 

Nucený přesun do online světa 
aneb Jak v něm přežít pomocí 

dostupných nástrojů

verzi mobilní. Jsou tedy kompatibilní s různými 
typy zařízení i operačních systémů.

U obou nástrojů jsou k dispozici jisté vychy-
távky, spojené například s rozostřením pozadí, 
kdy se opačné straně mírně rozmažou obrazy ve 
vaší kanceláři nebo obývacím pokoji, odkud se 
připojujete. Oba tyto nástroje umožňují přidat 
i vlastní pozadí. Můžete tedy působit, jako že jste 
na pláži, před budovou vaší instituce nebo v li-
bovolné zajímavé destinaci. Je otázkou, do jaké 
míry tato nastavení spíše ruší hovor, než přináše-
jí přidanou hodnotu a budují dobrou image vaší 
knihovny.

Sdílení obrazovky, nahrání/poslání souborů 
nebo chat jsou samozřejmostí. Je tedy možné pří-
mo v průběhu hovoru sdílet podrobné informace 
k diskutované problematice. Sdílení obrazovky 
dále zprostředkuje možnost snadno a rychle uká-
zat ostatním účastníkům soubory, které má daný 
uživatel ve svém zařízení. Může se jednat o foto-
grafie, tabulky v excelu či jakékoliv jiné materi-
ály. Dotyčný prezentující má tedy možnost 
z pohodlí svého zařízení, které zná a ve kte-
rém se orientuje, snadno a rychle představit 
výstupy své práce či jiné materiály. V kon-
verzacích je navíc možné zmiňovat určité 
uživatele tak, aby bylo jasné, kdo je v rámci 
diskuse/chatu/konverzace přiřazen k nějaké-
mu úkolu nebo kdo je pochválen, pokárán, 
resp. o kom se hovoří.

Pro dlouhodobější a opakované akce na-
příklad v rámci pracovních skupin je vhod-
nější Microsoft Teams, kde je možné k díl-
čím pracovním skupinám vytvořit uzavřenou 
složku se soubory nebo tematickými konver-
zacemi (tzv. vlákny) chatu. Konverzace tak 
zůstane přímo napojená na danou skupinu 
a stejně tak soubory, které tam mohou na-
hrávat všichni, kteří jsou do skupiny přidaní. 
Zůstanou tedy dostupné jen těm, kteří jsou 
součástí dané skupiny, čímž je zaručena bez-
pečnost jejich sdílení. 

Je důležité zmínit ještě jednu záležitost, 
a to hodnocení kvality hovoru. Většina ná-
strojů tuto funkcionalitu umožňuje. I tak 

nelze spoléhat na to, že když vyjádříme nespoko-
jenost, do příštího online setkání se služby zlepší. 
Někdy jsou to spíše „výkřiky do tmy“ a stává se, 
že ani po několika letech nejsou nedostatky od-
straněny. Téměř všechny nástroje mají dostupnou 
podporu, která bývá převážně online, tedy v ofi-
ciálních návodech, ale i na různých fórech.

Z hlediska finančních nároků je vhodné zmínit, 
že Skype poskytuje své služby zdarma. Microsoft 
Teams bývá zpoplatněný, a to v rámci Portálu 
365, který představuje komplexní řešení pro orga-
nizace. Aktuálně nicméně Microsoft nabízí verzi 
Microsoft Teams. Až tato nabídka skončí, může 
vaše knihovna zažádat o zvýhodněné ceny řešení 
od Microsoftu, které je zaměřeno na neziskové 
organizace.

Následující tabulka shrnuje vlastnosti diskuto-
vaných nástrojů. Hodnocení je pochopitelně zatí-
ženo jistou mírou subjektivity autorky, nicméně 
cílem bylo poskytnout srozumitelnější srovnání.

* Nicméně zpravidla zpoplatněno dle typu licence

NOVÉ TRENDY NOVÉ TRENDY

Kritérium Microsoft Teams Skype

Cena prozatím zdarma* zdarma

Desktopová aplikace 
(Windows, macOS i Linux)

ano ano

Mobilní verze 
(Android i iOS)

ano ano

Kvalita a stabilita hovorů vysoká střední

Ztlumení mikrofonu ano ano

Vypnutí kamery ano ano

Ovládací prvky 
organizátora

ano ne

Chat/konverzace během 
hovoru

ano ano

Sdílení obrazovky ano ano

Podpora a nápověda
komplexní 
a srozumitelná

poměrně 
stručná

Maximální počet účastníků 250 50

Možnost přizvání hostů ano ano

Bezpečnost

vysoká 
(nutná 
identifikace 
účastníka)

střední
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Celkově mají online nástroje nemálo ne-
výhod a řada uživatelů bohužel čelí při jejich 
používání nepřetržitě či nárazově různým pro-
blémům. Mezi ně lze v první řadě zařadit pro-
blémy s připojením k internetu. To může být 
pomalé, nestabilní, nebo často zcela „vypadlé“, 
tedy nefunkční. Některé nástroje se s přibývají-
cím množstvím uživatelů „zasekávají“. Reakce 
jsou zpožděné nebo dochází ke zpoždění zvuku 
oproti videu či naopak. Spolehlivé řešení na tyto 
komplikace existuje jen v prověření dostatečné 
rychlosti, a i tu lze obtížně predikovat (i v ná-
vaznosti na počasí a další vnější vlivy).

Další zmínka je spojena s otázkami bezpeč-
nosti těchto nástrojů. Ne každý uživatel se chová 
zodpovědně a odpovídajícím způsobem. Poměr-
ně často se stává, že dostane-li se do sítě kontak-
tů nebo přímo ke schůzce nějaký „záškodník“, 
může způsobit nemalé potíže. Obzvláště u ne-
zabezpečených schůzek a konferencí (zejména 
u zmíněných ad hoc) lze často sdílet odkaz na 
schůzku i s neregistrovanými či předem nepři-
hlášenými účastníky. Odkaz může být tím pá-
dem snadno zneužit. Nahrávání, focení prezen-
tujících či jen přítomných se mohou stát dalším 
způsobem zneužití. V dnešní době je poměrně 
snadné pořídit a rozeslat snímky nebo videa či 
zvukové nahrávky. Proto je žádoucí, aby kaž-
dý přistupoval k těmto záležitostem obezřetně 
a s respektem vůči ostatním. To je jednou z dal-
ších překážek, kdy je v praxi možné pozorovat, 
že i sebelepší řečník působí nejistě. Může to být 
způsobeno právě diskomfortem, který mu online 
prostředí navozuje. V průběhu hromadných akcí 
rozhodně není vhodné sdílet osobní údaje své či 
ostatních. Stejně tak je žádoucí požádat ostatní, 
aby nepořizovali a ilegálně nešířili nahrávky 
prezentací a podobně. Pokud to mají v plánu 
a pokud je žádoucí, aby tak činili, mělo by se tak 
dít výhradně se souhlasem autora/prezentujícího 
a ostatních zapojených účastníků. 

Bohužel jsou některé nástroje uživatelsky 

nepříliš přívětivé. Záleží pochopitelně na schop-
nostech a zkušenostech každého z nás. Někdo 
navíc rád tráví volný čas právě s technologiemi 
a vymoženostmi s nimi spojenými. Tito uživate-
lé mohou být v průběhu online aktivit netrpěliví 
a nedočkaví, když ostatní zoufale tápou a řeší 
dílčí technické problémy na začátku nebo v prů-
běhu aktivity. Předpokladem pro úspěšné použi-
tí nástrojů pro větší akce je zaslání podrobných 
instrukcí předem. Vhodná příprava je bezpochy-
by dobrým základem úspěšné online akce.

Kromě dvou výše zmíněných lze mezi dal-
šími nástroji, které jsou k dispozici, zmínit 
Google Hangout, Google Meet, Discord, Slack 
(placená služba i v základní verzi), Jitsi, Cisco 
Webex nebo Zoom. Většina z nich je dostupná 
pouze v anglickém jazyce a kromě Zoomu, který 
umožňuje připojení 100 uživatelů ve verzi zdar-
ma (v placené verzi až 1000 uživatelů), mají po-
měrně malou kapacitu pro online videohovory. 
Jejich použití je tedy spíše pro osobní účely, ni-
koliv pro hromadné akce většího rozsahu.

Zatím knihy zůstávají v karanténě po dobu 
několika dnů po jejich vrácení. My, abychom 
v této komplikované době nemuseli do karan-
tény po každém jednání a každé schůzce, mů-
žeme využívat online nástroje pro komunikaci 
a spolupráci. Doufejme, že tato situace je pouze 
dočasná, protože jedna z funkcí knihoven spo-
čívá v tom, že se jedná o místa, kde se lidé po-
tkávají, sdílejí své názory, pocity a atmosféru, 
která vzniká jejich interakcí. Na druhou stranu 
mají všechny zmíněné nástroje bezpochyby své 
výhody – stačí obléct si košili s kravatou anebo 
večerní halenku, a je již jedno, že má člověk na 
nohou tepláky, domácí sukni nebo pyžamo. Ne-
zbývá tedy než dodat přání úspěchu a také trpě-
livosti při pořádání online schůzek, přednášek, 
workshopů a dalších akcí.

Kontakt na autorku: tereza.otcenaskova@uhk.cz 

NOVÉ TRENDY

Vít Richter

Národní digitální knihovna (dále také NDK), 
kterou provozuje Národní knihovna ČR, nově na-
bízí službu vzdáleného přístupu k plným textům 
dokumentů (knihy, časopisy, noviny atd.) vyda-
ných na území České republiky do roku 1989. 
Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autor-
ským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti au-
tora) a které nejsou dostupné na běžném knižním 
trhu, a to včetně případných dalších vydání. Služ-
ba je poskytována na základě licenčních smluv 
Národní knihovny ČR s kolektivními správci DI-
LIA a OOA-S. Národní digitální knihovna kromě 
toho obsahuje plné texty dokumentů, které jsou 
z hlediska autorského práva volné, tj. byly vydá-
ny v minulých staletích až do začátku 20. století. 

Zatímco plné texty digitalizovaných knih a ča-
sopisů vydaných do počátku 20. století jsou uživa-
telům knihoven i nejširší veřejnosti již delší dobu 
běžně dostupné (tj. uživatelé si je na internetu 
mohou vyhledat, otevřít, číst, kopírovat i tisknout), 
u novějších dokumentů tato volnost až do nedávné 
doby neplatila. Fakticky to znamenalo, že pokud 
uživatel zjistil, že kniha byla digitalizována, mohl 
se dostat k jejímu plnému textu pouze tak, že mu-
sel fyzicky dojít do knihovny, která knihu digitali-
zovala, a na počítači v knihovně zde dokument číst. 
Výše zmíněná licenční smlouva v současné době 
umožňuje, aby se lidé pomocí služby vzdálené-
ho přístupu dostali k plným textům těchto digi-
talizovaných dokumentů prostřednictvím Národ-
ní digitální knihovny. V současné době se jedná 
o 74 145 knih a 2 408 titulů periodik vydaných do 
roku 1989 na území České republiky. Od počátku 

roku 2021 budou dostupné dokumenty vydané až 
do roku 2007 (periodika do roku 2009).

Služba vzdáleného přístupu k NDK umož-
ňuje registrovaným uživatelům pouze čtení pl-
ného textu dokumentu. Současně je zakázáno 
zhotovení jakékoliv digitální i tiskové kopie. Po-
rušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení 
poskytování služby až do odvolání a případně 
i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu 
porušením autorského zákona. Podmínkou služ-
by je registrace uživatele v knihovně, která má 
uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK 
s Národní knihovnou ČR. Uživatel se ke službě 
může připojit ze svého zařízení (počítač, note-
book, tablet apod.) a po registraci službu využí-
vat. Služba je knihovnám i uživatelům posky-
tována bezplatně.

Službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu 
(NDK-DNNT) nabízí Národní knihovna ČR pro-
střednictvím knihoven, které poskytují veřejné 
knihovnické a informační služby, tj. jsou evido-
vány podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. 
Knihovna, která bude mít zájem svým uživate-
lům a návštěvníkům zpřístupnit službu vzdálené-
ho přístupu, musí mít uzavřenou smlouvu o po-
skytování služeb NDK s Národní knihovnou ČR 
a splnit několik podmínek:1)

• Projevit o službu zájem, tj. správně a úplně vy-
plnit vstupní formulář. 

• Uzavřít smlouvu s Národní knihovnou ČR 
o zpřístupnění služby. 

• Seznámit své registrované uživatele s pravi-
dly poskytované služby vzdáleného přístupu 
(služba NDK-DNNT může být poskytována 
registrovaným uživatelům). 

ZAPOJTE SE – zpřístupnění 
digitalizovaných dokumentů 
z Národní digitální knihovny 

uživatelům veřejných knihoven

ZAUJALO NÁS

1) Podrobné informace o nové službě NDK-DNNT i o tom, co jsou díla nedostupná na trhu, najdete na samostatné 
webové stránce https://dnnt.nkp.cz/. Služba NDK-DNNT je k dispozici na adrese: https://ndk.cz/.

mailto:tereza.otcenaskova@uhk.cz
https://dnnt.nkp.cz/
https://ndk.cz/
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ZAUJALO NÁS

Radka Eismannová

Vzpomenete si na knížky, které jste četli jako 
děti? Vybavíte si třeba Pipi Dlouhou punčochu 
nebo knížku Mirka s Jirkou a cihlový kluk nebo 
Luisa a Lotka…? A jakou dětskou knížku byste si 
vybrali dnes, jaké knížky doporučit dětem? Roč-
ně vychází v České republice kolem dvou tisíc 
knih určených dětským čtenářkám a čtenářům. 
Když se procházíte mezi regály v knihovně, hrají 
všemi barvami, jejich obálky lákají, užuž po nich 
sáhnout. Chcete je všechny najednou. Možným 
vodítkem při výběru pro dětské čtenáře od před-
školního věku do deváté třídy tak může být pro-
jekt Čtení dětem (ctenidetem.knihovny.cz)1). Je 
propojený s centrálním portálem Knihovny.cz2), 
který zajišťoval technickou realizaci webu.

