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     V našem regionu pracuje 44 základních knihoven s neprofesionálními knihovníky. V současné 
době je naším prvořadým úkolem automatizace těchto knihoven. K 1. lednu 2010 používá 
integrovaný knihovnický program Clavius REKS již 24 "neprofesionálních knihoven". Pro tento rok 
se chystáme připojit dalších 10. 
 
      A jak to všechno začalo? 
Před třemi lety jsme stály před otázkou, jak dál. Jak sobě, ale i neprofesionálním knihovnám 
usnadnit práci. A rozhodly jsme se, že začneme tyto knihovny postupně automatizovat, protože 
všechny jsou připojené na internet a tak tento základní požadavek pro zavedení knihovnického 
programu Clavius REKS splňovaly. Po získání souhlasu od zřizovatelů jsme požádaly o grant 
VISK3 na připojení knihoven přes webové rozhraní do naší databáze. 
 
      Co to pro nás především znamenalo?  
Moc práce, ale určitě se vyplatila. Ve většině těchto knihoven jsme samy navkládaly knihovní fond - 
každou jednotlivou knihu jsme držely v ruce, do jednoduchého formuláře jsme zapsaly autora, 
název a vročení. Pokud už v databázi naší knihovny tento dokument byl, pak jsme jen připsaly 
přírůstkové číslo a záznam dokumentu uložily. Horší to bylo s dokumenty, které naše knihovna 
neměla. Tam jsme musely napsat nejen autora, název a rok vydání, ale i další upřesňující 
informace - u knih vydaných po roce 1989 to bylo především ISBN, u dříve vydaných knih např. 
ilustrátor, překladatel, číslo vydání… A pak začala práce v kmenové knihovně. Pomocí souborných 
katalogů se musel katalogizační záznam doplnit. Stávalo se, že záznam dokumentu nebyl k 
nalezení, a tak jsme si knihu musely z knihovny dovézt ke zpracování.  
 
      Metodička pro tyto knihovny založila evidenční listy periodik a na knihovně se musela jednotlivá 
čísla uložit a označit čárovým kódem. To šlo poměrně rychle. 
 
      Dalším krokem bylo uložení dat čtenářů, přitom se zároveň probraly přihlášky a celý seznam 
čtenářů tak byl aktualizován. 
 
      No a pak nás čekalo zaškolení knihovníků. Každý rok pořádáme školení, kam zveme všechny, 
kteří již s tímto produktem pracují, a i ty, kteří v tom roce budou připojeni a teprve se jej učí ovládat. 
Pro jejich práci jsme vytvořily manuál, který je volně ke stažení na našich webových stránkách i pro 
ostatní knihovny.  
 
      A to bylo vlastně všechno. 
 
      I když: určitě víte, že i když práci s modulem vysvětlujete a všichni tvrdí, že to je lehké a 
jednoduché, tak skutečnost je jiná. Především v katalogizaci. A tak nám v databázi visí v současné 
době 15 záznamů, které nemají identifikační údaje, z několika knihoven a čekají na doplnění. 
 
      A protože toto píšeme v době, kdy se sbírají data pro statistiku, musíme vyzdvihnout především 
to, že oddíly statistického výkazu knihovní fond, uživatelé, výpůjčky, MVS a výměnné soubory a 



elektronické služby jsme schopné všem těmto knihovnám vlastně předepsat, protože je máme v 
naší databázi. To určitě ocení především metodičky i metodici.  
 
      Na našich stránkách http://www.mktrutnov.cz/ je oddíl Knihovny regionu, kde je možné nalézt 
informace o všech našich knihovnách včetně jejich on-line katalogů a jejich webových stránek. Je 
zde umístěn i online katalog výměnných souborů http://www.mktrutnov.cz/online-katalog-
vymennych-souboru . 
 
