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Výzva pro čtenáře
Máte netradiční nápady? Znáte zajímavé osobnosti z našeho regionu? Chcete,
aby o nich věděli i ostatní? Něco Vám v knihovnách chybí? Napište nám. Jsme
otevřeni novým podnětům a nápadům. Těšíme se na Vaše příspěvky a
spolupráci.
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Na úvod
Váţení přátelé,
uplynula poměrně dlouhá doba od vydání posledního čísla našeho občasníku. Vy, kteří
jste našimi stálými návštěvníky a vyuţíváte v hojné míře našich sluţeb, jistě víte proč. Během
prodlevy mezi předešlým a tímto novým číslem jsme museli absolvovat odysseu příprav na
stěhování, stěhování samotné, přípravy na Den otevřených dveří – mimochodem velmi
úspěšný – a otevření nové budovy, jakoţ i zpřístupnění nových sluţeb našim uţivatelům.
Proto nám jistě nebudete mít za zlé, kdyţ se v tomto novém čísle budeme poněkud chlubit a
vytahovat.
Doufáme, ţe ti, kdoţ růst nové budovy sledovali zpovzdáli a s obavami, své
pochybnosti potlačili, kdyţ zjistili všechny výhody, které nová knihovna skýtá. Studovna je
velká, ti, kdo se hůře soustředí na své studium, jiţ začali vyuţívat studijních boxů, internet
klub rovněţ nezeje prázdnotou, ve volném výběru ve třetím patře je ţivo, konferenční sál
bývá zcela prázdný jen ojediněle a galerie má za sebou první úspěšnou vernisáţ výstavy.
Zkrátka se opět potvrdilo, ţe na „lepší“ si člověk zvykne rychle.
Jistě nám odpustíte, ţe v tomto čísle se rubriky poněkud pomíchaly, ale uznejte, ţe
otevření takové knihovny, jako je právě Studijní a vědecká v Hradci Králové, je dostatečný
důvod. Uvádíme některé reakce z našeho okolí, budeme Vás informovat o akcích, které zde
jiţ úspěšně proběhly, a seznámíme Vás i s našimi slovenskými hosty, kteří nás navštívili hned
po otevření knihovny, jakoţ i se slavnostním zahájením Uměleckého maratónu, které se
odehrávalo v Pardubicích. O něm se více dočtete v článku paní Marcelly Marboe,
předsedkyně východočeské pobočky Obce spisovatelů.
Přidáváme i několik fotografií ze slavnostního otevření knihovny.
Na závěr přidávám obvyklou výzvu: jakékoli připomínky, kritiku, chválu, nápady,
inspiraci, zajímavosti a jiné reakce přijímáme a chceme na ně reagovat, ale uznejte, ţe o nich
musíme vědět!
S přáním hezkých záţitků, smysluplné komunikace a příjemně strávených chvil v nové
knihovně
Vlaďka Buchtová

Knihovna vypentlená pro první návštěvníky…
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Den otevřených dveří slovem a obrazem…
Knihovna se otevřela veřejnosti
Petra Mikulecká

Po měsíc a půl dlouhém stěhování se knihovna opět otevřela pro veřejnost. Nejdříve
jako modelka - slavnostním otevřením knihovny - a hned poté uţ jako pracující ţena, tedy
skutečným provozem.
Po přestřiţení pásky, 25. září 2008, se prostory knihovny poprvé zaplnily dosavadními
i budoucími čtenáři. Ti mohli obdivovat betonové X uţ nejen zvenčí, ale také zevnitř.
A k vidění toho bylo určitě mnoho. Od vstupní haly, kde je moţné se zaregistrovat a
vrátit půjčené kníţky, směřovaly kroky návštěvníků přes druhé patro s internet klubem, třetí
patro s volným výběrem a self-checkem, přes čtvrté patro prezenčně nabízející noviny a
časopisy aţ po patro páté se studovnou a volným výběrem beletrie.
Největším překvapením pro všechny však byla velikost volného výběru. Tedy nové
sluţby, kterou doposud naše knihovna nenabízela, protoţe pro ni neměla prostory. Volný
výběr nabízí k nahlédnutí a vypůjčení více neţ 120 tisíc knih. Knihy jsou zde řazeny podle
mezinárodního desetinného třídění a podle signatur. První dny po otevření si nejeden čtenář se
spokojeným úsměvem odnášel dvojnásobné mnoţství knih, neţ pro které si přišel. A to se
slovy, ţe kdyţ si našel tu svoji kníţku, tak tam přeci nemohl nechat tu, co stála hned vedle a
týkala se stejného tématu.
Jiní čtenáři zase přistupovali k volnému výběru s určitou úctou a nebyli si jisti, zda
vůbec mohou mezi knihy vkročit. Osmělili se aţ po pobídnutí pracovníků na informacích a
začali si sami vybírat.
Další oceňovanou novinkou je samoobsluţný výpůjční systém ve třetím patře - selfcheck. Urychluje práci nejen nám, pracovníkům knihovny, ale především samotným
čtenářům. Stačí jen mít svůj čtenářský průkaz, heslo a kníţku z volného výběru a hurá na to!
Knihovna však uţ dlouhou dobu neslouţí pouze pro půjčování knih, ale také jako
centrum neformálního vzdělávání. K tomu přispívají i pravidelně se konající besedy
v konferenčním sále v pátém patře budovy a také galerie, v níţ se konají zajímavé výstavy pro
širokou veřejnost.
Knihovna ve tvaru X začala ţít svým vlastním ţivotem, který jí vdechli nejen
pracovníci knihovny, ale zejména její čtenáři!