Projekt iniciovala Městská knihovna v Praze. 
Z rozhovoru s Jitkou Řehákovou, vedoucí oddělení 
služeb dětem a mládeži Ústřední knihovny Městské 
knihovny v Praze, se dozvíme o záměru projektu, 
možnostech využití či spolupracujících organizacích. 

Hned na úvod se vás zeptám, komu je portál cte-
nidetem.knihovny.cz určen?

Cílem je pomoci při výběru toho správného 
čtení pro holky i kluky tak, aby četli nejen kvalitní 
literaturu, ale hlavně aby je čtení bavilo. Seznam 
je tedy určen přímo pro děti, portál pak především 
pro knihovníky a učitele, ale i rodiče, kteří mohou 
dětem pomoci s výběrem současné kvalitní litera-
tury pro děti, která je aktuálně na trhu.

Kdy a jak vznikl projekt Čtení dětem? 
Původně nápad na vytvoření centrální databáze 

vznikl loni ve spojitosti s komunikačním tématem 
pracovní skupiny Priority 6. Pro rok 2020 bylo vy-
bráno téma „knihovny jako nepostradatelná součást 
neformálního vzdělávání“. Seznamy vznikly na 

přelomu roku. Od března se začal pravidelně se-
tkávat krizový štáb Městské knihovny v Praze, kde 
se řešily nejnutnější operativní věci, ale také jsme 
vymýšleli, jak ulehčit čtenářům toto zvláštní období, 
narodila se řada projektů, natočili jsme audioknihu 
Mami, típni to!3) a vznikl také portál Čtení dětem.

Rozdělili jste děti podle věku do šesti skupin a se-
stavili jste seznamy po třiceti knížkách. Jaká kri-
téria jste využili?

Knihy jsme posuzovali pohledem kritérií: 
KVALITA – výběr podléhal pečlivému hodno-
cení lektorů, kteří vycházeli ze svých zkušenos-
tí z práce se čtenáři, zohledněny byly i úspěchy 
v anketách a udělené literární ceny; AKTUÁL-
NOST – do výběrů jsme zvolili tituly, jejichž da-
tum vydání není starší než 2016, a to včetně reedic, 
publikace jsou stále dostupné na trhu, a knihovny 
je tak mohou do svých fondů dokoupit. Seznamy 
jsme pak utřídili podle kritéria PŘEHLEDNOS-
TI – každý seznam obsahuje maximálně třicet 
knih, v případě sérií se uvádí vždy první díl série, 
seznam pro 1. třídu obsahuje i tituly, které slouží 
pro učení čtení. Seznamy nesuplují doporučenou 
školní četbu – nejedná se o přehled klasické lite-
ratury pro děti, ale mohou posloužit učitelům jako 

Čtení dětem: tipy pro 
knihovníky, rodiče i děti

ZAUJALO NÁS
• Vést řádně evidenci svých ověřených uživate-

lů a zajišťovat její průběžnou aktualizaci. 
• Poskytnout Národní knihovně ČR údaje o uži-

vatelích, které jsou nezbytné pro jednoznač-
nou identifikaci uživatelů (jedná se o e-mailo-
vou adresu uživatele).2)

• Poskytovat Národní knihovně ČR pravidelně 
aktualizovaný seznam e-mailových adres uži-
vatelů. 

• Získat od uživatelů souhlas k tomu, aby v pří-
padě, že ze strany uživatelů dojde k porušo-
vání autorských práv, mohla knihovna po-
skytnout osobní údaje uživatelů kolektivním 
správcům k dalšímu šetření.

• Poskytnout součinnost v případě porušení pra-
videl ze strany uživatele, tj. poskytnout pří-
slušnému kolektivnímu správci nebo Policii 
ČR relevantní osobní údaje o uživateli.

Cílem je, aby uživatelé mohli přistupovat pod 
svým skutečným účtem vzdáleným přístupem 
odkudkoliv. Knihovny a jejich uživatelé jsou 
do služby NDK-DNNT zapojováni postupně 
v několika vlnách. V současné době službu vyu-
žívají vysokoškolské knihovny, knihovny Aka-
demie věd a knihovny zapojené do Centrálního 
portálu KNIHOVNY.CZ. Jedná se o knihovny, 
které pro identifikaci uživatelů využívají iden-
tity v rámci České akademické federace identit 
eduID.cz. 

Nyní nastává období, kdy se budou moci po-
stupně zapojovat i další knihovny. S ohledem na 
to, že uzavírání smluv i zapojování knihoven je 
kapacitně dost náročné, předpokládá se, že Ná-
rodní knihovna bude knihovny vyzývat k zapo-
jení postupně. Předpokládá se, že v krajských 
knihovnách proběhnou semináře, na kterých 
bude vysvětlen postup zapojování a další nezbyt-
né podrobnosti. 

Jak zapojit knihovnu do online služby Ná-
rodní digitální knihovny – DNNT?

Podrobný postup pro zapojení knihovny je 
k dispozici na stránce https://dnnt.nkp.cz/knihov-
ny.html#JakSeZapojit. 

Knihovna si na této stránce vybere registrační 
formulář3) a po jeho vyplnění ho odešle na adre-
su dnnt-registrace@nkp.cz.
1. Národní knihovna ČR vyhodnotí údaje uvede-

né v zaslaném formuláři, případně si vyžádá 
doplnění a formulář akceptuje. 

2. Národní knihovna ČR následně pošle knihov-
ně připravenou smlouvu podepsanou za NK. 
Vyplněný formulář bude součástí smlouvy.

3. Knihovna podepíše smlouvu a její přílohu 
a odešle vše zpět Národní knihovně.

4. Následně proběhne předání technických infor-
mací nutných k spuštění služby a otestování 
ze strany zapojené knihovny.

Pokud v průběhu provozu dojde ke změně tak-
to poskytnutých údajů, knihovna bez zbytečného 
odkladu oznámí změnu Národní knihovně ČR 
prostřednictvím osoby označené jako administ-
rativní kontakt na adresu dnnt-registrace@nkp.cz.

Pokud se na knihovnu obrátí zájemci o zapoje-
ní do služby vzdáleného přístupu k NDK-DNNT 
a knihovna dosud nebude mít uzavřenou smlou-
vu, je možné zájemce odkázat na jiné knihovny 
(například Studijní a vědeckou knihovnu v Hrad-
ci Králové), které služby již nabízejí. Pokud se 
zájemce v knihovně zaregistruje jako uživatel, 
bude moci službu bezplatně využívat. 

Kontakt na autora: Vit.Richter@nkp.cz

Podrobněji se tématu věnuje zářijové 72. číslo ča-
sopisu Čtenář (pozn. redakce).

2) Tento způsob identifikace bude používat většina knihoven. Další možností je využít pro identifikaci uživatelů iden-
tity používané v rámci České akademické federace identit eduID.cz. Tento způsob je běžný pro vysokoškolské 
knihovny, knihovny Akademie věd ČR a také knihovny zapojené do Centrálního portálu knihoven KNIHOVNY.CZ.

2) Pokud pro identifikaci uživatelů nepoužíváte identity eduID, zvolte formulář s označením „Online přístupy NDK 
via identity NDK (zřízeno a provozováno NK pro partnerské instituce bez IdP zdarma)“. Formulář je k dispozici na 
adrese: https://dnnt.nkp.cz/downloads/DNNT_priloha_1a.xlsx

1) https://ctenidetem.knihovny.cz/
2) https://www.knihovny.cz/
3) https://soundcloud.com/knihovna

Ilustrace Eva Kotlandová

https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html#JakSeZapojit
https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html#JakSeZapojit
mailto:dnnt-registrace@nkp.cz
mailto:dnnt-registrace@nkp.cz
mailto:Vit.Richter@nkp.cz
https://dnnt.nkp.cz/downloads/DNNT_priloha_1a.xlsx
https://dnnt.nkp.cz/downloads/DNNT_priloha_1a.xlsx
https://ctenidetem.knihovny.cz/
https://www.knihovny.cz/
https://soundcloud.com/knihovna
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tipy na doplnění seznamů, které ve škole dětem 
nabízejí. Snažili jsme se, aby byly rozmanité, aby 
si tam každý našel něco, co ho bude bavit.

Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce 
IBBY vytvořily projekt Nejlepší knihy dětem,4) 
v němž každoročně doporučují nové české knihy 
pro děti a mládež. Vy sama jste také členkou této 
komise. Můžeme vystopovat nějaké propojení 
mezi těmito aktivitami?

Ano, pracovali jsme i s tímto každoročně vy-
dávaným kvalitním katalogem, který sestavují li-
terární odborníci Jana Čeňková, Milena Šubrtová 
a Petr Matoušek.

Mluvíme v množném čísle, spolupracovali jste 
s kolegy z dalších institucí?

Seznamy byly vytvořeny odborníky na dět-
skou literaturu z oddělení literatury pro děti 
a mládež Městské knihovny v Praze s přihlédnu-
tím k doporučujícím materiálům dalších českých 
knihoven (Knihovna města Ostravy, Knihovna 
města Hradce Králové a Centrum dětského čte-
nářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně) nebo 
třeba zmíněného výběru Nejlepší knihy dětem.

Prozradíte nám, která knížka ze seznamů je vaše-
mu srdci nejbližší?

To je záludná otázka. Ze seznamu pro prv-
ňáčky bych vybrala knížku Šedík a Bubi od Ester 
Staré, která vypráví hezký příběh o přátelství a ne-
sobectví a díky speciálnímu typu písma usnadňuje 
čtení těm, kdo se potýkají s dyslexií. V seznamu 
pro 6.–7. třídu pak obrovskou knihu Bohové řecké 

mytologie, kterou napsala a bohatě ilustrovala 
Manuela Adreani. A působivý příběh pro starší 
děti, plný dobrodružství a napětí, o trochu zvláštní 
dvanáctileté Sophii, která na střechách hledá svou 
ztracenou maminku – Střechy Paříže od Katherin 
Rundellové. A tak bych mohla jmenovat další…

Využili jste také nějaké výzkumy o tom, co a jak 
děti čtou? 

Výzkumy sledujeme pravidelně, a hlavně se 
s dětmi setkáváme. Doporučení knih je také o na-
slouchání jejich zájmům. Ráda obrazně říkám 

„nebýt moc kroků za nimi...“

Je jistě také mnoho dětí, které nečtou vůbec. Měla 
byste nějaký tip, jak děti ke čtení přivést? Asi pla-
tí, že vlastní příklad je důležitý… Společné čtení 
s rodiči… Čtecí rituál každý den… 

Ano, bezpochyby toto jsou ty nejdůležitější 
faktory. Když dítě vidí, že si rodiče čtou, že je 
to běžná aktivita. Společné čtení, společné proží-
vání… Tak jak banálně tento tip zní, tak lehce jej 
lze převést do praxe. Vždyť dvacet, nebo i pět de-
set minut každý den není zdánlivě nic, ale za celý 
rok už je to pěkný příběh. Nevzdávat se a zkusit 
nabídnout knížku z oblasti, která dětského čtená-
ře baví. Když je to třeba i Minecraft, i přes takové 
knížky nebo komiksy či deskové hry se jistě do-
stanou k dalším... Pracovat s dětmi, vážit si jich, 
naslouchat a zajímat se o to, co je zajímá… Ně-
kdy i věci zdánlivě jasné a samozřejmé mohou 
být pro jiné zásadním objevem. 

Předpokládáte, že se portál bude dále rozvíjet? 
Ano, to bychom rádi. Během přípravy portá-

lu jsme definovali další výrazná témata a směry, 
kam můžeme projekt dále rozvíjet. Rodiče často 
vyhledávají knížky s tématem smrti, války či šika-
ny, s odpověďmi na otázky s nimi spojené, aby je 
mohli probírat s dětmi na základě vyprávění příbě-
hu. Dalším okruhem by mohly být knížky pro děti, 
které se potýkají s dyslexií. Chceme nabídnout na-
příklad seznam s tipy na didaktické materiály na 
téma dětského čtenářství nebo seznam titulů pro 
čtenáře, kteří se učí číst tzv. genetickou metodou.

Kontakt na autorku: radka.eismannova@mlp.cz

ZAUJALO NÁS JAK NA TO

Vlastimil Weiner

Napíšu své léty ověřené  rady formou, jako 
by tisková zpráva byla něčím podobným, jako je 
elektrospotřebič pro domácnost. Sice potřebným, 
praktickým pomocníkem, ale zase ne tak úchvat-
ným a obdivovaným. Novinářům jich totiž denně 
přicházejí do redakcí desítky. A jen ti odpověd-
nější si přečtou aspoň titulek a první větu. Pokud 
vyloženě nečekají na zprávu k tématu, které sle-
dují. Do konce jich zprávu dočte málokdo. Vět-
šina nezáživných tiskových zpráv proto skončí 
v koši. Leckdy právem.

Rada první. Tisková zpráva musí zaujmout 
na první pohled. Tedy titulkem a právě tou prv-
ní větou. Musíte být přesvědčení, že informuje-
te o něčem, co rozhodně stojí za pozornost, co 
jinde nemají. Že právě autor, který má u vás 
besedu či autogramiádu nové knihy, je génius 
v oboru. Objev sezóny. Sledovaný a populár-
ní na sociálních sítích. Že jeho objev, hypo-
téza jsou českých či evropských rozměrů. Že 
jeho vypravěčské dovednosti překonávají řecké  
a římské rétory, takže posluchač či divák zůstáva-
jí v němém úžase. Že besedovat ze zásady odmítá, 
ale vy jste ho přesvědčili.