      Knihovny, které jsou pln ě automatizované:  
 
      Obecní knihovna Bat ňovice  
Knihovna je umístěna v nově zrekonstruované budově školní jídelny. Je vybavena novým nábytkem 
a stala se nedílnou součástí života obyvatel obce. Od roku 2009 ji vede paní Markéta Tučková, 
která pořádá řadu krásných akcí pro děti. Knihovna má vlastní webovou stránku 
(http://www.knihovnabatnovice.wz.cz/), která je průběžně aktualizována. Je zde i odkaz na on-line 
katalog. Čtenáři mohou využívat elektronických služeb, jako např. vstup do svého konta, 
prodloužení výpůjček. Z této knihovny máme velkou radost. 
 
      Obecní knihovna Bernartice  
Tato knihovna sídlí v budově obecního úřadu. Je také plně automatizována. Od ledna je zde nová 
pracovnice paní Olga Vernerová. Je zde škola, a tak doufáme, že si vezme příklad z výše uvedené 
knihovny a stane se také aktivnější ve vztahu ke svým uživatelům.  
 
      Obecní knihovna Bílá T řemešná  
Sídlem knihovny je obecní úřad. Jako knihovník je zde zaměstnán pan Mgr. Vladimír Tremer. 
Knihovna používá knihovnický program Clavius REKS. Její fond byl zpracován na začátku roku 
2009. Také zde je škola, a proto předpokládáme, že se její aktivity zvýší. Je jednou z mála 
knihoven, které nevyužívají možnosti zapůjčení výměnných souborů, protože jejich zřizovatel jim 
poskytuje finanční prostředky na nákup knihovního fondu. 
 
      Obecní knihovna Bílé Poli čany  
V roce 2008 byla obnovena knihovna v této obci. Zásluhu na tom má paní Zdeňka Stejskalová, na 
jejíž popud byla knihovna opět uvedena do provozu. Paní knihovnice si pravidelně jezdí pro 
výměnné soubory. Patří mezi "reksové" knihovny. Knihovna je v budově obecního úřadu. 
 
      Obecní knihovna Borovnice  
Jedná se o další z "reksových" knihoven, která je umístěna v přízemí obecního úřadu. Vede ji 
slečna Nikola Hrdinová. Její fond jsme uložily v loňském roce. 
 
      Obecní knihovna Dolní Brusnice  
Od roku 2005 ji vede pan Milan Kubec. Práce knihovníka jej velmi uspokojuje, sám si zpracoval 
katalog knih. Také si pravidelně aktualizuje stránky, které má umístěné na webu obce 
http://dolbrusnice.sweb.cz/ . 
 
      Obecní knihovna Dolní Kalná  
V roce 2008 byla knihovna převedena na Clavius REKS. Od roku 2009 je zde nová knihovnice paní 
Eva Fejtová. V obci je škola, proto věříme, že paní knihovnice s ní naváže užší spolupráci a že se 
nám podaří knihovnici přesvědčit o výhodách vlastních webových stránek. Pravidelně si vyměňuje 
soubory knih. 
 
      Obecní knihovna Dubenec  
Tato knihovna v minulých letech patřila mezi knihovny s profesionálním knihovníkem, od roku 2006 
se stala knihovnou neprofesionální. Od roku 1989 ji vede paní Jana Matějčková. Knihovna byla 
částečně automatizována - měla zpracovaný knihovní fond prostřednictvím programu LANius. V 
roce 2008 byla převedena na Clavius REKS a je tak plně automatizována. I zde je základní škola a 
bylo by dobré, aby knihovna začala více pracovat s dětmi. 
 
      Obecní knihovna Hajnice  



Tato knihovna také patří mezi "reksové" knihovny. Knihovnicí je paní Jelena Fejfarová. Knihovna je 
v budově, která slouží jako zdravotnické středisko. Podle slov pana starosty by se měla knihovna 
přestěhovat do lepších prostor - budoucího domu služeb.  
 
      Obecní knihovna Horní Maršov  
Má rovněž od roku 2009 novou knihovnici, paní Jitku Drábkovou. Navázala spolupráci s mateřskou 
a základní školou a chce knihovnu zapojit do života obce. 
 