Šmik…

… a odpoledne už proudily davy po celé
knihovně…
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Den otevřených dveří slovem a obrazem…
Knihovna na cestě do školy
Eva Svobodová

Nemám ráda časné vstávání, a proto do práce chodím aţ na osmou hodinu. V tomto
čase se v hromadné dopravě pravidelně zamíchám mezi studenty středních a vysokých škol,
kteří jak jinak neţ na poslední chvíli pospíchají do svých tříd či poslucháren. Autobusy na
zastávce Zimní stadion se téměř vyprázdní. Jsem nesena davem po Moravském mostu a
kdybych včas nezahnula, proud by mě strhl dál na Hradeckou ulici. Studenti tudy chodí uţ
dlouho a s otevřením další budovy univerzity jich ještě přibylo. Před čtyřmi roky se jim do
cesty začalo plést staveniště a nyní míjí novou budovu knihovny. Architekti, jejichţ úkolem
je vnímat prostor a promítat do něj budoucí stavby, počítali na tomto místě s velmi ţivým
prostředím. Proto také zvolili tvar budovy tak, aby kolemjdoucí neomezoval. Interiér
knihovny vynesli aţ do 3. podlaţí a v přízemí nechali průchody. Lávky přes zapuštěné
parkoviště na ně volně navazují a mají zkrátit cestu studentům na univerzitu. Ti jsou však
zatím velice opatrní a disciplinovaně obcházejí budovu po chodníku. Moţná, ţe je odrazuje
písek, přes který by měli přejít a nebo ještě nezjistili, kde končí zmíněné lávky. Ráda bych
jim vzkázala: Zkuste to, narušte zaběhnutý stereotyp a zkraťte si cestu do školy, za věděním a
za poznáním přes naší knihovnu.
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Den otevřených dveří slovem a obrazem…
Nová Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové se povedla
Leoš Heger