Že výstava, kterou chystáte, vyniká třeba jen 
jediným unikátním exponátem. Ale ten stojí za to 
vidět, a proč. Dalších 50 let ho totiž zase nikdo 
neuvidí. Prostě vyberte jeden nejzajímavější fakt. 
A ten nabídněte pozornosti médií.

Z informací, které o předmětu tiskové zprá-
vy máte a můžete využít, vyberte opravdu jen 
ty nejdůležitější a neobvyklé. A srovnávejte: ta-
hle kniha autora se liší od všech předešlých tím 
a tím. V čem je nová a objevná. Podobná výsta-
va na téma to či ono sice byla vloni tam a tam, 
ale chybělo na ní to, co na té vaší budete mít. 
Vždyť jste si některé exponáty půjčili na druhém 

konci republiky, abyste mohli námět nevšedně 
zpracovat.

Nebojte se jménem vaší instituce tak tro-
chu (mírně) vytahovat. Ale vy jako autoři příliš 
takzvaně nemachrujte. Nepíšete o sobě, ale pro 
druhé.

Pište jako obrácenou pyramidu. Od nejdůle-
žitějších a nejzajímavějších informací až po ty 
méně důležité. Srozumitelně, sdělně.

Nepište víc než 20 řádků. Pokud až tam novi-
nář dočte, budete mít naději, že vaši zprávu v mé-
diu využije, nebo se dokonce sám přijde na akci 
podívat a bude o ní referovat.

Opravdu dobrého redaktora rozhodně nenalá-
káte na vernisáž výstavy tím, že ve zprávě vyjme-
nujete deset politiků a potentátů, které tam potká. 
Věřte mi, že je mu to fuk. A pro vás by to mohlo 
být kontraproduktivní. Stačí, když napíšete, kdo 
má záštitu. Ale když zmíníte, že na výstavě bude 
malířova pravnučka, co žije v Paříži, to je jiná.

Snažte se doplnit tiskovou zprávu jednou až 
čtyřmi výmluvnými ilustracemi. Dejte si zále-
žet na jejich poctivém výběru. Nezapomeňte na 
stručné či vtipné popisky.

Je pro média příjemné, když si zvyknou na 
pravidelný příliv zajímavých zpráv vaší instituce, 
ale pro vás to je pak výzva psát je lépe a lépe. 
Tedy pletete si bič sami na sebe.

Doporučuji text tiskové zprávy uvést v těle 
mailu i v klasické wordovské příloze. Kontakty 
na kompetentní osoby třeba i mediálně využitel-
né jsou samozřejmostí.

Buďte v každém případě inovativní a kreativní.

S veškerou úctou k vám i vaší práci
                                          Vlastimil Weiner         

Kontakt na autora: vlastimil.weiner@ceskatelevize.cz

Tisková zpráva. Návod k použití

4) https://www.nejlepsiknihydetem.cz

Z akce Děti čtete 2019, foto:Vladimíra Kotra

https://www.knihovny.cz/Search/Results?sort=relevance&join=AND&type0%5b%5d=adv_search_author_corporation&bool0%5b%5d=AND&searchTypeTemplate=advanced&lookfor0%5b%5d=Manuela+Adreani
radka.eismannova@mlp.cz
http://soc.sitich.ze/
vlastimil.weiner@ceskatelevize.cz
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TROCHA ODBORNOSTI STALO SE

Duše až na první místě II

Vanda Vaníčková

Minulé „koronavirové“ číslo zpravodaje ote-
vřelo mimo jiné téma psychohygieny. Římská 
dvojka v názvu článku napovídá, nyní nastal čas 
pokračovat. Protože, jak říkají zejména starší 
a moudří, zdraví je to nejcennější, co máme… to 
duševní nevyjímaje.

Syndrom vyhoření aneb „Chci pomoci všem, 
ale zapomínám sám na sebe.“

Nejznámější pojem z pomyslné tematické kra-
bičky „psychohygiena“ bývá syndrom vyhoření 
neboli burnout syndrom.1) Jedná se o stav chro-
nického stresu, který je spojený s vyčerpáním 
(fyzickým i emočním), odcizením (ztráta zájmu 
a vytváření negativního postoje) a poklesem vý-
konnosti (prodloužení doby potřebné k regene-
raci). Nebezpečí syndromu vyhoření tkví hlavně 
v tom, že jde o vyústění dlouhodobě se projevu-
jících náznaků, které však rádi ignorujeme: „To 
nic není, to se určitě zlepší; Jasně, že mě práce 
nebaví, vždyť je to práce, to nás nemá bavit, ale 
živit; Až nebudu moct vstát z postele, tak to te-
prve začnu řešit.“ Rozhodně nejde o jednorázo-
vou záležitost, která ne náhodou potkává nejčas-
těji osoby pracující v emocionálně náročném 
prostředí. Ukázkovým příkladem bývají učitelé, 
zdravotní sestry nebo kdokoli jiný, kdo pracuje 
s lidmi (nezní vám to povědomě, knihovníci?). 
Na druhou stranu „onemocnění“ syndromem 
vyhoření nepodmiňuje profese absolutně, je to 
hlavně zápal, se kterým přistupujeme k věcem. 
Nevyhasne, co nehoří.

Lékařské a vědecké kruhy se syndromu vyho-
ření věnují již delší dobu, popsány jsou například 
jeho jednotlivé fáze:
1. idylické nadšení („Můžu změnit spoustu věcí, 

pomoci všem!“)
2. stagnace („Občas mě to v práci štve, ale po-

řád to dělám docela rád.“)
3. frustrace („Stejně s tím nic nezmůžu. Může za 

to systém. To šéf, já jsem malý pán.“)
4. apatie („Odpracuji si jen to, co mám ve 

smlouvě, nedám jim ani vteřinu navíc! Je mi 
jedno, že to nefunguje, stejně je to celé k ni-
čemu.“)2)

Dlouhodobé vědecké zkoumání stojí napří-
klad i za standardizovanými testy, jimiž se měří 
náchylnost k syndromu vyhoření. Mnoho z nich 
je k dispozici na internetu,3) doporučuji některý 
vyzkoušet. A k tomu jako nejlepší prevenci samo-
zřejmě dodržovat základy psychohygieny. 

Psychosomatika aneb „Nemoci jsou dědičné 
nebo vzniknou jen tak samy od sebe, ne?“

Stejně jako se v živé i neživé přírodě neděje 
nic náhodně (ať už na to věříte, či ne), je tomu tak 
i v našem těle. Právě souvislostmi mezi stavem 
těla (soma) a duše (psyché) a vlivem životního 
prostředí se zabývá psychosomatika. Problémy, 
s nimiž si hlava nedovede poradit, tělo odrá-
ží v nemocech.4) Máme však tendenci podléhat 
dojmu, že veškeré zdravotní komplikace vyřeší 
umělé nebo v lepším případě přírodní medika-
menty. Základním řešením, u vážných nemocí 
minimálně doplňkem, je však změna chování, 

5) Hrabica, Miroslav. Co nám tělo říká aneb Po stopách nemocí. Vyd. 2., (dopl.). Otrokovice: Miroslav Hrabica, 
c2007, 447 s. ISBN 978-80-902322-7-3.

1) Důležitost tématu i pro knihovnictví podtrhuje to, že jsme o syndromu vyhoření již psali: Malé povídání o velkých 
věcech aneb Zimní útlum, deprese nebo syndrom vyhoření? Dostupné na WWW: https://www.svkhk.cz/Pro-k-
nihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150415

2) Syndrom vyhoření [online]. In: Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra. cit. 23. 7. 2020. Dostupné na WWW: 
https://www.zzmv.cz/syndrom-vyhoreni

3) Například test od Ch. Maslachové a A. Pinesové, dostupné na WWW: http://www.nadacesirius.cz/kviz/syndrom-
-vyhoreni/

4) Co je psychosomatika. In: Centrum komplexní péče Dobřichovice. cit. 23.7. 2020. Dostupné na WWW: https://
www.ckp-dobrichovice.cz/zdravotnicke-sluzby/psychosomatika/co-je-psychosomatika/

životosprávy a hlavně celková regenerace a od-
počinek. Pro lepší pochopení pár ilustračních pří-
kladů, co v psychosomatice znamená, když nás 
trápí:5)

• Bolest ramen: „Ramena lidí nesou nejen to, 
co vidíme (krk, hlava a ruce), ale i neviditelné 
pytle duševních traumat a nejistot.“ (s. 299) 
Nejúčinnější léčbou je ubrat a nesnažit se nést 
tíhu „všech problémů a chyb světa“.

• Studené končetiny: „Kůže a končetiny ne-
jsou při stresu dostatečně okysličovány ani 
vyživovány. Chlad je vyjádřením smutku, ko-
nání z povinnosti (…), našeho tápání a mrhání 
duševními i fyzickými silami.“ (s. 306) Dopo-
ručením pro zlepšení je přehodnocení našich 
kroků z pohledu, co skutečně přinášejí nám – 
neobětujeme se pouze zbytečně pro druhé?

• Průjem: „Průjem je výsledek chaotických 
myšlenek a jednání (…), tělo nedokáže udržet 
zmatek myšlenek, energií a tužeb. Náš energe-
tický střed (břicho) se rozpadne jako domeček 
z karet, ze střev odchází vše, čím byla naplně-
na.“ (s. 106) 

• Bolest v bederní oblasti: Problémy v oblasti 
bederní páteře značí, že si člověk na sebe nalo-
žil moc. Léčbou je odkládání jednotlivých po-
vinností, dokud „jazýček vah neukáže, že pá-
teř už zátěž unese (a přestane bolet).“ (s. 287)

Psychosomatická vysvětlení nejrůznějších 
nemocí nejsou pro svou povahu jako většina té-
mat psychohygieny podložena nezpochybnitel-
nými „tvrdými daty“ lékařů. Na druhou stranu, 
věříme-li v důležitost duševního zdraví a dobré 
psychické kondice, jistě nad tímto přemýšlením 
o vlastním zdraví nelze mávnout rukou. Už je-
nom ilustrační příklady výše možná u někoho 
tnou do živého…

Závěrem drobný úkol – Plán pro moji psy-
chohygienu: Vezměte si kalendář a naplánujte 
si rozpis psychohygienických aktivit pro ná-
sledující měsíc. Nemusí se jednat o nic mega-
lomanského, frekvence je rovněž individuální. 
Důležité je zažít příjemný pocit, odpočinek, 
relaxaci těla i ducha a komplexně vylepšit své 
duševní zdraví. Jestli se tak stane díky kávě 
s kamarádkou, návštěvě solné jeskyně, prak-
tikování jógy, úpravě denního biorytmu nebo 
cestě na Bali, to už je na vás.

A druhým závěrem bonmot od Sigmunda 
Freuda, zakladatele psychoanalýzy: „Před tím, 
než sami sobě diagnostikujete depresi a nízké se-
bevědomí, ujistěte se, že nejste obklopeni blbci.“

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz

Stalo se / nestalo se

Petra Řoutilová

V minulém čísle zpravodaje se nám rubrika 
Stalo se změnila na korona rubriku. V aktuál-
ním čísle se nám začíná postupně uzdravovat, ale 
musíme na ni pomalu.  Podíváme se na akce, 
které měly proběhnout na jaře, ale byly dány do 
karantény a odsunuty. Typickým příkladem je 

Konference o personální práci či vzdělávací akce 
pro knihovníky v SVK HK.

Ale něco se během jara i na jeho konci přece 
jen podařilo: znovuotevření knihoven a přesun 
seminářů a porad do online prostředí. Jaké bylo 
první nadechnutí po karanténě v knihovně a jaké 
jsou dojmy z virtuálních setkání? Začtěte se do 
Stalo se / nestalo se. 

https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150415
https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150415
https://www.zzmv.cz/syndrom-vyhoreni
http://www.nadacesirius.cz/kviz/syndrom-vyhoreni/
http://www.nadacesirius.cz/kviz/syndrom-vyhoreni/
https://www.ckp-dobrichovice.cz/zdravotnicke-sluzby/psychosomatika/co-je-psychosomatika/
https://www.ckp-dobrichovice.cz/zdravotnicke-sluzby/psychosomatika/co-je-psychosomatika/
mailto:VandaV@seznam.cz
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Daniela Ridlová

Jak napovídá název, jedná se o pokračování 
článku z minulého čísla, ve kterém jste se dozvě-
děli, co jsme na odboru služeb Studijní a vědecké 
knihovny v Hradci Králové dělali v době uzavře-
ní knihoven. Pro úplnost tedy zbývá doplnit, co 
všechno jsme museli připravit před otevřením 
knihovny a za jakých podmínek fungoval ome-
zený provoz.

Informace o tom, kdy a hlavně za jakých 
podmínek budou knihovny znovu zpřístupněny 
veřejnosti, byly dlouhou dobu velmi kusé, nejed-
noznačné a  měnily se takřka ze dne na den. První 
návrhy podmínek provozu knihoven vznikly na 
základě jednání Ústřední knihovnické rady na za-
čátku dubna a díky tomu jsme byli i my schopni 
s předstihem připravit předběžný plán provozu 
naší knihovny. Jako největší problém jsme viděli 
navrhovanou povinnost tzv. karantény knih. Sice 
jsme v době uzavření knihovny karanténu prak-
tikovali, ale počet knih vrácených do biblioboxů 
během uzavření jsme nemohli srovnávat s běž-
ným provozem, kdy se nám denně vrátí několik 
set knih. Bylo třeba nejen vytipovat místo, kam 
knihy uložíme, ale hlavně vymyslet vhodné nasta-
vení v knihovním systému. Hned na začátku jsme 
odmítli řešení, že knihy od čtenářů pouze převez-
meme a vrátíme je až po uplynutí karantény. To 

se nám zdálo vůči čtenářům neseriózní. Zvýšenou 
pozornost vyžadoval i důraz na bezpečnost našich 
zaměstnanců a návštěvníků. Proto jsme již v půl-
ce dubna objednali ochranná plexiskla na výpůjční 
pulty a obličejové štíty a nechali ušít roušky pro 
pracovníky odboru služeb. Jednorázové rukavice 
a dezinfekci jsme objednávali průběžně, protože 
jsme je potřebovali již v době uzavření. 