      Obecní knihovna H řibojedy  
Je jednou z mála knihoven, kde si fond knihovny uložila sama knihovnice, paní Dita Zuščicová, 
která je zde od roku 1998. Knihovna získala další místnost, která slouží k využívání volného času 
dětí. Během roku pořádá akce pro děti inspirované knihami. 
 
      Obecní knihovna Choustníkovo Hradišt ě 
Knihovna je v budově obecního úřadu, je automatizovaná prostřednictvím Clavia REKS. Vede ji 
paní Marie Blažková. 
 
      Obecní knihovna Jívka  
Tuto knihovnu vede již od roku 1984 paní Ladislava Gangurová. Knihovna je umístěna v budově 
mateřské školy. V loňském roce byla automatizována. 
 
      Obecní knihovna Kocbe ře 
V roce 2009 do knihovny nastoupila paní Jitka Vrabcová. Patří také do "reksových" knihoven. 
 
      Obecní knihovna Kuks  
Patří mezi "reksové" knihovny od roku 2009. Knihovnu vede paní Lenka Benčeková. 
 
      Obecní knihovna Prost řední Lánov (n ěkdy jen Lánov)  
Knihovna je umístěna v krásných prostorách rekonstruované budovy spolu s informačním centrem. 
Od roku 2009 se o knihovnu stará slečna Karolína Boková. Před koncem roku byla knihovna 
převedena z programu Clavius na Clavius REKS. 
 
      Obecní knihovna Malé Svato ňovice  
Tato knihovna je umístěna v Kulturním klubu na náměstí. Vede ji paní Hana Kozúbková (od roku 
2007). Knihovna je plně automatizovaná. Má vlastní webové stránky 
http://www.knihovnamsvatonovice.wz.cz . Knihovnu využívají i obyvatelé přilehlých obcí Petrovic, 
Strážkovic a Odolova. Paní Kozúbková spolupracuje se základní školou, pořádá besedy pro žáky 
prvního stupně. Knihovna je otevřena dvakrát v týdnu. 
 
      Obecní knihovna Mladé Buky  
Knihovna je v samostatné budově, kde kromě ní je ještě Klub seniorů. Od roku 2002 ji vede paní 
Iveta Matušková. Knihovna patří mezi "reksové" knihovny. Její zřizovatel jí každoročně uvolňuje 
nemalé prostředky na nákup knihovního fondu. Celý fond činí více než 8000 svazků. 
 
      Městská knihovna Pec pod Sn ěžkou  
Knihovna je od roku 2008 umístěna v budově bývalé školy v části Pece pod Sněžkou Velká Úpa. 
Od téhož roku ji vede paní Jarmila Juharová. Knihovna je automatizovaná. Pracovnice se podílela 
na vkládání fondu. Také jí zřizovatel poskytuje finanční prostředky na nákup fondu. Přesto využívá 
ve velké míře možnosti výměnných souborů. 
 
      Městská knihovna Pilníkov  
V průběhu loňského roku se obec Pilníkov stala městem. Došlo tak i ke změně názvu knihovny. Od 
roku 2008 vede knihovnu paní Jana Podlipná. Knihovna používá program Clavius REKS. Protože je 
zde také základní škola, pořádá knihovna akce pro děti. Pravidelně si jezdí pro výměnné soubory. 
 
      Obecní knihovna Prose čné 
Je jednou z našich prvních "reksových" knihoven. Od roku 2005 zde působí paní Věra Máslová. 
Knihovna má vlastní webovou stránku www.knihovnaprosecne.wz.cz . Navázala spolupráci s 



mateřskou školou a pořádá pro děti různé akce. 
 
      Obecní knihovna Velké Svato ňovice  
V této knihovně působí od roku 1986 Vladimír Kuhn. V loňském roce byla automatizována.  
 
      Obecní knihovna Velký V řešťov  
Do této knihovny jsme jezdili v roce 2009 vkládat fond do databáze Clavius REKS. Je plně 
automatizována. Od roku 2008 se o tuto knihovnu stará Jitka Stránská. 
 