Budova Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové se konečně po čtyřech letech
potíţemi provázené výstavby otevřela veřejnosti. Měl jsem moţnost zhlédnout téměř
dokončený interiér při Dni otevřených dveří 25. září 2008, tj. pár dní před definitivním
zprovozněním, a nemohu si odpustit krátké subjektivní vyjádření k tomuto dílu.
Myslím, ţe Hradec Králové i knihovna dostaly sídlo, které se brzy zájemci o četbu,
studium a vědění vůbec zaplní k prasknutí, a ţe všichni uţivatelé přes značný objem a
rozsáhlou podlahovou plochu budovy budou zanedlouho tvrdit, ţe knihovna mohla být ještě
větší. Druhá věc, o kterou bych se skoro rád vsadil, je mé přesvědčení, ţe budova knihovny
bude do pěti let všemi povaţována za jednu z mimořádných hradeckých staveb, která jak
svým vnitřním uspořádáním prostoru, tak svojí zevní podobou patří k architektonickým
pozoruhodnostem.
(…)
Celý sektor města ohraničený studentskými kolejemi Na Kotli, Moravským mostem,
fakultní nemocnicí a Fakultou vojenského zdravotnictví se pomalu přetváří do jednoho obřího
otevřeného vzdělávacího kampusu, v jehoţ vrcholu nyní dominuje čistá a jasně a stroze
formovaná stavba knihovny, prostá zbytečných ozdob a pozlátek. Jsem si vědom, ţe z části
zakryla hradecké panorama starého města, ţe zaplňuje prostor, který byl dříve na nábřeţí
Orlice otevřenější, a ţe sousedí s architektonicky nešťastným komplexem centra hasičů.
Uvedená negativa jsou však bohatě vyváţena velkolepou hmotou ve tvaru X, jejíţ
povrchovou jednoduchost ve srovnání s blízkými budovami Univerzity Hradec Králové lze
snad přirovnat k posunu, který nastal v hradecké architektuře začátku dvacátého století v
období mezi doznívající secesní výstavbou a jednoduchostí Gočárova kostela Sboru kněze
Ambroţe.
(…)
Nechci se stavět do role mentora, a uţ vůbec ne kvalifikovaného posuzovatele
architektury, a uznávám, ţe jsem jen amatér. Nemám v rukávu jiný přesvědčovací příklad, neţ
který se často uvádí v souvislosti s Eiffelovou věţí. Ta před přerodem ve světoznámou
dominantu Paříţe musela projít tvrdou kritikou, jak je ohavná a jak pokazila panorama města
nad Seinou. Přesto, nebo právě proto, obhajuji jiţ zmíněná kulatá okna, která jinak podobně
jako různé trojúhelníkové vikýře nemám rád. V případě knihovny však jejich velký počet
spolu s velmi potlačenou strukturou obvodových stěn vytváří zajímavý prvek. Navíc zevnitř
skýtají neuvěřitelně nádherné pohledy na Orlici, hradecké věţe a Gočárovu původně
koţeluţskou školu přes ulici. Domnívám se, ţe i hladký venkovní beton je v této souvislosti
pozoruhodný, a dokonce myslím, ţe je dobře, ţe není červený, protoţe by se stejně k
památnému reţnému zdivu naproti ideově nepřipojil.
(…)
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Den otevřených dveří slovem a obrazem…
Vnitřek budovy je rovněţ skvělý a navíc, na rozdíl od převaţujícího negativního
venkovního dojmu, zaujal hned napoprvé mnohem více lidí. Smím-li nejprve komentovat
provozní uspořádání, pak mohu říci jedině to, ţe jsem v něm při prvním vstupu proţil pocit
jako před více neţ třiceti lety, kdyţ jsem s naprostým údivem jako nezkušený mladík vstoupil
v USA do jedné z tamních velikých univerzitních knihoven. Při dnešní elektronizaci jsou jiţ
kontrolní rámy, čipy na knihách a počítačové výpůjčky a vracení knih i u nás celkem
samozřejmostí. Ale otevřené regály s volným výběrem svazků na sebe opravdu daly dlouho
čekat a je dobře, ţe jsou konečně tady a spolu s ostatním uspořádáním urychlí přístup k
hledaným papírovým pramenům, které i v době všudypřítomného internetu stále neztrácejí
svůj význam. Internet totiţ definitivně prokázal, ţe nikoliv jen lenost je důvodem, který u nás
bránil vyhledávání informací, ale i rychlost přístupu, flexibilita a pohodlná dostupnost zdrojů
je to, co čtenář nevědomky vyţaduje, a kdyţ nemá vše po ruce, velmi snadno na svůj hlad po
vědění rezignuje. V tomto směru se proto Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
naprosto radikálně mění a bude o ni podstatně větší zájem neţ dosud.
Je tu však ještě druhý důleţitý aspekt. Vnitřek knihovny je jeden velký interiérový
koncert. Nejen kombinace materiálů, barev, charakteru povrchů, mobiliáře a výtvarných
prvků vytváří prostředí, které je nadmíru přívětivé, ale zejména uspořádání prostoru je tak
atypické a velkorysé, ţe návštěvník nestačí ţasnout. Vnitřní balkony, nesoucí zajímavá a
nestandardní schodiště, podobně jako nedotaţené stropy na konci jednotlivých hal, skýtají
četné pohledy do otevřených sousedních podlaţí a umoţňují velké záţitky z
třídimenzionálního rozvolnění prostoru jednotlivých částí budovy. Vnitřek je navíc
mimořádně bohatě ozvláštněn průhledy do exteriéru. Zde se teprve plně ukazuje potřeba
mnohých, jiţ dříve zmíněných kulatých oken, se kterými kontrastují veliká prosklená průčelí,
obrácená k jihu a severu. Ta Vás neodolatelně lákají k postávání na koncových galeriích, na
kterých je moţno vychutnávat okolní zeleň, oblohu, řeku i starší okolní zástavbu směrem k
historickému městskému jádru. Musím k tomu jiţ jen dodat, ţe po návštěvě knihovny jsem
potkal v okolí tolik lidí, kteří byli vnitřkem tak uneseni, ţe to pro mě byla jak veliká satisfakce
za nesouhlas stávající většiny s vnější podobou budovy, tak zároveň i mocný impuls k napsání
tohoto
textu.
Co říci závěrem. Znovu opakuji, ţe jsem pouhým obdivovatelem architektury a
skromným amatérským pozorovatelem. Uspořádání nově vystavěné knihovny mě však
zaujalo zevnitř i zvenčí natolik, ţe jsem pevně přesvědčen, ţe naše město bylo obohaceno
nadčasovou stavbou velkého významu funkčního i architektonického. Nemohl jsem tudíţ
mlčet vůči kritikám, které se po dobu výstavby hromadily, a ozývám se s plným vědomím, ţe
si mohu utrhnout ostudu pomateného laika, kterému se budou smát jak odborníci, tak i
odpůrci nového objektu. Přesto ho povaţuji za průlomové dílo, které mi stálo za to takovouto
ostudu riskovat a pochválit ho. Věřím alespoň, ţe přinejmenším u některých lidí tato chvála
vyvolá potřebu o tom, co se v Hradci Králové vlastně objevilo, trochu přemýšlet a podívat se
na přerod areálu u Moravského mostu přes Orlici jinýma očima.
(Kráceno)
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Ohlédnutí zpět…
O podpalování... aneb Východočeský podzimní umělecký maratón
Mgr. Marcella Marboe
Východočeské středisko Obce spisovatelů