První informace o možném otevření knihoven 
zazněla 14. dubna na tiskové konferenci vlády, 
věnované harmonogramu postupného uvolňování 
opatření. Knihovny sice v daném plánu zmíněny 
nebyly, ale ministr zdravotnictví odpověděl na pří-
mý dotaz redaktorky České televize, že spadají do 
poslední vlny uvolňování, tudíž otevřou 8. červ-
na. To byla konečně informace, na které se dalo 
stavět. Byli jsme rádi, že známe termín a zároveň 
máme na přípravu dostatek času. Ale to jsme bo-
hužel netušili, jak hluboce se mýlíme. Už za pár 
dní bylo vše úplně jinak. Ve čtvrtek 23. dubna 
večer vláda nečekaně povolila otevření knihoven 
již od pondělí 27. dubna. Nechci tvrdit, že to byl 

„Úkol zněl jasně“ 2
šok, ale překvapení to bylo určitě. Naštěstí jsme 
měli v zásobě několik variant provozu. Následu-
jící den bylo třeba na poradě vedení vybrat, dle 
našeho názoru, to nejlepší a rozhodnout o termínu 
otevření. Velmi nám pomohlo, že jsme možné va-
rianty zahrnující harmonogram změn a nastavení 
v Alephu, nákup ochranných a dezinfekčních pro-
středků, plán úklidu, rozdělení pracovníků odboru 
služeb na týmy, které se vzájemně nepotkávají, atd. 
konzultovali průběžně, a tudíž jsme mohli i přes 
vládní chaos zareagovat rychle. O víkendu jsme 
doladili potřebná nastavení v knihovním systému, 
dali na web informace pro čtenáře,1) připravili do-
pis s podrobnými informacemi, který jsme všem 
registrovaným čtenářům poslali, doplnili jsme již 
vypracovaný podrobný plán služeb včetně upra-
vených náplní práce, se kterým jsme seznámili 
zaměstnance. Zároveň jsme připravili informač-
ní letáky s podmínkami provozu knihovny, a to 
i v angličtině. Kolegové z provozního oddělení 
přimontovali na výpůjční pulty ochranná plexiskla, 
vyznačili koridory k výpůjčním pultům, označili 
na podlahách dvoumetrové rozestupy, rozestavěli 
navigační letáky, šipky, ke vchodu nachystali dez-
infekci. Vstupu do prostorů s volnými výběry knih 
a do studoven bránila páska. Bylo toho opravdu 
hodně, ale díky nepodcenění přípravy, zvýšenému 
úsilí a s vědomím, že v takové chvíli není na im-
provizaci čas, se nám to povedlo. 

Knihovnu jsme otevřeli v omezeném provozu 
(pouze absenční  a informační služby) ve zkráce-
né otevírací době ve středu 29. dubna. Za pět ho-
din provozu jsme přivítali 414 návštěvníků a vy-
půjčili 1222 dokumentů. Do biblioboxů i u pultu 
bylo vráceno 1130 dokumentů. Omezený provoz 
v této podobě trval tři týdny.

1) Dostupné na následujícím odkazu: https://www.svkhk.cz/Uvodni-stranka/Novinky/Clanky/Predbezny-termin-o-
tevreni-knihovny-8-6-2020.aspx [cit. 2020-07-17].

2) Podmínky provozu a poskytování služeb v období od 21. května jsou dostupné na našem webu na adrese: https://
www.svkhk.cz/Uvodni-stranka/Novinky/Clanky/Provoz-knihovny-od-21-5.aspx [cit. 2020-07-17].
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Eva Svobodová

Pro rok 2020, tak jako v jiných letech, bylo 
v českém knihovnictví naplánováno mnoho pra-
covních jednání, seminářů, workshopů, konfe-
rencí, přednášek, školení a dalších vzdělávacích 
akcí. Jejich přehled je z velké části uveřejněn 
na stránkách Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků (SKIP). Akce jednotlivých sekcí 
Sdružení knihoven ČR (SDRUK ČR) se nachá-
zejí na stránkách tohoto sdružení (https://sdruk.
cz/). Ještě před vyhlášením nouzového stavu 
stihla své lednové zasedání uskutečnit Rada 
SDRUK ČR (Brno 28.–29. 1. 2020), proběh-
lo také třídenní jednání Ústřední knihovnické 
rady v Liblicích (20.–22. 1. 2020), jehož hlav-
ním a jediným úkolem bylo vypracovat text 

Koncepce rozvoje knihoven v České republice 
na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030. 
Nyní je tato koncepce předložena ke schválení 
vládě. Opravdu velkým štěstím bylo, že proběh-
la všechna jednání komisí VISK (https://visk.
nkp.cz/). Díky tomu můžou knihovny realizo-
vat své naplánované projekty, i když někde se 
zpožděním. 

Bohužel pandemie covid-19 další aktivity 
zastavila. Nastalo postupné rušení jednotli-
vých akcí, ať už to byla porada ředitelek po-
věřených knihoven Královéhradeckého kraje 
(12. 3. 2020), jednání Sekce SDRUK pro bib-
liografii (31. 3. až 1. 4. 2020) v Severočeské 
vědecké knihovně v Ústí nad Labem, nebo 
seminář pro digitalizaci (20.–21. 4. 2020) 
v MZK v Brně. Na rozdíl od akcí, které byly 

Vzdělávání a setkávání knihovníků 
ve virtuálním světě

1) Více o konferenci v článku Co mohlo být, a nebylo aneb Odložená konference o personální práci

zrušeny bez náhrady, Konference o perso-
nální práci v knihovnách, která se měla konat 
19.–20. 5. 2020 ve Studijní a vědecké knihovně 
v Hradci Králové (SVK HK), proběhne v roce 
2021 v obdobném termínu.1) Po zvážení všech 
pro i proti SVK HK zrušila i podzimní slavnost-
ní setkání u příležitosti udělení ocenění Knihov-
nice, knihovník roku 2020 Královéhradeckého 
kraje. Ne snad, že by pracovnice oddělení slu-
žeb knihovnám již věděly, že v čase obvyklého 
konání zasáhne Česko další vlna pandemie co-
vid-19, spíše braly ohled na to, že oceněnými 
jsou z převážné části seniorky a senioři, a ne-
chtěly ohrozit jejich zdraví setkáním s velkým 
počtem lidí z různých částí kraje. 

Uzavření knihoven nesla většina knihovnic 
a knihovníků velmi těžce zvláště tam, kde jsou 
knihovny komunitními centry obcí, poskytu-
jí prostory spolkům a spolupracují s různými 
zájmovými skupinami. Snažili se pomáhat ze-
jména seniorům a hendikepovaným a být tu pro 
ně alespoň po telefonu nebo prostřednictvím 
e-mailu a facebooku.

Ale nouzový stav izoloval i samotné knihov-
níky. Zejména v prvních dnech po uzavření 
knihoven chyběly impulzy zvenčí a pracovní 
aktivita se pomalu snižovala. Čas jako by se 
zastavil, nastoupily osobní obavy z nákazy, 
bezradnost, až ochromení. Zvýšená hygienic-
ká opatření a zákaz pořádání akcí je připravily 
o to podstatné v jejich práci: setkávání se svými 
čtenáři, ale i mezi sebou a sdílení svých zkuše-
ností. Nicméně knihovníci jako silná, soudržná 
a kreativní profesní skupina prokázali, že jsou 
schopni využít nabízející se příležitosti a vytě-
žit z nich maximum. Pokud se tedy nemohli se-
tkávat a sdílet zkušenosti v reálném světě, hle-
dali jiné cesty. Virtuální svět mnozí z nich znali 
ze svého osobního života, ale v tom pracovním 
jej až tak plně nevyužívali. Doba nouzového 
stavu si větší aktivitu ve virtuálním světě do-
slova vynutila. 

Jako první po uzavření knihoven bylo 

zaznamenáno zvýšené používání e-mailové 
pošty. Knihovníci nahradili osobní kontakty 
e-mailovými dopisy, a to nejen ti, co pracovali 
z domova, ale e-maily se posílaly i z kanceláře 
do kanceláře. Využívaly se i pro kontakty se 
čtenáři. Důležité informace z Národní knihovny 
ČR, Ústřední knihovnické rady i z knihovnic-
kých organizací proudily prostřednictvím elek-
tronických konferencí. E-mailové schránky se 
plnily, až „přetékaly“, bylo nutné daleko častěji 
odstraňovat nepotřebné či duplicitní e-maily. 
Aktualizovaly a rozšiřovaly se informace na 
webových stránkách knihoven. Podstatně se 
zvýšila aktivita na Facebooku a ostatních soci-
álních sítích. I v době uzavření knihoven bylo 
potřeba projednat záležitosti spojené s chodem 
knihovnických organizací, provést strategická 
rozhodnutí, zařídit přesuny akcí a rozhodnout 
o jejich konání v náhradních termínech. Ne-
zbylo než sáhnout po sice známých, ale dosud 
málo využívaných nástrojích online komunika-
ce. Ústřední knihovnická rada (ÚKR) a SDRUK 
ČR zvolily pro svá online setkávání Zoom. 
Předsednictvo výkonného výboru SKIP využilo 
Jitsi Meet. 

Rada SDRUK ČR během dubna až června 
online projednala znovuotevření knihoven, vý-
roční zprávu za rok 2019,  úpravu svých webo-
vých stránek, novou koncepci knihoven v ČR, 
zpřístupnění děl nedostupných na trhu, soutěže 
Knihovna roku a Městská knihovna roku, ino-
vační vzdělávání knihovníků a chystaný zákon 
o kultuře. Stěžejním tématem všech online jed-
nání byl program a formát konference Knihov-
ny současnosti. Pro rok 2020 se přesouvá do 
virtuálního prostředí. Bude se konat 2.–4. lis-
topadu a účast je zdarma. Včas budou oznáme-
ny technické podmínky připojení. Zvažuje se 
i možnost videopřenosu přes dataprojektor více 
účastníkům v krajských knihovnách. Bude zále-
žet na v té době platných hygienických opatře-
ních pro pořádání akcí. Konference se bude vě-
novat virtuálním službám, knihovním fondům, 

21. května došlo k částečnému uvolnění přís-
ných opatření, a proto jsme obnovili všechny 
služby (absenční i prezenční) včetně přístupu na 
internet.2) Zrušili jsme karanténu knih a uvolni-
li jsme přístup do studoven a do volných výbě-
rů a rozšířili otevírací dobu knihovny. Zároveň 
jsme snížili počet studijních míst a zajistili jejich 
pravidelnou dezinfekci. Návštěvníci  nadále mu-
seli používat dezinfekci a roušky a dbát na do-
držování rozestupů. Podrobné podmínky provozu 
zpracované ve formě infografiky byly vylepeny 
v každém podlaží, kde byly k dispozici také jed-
norázové rukavice a dezinfekce. 

Pokud bych měla jednoduše shrnout, co nám 
uzavření knihovny a následný omezený provoz 
přinesly, vyzdvihla bych zejména neocenitelné 
manažerské zkušenosti. Několikrát jsme byli 
nečekaně postaveni před hotovou věc a nuceni 
adekvátně, a hlavně rychle reagovat na stále se 

měnící podmínky. Dále bych ocenila spoluprá-
ci jednotlivých odborů, bez které by to zkrátka 
nešlo. Za zmínku určitě stojí i pracovní nasazení 
knihovnic a knihovníků, kteří trávili šest hodin 
služby s rouškou na obličeji a půjčovali či vraceli 
v rukavicích. Jen si zkuste v rukavicích listovat 
knížkou a přes roušku a plexisklo hovořit se čte-
nářem… Co se nám osvědčilo, bylo rozhodnutí 
omezit zákazy a příkazy pouze na ty nezbytně 
nutné. Sice jsme ve studovnách rozestavěli sedací 
nábytek tak, abychom dodrželi nařízené rozestu-
py, ale navštívit nás mohl kdokoliv, bez ohledu 
na platnost registrace. Neomezovali jsme ani čas 
strávený v knihovně. A překvapivě to fungovalo. 
Návštěvníci byli vesměs ohleduplní, dodržovali 
nařízení, jen ke konci června už měli problém 
udržet roušky na obličejích. 

Kontakt na autorku: daniela.ridlova@svkhk.cz
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vzdělávání uživatelů a knihovníků, komunitní 
roli knihoven a marketingu. 

ÚKR na svých online jednáních projednala 
obnovení činnosti knihoven po jejich znovuo-
tevření a vypracovala několik doporučení pro 
provoz knihoven v době zvýšených hygienic-
kých opatření (https://ipk.nkp.cz/koronavi-
rus-1/koronavirus). Zabývala se knižním trhem, 
zpřístupněním digitalizovaných dokumentů pro 
vysoké školy, koncepcí rozvoje knihoven na 
léta 2021 až 2027 a zpřístupněním děl nedo-
stupných na trhu2). 

Program tří videokonferencí předsednictva 
VV SKIP se obsahově nelišil od plánovaných 
klasických prezenčních jednání. 