      Obecní knihovna Vilantice  
Knihovna je jednou z těch, pro které získala naše knihovna grant v roce 2009. Knihovna je v 
samostatné budově. Od roku 1991 je v knihovně Jaroslava Borůvková. 
 
      Knihovny, pro které jsme zažádaly o grant  na zakoupení licencí Clavius REKS v tomto roce a 
které budeme automatizovat, pokud bude naše žádost kladně vyřízena: 
 
      Obecní knihovna Dolní Lánov  
Knihovnu vede paní Berta Mihoková. V knihovně působí již od roku 1975. Knihovna je umístěna v 
sídle obecního úřadu. I zde představitelé obce souhlasili s připojením knihovny do programu 
Clavius REKS.  
 
      Obecní knihovna Havlovice  
Knihovna využívá prostor v budově obecního úřadu. Vede ji paní Mária Kňourková. Před koncem 
roku jsme se s panem starostou dohodli na automatizaci knihovny i zakoupení šablony webových 
stránek. 
 
      Obecní knihovna Horní Brusnice  
Od 1. ledna 2010 je v knihovně nová pracovnice paní Zuzana Kolmanová, která nás velmi mile 
překvapila svým zájmem nejen o knihovnu jako takovou, ale chce v knihovně pořádat různé akce 
pro veřejnost. Knihovna se přihlásila do grantového programu VISK3 se žádostí o nový počítač, my 
zase jsme pro ni zažádali o licenci programu Clavius REKS. 
 
      Obecní knihovna Chvale č 
Od letošního roku povede knihovnu naše bývalá dlouholetá pracovnice paní Jitka Jaklová. 
Slibujeme si od toho velkou změnu v přístupu ke čtenářům. Je zde základní škola prvního stupně a 
tím i předpoklad práce s dětmi. 
 
      Obecní knihovna Lampertice  
Obecní knihovna je umístěna v patře obecního úřadu. Knihovnicí je paní Miloslava Wagnerová. 
Protože je v obci Domov pro seniory, paní knihovnice těmto obyvatelům pravidelně donáší knihy. I 
tato knihovna by v roce 2010 měla být plně automatizována. 
 
      Obecní knihovna Nemojov  
Jediná z knihoven, která má pobočku. Je jí knihovna ve Starobuckém Debrném. Tato knihovna by 
měla být v letošním roce přestěhována z budovy školy, kde má uvolnit místo pro další třídu. 
Knihovnu v Nemojově vede paní Jarmila Malá, v pobočce je paní Jaroslava Scholzová. Knihovna by 
měla být letos automatizována. 
 
      Obecní knihovna Rudník  
Knihovna je umístěna v budově Domova důchodců v posledním patře. Plánuje se její přestěhování 
do vhodnějších prostor s možností připojení knihovny k internetu a jejího následného 
zautomatizování. V současné době má knihovna detašované pracoviště s internetem v budově 
obecního úřadu. Od roku 1989 vede knihovnu paní Jana Levínská. 
 
      Obecní knihovna Suchovršice  
Knihovna je umístěna v budově spolu s obecním úřadem a mateřskou školou. Zřizovatel projevil 
zájem knihovnu automatizovat. Od roku 1984 vede knihovnu Marie Hynková. 
 



      Obecní knihovna Vít ězná-Huntí řov  
Knihovna byla v lednu 2009 přestěhována do jiných prostor. Knihovnicí je od roku 1980 paní 
Božena Reháková. Zřizovatel projevil zájem o automatizaci knihovny. 
 
      Obecní knihovna Vít ězná-Koclé řov  
Protože tato knihovna spadá pod stejného zřizovatele jako předchozí knihovna, i zde bude knihovna 
automatizována. Knihovnicí je od roku 1976 paní Johana Rousová. 
 