Východočeský podzimní umělecký maratón. Co to vlastně je?
Lapidárně řečeno, jde o dlouhodobou, opakující se uměleckou akci Východočeského
střediska Obce spisovatelů, která kaţdoročně v podzimních měsících, za účasti desítek měst,
probíhá na území regionu. Jde o řadu besed, čtení, přednášek, křtů knih, dramatických
představení, literárně hudebních pásem a vernisáţí, které pro veřejnost pořádá více jak sto
obětavých umělců, členů Vč. střediska OS.
Mohla bych hovořit suchými čísly o počtu akcí, počtu aktérů, diváků a posluchačů, o
počtu měst, škol, knihoven, sponzorů a politiků, kteří se zapojili. Tato čísla jsou sice
udivující, moţná i zajímavá a důleţitá, jenţe maratón byl zorganizován ještě pro něco
hlubšího, neţ je holedbání se matematikou.
Všichni dobře známe efekt laviny. Stačí vrhnout kamínek! Všichni víme, ţe nelze
jediným rázem osvítit celou společnost, ale ţe lze pro více světla alespoň zapálit pochodeň.
Kdoví, jestli se pak nepřidají další „světlonoši“, jestli se nám nepodaří strhnout další
kamínky...
Tak přesně o tomhle naše úsilí je. O tom podpalování. O poselství, které ti, kdo se
k nám průběţně přidávají, roznášejí dál.
Je obecně známé, ţe se naše společnost nenachází právě v nejoptimálnějším kulturněetickém stavu. Ţebříček hodnot - zejména těch morálních - se chaoticky mění, schopnost
empatie mizí, stejně jako je stále méně zřetelná hranice mezi dobrem a zlem. Lidé bez
přemýšlení podléhají konzumnímu způsobu ţivota, okorávají, zpovrchňují. Nekomerční
kultura pokulhává daleko za komercí, bulvárních lákadel a virtuálních ohlupovadel přibývá,
vztah k přírodě a ţivotnímu prostředí je utilitární, stejně jako mezilidské vztahy. Vnímání
nekomerční kultury a četba nekomerčních knih se stává výsadou hrstičky zarytých
intelektuálů, jakkoli dobře víme, ţe čtenářství úzce souvisí s kvalitou ţivota – a ne pouze
jednotlivce, ale celé společnosti.
Co s tím?
A tak, abychom alespoň maličko pomohli, vymysleli jsme tuto hru „na lavinu“, „na
světlonoše“, hru na „pošli to dál“ - není důleţité, jak si kdo naši aktivitu nazve. Jejím
nejzákladnějším smyslem je pomáhat. Pomáhat lidem - a zejména pak dětem - hledat vlastní
kvalitní cestu sloţitým ţivotem, který ţijeme. A také splétat záchrannou síť vztahů, pomáhat
hledat pěšinky člověka k člověku, protoţe co jiného neţ pevné a čestné vztahy má na vratkém
laně ţivota opravdu cenu?
Tak i o tomhle je Východočeský podzimní umělecký maratón. O přátelství: Se
střediskem jsme začínali „my tři kamarádi“ (Macháček, Musílek, Marboe), ale jen krátce...
Všichni jsme totiţ měli řadu přátel, kterým se naše myšlenka líbila. A tak se přidali další
literáti, přidali se umělci dramatičtí, posléze umělci výtvarní, hudebníci, přidaly se školy,
knihovny, města a světe div se! I osvícení politikové a sponzoři. A tak se stalo, ţe na zahájení
letošního, jiţ 4. ročníku maratónu, se sešli nejen „staří známí“, ale Studijní a vědecká
knihovna z Hradce Králové - (zastoupená rovněţ kamarádkami, paní ředitelkou Mgr. Evou
Svobodovou a Bc.Vlaďkou Buchtovou) - přivezla i naše přátele ze Slovenska (členy Spolku
slovenských spisovatelů PaedDr. Janku Borguľovou, PaedDr. Dušana Jarinu a
banskobystrické knihovnice Mgr. Katarínu Šmelkovou a Marcelu Skrutekovou). Dokonce
dojeli i krajané ţijící za oceánem. A nejen to: Pozvání přijali téţ čelní představitelé
nejvýznamnějších českých a slovenských spisovatelských organizací – profesor Vladimír Kři-
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vánek, předseda české Obce spisovatelů, Jiří Dědeček, prezident českého PEN klubu, a
profesorka Mária Bátorová, prezidentka PEN klubu slovenského. A světe div se ještě víc,
nejenţe se zahájení maratónu, konané v pohostinné náruči pardubické radnice za vlídné
asistence pana primátora Ing. Jaroslava Demla a sponzorského přispění (opět kamarádů)
úţasně vydařilo. Ono se úţasně vydařilo i otevření Koutku knih východočeských autorů
v knihkupectví Hélios, o které se obětavě postaral přítel pan Jiří Razskazov. A světe div se
nejvíce, oni dokonce přišli trošičku poreferovat - ne o sportu nebo politice, ale o kultuře(!) - i
zástupci tištěných médií a televize.
A tak si, moţná namyšleně, troufáme věřit, ţe byli spokojeni nejen naši hosté, kteří se
zúčastnili zahájení, ale ţe jsou spokojení i návštěvníci našich dalších akcí na celém území
regionu, neboť v těchto dnech se maratón jiţ pomalu blíţí k závěru. A jsou, myslím,
spokojeni nejen posluchači a diváci, ale jsme velmi spokojení také my, kteří jsme maratón
uspořádali. Naše kulturní akce shlédly, naše čtení z dobrých literárních předloh slyšely nejen
stovky dospělých v celém regionu, ale především stovky dětí, desítky knihovnic a paní
učitelky ve školách. A to je pro nás devíza nejcennější. Protoţe právě dobré paní učitelky a
dobré paní knihovnice, to jsou přesně ty čarodějky, které vnímavě dokáţí vstřebat viděné a
slyšené, tvůrčím způsobem vklad přetavit – a pak skočit na čarodějnická košťata své fantazie
a úrodně rozsévat naše poselství dál. Nezištně roznášet oheň našich pochodní a řekněte, co si
tvůrčí umělec můţe přát víc?
Slovenská delegace z Banské Bystrice
Vlaďka Buchtová