SVK HK realizovala 11. 6. 2020 online se-
tkání metodiků pověřených knihoven.3) Projed-
návaly se dodatky dotačních smluv na regionál-
ní funkce, vzdělávání knihovníků, školení MS 
Teams, v němž online porada probíhala, a tema-
tické zaměření Královéhradecké knihovnické 
konference, která se bude konat 24. 11. 2020. 
Její formát (online nebo prezenčně v konferenč-
ním sále knihovny) bude zvolen podle aktuální 
situace. 

Online porada příspěvkových organizací 
Královéhradeckého kraje proběhla 2. 4. 2020 
ve formátu Jitsi Meet. Řešila se aktuální proble-
matika příspěvkových organizací v době nou-
zového stavu. 

Do virtuálního prostředí se přesunuly i se-
mináře a přednášky, které pořádaly vzdělávací 
agentury. Nezahálely ani knihovny, některé 
realizovaly e-learningové kurzy a webináře. 
Osvědčily se zejména online přednášky. Kaž-
dý účastník vidí na svém počítači, notebooku, 
tabletu nebo i chytrém telefonu přednášejícího 
a zároveň prezentaci, kterou má lektor připrave-
nou. Dotazy může vznášet pomocí chatu. Méně 

zdařilými se jeví spojení prezenčních přednášek 
s online přenosem. Poslech vzdálených uživa-
telů je rušen zvuky v přednáškové místnosti 
a také není dobře vidět na tabuli, kterou předná-
šející používá na doplnění svého výkladu. 

Online konference, porady, přednášky a kur-
zy ochuzují o přímý kontakt s lektorem a s účast-
níky navzájem, ale jednoznačně šetří pracovní 
čas a peníze. Zatímco se např. klasická setkání 
metodiček nebo ředitelek pověřených knihoven 
v Královéhradeckém kraji mohla konat 2x do 
roka, jejich online varianta může být daleko 
častější. Ovšem bez znalosti nástrojů pro online 
setkávání a vzdělávání to určitě nepůjde.4) Or-
ganizátoři musí připravit prostředí, ve kterém se 
budou tyto akce odehrávat, případně zakoupit 
licence, a účastníkům zaslat odkaz na danou vi-
deokonferenci. Účastníci většinou jen kliknou 
na uvedený odkaz a tím se dostanou do konfe-
renční místnosti. Nicméně i zde jsou potřebné 
určité znalosti. Návody na používání jednotli-
vých programů organizátoři zasílají spolu s od-
kazem nebo se najdou na internetu, obvykle 
i s názornými videi. Další cestou jsou školení, 
jak tyto nástroje používat. Knihovnický institut 
uspořádal 11. srpna 2020 prostřednictvím Jitsi 
Meet online seminář „Videokonference jako 
prostředek pro vzdělávání v knihovnách“, lek-
torkou byla Eva Cerniňáková. SVK HK plánuje 
v druhé polovině roku 202O realizovat prezenč-
ní školení v MS Teams, který chce využívat pro 
online komunikaci s pověřenými knihovnami. 
A další podobná školení5) budou jistě přibývat, 
protože knihovníci nechtějí být jen pasivními 
konzumenty této nové formy organizace vzdě-
lávání, ale chtějí ji i aktivně využívat a nabízet. 

Kontakt na autorku: eva.svobodova@svkhk.cz

Co mohlo být, a nebylo 
anebo Odložená Konference 

o personální práci v knihovnách

Bohdana Hladíková

Před rokem jsme začali ladit termín Kon-
ference o personální práci v knihovnách – aby 
se nepotkal s obdobím statistik, obdobím do-
volených, Měsícem čtenářů, jinou knihovnic-
kou konferencí atp. Nakonec jsme se trefili 
doprostřed „corontény“ a museli akci zrušit. 
Nicméně s ní i programem počítáme pro pří-
ští rok a začínáme hledat nové vhodné datum. 
Snad nám všem tentokrát bude přát větší štěstí. 
A protože program nebyl nikde zveřejněn, při-
nášíme stručnou ochutnávku toho, co být mělo, 
a nakonec nebylo. 

Rozdělení na právní a manažerské aspek-
ty personální práce se nám v prvním ročníku 
osvědčilo, takže jsme ho ponechali i tentokrát, 
i když se samozřejmě oba okruhy prolínají 
a také jsme se přizpůsobili potřebám přednáše-
jících. V prvním bloku jsme se měli věnovat ze-
jména odměňování ve vztahu k pracovnímu vý-
konu nejen v příspěvkových organizacích. Další 
lektor měl  shrnout poskytování zaměstnanec-
kých benefitů, jejich specifika a podmínky po-
skytování. Samozřejmě včetně netradičních. 
Přednáška ze zákoníku práce minule zapůsobi-
la, proto jsme připravili další, tentokrát zamě-
řenou na povinnosti zaměstnanců a vedoucích, 
které jim předpis ukládá. Vystoupení externích 
odborníků nám měly doplnit příspěvky kolegů 

knihovníků. Například o celoživotním vzdělá-
vání, zaměstnaneckých stážích nebo katalogu 
prací. 

A protože jsou právní témata nutná, ale ná-
ročná na soustředění a celkově těžko stravitel-
ná, doplnili jsme první den konference mini-
workshopem s praktickým cvičením, abychom 
se dozvěděli, jak správně sedět a jak se na pra-
covišti správně protáhnout, abychom předchá-
zeli chátrání svých těl. 

Ve druhém dni konference jsme si měli 
stručně představit vznikající Personální sekci 
SDRUK, projekt, který se věnuje syndromu 
vyhoření knihovníků, ponořit se do Oceánu 
– personálního projektu třinecké knihovny. 
A jak už to bývá na konferencích, do hodino-
vých přednášek jsme zhustili tři okruhy, které 
by jinak vydaly na celodenní workshopy. V na-
šem případě to byla motivace podřízených, 
práce s konfliktními zaměstnanci či klienty 
a manažerský přístup k odlišným věkovým sku-
pinám, v poslední době zhusta označovaným 
jako generace X, Y, Z. 

Pevně doufáme, že nám naši přednášející bu-
dou nakloněni, epidemiologická situace zůstane 
příznivá a setkáme se na konferenci v příštím 
roce. 

Kontakt na autorku: bohdana.hladikova@svkhk.cz2) Více informací o dílech nedostupných na trhu získáte v článku Zapojte se – zpřístupnění digitalizovaných doku-
mentů z Národní digitální knihovny uživatelům veřejných knihoven v rubrice Zaujalo nás.

3) Více o setkání metodiků v článku Metodici online.
4) Přehled online nástrojů v článku Nucený přesun do online světa aneb Jak v něm přežít pomocí dostupných nástrojů 

v rubrice Nové trendy. 
5) Nabídka školení v článku Vzdělávací akce v roce 2020 v SVK HK.
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Vzdělávací akce v roce 2020 v SVK HK

Agnieszka Lamr

Je to můj první článek ve zpravodaji „U nás“, 
a proto bych se čtenářům ráda představila. 1. října 
2019 jsem začala pracovat ve Studijní a vědecké 
knihovně v Hradci Králové. Do práce jsem nastou-
pila po skončení mateřské dovolené. Soukromě 
jsem maminka dvou kluků, absolventka historie na 
Wroclavské univerzitě a slavistiky na Opolské uni-
verzitě v Polsku. V Hradci Králové se svým manže-
lem bydlím od roku 2012. 

Jako vystudovaná historička mám ráda chrono-
logický postup vyprávění, takže začneme od začát-
ku, abyste se dozvěděli, jak jsem se ocitla v knihov-
ně. Jednoho den jsem zahlédla na webu SVK HK 
inzerát na pozici metodik/metodička a poslala svůj 
životopis na adresu ještě mně neznámé kolegyně 
Mgr. Bohdany Hladíkové a překvapivě dostala od-
pověď s pozvánkou na pracovní pohovor. Manžela 
s dětmi jsem poslala o víkendu na výlet a sama se 
začala připravovat na pohovor. Věnovala jsem se 
studiu webu knihovny, knihovnímu zákonu, me-
todickým pokynům k plnění regionálních funkcí 
a snažila se přečíst všechno, co jsem našla na in-
ternetu o knihovnictví v České republice. A víte 
co? Povedlo se! Už 1. října jsem se seznamovala 
s novými kolegyněmi z útvaru ředitelky a oddělení 
služeb knihovnám. Postupně mi kolegyně z OSK 
začala předávat svoji práci. Seznámila mě se vzdě-
lávacími akcemi od „kuchyně“ až po administra-
tivní práci spojenou s podáním žádostí o dotaci na 
vzdělávací akce v programu VISK 2 pro rok 2020 
na Ministerstvo kultury. Žádosti předcházel prů-
zkum zájmu o vzdělávací akce v roce 2020, který 
měl být součástí žádosti a který jsem připravila 
s pomocí kolegyně Mgr. Bohdany Hladíkové pro 
knihovníky z našeho kraje – Kurzy podpory a roz-
voje informační gramotnosti a pedagogických do-
vedností pracovníků knihoven Královéhradeckého 
kraje. V prosinci 2019 byla žádost o dotaci ode-
slána a zbylo nám jen čekat na jaro 2020, kdy už 
budou výsledky. 

Mezitím byl leden 2020. Knihovníci v našem kraji 

měli dle průzkumu zájem o školení Knihovny.cz – 
Centrální portál českých knihoven. Školení 
proběhlo dle plánu 28. ledna 2020 v počítačové 
učebně Studijní a vědecké knihovny pod vede-
ním Mgr. Hany Hornychové, která je systémovou 
knihovnicí v SVK HK a od roku 2013 se účastní 
vývoje portálu Knihovny.cz. 

V únoru se uskutečnily dvě vzdělávací akce. 
První se konala 11. února v konferenčním sále. Na 
inovační workshop Konzervátorské minimum 
pro knihovníky, připravený lektory Národní 
knihovny Danou Hřebeckou, Mgr. Jitkou Neora-
lovou a Mgr. Tomášem Foltynou, se přijelo podí-
vat 31 knihovníků. Účastníci si vyzkoušeli různé 
ambulantní opravy knih. 25. února přijela do naší 
knihovny vzácná návštěva Ozobotů a mikro:bitů 
s Mgr. Hankou Šandovou, učitelkou informatiky 
na Gymnáziu Jana Keplera v Praze a na ZŠ Telecí 
a lektorkou kurzu o robotech v centru technické-
ho vzdělávání Půda Městské knihovny v Poličce. 
Vzdělávací akce Robotické pomůcky k výuce 
s podtitulem Ozobot a micro:bit v knihovnách 
byla první akcí pořádanou s podporou podprogra-
mu Ministerstva kultury VISK 2, bohužel zatím 
jedinou v prvním pololetí roku 2020.

13. března 2020 byla z nařízení vlády naše 
knihovna uzavřena a všechny vzdělávací akce zru-
šeny. Koncem března 2020 byla dotace Ministerstva 

kultury VISK 2 pro naši knihovnu schválena v plné 
výši. Z důvodu nařízené karantény jsme se z tohoto 
úspěchu nemohli těšit. Osobně jsem zůstala doma 
s dvěma dětmi na ošetřování. Nikdo nevěděl, jak 
dlouho bude karanténa trvat a jak se bude korona-
virus po České republice rozšiřovat. Naštěstí jsme 
tuto těžkou situaci společně zvládli a od začátku 
června se život pomalu vrací k normálu. A já jsem 
se mohla s lektory domluvit na termínech vzděláva-
cích akcí. Z rozhodnutí porady vedení SVK HK se 
všechny vzdělávací akce budou konat až na podzim.

V září a říjnu proběhne 8 vzdělávacích akcí. 
Účastníci se mohou těšit na známé a oblíbené 
lektory, o jejichž kurzy je pořád zájem: Genea-
logie (Mgr. Eliška Valová), Tvorba infografiky 
(Mgr. Marta Lelková, Bc. Klára Havlová) a Práce 
s nástroji Google (Ing. Tereza Otčenášková, BA, 
Ph.D.). 

Na podzim jsme připravili i několik novinek. 
V nabídce vzdělávacích akcí najdete: Zákla-
dy lektorské práce pro pracovníky knihoven 
(Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.), kde se účastníci se-
známí s kompetencí lektora při vzdělávání dospě-
lých. Milovníci našich kurzů se mohou také těšit 

na dvoudenní kurz Pedagogické minimum pro 
knihovníky (Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.), díky 
kterému knihovníci získají teoretické a praktické 
znalosti z oblasti pedagogiky, didaktiky a dalších 
příbuzných disciplín důležitých při práci s žáky, 
studenty a návštěvníky knihoven.

Na 8. prosince 2020 jsme do knihovny pozvali 
paní profesorku PhDr. Květuši Kunešovou, Ph.D., 
která v přednášce Současná francouzská literatu-
ra bude mluvit o nejnovějších trendech a vývojo-
vých tendencích ve francouzské literatuře. 

O všech vzdělávacích akcích se dočtete na webu 
knihovny na adrese https://www.svkhk.cz/Pro-k-
nihovny/Vzdelavani.aspx, kde naleznete seznam 
plánovaných vzdělávacích akcí, termíny, anotaci 
o kurzech a lektorech a přihlašovací formulář. 

Všichni doufáme, že nejhorší období karantény 
a šíření koronaviru už máme za sebou a všechny na-
plánované vzdělávací akce se uskuteční v termínu. 
Těšíme se na vás ve Studijní a vědecké knihovně 
v Hradci Králové.

