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Vstupujeme do jubilejního
dvacátého ročníku
Božena Blažková
Dvacetiletý člověk se nezadržitelně přesouvá od nezralosti k dospělosti. Většinou už má něco
zajímavého za sebou, žije však hlavně přítomností a začíná uvažovat, jak dál. S časopisem je to
podobné. Tomu našemu můžeme k věku ještě navíc připočítat pět ročníků Zpravodaje jednotné
soustavy knihoven Východočeského kraje, na který navazuje. Celkem mají knihovníci našeho kraje
k dispozici více než stovku jednotlivých čísel a z vlastní zkušenosti vím, že je dobré jimi pro inspiraci
občas zalistovat.
Všechna letošní čísla bude sjednocovat téma Malé knihovny v proudu času. Zdůrazňujeme tím
celkové zaměření našeho časopisu, který je určen v největší míře právě malým knihovnám a je
financován prostřednictvím regionálních funkcí. V tomto čísle se hodně věnujeme internetové
prezentaci knihoven, v dalším se zaměříme na změny v doplňování a zpracovávání knihovních
fondů. Na seznámení s jednotlivými pověřenými knihovnami v minulých ročnících navazujeme
podrobným představením všech obecních knihoven jednotlivých regionů. Začínáme knihovnami
Trutnovska, na které budou navazovat knihovny Jičínska.
Pokračujeme v představování knihoven, jejichž knihovníci získali v loňském roce ocenění
Krajský knihovník roku 2009. Tentokrát jsme navštívili knihovnu v Novém Hrádku na Náchodsku.
Máme radost, že vás můžeme seznámit s další knihovnou, na kterou její zřizovatel myslí i v době
finanční krize. Jedná se o knihovnu v malé obci Obědovice, kde byl v loňském roce otevřen nový
polyfunkční dům, ve kterém má knihovna své nové zázemí. Zajímavý příspěvek nám poskytla
Knihovna Václava Čtvrtka, kde byla na stáži kolegyně ze Slovenska. Věříme, že vás její pohled na
práci v hostitelské knihovně zaujme a vzpomenete si na dobu, kdy jsme slovenštině bez problémů
rozuměli. Nejen profesionálním knihovnám je určen článek Co jsme zjistili o informačním
vzdělávání. Shrnujeme v něm informace, které knihovny poskytly oddělení knihovnických služeb
SVK a sekci pro informační vzdělávání uživatelů SDRUK. Inspiraci pro svoji knihovnickou práci
můžete hledat mj. v článcích Povídám, povídám pohádku a Léčba knihou.
Tištěná forma zpravodaje má nevýhodu v tom, že od uzávěrky čísla do jeho vydání uplyne
přibližně měsíc. A je to právě měsíc březen, který je v letošním roce poprvé věnován čtenářům. V
příštím čísle se k němu vrátíme a podrobněji se podíváme, jak jsme naše čtenáře v knihovnách
oslovili i oslavili. Na zadní straně obálky máte k dispozici jeden z nadčasových propagačních
plakátů, které vydal Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Další plakáty a logo jsou ke
stažení na adrese http://skip.nkp.cz/akcBMC2010.htm , kde také naleznete nápadník k pořádání
zajímavých akcí.
Dochází i k dalším změnám ve složení redakční rady. Z pracovních důvodů ukončily svoji
činnost Mgr. Lenka Antošová a Dobroslava Strnková. Redakční rada jim touto cestou děkuje za
jejich práci a věří, že i nadále budou náš zpravodaj podporovat. Novými členy se stávají Eva
Komínová, vedoucí pobočky Nový Hradec KMHK, a Mgr. Lenka Bendzová, vedoucí MěK v
Dobrušce. Máte možnost se s nimi seznámit v článku Nové posily redakční rady. Rozšiřuje se i síť
pravidelných dopisovatelů, a tak věříme, že se nám během letošního roku podaří mít své stálé
"informátory" ve všech regionech. Stále však nejvíce oceňujeme články, které nám sami zasíláte.

Nebuďte skromní a pochlubte se, co je u vás nového a co by mohlo zajímat ostatní.
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