Ve dnech 29.9. – 3.10., tedy krátce po Dni otevřených dveří, navštívila naši knihovnu
delegace ze Slovenska. Měli jsme tu čest přivítat mezi prvními návštěvníky členy Státní
vědecké knihovny v Banské Bystrici. Členy Spolku slovenských spisovatelů PhDr. Janku
Borguľovou a PaedDr. Dušana Jarinu a reprezentantky oddělení absenčních a prezenčních
sluţeb Mgr. Katarínu Šmelkovou a Marcelu Skrutekovou.
Naši hosté se zajímali o vše, co s knihovnou souviselo, a nejen o ni. Navštívili rovněţ
Lékařskou knihovnu, jejíţ ředitelkou je naše bývalá pracovnice PhDr.Olga Pitašová, která
naše hosty provedla knihovnou a poskytla jim odborný výklad. Zodpovídala četné dotazy,
které naznačovaly velký zájem našich hostů. Kromě jiných kulturních akcí, které byly na
programu, navštívili naši hosté i slavnostní zahájení Uměleckého maratónu v Historickém
sále pardubické radnice, kde měli moţnost setkat se i s předsedkyní slovenského PEN klubu
prof. Máriou Bátorovou, předsedou českého PEN klubu panem Jiřím Dědečkem a Mgr.
Marcellou Marboe, předsedkyní Východočeského střediska Obce spisovatelů, která byla duší
celého festivalu.
V dalších dnech pak měli moţnost navštívit i Čapkovo muzeum v Malých
Svatoňovicích, divadelní představení Klicperova divadla či kromě jiného i úplně první
přednášku, která se konala v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny a nesla název
Kouzelné Řecko.
Výměna názorů na provoz knihovny – akce i nápady, které by tuto instituci posunuly
dopředu – byla ţivá a spontánní a věříme, ţe se našim hostům u nás líbilo.
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Barvy, tvary, vůně, tóny…
Vlaďka Buchtová