Kontakt na autorku: agnieszka.lamr@svkhk.cz

Pomůcky na školení Konzervátorské minimum

Metodici online

Eva Semrádová

Nečekané uzavření knihoven zpřetrhalo běžné 
služby veřejnosti i mnoho plánů v oblasti regio-
nálních služeb a profesního vzdělávání knihovníků. 
Neobvyklá situace nás přiměla hledat náhradní ře-
šení a využít online nástroje. Tyto nástroje existují 
už několik let, ale až stav nouze nás přivedl k zájmu 
měnit zabydlené způsoby práce. Vzorem nám byly 
školy, které spustily výuku přes Microsoft Teams.

První online setkávání metodiků kraje probíhalo 
během června 2020. Práci s  nástrojem Teams jsme 
se naučili samostudiem alespoň v základní verzi. 
Brzy jsme zjistili, že naši komunikaci brzdí technic-
ké vybavení, které bude potřeba dořešit. První online 
krajská porada s prezentacemi, diskuzí, chatem i sdí-
lením materiálů se ale nakonec uskutečnila v plá-
novaném termínu 11. června. Následovaly schůzky 

krajské komise k soutěžím knihoven přes Teams.
Online formu komunikace mezi knihovníky by-

chom rádi zahrnuli do metodické práce i v budouc-
nu, ovšem nejen kvůli nedostupnosti osobní návště-
vy. Vidíme výhody v rychlosti sdílení informací, 
odpadá nutnost vyjet na služební cestu a věnovat 
setkání celý den. Z toho pak vyplývá, že schůzky 
mohou být kratší, četnější a věnované jednomu či 
dvěma tématům přesně v době, kdy je úkol aktuál-
ně „na stole“. Zdá se, že budeme online komunika-
ci v některých případech považovat za alternativu 
k e-mailové komunikaci, že budeme více využívat 
sdílení dokumentů. Ovšem víme, že osobní setkání 
nic nenahradí. I v tomto směru by online schůzky 
měly být užitečné, na dálku vyřešené provozní úko-
ly uvolní čas a dovolí obohatit program „živých“ se-
tkání například o pozvání hosta nebo exkurzi.

Kontakt na autorku: eva.semradova@svkhk.cz

https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Vzdelavani.aspx
https://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Vzdelavani.aspx
agnieszka.lamr@svkhk.cz
mailto:eva.semradova@svkhk.cz
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STALO SE

Jaroslava Vydarená

Katedra informačních studií a knihovnictví při 
Masarykově univerzitě uspořádala spolu s další-
mi partnery zajímavý a inspirativní online semi-
nář Makerspace, laboratoře a dílny v knihovnách. 
Účast byla překvapivě vysoká, zapojilo se více 
než 120 pracovníků z nejrůznějších institucí, nej-
více byly zastoupeny právě knihovny. Na online 
akcích je sympatické, že nemusíte nikam jezdit, 
neztrácíte čas ani peníze, a na co se dává v po-
slední době největší důraz, nenakazíte se.

Již v úvodu zazněla myšlenka, která prováze-
la celou konferenci (seminář jsem vnímala spíše 
jako konferenci), že totiž knihovny už dávno ne-
jsou zdaleka jen o knihách, vývoj nezadržitelně 
kráčí jiným směrem. Čím dříve my knihovníci 
tuto myšlenku přijmeme za svou, tím lépe se 
našim knihovnám a jejich uživatelům bude dařit. 
Tam, kde se otevřeným dílnám věnují, se ponejví-
ce zabývají moderními technologiemi. Knihovny, 
převážně městské, se vybavily robotickými hrač-
kami, 3D tiskárnami, virtuální realitou a podob-
nými lákadly nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. 
Společnost FabLab prezentovala první digitální 
dílnu v Brně, kde si lidé mohou pomocí 3D tis-
káren a skenerů, laserových řezaček, vyšívacích 
strojů a řezacích plotterů vyrobit hračky, náby-
tek, šachy, ale také třeba perníkovou chaloupku 
či housle. Zkrátka co vás napadne.

Jsou i knihovny, které to pojaly rukodělně či 
řemeslně, např. Městská knihovna v Praze se-
hnala půvabný prostor na Smíchovské náplavce 
a kompletně ho zařídila jako truhlárnu. Nazvali 
ji DOK16 sousedská dílna a dovedu si představit, 
jak krásně to tam voní dřevem. Může přijít kaž-
dý, kdo si chce něco vyrobit či opravit, chybí mu 
vlastní nářadí nebo nemá doma dost místa. Poradí 

a pomůže zkušený truhlář. Není to báječné? 
Přiznám se, že již v průběhu konference mi 

naskakovaly nápady, co všechno by šlo udělat 
v naší knihovně a koho všeho bychom mohli 
oslovit. Po celou dobu konference bylo možné 
chatovat, klást dotazy jednotlivým přednášejí-
cím či sdělit své připomínky. V závěru proběhla 
diskuze, které se mohli zúčastnit všichni, stačilo 
zapnout kameru a mikrofon. Celosvětová síť tzv. 
FabLabů čerpá svou sílu ze sdílení. O totéž se 
pokusila i červnová konference; dověděli jsme 
se, jak to dělají jinde, jaké mají s dílnami zkuše-
nosti. Právě sdílení a výměna informací je skvě-
lá a užitečná pomoc a inspirace. Neukolébat se 
tradičními a pravidelnými činnostmi u nás doma, 
ale propojit se, spojit síly a vzájemně se obohatit.

Knihovny, které mají chuť a vyšetří nějaký ten 
prostor, mají i možnosti, jak získat potřebné fi-
nanční prostředky. Na nákup nejrozmanitějšího 
vybavení mohou požádat z dotačního programu 
VISK 3. Potom už jim teoreticky nic nebrání jít 
s proudem. Jsme přece národ kutilů a zlatých 
českých ručiček, takže se nemusíme bát, že by si 
naše nově otevřená dílna nenašla uživatele. Chce-
me-li mít větší jistotu, měl by předcházet prů-
zkum zájmu. Oslovit můžeme školy, učitele, mlá-
dež… pokusme se oslovit i ty, kteří do knihovny 
zatím nechodí.

Katedra informačních studií a knihovnictví 
provedla výzkum, jehož cílem bylo zjistit vnímá-
ní prestiže knihovnického povolání. Z výzkumu 
vyplynulo, že lidé vnímají knihovníky průměr-
ně, váží si jich stejně jako prodavačů, účetních 
nebo drobných obchodníků. Nemohli bychom se 
pokusit z tohoto průměru vymanit a stát se výji-
mečnými?

Kontakt na autorku: jaroslava.vydarena@svkhk.cz

Otevřené dílny v knihovnách

OKÉNKO

Markéta Dubnová

Obláček dýmu ze sfouknutých jedenácti sví-
ček na dortu se ještě třepotá nad stolem. Tajně 
jste zamáčkli slzy, protože žádná sova vám ne-
přinesla dopis ze Školy čar a kouzel. A teď vás 
čeká nástup na druhý stupeň ZŠ. Dorazí noví 
spolužáci, pár z těch starých se vypravilo na ví-
celeté gymnázium (to už zní trochu jako Bradavi-
ce). Vaše oblíbená učitelka, která vás provázela 
skoro všemi předměty, a už jste věděli, co čekat, 
když významně pozvedla obočí, se změní v celou 
plejádu podivínů, učících předměty, které si svou 
děsivostí nezadají s těmi kouzelnickými.

A co hůř, dneska jste v zrcadle zahlédli prv-
ní pupínek na dosud hladké líci a dlouhou ruku 
puberty, která vám tam zarudlý pupen škodoli-
bě umístila. Než vás pohltí nejistota, je třeba se 
schovat. Nejlépe hodně daleko. V Bradavicích už 
to znáte, ale můžete objevovat kraje dosud nepo-
znané, regály knihoven jsou plné knih a v jejich 
magických světech se dají strávit dlouhé hodiny. 

Samozřejmě, lze i zapnout počítač a seriály 
a hry vám splní stejné zadání. Ale nezapomeň-
te: skoro všechny ty báječné fantasy seriály mají 
svou knižní předlohu, mnohdy lepší a košatější 
než hra nebo film. Ani není třeba pouštět se do 
příběhů spletitých a plných krutostí a sexu, ty 
věkově přiměřené se vám budou snadněji číst. 
Na Zaklínače nebo To si ještě chvíli počkejte, 
s větším potěšením a pochopením si je jako star-
ší vychutnáte. Dashner, James: Labyrint / Útěk 
(a další díly), Lowry, Lois: Dárce, Ness, Patrick: 
Volání netvora, Tolkien, J. R. R: Hobit

Některé z příběhů dokonce ještě 
nikdo natočit nestihl, tak si pospěš-
te, až půjdete do kina se spolužá-
ky, můžete trousit otravná moudra 
a spoilery ještě před představením. 
Brallier, M.: Poslední děti na Zemi, 
Braunová, Petra: Ztraceni v čase, 
Colfer, Eoin: Seznam přání, Colfer, 
E.: Artemis Fowl, Colfer, Ch.: Země 
příběhů, Collins, Suzanne: Gregor 
a Město pod městem, Matocha, Voj-
těch: Prašina (oba díly).

Možná nestrkáte hlavu do písku a raději si 
přečtete něco terapeutického o stejně zkoušených 
dětech na prahu puberty. Vlastně i ve fantasy 
příbězích často o osudu světa rozhoduje hrdina 
zmítaný hormonálními bouřemi a strachem z do-
mácích úkolů (ani Potter na tom nebyl lépe). 

A nezapomeňte, že číst komiksy není žádná 
ostuda! Čtení je hlavně o potěšení. Braunová, 

Petra: 3333 km k Jakubovi, Březi-
nová, Ivona: Útěk Kryšpína, Ježko-
vá, Alena: Dračí polévka, Paterson, 
Katherine: Most do země Terabithia, 
Telgemeierová, Raina: Úsměv, Sé-
gry, Duchové (komiks), Wilson, Ja-
cqueline: Sama doma.

Zatímco spolužáci z gymnázií 
jsou přetíženi domácími úkoly, vy 
si můžete dovolit číst i zajímavější 
knihy než Krále Lávru, Staré řecké 
báje a pověsti nebo Kytici. A pokud 
ve škole plavete jako v rozbouřeném 
moři, můžete okoralé srdce vaše-
ho Severuse Snapea obměkčit mi-
moškolní znalostí: Fučíková, Rená-
ta: Dobrých 100, Fučíková, Renáta: 
Jan Amos Komenský – Comenius, 
Favilli, Elena: Příběhy na dobrou 
noc pro malé rebelky 1 a 2.

Nedoručený dopis z Bradavic 
(rady pro čtenáře z 6. a 7. třídy)

jaroslava.vydarena@svkhk.cz
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DOPORUČUJEME DO VAŠICH FONDŮ POKLADY KNIHOVNÍCH FONDŮ
Než se v hodinách dějepisu prokoušete pravě-

kem a starověkem až k druhé světové válce a mo-
derním dějinám, uplyne hodně vody, ale jsou kni-
hy, na které nemusíte čekat do devítky: Gleitzman, 
Morris: Kdysi, Potom, Když (a k vydání se připra-
vují ještě další dvě knihy), Lowry, Lois: Spočítej 
hvězdy, Tichý, František: Transport za věčnost, 
Válková, Veronika: Terezínské ghetto (s Bárou ze 

série „Kouzelný atlas putování časem“ 
můžete procestovat dějiny křížem 
krážem), Šinkovský, Martin: Triko-
lora (komiks), Černý, Jiří: Obrázky 
z moderních československých dějin: 
1945–1989 (komiks).

Nechce se vám do děl Aloise Jiráska? Máte pocit, 
že by bylo jednodušší nastudovat tisícistránkové Dě-
jiny bradavické školy? Třeba přesvědčíte paní učitel-
ku, že tohle je dobrá alternativa: Adla, 
Zdeněk: Obrázky z českých dějin a po-
věstí (léty prověřený komiks), Bobák, 
F. J.: Dávné pověsti národa českého 
I.–III. díl, Ježková, Alena: Příběhy 
českých knížat a králů.

Nepřekvapí vás vyprávění o mytických 
a bájných tvorech. Co napsal pan Petiška ve Starých 
řeckých bájích, už dávno znáte. Vždyť hustota vý-
skytu bájných a mytických tvorů z bájí řeckých i se-
verských na školních pozemcích v okolí Bradavic 
je obdivuhodná: bazilišek, bydlící ve školním sklepě, 
kentaur, sfinga, jednorožec, troll. V dalších fantasy 

sériích se objevují i samotní bohové, 
o kterých se ve škole učíte (a jejich 
polobožské děti, které to nemají v sou-
časném světě jednoduché). Riordan, 
Rick: Zloděj blesku (a celá sada příbě-
hů Percyho Jacksona).

Další série téhož autora vás zavedou i do Ásgar-
du mezi božstva ze Severu (ale už musíte být protře-
lý knihomol: autor nebyl žádný lenoch a 400 stran na 
jednu knihu je docela oříšek).

Hrdinou pohublejší knihy o se-
verských božstvech v nesnázích je 
opět dvanáctiletý kluk, který nemá na 
růžích ustláno: Gaiman, Neil: Odd 
a mraziví obři.

Vy sice čtete suverénně, ale pokud nechcete být 
za Hermionu, zkuste do světa knih uvrtat i poma-
lejšího kamaráda, který s vámi zašel do knihovny 
a nechcete ho ztrapnit prvním čtením. Právě Odd 
je dobrá volba k doporučení pomalejšímu čtená-
ři, nebo pokud není milovník fantasy a mytologie, 

zkuste knihy dobrodružné. Březinová, 
Ivona: Poušť, všude poušť, Březinová, 
Ivona: Nevinná lavina a další ze série 
GO! Tarshisová, Lauren: Přes palu-
bu: přežil jsem potopení Titaniku, 1912 
a další knihy ze série.