      Samostatn ě automatizované knihovny:  
 
      Obecní knihovna Černý Důl 
I zde je knihovna v budově úřadu městyse. Nachází se v přízemí vedle informačního centra. Vede ji 
pan Vladimír Vít. Byla jednou z našich prvních automatizovaných knihoven. Její fond jsme 
zpracovaly v roce 2006 prostřednictvím knihovnického programu Clavius. V letošním roce bude 
převedena na Clavius REKS. 
 
      Městská knihovna Janské Lázn ě 
V této knihovně je od roku 2005 paní Milena Nováková, za které byl zakoupen knihovnický program 
Clavius a která začala celý fond postupně ukládat do databáze. I zde se jedná o přestěhování 
knihovny do větších prostor. V této knihovně je velmi využíván internet především lázeňskými hosty. 
V současné době má knihovna k dispozici jednu místnost, kde je volný výběr knih, a může používat 
i přilehlou místnost, která slouží klubu seniorů, jako čítárnu. 
 
      Obecní knihovna Kohoutov  
Knihovna je v budově obecního úřadu. Vede ji paní Dana Gregová. Knihovna získala pomocí grantu 
VISK3 v roce 2006 knihovnický program Clavius. Paní knihovnice si sama uložila fond do databáze, 
pravidelně si jezdí sama vybírat knihy výměnných souborů, pořádá akce pro děti. I z této knihovny 
máme radost. 
 
      Obecní knihovna Radvanice  
V této knihovně již od roku 1983 pracuje paní Ivana Kubečková, profesionální knihovnice. Knihovna 
pro svoji práci využívá knihovnický systém LANius. Přesto, že je otevřena jedenkrát v týdnu, 
vykazuje velmi dobré výsledky, spolupracuje s místní školou. Má vlastní webové stránky 
www.knihovnaradvanice.webz.cz  
 
      A toto je 6 knihoven, u kterých z technických nebo provozních d ůvodů zatím zřizovatel 
neuvažuje o jejich automatizaci:  
 
      Obecní knihovna Doubravice  
Tak jako předcházející knihovny i tato je umístěna v budově obecního úřadu. Od roku 1984 je zde 
knihovníkem pan Vladimír Exner. Knihovna má jeden zastaralý počítač s připojením na internet. 
 
      Obecní knihovna Lanžov  
Knihovnu vede od roku 2005 pan Pavel Langr.  
 
      Obecní knihovna Maršov u Úpice  
Knihovna sídlí v budově obecního úřadu. Návštěvnost je minimální. Většina obyvatel dojíždí za 
prací do nedaleké Úpice, kde také navštěvují knihovnu. Zřizovatel zvažuje uzavření knihovny. 
 
      Obecní knihovna Nemojov - pobo čka Starobucké Debrné  
Tato knihovna, která sídlí v budově obchodu v obci přidružené k Nemojovu, nesplňovala požadavky 
na internetizaci knihoven, a proto se stala pobočkou knihovny v Nemojově. O její automatizaci se 
neuvažuje. 
 
      Obecní knihovna Staré Buky  
V této knihovně je od roku 1989 paní Božena Zolmanová. Knihovna je v budově obecního úřadu, 
kde je detašované pracoviště internetu. 
 



      Obecní knihovna Vít ězná-Komárov  
Poslední ze tří knihoven spadajících pod Obecní úřad Vítězná. Od roku 1985 do roku 2009 ji vedl 
pan Emil Pokorný. Pro svůj vysoký věk a zdravotní stav není pan Pokorný již schopen se o tuto 
knihovnu starat. Budoucnost knihovny je nejistá. 
 
      Tak jako všude, i v našem regionu jsou knihovny, které jsou schopné, dobře pracují a máme z 
nich velkou radost, tak i knihovny, které trochu stagnují. Ale doufáme, že si ty druhé vezmou z těch 
prvních chválených knihoven příklad a my budeme moci říci, že práce měla smysl a vyplatila se. 
 

 
 
 
 
 

© 2000-2004 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz 
· knihovna@svkhk.cz 