21.10. 2008 proběhla v prostorách galerie U Přívozu vůbec první vernisáţ, coţ je
v dějinách SVK Hradec Králové úkaz zcela ojedinělý
a výjimečný. Kdo měl zájem, mohl shlédnout ve
dnech 21.10. – 18.11. zajímavou a půvabnou výstavu
absolventských
prací
studentů
Střední
uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a
nábytku v Hradci Králové. Jiţ vernisáţ dávala tušit
výstavu velmi úspěšnou – prostory galerie byly
zaplněny do posledního místečka a zájem byl opravdu
velký. Studijní a vědecká knihovna srdečně přivítala
první hosty - slovo měl ředitel SUPŠHNN Mgr.
Václav Kosina a Mgr. Jana Krejzová, která měla na starosti umístění expozice. Návštěvníci
mohli obdivovat nábytek různých stylů a období, ale i kusy zhotovené dle původních návrhů.
Výstava byla doplněna výtvarnými kompozicemi a obrazy, opět z dílny absolventů. Z řad
návštěvníků nezřídka padl dotaz na moţnost koupě jednotlivých exponátů. Jistě není bez
zajímavosti, ţe absolventi této školy nacházejí uplatnění v celé Evropské unii a také úspěšně
pokračují ve studiu na vysokých školách.
Vernisáţ oţivila hudební produkce a tanec skupiny YÁ YÉ YÓ YÉ a diskuse milovníků
krásných vůní a dřeva trvala do večerních hodin.

Červenočerný stůl se stal předmětem obdivu nejednoho návštěvníka.
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Týden knihoven – výsledky ankety
Hana Kulichová

Váţení, v rámci Týdne knihoven, který proběhl ve dnech 6.10. – 12.10. jsme uspořádali
malou anketu, abychom se více dozvěděli o naší knihovně, zvláště pak, jak ji vidí naši
návštěvníci. Vylosovaní výherci měli moţnost získat bezplatnou registraci na dobu 12 měsíců.
Přehledný výsledek přikládáme.

Týden knihoven – výsledek ankety
 1. Jste naším registrovaným uživatelem?
A) ano
56
B) ne
5
C) uvaţuji o tom
16
D) ne – vyuţívám jen internet
1
 2. Jakou známku byste dal/a exteriéru nové budovy SVK?
A) jedničku
21
B) dvojku
28
C) trojku
13
D) čtyřku
16


3. Myslíte si, že Vám barevné
orientaci v interiéru SVK?
A) ano (zcela určitě)
B) nevím
C) spíše ne (orientuji se vţdy podle
informačních tabulí)
D) ne (barvy nepovaţuji za důleţité)

rozlišení jednotlivých pater pomůže k lepší
43
12
24
0

 4. Která služba v nové budově Vás nejvíce potěšila?
A) volný výběr
30
B) studijní boxy
4
C) selfcheck
14
D) nová galerie a kavárna
19
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5. Doporučila jste návštěvu/registraci v SVK v průběhu posledních dvou let
někomu ze své rodiny či přátel?
A) ano
46
B) ano, ale jiţ mnohem dříve
11
C) ne
10
D) ne, ale nyní o tom uvaţuji
11
Výherci:

1. Veronika Novotná
2. Pavel Horák
3. Jitka Tobišková
4. Radovan Bucek
5. Petra Poláková

Ankety se celkem zúčastnilo 78 respondentů.
Děkujeme všem, kteří vyplnili anketní lístek, a výhercům gratulujeme.

Místo rozhovoru…
Nástěnná malba pro Studijní vědeckou knihovnu v Hradci Králové
Martina Novotná
Autorka nástěnné malby v prostorách knihovny