Pro knihovníky: popisovaný čtenář je v knihov-
ně již spíše bílou laní, ale znalců Harryho Pottera 
máme stále plné půjčovny, tak se pokusme o zá-
chrannou misi, ať se neocitne na červeném seznamu 
ohrožených druhů. Na stránkách Knihovny města 
Hradce Králové vám pomohou radou hned dvojí se-
znamy doporučených knih: jedny sestavují knihov-
níci z celého kraje a ty druhé vytvořily pro učitele 
knihovnice z dětských oddělení KMHK.

Jak dlouho by žil Harry Potter, kdyby Hermi-
ona nečetla?

Motto, které vykouklo na sociálních sítích 
a drápkem se chytilo. A možná by mohlo být i pro 
děti inspirací.

kontakt na autorku: dubnova@knihovnahk.cz

Marta Pešková Staníková

Městská knihovna Slavoj vydala k 750. výročí 
první písemné zmínky o Dvoře Králové nad La-
bem (1270) publikaci Dvůr Králové nad Labem  

veršem, taky obrazem, s nadsázkou a humorem! 
Verše Jaroslava Kratěny doplňují ilustrace Rudol-
fa Doulíka.

Kniha obsahuje 32 básní a je bohatě ilustrová-
na. Kromě námětu památek a významných budov 

Dvůr Králové nad Labem – veršem, 
taky obrazem, s nadsázkou a humorem!

města se zde vyskytují také básně o přehradě 
Les Království, nedaleké Zvičině a Podkrkonoší. 
O tom, že je kniha humorně laděná, svědčí bá-
seň nazvaná Hospody královédvorské aneb pivní 
štreka čili Beer Tour. Královédvorský rodák Ja-
roslav Kratěna je autorem deseti knih o cestách 
za dobrodružstvím po Severní Americe. Dále na-
psal dvě samostatné sbírky básní a textů pro žánr 
country a knížku básniček pro děti. Jeho cílem 
je především pobavit. Jaroslav Kratěna je totiž 
celoživotním vyznavačem tvrzení, že s úsměvem 
jde všechno líp.

Kontakt na autorku: peskova.stanikova@slavoj.cz

Iva Košťálová

Také Knihovna města Hradce Králové má ve 
svých fondech poklady. Mezi ně patří unikátní 
sbírka „pospíšilovských tisků“. Jedná se o knihy 
vydané v 19. století ve slavné hradecké tiskárně 
a nakladatelství Jana Hostivíta Pospíšila, kte-
rý tento podnik založil v roce 1808, kdy koupil 
bývalou Tibelliovu tiskárnu. Zpočátku vydával 
drobné tisky. Poté, co dostal zakázky z biskupství 
a krajského úřadu, začala jeho tiskárna a nakla-
datelství prosperovat a v roce 1816 otevřel také 
vlastní knihkupectví. Pospíšil spolupracoval s hra-
deckými i mimohradeckými obrozenci: Janem 
Liboslavem Zieglerem, Josefem Chmelou, Vác-
lavem Hankou, Magdalenou Dobromilou Rettigo-
vou, Františkem Ladislavem Čelakovským a také 
Václavem Klimentem Klicperou. Patřil také 
k průkopníkům v produkci knižních řad. V roce 
1825 jeho nakladatelství začalo vydávat Almana-
ch dramatických her od V. Klicpery. Série celkem 
obsahovala 6 svazků a vycházela až do roku 1830. 
Naše knihovna má ve svém fondu dva svazky 
z této edice (1 a 3). První obsahuje historickou hru 

Valdek, dramatickou bajku Loketský zvon a kome-
diální jednoaktovku Rohovín Čtverrohý. Je to útlá 
knížečka, která se vám vejde do dlaně a celá je tiš-
těna švabachem. To může ztěžovat její čtení, ale 
vaše oči si jistě brzy přivyknou. Václav Kliment 
Klicpera knihu věnoval „Jeho Vysoceurozenosti, 
panu Blahorodu Hraběti z Vrbna a Freudenthálu“. 
Na mysli měl nejvyššího císařského komořího 
Rudolfa Jana Bruntálského z Vrbna, který zemřel 
v roce 1823 a velmi se angažoval v obrozenec-
kých aktivitách. Jeden exemplář publikace se na-
chází v referenčním centru knihovny a druhý ve 
skladu ústřední půjčovny pro dospělé. Oba jsou 
půjčovány pouze prezenčně. 
Literatura:
DIVIŠOVÁ, Jaroslava. Encyklopedie města 
Hradce Králové. Hradec Králové: Garamon, 
2011, 846 s. ISBN 978-80-86472-52-2.
KLICPERA, Václav Kliment a František Adolf 
ŠUBERT. Soubor spisů Václava Klimenta Kli-
cpery, Díl I: Dramatická díla veseloherní. V Pra-
ze: B. Kočí, 1906.

Kontakt na autorku: kostalova@knihovnahk.cz

Pospíšilovské tisky 
v Knihovně města Hradce Králové

dubnova@knihovnahk.cz
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KDO JE

Božena Blažková

Jsou nabídky, které je těžké odmítnout. Mezi 
ně řadím i možnost připomenout jednu z prvních 
šéfredaktorek našeho zpravodaje Hanku Fejlovou. 
Od doby jejího působení ve zpravodaji uplynulo již 
více než 30 let a asi nebude od věci připomenout 
nejen redaktorskou činnost, ale i její knihovnické 
působení.

Hanka se narodila v roce 1939. Vystudovala 
obor knihovnictví a vědecké informace na Filo-
zofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svou 
profesní dráhu začala v Okresní lidové knihovně 
v Chomutově. V letech 1974–1993 pracovala na 
metodickém oddělení SVK Hradec Králové, kde 
jsem se s ní v sedmdesátých letech poprvé setkala. 
Každý den dojížděla z Bohdanče a nikdy jsem ji ne-
slyšela postěžovat si na počasí či na dopravu. I když 
cestování pro ni muselo být vzhledem k jejímu 
handicapu hodně obtížné. Naopak vždy trvala na 
spravedlivém rozdělení služebních cest bez ohledu 
na jejich dopravní obtížnost (tehdy se kraj rozklá-
dal od Semil po Havlíčkův Brod). Jak mi jednou 
sama říkala: „Byla jsem vychovaná tak, abych byla 
soběstačná a nepotřebovala žádné úlevy.“ Byla 
jsem o devět let mladší a vnímala jsem ji jako zku-
šenější kolegyni, která má svou práci ráda a nikdy 
neváhá podělit se o získané informace a zkušenosti.

Když se v roce 1988 stala odpovědnou redak-
torkou Zpravodaje jednotné soustavy knihoven 
Východočeského kraje (od r. 1991 knihovnicko-in-
formačního zpravodaje východních Čech U nás), 
pracovala jsem v tehdejší Okresní knihovně v Par-
dubicích. Jmenování do redakční rady bylo pro 
mne nejen ctí, ale i velkým závazkem. Jak jsem 
Hanku znala z našeho společného působení v me-
todickém oddělení SVK, tak jsem dobře věděla, že 
nejde o čestnou funkci, ale o poctivou práci. Bohu-
žel se již nepamatuji, při které příležitosti Hanka 
sama takto vzpomínala na svoji redaktorskou praxi:

Byla to práce hezká, také tvořivá a kolektivní. 
Mohla jsem dobře navázat na své dosavadní kontak-
ty s knihovnami a knihovníky v kraji, výhodou byla 

znalost jejich snah a problémů. Některé bylo potřeba 
k psaní příspěvků povzbudit, jiní se rádi sami podělili 
s ostatními o své zkušenosti, akce, postupy či zavádě-
ní počítačové techniky. Velmi pěkná byla spolupráce 
s redakční radou: stálým a osvědčeným rádcem Ja-
nem Pětou, v psaní článků vytrvalou Boženkou Blaž-
kovou, s inspirací vždy přicházející Libuší Komár-
kovou, ředitelem Josefem Vlčkem a jeho náměstkem 
Milošem Hromádkou, připravenými kdykoli pomoci. 
Vesele mne vždy naladily trefné poznámky naší jazy-
kové korektorky Boženky Dvořákové.

A naopak takto krásně na ni vzpomínají tehdejší 
redakční kolegové, které jsem požádala o malou 
vzpomínku pro tento článek:

Hanku jsem poznala hlavně při spolupráci nad 
Zpravodajem, a sice jako člověka nesmírně laska-
vého, ochotného poradit. Vždycky měl člověk do-
jem, že je pro ni se svým problémem v tu chvíli tím 
nejdůležitějším na světě. Zároveň si dovedla stát za 
věcí, o níž byla přesvědčená, že „to tak má být“. 
Prostě mám jenom hezké vzpomínky na spolupráci 
s ní, nikde nic „nedrhne“.

Božena Klabalová (Dvořáková)

S Hanou Fejlovou jsem se vídal pravidelně při 
zasedáních redakční rady východočeského knihov-
nického zpravodaje v letech 1986–1993. Setkával 
jsem se s ní rád a troufám si říct, že sympatie byly 
oboustranné. Vzpomínám, že se rada konala v bý-
valé synagoze v ředitelně, v paměti mi tehdy nejvíc 
utkvěla právě Hanka a zástupce ředitele Slávek Hro-
mádka. Naše odpovědná redaktorka měla program 
vždycky pečlivě připravený, takže povídání nebylo 
od Šumavy k Tatrám, ale vždy k věci. Jako metodič-
ka a členka komise BVLK navštívila mnoho kniho-
ven v kraji, od městských po nejmenší, věděla o nich 
hodně, znala jejich problémy a řekl bych, dýchala 
s nimi. Když pracovala na tváři a obsahu zpravoda-
je, využila právě své zkušenosti z knihovnického te-
rénu. Věděla dobře, které informace a kam směřovat, 
o čemž svědčí základní rubriky našeho knihovnické-
ho čtvrtletníku. Velkou starostí šéfredaktora je shro-
máždit do každého čísla potřebné příspěvky, najít 

Hana Fejlová – jak na ni vzpomínáme

KDO JE
přispěvatele z praxe. Objevil jsem Hančin dopis 
z konce roku 1988, kterým v tomto smyslu apelovala 
na kolegy z celé sítě východočeských knihoven. Ale 
pro mne tehdy jako dnes (bohužel už jen v chatrných 
vzpomínkách) není Hanka redakční úkol. Vždycky to 
byla přátelská duše, žena, která se statečně vyrov-
návala s fyzickým hendikepem a kterou jsem za to 
obdivoval. Vidím ji přes vzdálenost téměř třiceti let 
a slyším, jak mě s úsměvem oslovuje.

Jan Pěta

Za Hančina vedení se zpravodaj stal opravdo-
vým průvodcem tehdejšího knihovnického dění. 
V letech 1988–89 důsledně reflektuje celou šíři 
tehdejší jednotné soustavy knihoven nejen zpráva-
mi z okresních a krajských rad, ale i z činnosti vě-
deckých, školních a odborových knihoven. V roce 
1990 jsou zde velmi pečlivě zaznamenány všechny 
společenské změny, které pochopitelně ovlivnily 
nejen postavení knihoven, ale i běžnou knihovnic-
kou práci. Při listování jednotlivými čísly najdeme 
provolání společné porady ředitelů, kroniku same-
tové revoluce, informace o postupu při uvolňování 
vyřazené literatury, zprávy z Odborového svazu 
pracovníků knihoven i ze znovu ustaveného Svazu 

knihovníků a informačních pracovníků v tehdejším 
Východočeském kraji. V dalších ročnících se obje-
vují nové normy, směrnice a vyhlášky a začínají se 
objevovat i informace o zcela nové problematice 

– o nutnosti automatizace knihoven. Aby mladším 
kolegům bylo o něco jasnější, o jakou problemati-
ku v devadesátých letech to vlastně šlo, dovolím si 
závěrem ocitovat některé z pokynů pro autory pří-
spěvků ze září roku 1989: 

… Pište na stroji a běžným typem písma (nikoliv 
perličkou) a s jednou kopií. Pište na formát papíru 
A4, cca 60 znaků na řádku, 35 řádek na stránku 
(řádkování 1,5). Používejte neopotřebovanou pás-
ku do stroje tak, aby text byl dostatečně kontrastní. 
Obrázky a přílohy očíslujte. Obrázky kreslete tuší 
na bílý papír. …

Už dávno nejsem v psaní článků vytrvalá 
a psaní už pár let patří k mé knihovnické minulos-
ti. Zpravodaj však byl a bude vždy mojí srdeční 
záležitostí. Doufám, že jsem prací v něm alespoň 
trochu zúročila to, co jsem se od kolegyně Hanky 
Fejlové během společné práce naučila.

Kontakt na autorku: b.blaza@seznam.cz

Alena Součková

Knihovnický zpravodaj U nás je úzce spojen 
s mojí profesní činností, mohu říci, po celou dobu 
jeho existence. Nedávno se mi dostalo do ruky čís-
lo z roku 1995 – to je z 5. ročníku, a protože toto 
půlkulaté jubileum bylo tehdy důvodem k bilanco-
vání, vrátím se ve vzpomínkách k tomuto období.

