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Knihovny v proudu času 

Božena Blažková 

Během posledních let si knihovny stále více uvědomují sílu společné prezentace a dávají o sobě vědět celonárodními akcemi. 
Nejúspěšnější a nejrozšířenější je Noc s Andersenem, která se konala již podesáté. Letos poprvé byla součástí nultého ročníku 
nové kampaně Březen – měsíc čtenářů. Celkový přehled akcí a další zajímavé informace naleznete na webových stránkách SKIPu 
-http://skip.nkp.cz/akcBNC2010.htm . 
            Druhou osvědčenou akcí určenou široké veřejnosti je bezesporu Týden knihoven, který se letos koná ve dnech 4.-10. října. 
Společné jednotící motto pro letošní rok je „KNIHOVNA PRO VŠECHNY.“ Již tradiční úvodní happening se koná v pátek 1. října v 
Turnově. Nadcházející letní období není jen čas dovolených a prázdninového volna, ale i čas na klidnou přípravu Týdne knihoven :-
). 
            V tomto čísle máte možnost seznámit se s několika zajímavými „šumnými“ knihovnami našeho regionu, mezi které 
bezesporu patří knihovna ve Vamberku. Svoji systematickou práci zde také představuje regionální oddělení Knihovny Václava 
Čtvrtka v Jičíně. Nezapomeňte navštívit jejich webové stránky na adrese: http://knihovna.jicin.cz/informace_pro_knihovny.htm a 
připojte se ke skupině „Regionální funkce KVČ Jičín“ na Facebooku. Podíváme se i do několika malých knihoven v okolí Jičína, 
které v posledním období zlepšily svoje umístění a vybavení. Nově adaptovanou knihovnu v Pecce navštívíme až v podzimním 
čísle. Nelze také zapomenout na neuvěřitelné dvacáté výročí jičínského Literárního spolku ( http://www.ikobra.cz ). Knihovna 
Václava Čtvrtka také zve všechny zájemce na již 15. knihovnickou dílnu, která se koná v rámci festivalu Jičín město pohádky. 
            Jarní číslo našeho zpravodaje jsme zaměřili na internetovou prezentaci knihoven. Nyní se více zabýváme nákupem a 
zpracováním knihovních fondů. Požádali jsme zástupce dvou největších firem, které se zabývají vývojem knihovního softwaru, o 
představení jejich současné produkce. Doporučujeme porovnat nejen jejich články, ale i webové stránky (viz: http://www.lanius.cz/ a 
http://www.kpsys.cz/ ). V příštím čísle bychom rádi zveřejnili vaše zkušenosti s uvedenými firmami a s přechodem jednotlivých 
knihoven na automatizovaný knihovnický systém. 
            Zabýváme se také složením knihovních fondů a jejich systematickým doplňováním. Tomuto tématu se budeme věnovat i v 
podzimním čísle, pokud od vás získáme informace o následujících tématech: 
-        Vaše zkušenosti s internetovými knižními obchody; 
-        využívání knižních veletrhů a veletržních slev; 
-        jakým způsobem zjišťujete, co uživatelům ve fondu vaší knihovny chybí, 
-        jak zajišťujete nákup regionální literatury; 
-        jak brzo jsou u vás novinky tzv. „na pultě“ a jak o nich informujete své čtenáře. 
Těšíme se na vaše zkušenosti a náměty. 
            Stále více zjišťujeme, že je zapotřebí věnovat větší pozornost regionální literatuře, která je ve fondech knihoven 
nezastupitelná. Postupně budeme v rubrice „Kdo je“ představovat produkci různých nakladatelství, která se vydáváním regionální 
literatury zabývají. Začínáme severočeským nakladatelstvím Bor, jehož zakladatelka Eva Koudelková zejména v náchodských 
knihovnách často beseduje o vydávané vlastivědné literatuře. 
            Nezapomínáme ani na letošní máchovské výročí. Článek Aleše Fetterse, který je zaměřen na Máchovo putování naším 
regionem, jsme doplnili inspirativními náměty nejen pro vaši práci, ale třeba i pro letní putování po stopách Karla Hynka Máchy. 
            V podzimním čísle se představí metodické oddělení KMHK a královéhradecké knihovny. Pozornost budeme věnovat 
mikroregionu Urbanická brázda, kde se začátkem června konalo výjezdní zasedání naší redakční rady. 
  
            Přejeme slunečné a odpočinkové léto a věříme, že si najdete chvilku času na náš zpravodaj a napíšete nám své zkušenosti 
a náměty. 
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