…pro mě byla především velkým záţitkem, učením se,
školou, jak se zklidnit a naslouchat sobě, protoţe kdesi ve mně
přebývá někdo, kdo říká pravdu, vede moji ruku, která maluje a tím
způsobem mluví. Já ji mohu jen uposlechnout a porozumět, coţ je
někdy proces trvající dny a týdny. Mluví o smíření věcí
nesmiřitelných: horka a chladu, oranţové a modré, citu a rozumu.
Kaţdé ráno se mi otevírala propast rozporu, duality…Tak
jsem šla na vlak, vystoupila na Slezském Předměstí, dojela
autobusem č. 27 ke knihovně. Byla jsem napnutá jak struna,
s pocitem, ţe je na světě všechno špatně a ţe já to nesrovnám. A pak
to ze mě malováním začalo odcházet, odvíjela se nit modrá, ţlutá,
zelená a tkala barevný závoj, který mě překvapoval a bavil. Štětec
následoval stopu, obrysy jemně předem naznačené, a já jsem ho v důvěře následovala. Učila
jsem se nehodnotit svůj výkon, ale spíš ho plně vnímat a číst v něm pro mě tak důleţité
vzkazy.
Někdy jsem malovala dva dny a pak si dala pauzu, namalované jsem musela proţít.
Někdy jsem malovala v kuse týden. Kaţdá dokončená zeď byla mezník. Hnala mě zvědavost,
co mě čeká za dalším rohem. Říkala jsem si: „Tenhle záţitek mi zůstane, co jsem se tady
naučila, je důleţité.“
Moje předchozí ţivotní zkušenosti se skládaly do mozaiky nových kombinací.
Amazonský prales a obřady domorodců, záţitek, ţe kaţdý pocit, myšlenka, píseň mají svoji
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barvu a tvar, jsou viditelné pro toho, kdo je vnímavý. Himálaje a modlící se mniši,
buddhistické kláštery vyzdobené barevnými malbami boţstev a jejich světů. Oblasti duše
mapované různými náboţenstvími, těsné sousedství pekla a ráje, nevyhnutelnost proměny
jevů v jejich opak.
Moţná jsem tehdy v létě roku 2008 někdy chodila těţká. Trávila jsem o samotě
velkou část dne mezi betonovými zdmi nezabydlené knihovny jako mniška v klauzuře - 69
dní. Dýchat, jíst, spát, malovat. Záţitky souznění s oblaky a stromy, nenadálá vidění
neobyčejné krásy tohoto světa, se střídaly s návaly pračlověčího hladu - meníčka u
Ferdinanda, u Knihomola, hlavně nezapomenout na svačinu. Krmím sebe a ještě neviditelný
prázdný ţaludek knihovny. Spořádala toho strašně moc.
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Toulky po Banskobystrickém kraji
Soupis literatury zjištěné na základě sekundárních zdrojů dostupných ve Studijní a vědecké
knihovně v Hradci Králové. Rozděleno na kniţní a článkové dokumenty, v těchto skupinách
řazeno abecedně podle jmenných záhlaví.

Video:
1.
Banská Bystrica [videozáznam] : vyšší územný celok.
Banská Bystrica : Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja :
Slovenská agentúra pre cestovný ruch, 2006. – 1 DVD-video.

Signatura:

F0-8

Knihy dostupné v SVK HK:
2.
Banskobystrický samosprávny kraj : mozaika krás prírody, historického
a kultúrneho dedičstva, zručnosti a tvorivosti minulých i súčasných generácií /
publikáciu zostavili Vladimír Bárta, Eva Chylová, Zuzana Janáčová.
Slovenská Ľupča : Vydavateľstvo AB Art press, [2004]. – 95 s.
ISBN 80-88817-45-5
3.
BÁRTA, Vladimír
Banská Bystrica / Vladimír Bárta.
Slovenská Ľupča : AB ART press, [2006]. – [32] s.
ISBN 80-88817-72-2
4.
BERO, Rostislav
Banská Bystrica : krása architektury / [autor fotografií Rostislav Bero, texty
Klára Kubičkova, Dušan Čupka].
[Banská Bystrica] : SG, 2003. – 135 s.
ISBN 80-968347-5-4
5.
GRÓFOVÁ, Tatiana
Banská Bystrica – stred Slovenska / autor a grafický návrh Tatiana Grófová.
Banská Bystrica : R.G.T. Press, 2005. – 19 s.
6.
Kniţnica v premenách času : 1926-2001 / zostavovateľ Oľga Lauková.
Banská Bystrica : Štátna vedecká kniţnica, 2001. – 75 s.
ISBN 80-85169-35-5
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Toulky po Banskobystrickém kraji
7.
Kto bol kto v histórii Banskej Bystrice 1255-2000 / [zostavili Anna Klimová,
Mária Némethová a kolektiv].
Banská Bystrica : Štátna vedecká kniţnica v Banskej Bystrici, 2002. – 289 s.
ISBN 80-85169-62-2
8.
MARTULIAK, Pavol
Banská Bystrica – kolíska vzdelanosti : sedemstopäťdesiat rokov
banskobystrického školstva / Pavol Martuliak.
Banská Bystrica : TRIAN, 2005. – 317 s.
ISBN 80-88945-77-1

I-757 119

I-808 460

9.
Sprievodca banskobystrickými cintorínmi / zostavila Katarína Červenáková.
760 818
– 1. vyd.
Banská Bystrica : Literárne a hudobné múzeum : Mesto Banská Bystrica, 1992. – 32 s.
ISBN 80-85548-03-8
10.
ŠTILLA, Miloš
Martin Čulen v dejinách Banskej Bystrice : katolícky kňaz, významný pedagóg
a národný buditeľ / Miloš Štilla. – Vyd. 1.
Banská Bystrica : Rímskokatolická cirkev, Biskupstvo, 2005. – 63 s.
ISBN 80-88945-79-8
11.
Vybrané turistické zaujímavosti Banskobystrického kraja.
[Banská Bystrica] : Banskobystrický samosprávny kraj, 2004. – 48 s.