V roce 1994 jsem se stala odpovědnou redak-
torkou a nahradila tak dlouhodobě nemocnou 
Mgr. Hanu Fejlovou, která odešla do invalidního 
důchodu. A to jsem se s „technickou“ přípravou 
zpravodaje seznamovala již dříve v rámci nově 
koncipovaného oddělení knihovnictví (dříve meto-
dické oddělení). Jednotlivé příspěvky do zpravoda-
je se tehdy psaly na psacím stroji a bylo nutno je 

nechat přepsat v normalizované formě, a tak jsem 
často se svazkem článků navštěvovala externí spo-
lupracovníky. A podklady se následně odnesly do 
reprografického střediska tehdejšího zřizovatele 

– bývalého Krajského národního výboru –, které 
mělo odpovídající techniku, vyčleněnou kapacitu 
a personální zajištění. Všechny tiskoviny vydávané 
knihovnou měly jednotnou úpravu, jednotlivé roč-
níky zpravodaje se odlišovaly jen jiným odstínem 
obálky. Po rozpadu nástupnické soukromé tiskařské 
firmy KURÝR-PRESS jsme byli nuceni hledat jiná 
zařízení, a tak se v tiráži objevuje PEMATISK Hra-
dec Králové, Bartošova tiskárna… Tisk v malém 
nákladu nebyl totiž pro žádnou tiskárnu výhodný. 
Rovněž činnosti, které zajišťovali další dodavatelé, 
způsobovaly problémy a neúměrně rostly finanční 

PhDr. Alena Součková 
aneb Mezi psacím strojem a počítačem

mailto:b.blaza@seznam.cz
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knihařskou dílnu a papírnický obchod a poté v roce 
1912 rozšířil tuto činnost o knihkupectví. Jeho prv-
ní vydavatelský pokus byl realizován již v roce 
1910, kdy vydal svou první publikaci, malou bro-
žurku „Dějiny Třebechovic“ od řídícího učitele 
Františka Probošta.

Jeho další vydavatelské snahy byly přerušeny 
1. světovou válkou a odvelením na frontu. Hned 
po návratu navázal na předchozí snahy a rok 1919 
se považuje za zrod nakladatelství Antonína Dě-
dourka. V období let 1919–1931 vydával přede-
vším díla zahraničních autorů. Změna nakladatel-
ského programu nastala v době, kdy vstoupil do 
firmy jeho syn Ladislav. Nakladatelství dočasně 
změnilo název na Nakladatelství školních a prak-
tických příruček Antonína Dědourka v Třebecho-
vicích p. O. a záhy se stalo jedním z největších 
vydavatelů školních publikací a příruček.

Na poli vzdělávání vykonalo Dědourkovo na-
kladatelství mnoho záslužné práce. Jeho měsíční 
zpravodaj byl rozesílán pravidelně zdarma v ná-
kladu 35 000 výtisků všem školám v Čechách, na 
Moravě, Slovensku a Podkarpatské Rusi. 

Vzhledem k hrozícímu 
fašistickému nebezpečí 
se na nakladatelství obrá-
tili významní představi-
telé Ministerstva školství 
a národní osvěty s žádostí 
o urychlenou spolupráci 
na úseku branné výchovy. 
Nakladatelství tuto výzvu 
přijalo a založilo knižni-
ci Obrana vlasti. V ní pak 
byly vydány například pu-
blikace Chodové, Strážci 
pomezí, Život v kasárnách, 
Naši letci, Byli jsme a bu-
dem! Tato produkce byla 

po rozpadu Československa v roce 1938 nepro-
dejná, a nakladatelství tak skončilo v úpadku. 

Již následující rok přinesl nový začátek na-
kladatelství. Základním kamenem se nově stala 
českojazyčná literatura. V roce 1941 začala pod 
vedením Ladislava Dědourka vycházet kva-
litní česká literatura v edici nazvané Knihov-
na národních klasiků. V této edici vycházela 
díla Boženy Němcové, Jana Nerudy, Ladislava 

Stroupežnického nebo Josefa Štefana Kubína. 
S posledně jmenovaným spisovatelem naklada-
telství navázalo zajímavou, i když mnohdy velice 
složitou a těžkou spolupráci. Nakladatelství au-
torovi vytýkalo jeho způsoby provádění korektur, 
které ztěžovaly práci sazečům a zdržovaly vydá-
vání knih. Kubín škrábal a jeho korektury byly 
velmi těžko čitelné.

Ve válečných letech pracoval v nakladatel-
ství jako redaktor pro dětskou literaturu spisova-
tel František Hrubín. Nakladatelství ho úspěšně 
skrývalo před nacisty a poskytlo mu celkem 
bezpečný azyl. Mimořádným nakladatelským či-
nem bylo v roce 1941 vydání knihy Jana Nerudy 
Arabesky s ručně kolorovanými ilustracemi. Za 
pomoci dívek z Třebechovic pod vedením vý-
tvarnice Hermíny Melicharové bylo vytvořeno 
dílo, které patřilo k tomu nejlepšímu, co v nakla-
datelství vyšlo.

Rozvíjející se firmě vypracoval v roce 1943 
architekt František Bartoš návrh na novou budo-
vu nakladatelství a knihtiskárny. K výstavbě už 
vzhledem k vyvíjející se politické situaci nedošlo.

V roce 1945 otevřelo nakladatelství svou po-
bočku v Praze. Spolupracovalo například s Fran-
tiškem Hrubínem, Josefem Štefanem Kubínem, 
Leontinou Mašínovou, Kamilou Sojkovou, Ser-
gejem Machoninem, Hermínou Melicharovou, 

náklady, a to v důsledku ohrožovalo splnění termí-
nů čtvrtletního vydávání a aktuálnost jednotlivých 
čísel. I přes všechna úskalí se až do roku 1997 poda-
řilo zachovat vydávání v pravidelných čtvrtletních 
intervalech, tedy čtyři čísla ročně. Byli jsme si vě-
domi, že činnosti zajišťované dodavatelsky musíme 
zvládnout vlastními silami. Prvním pomocníkem 
byl paměťový psací stroj Robotron. Napsaná strana 
připomínala tištěný dokument, bylo možno nastavit 
parametry typizované stránky a zajistit vytištění 
kvalitních kopií. Na svou dobu to byl pokrok s řadou 
nových funkcí, ale také velká nevýhoda – součást-
ky byly z umělé hmoty a rychle se opotřebovávaly, 
zvláště typové kolečko se muselo často měnit a pro 
tiskové podklady takového charakteru nebylo di-
menzováno. Dalším počinem bylo na začátku roku 
1995 zakoupení velkokapacitní kopírky Océ, takže 
jsme vlastními silami mohli připravovat, komple-
tovat a i tisknout pečlivě sestavené čtyřstrany zpra-
vodaje. A to se zvláště projevilo od roku 1997, kdy 
došlo k výraznému útlumu vydavatelských aktivit 
knihoven v rámci úsporných ekonomických balíčků. 
Tehdy mohlo vyjít jedno tištěné číslo. Přelomem ve 
vydavatelské činnosti knihovny byl rok 1998, kdy 
se poprvé objevuje knihovnický zpravodaj v elek-
tronické formě. Nově zřízené oddělení informatiky 
vydalo dvě čísla. Počítalo se, že elektronická forma 
překoná tradiční tištěnou. Nevím, jak vše techno-
logicky probíhalo, ale tato čísla nebyla uložena ani 
archivována a zachovala se jenom díky přetištěné 
formě v několika málo exemplářích. Redakční 

radu  tehdy tvořili zástupci různých typů knihoven 
z Hradce Králové a okolí a spíše jsme spolu jenom 
konzultovali.

V počátečním období vydávání knihovnického 
zpravodaje jsme se museli hodně učit, aby zpravo-
daj byl pro veřejné knihovny regionu přínosný a uži-
tečný. Pomalý byl posun od amatérského vydávání 
k profesionalitě. Čísla jsme koncipovali monotema-
ticky. Obsah čísla byl nastíněn v anotaci na rubu 
titulního listu a zároveň tam byla i stručná zpráva 
o zaměření připravovaného čísla. Velkým problé-
mem, který přetrvává stále, je nedostatek příspěvků. 
Obtížně se prosazovala témata s otevřeným koncem, 
aby na výchozí článek přišly odezvy s možnostmi 
řešení – jako by knihovny neměly problémy nebo je 
nechtěly zveřejňovat. Vzhledem k blízkému spolu-
působení s oddělením bibliografie byla do zpravo-
daje zařazena pravidelná rubrika Psalo se o našich 
knihovnách. Uváděli jsme citace článků z regionál-
ního tisku o dění v knihovnách jako inspiraci pro 
činnost ostatních. Snažila jsem se podávat informa-
ce o celostátním knihovnickém dění, zveřejňovali 
jsme legislativní dokumenty a prostor byl dán i pro-
fesním knihovnickým institucím, zvláště SKIPu 
(Svaz knihovníků a informačních pracovníků).

V roce 1999 převzala štafetu redaktorky mladá 
posila oddělení, slečna Martina Plojharová, která se 
plně věnovala sestavování a vydávání knihovnic-
kého zpravodaje – ale to už je další kapitola.

Kontakt na autorku: alena.souckova@svkhk.cz

Z DĚJIN KNIHOVNICTVÍ V NAŠEM KRAJI

Marcela Voltrová

Když se v Třebechovicích zeptáte, kdo byl 
Held (Jan Theobald), většina Třebechováků 
vám odpoví správně. Minimálně vás odkáže na 
knihovnu, která nese jméno tohoto slavného ro-
dáka, lékaře, hudebního skladatele a vlastence.

Ale jméno Antonín Dědourek hlavně mladším 
generacím nic neříká. Netuší, že zde existovalo 

nakladatelství Antonína Dědourka a ani neznají 
nic z jeho vydavatelské činnosti. A přitom knihov-
na ve svých fondech uchovává většinu knižní pro-
dukce z jeho celkem 270 vydaných titulů.  

Antonín Dědourek se sice v Třebechovicích 
nenarodil, ale žil zde od roku 1906, od svých 
24 let. V roce 1909 se oženil s Marií Dočkalovou 
a narodili se jim dcera Marie a syn Ladislav. 

Jako vyučený knihař si v roce 1907 otevřel 

Nakladatelství Antonína Dědourka 
v Třebechovicích pod Orebem Značka nakladatelství 

z roku 1935

Antonín Dědourek

Z DĚJIN KNIHOVNICTVÍ V NAŠEM KRAJI

mailto:alena.souckova@svkhk.cz


50 U NÁS • PODZIM 2020

TIPY A NÁMĚTY

Jana Sehnalová

Trápí vás, že si čtenáři stěžují na dlouhou če-
kací dobu na zajímavé bestsellery? Měla jsem 
stejný problém. Zkoušela jsem se domlouvat se 
čtenáři, aby potřebný titul přednostně přečet-
li a brzy vrátili, ale nebyl to spolehlivý systém. 
Zodpovědnější, ohleduplnější čtenáři to udělali. 
Našli se však i tací, kteří knihu půjčili nejen pro 
sebe, ale i pro známé a pokoušeli se po uplynutí 
výpůjční doby titul naopak prodloužit. 

Zajímavý nápad, jak problematickou situaci 
vyřešit, jsem si přivezla ze studijního zájezdu do 
zahraničních knihoven. V holandských knihov-
nách používají kromě jiných piktogramů také 
piktogram „sprintera“, kterým označí bestselle-
ry s kratší výpůjční dobou. Nápad se mi tak lí-
bil, že jsem tuto praxi zavedla i v naší knihovně. 
Všechny romány, o které je velký zájem, označí-
me tímto piktogramem. Kniha pak má výpůjční 
dobu pouze 14 dnů. V systému Tritius, který nyní 
používáme, lze tuto kratší dobu nastavit. Čtenáře 
jsme seznámili s pravidly takové výpůjčky a po 
ročním používání tohoto piktogramu máme jen 
kladné ohlasy čtenářů. Pravidla dodržují a jsou 
rádi, že se ke kýženému titulu brzy dostanou. Při 
vracení využívají většinou biblioschránku, která 
nám také výborně pomáhá při rychlejším obratu 
fondu. Čtenáři vracejí knihy, které zrovna dočtou, 

třeba při cestě na nákup, do zaměstnání nebo o ví-
kendu během procházky. Vrátí pouze přečtený ti-
tul a ostatní si nechají doma. 

Kontakt na autorku: sehnalova@mkrtyne.cz

Jak zajistit rychlejší obrat bestsellerů 
aneb „Piktogramy v praxi“

Biblioschránka byla instalována v prosinci 2017

Zdeňkem Burianem a dalšími. 
Dědourkova nakladatelská produkce na sebe 

upoutávala čím dál větší pozornost široké veřej-
nosti, která pečlivě sledovala nové počiny na-
kladatelství. Jeho činnost byla násilně ukončena 
15. září 1950.  Knihy, které v nakladatelství vyšly 
v letech 1931–1950, se staly přínosem a obohace-
ním pro českou literaturu.

Nakladatelství Antonína Dědourka a jména 

Antonín Dědourek a Ladislav Dědourek jsou ne-
smazatelně zapsána do historie našeho města.

Literatura:
Třebechovice pod Orebem. Třebechovice pod 
Orebem: Město Třebechovice pod Orebem, 2004, 
337 s. ISBN 80-239-3438-4.

Kontakt na autorku: voltrova@hmk.cz
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v Hradci Králové, Mgr. Roman Novotný – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 
Ing. Tereza Otčenášková, BA, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové, Mgr. Daniela Ridlová – 
SVK v Hradci Králové, PhDr. Vít Richter – Národní knihovna ČR, Mgr. Petra Řoutilová – 
SVK v Hradci Králové, Jana Sehnalová – Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší, 
Bc. Eva Semrádová – SVK v Hradci Králové, PhDr. Alena Součková – SVK v Hradci 
Králové, Mgr. Marta Pešková Staníková – KDK SKIP 08 Východní Čechy a Městská 
knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem, Mgr. Eva Svobodová – SVK v Hradci Králové, 
Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. – Univerzita Palackého v Olomouci, Marcela Voltrová – 
Heldova městská knihovna Třebechovice pod Orebem, Mgr. Jaroslava Vydarená – SVK 
v Hradci Králové, Vlastimil Weiner – redaktor České televize.

Návštěva komise v knihovně Slavoj 
ve Dvoře Králové nad Labem

sehnalova@mkrtyne.cz
voltrova@hmk.cz