808 461

763 802

12.
Welcome to the region of Banská Bystrica and its surroundings / photo
761 311
P.W. Haas. – 2 ed.
Banská Bystrica : City of Banská Bystrica in co-operation with Association of Tourism
Bystriciensis and with financial support of Slovak Tourist Board, [2006]. – 83 s.

Knihy dostupné v jiných knihovnách ČR:
13.
BALÁŢ, Ján
Banská Bystrica v premenách času / Ján Baláţ.
[Banská Bystrica] : BAJA, 2002. – 254 s.
ISBN 80-968706-6-1
(Kniha je dostupná ve Vědecké knihovně v Olomouci).
14.
15

Toulky po Banskobystrickém kraji
ČERVENÁ, Ľudmila
Hudobná kultúra v Banskej Bystrici v rokoch 1945-2000 / Ľudmila Červená.
Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela-Fakulta humanitných vied, 2006. – 199 s.
ISBN 80-8083-306-0
(Kniha je dostupná v Národní knihovně-Slovanské knihovně v Praze).
15.
HRÚZ, Pavel
Memoáre medeného mesta : trištvrtetisícročie Banskej Bystrice / Pavel Hrúz. – Vyd. 1.
Levice : Koloman Kertész Bagala, 2006. – 200 s.
ISBN 80-89129-83-8
(Kniha je dostupná v Národní knihovně-Slovanské knihovně v Praze).
16.
Vítajte v regióne Banská Bystrica a okolie : Slovensko – kus Európy, ktorý stojí
za návštevu. – 2. vyd.
Banská Bystrica : Mesto Banská Bystrica, [2004?] – 83 s.
(Kniha je dostupná v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem).
Články:
17.
BÁRDIOVÁ, Marianna
Biblia Martina Luthera z roku 1555 / Marianna Bárdiová.
In: Pamiatky a múzeá. – Č. 4 (1999), s. 40-44.
(Kopii článku je moţné objednat ve Vědecké knihovně v Olomouci).
18.
FILLOVÁ, Ľubica – MÁCELOVÁ, Marta – ŠIMKOVIC, Michal
Mestský hrad v Banskej Bystrici / Ľubica Fillová, Marta Mácelová, Michal Šimkovic.
In: Pamiatky a múzeá. – Č. 2 (2004), s. 2-7.
(Kopii článku je moţné objednat ve Vědecké knihovně v Olomouci).
19.
KUBEŠ, Tomáš
Ţivé srdce Slovenska / foto a text Tomáš Kubeš.
In: Instinkt. – Roč. 5, č. 4 (2006), s. 50-51.

I-502 201

20.
VÁLEK, Igor
Banská Bystrica : Slovensko – krajina pamiatok / Igor Válek.
In: Slovenské národné noviny. – Roč. 14(18), č. 20 (2003), s. 5.
(Kopii článku je moţné objednat v Národní knihovně-Slovanské knihovně v Praze).
Vyhotovila Gabriela Holečková

16

Na co se můţete těšit v lednu 2009
6.1. Literární dílna: Jak to vidí biskup Václav Malý
Konferenční sál, 17.00 hod. Vstup volný

7.1. Bílá nemoc – promítání filmu z roku 1937 (režie Hugo Haas)
Konferenční sál, 17.00 hod. Vstup volný

12.1. Autogramy významných osobností z literárního a hudebního života - Zahajovací
beseda k výstavě s panem Jaroslavem Míchalem.
Galerie U Přívozu, 16.30 hod. Vstup volný

14.1. Vznik a vývoj obratlovců (s důrazem na dinosaury)
Konferenční sál, 18.00 hod. Vstup Kč 10,-

17

Změna provozní doby v prosinci
KNIHOVNA
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.

09.00 – 19.00
10.00 – 16.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

29. 12.
30. 12.
31. 12.
01. 01.
02. 01.
03. 01.
04. 01.

10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
09.00 – 19.00
09.00 – 12.00
ZAVŘENO

GALERIE „U PŘÍVOZU“
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.

09.00 – 19.00
09.00 – 17.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

29. 12.
30. 12.
31. 12.
01. 01.
02. 01.
03. 01.
04. 01.

10.00 – 16.00
10.00 – 16.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků
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