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Co nás čeká

Božena Blažková

Kdyby byl na konci názvu článku otazník, mohla by následovat více či méně duchaplná vize budoucnosti. Otazník by umožnil, 

že očekávané se nemusí stát realitou. Bez otazníku se však jedná o větu oznamovací, a tudíž mým úkolem je nefantazírovat, 

ale reálně popsat, co můžete v letošním roce od našeho zpravodaje očekávat.

            Začátkem roku se opětovně sešla rozšířená redakční rada a já touto cestou děkuji ještě jednou všem zúčastněným za 

jejich aktivní účast a nápady. O zajímavé náměty nebyla nouze, teď jen najít cestu, jak je v našem zpravodaji zrealizovat. Při 

hodnocení loňského roku jsme zjistili, že jsme ve čtyřech číslech otiskli celkem 113 článků, které ještě doplnilo 23 krátkých 

zpráv v rubrice Tipy a náměty. Do zpravodaje přispělo 62 autorů (z toho 12 bylo z SVK HK). Ve složení redakční rady dochází 

k dalším změnám. Za dosavadní spolupráci děkuji jmenovitě Mgr. Lence Málkové a PhDr. Evě Čečkové, které svoji činnost 

vzhledem k pracovnímu zaneprázdnění a odchodu do důchodu opouštějí. Nově v redakční radě začínají pracovat PhDr. Olga 

Pitašová z Lékařské knihovny UK v Hradci Králové, Marta Lelková z náchodské knihovny a Markéta Tučková z Batňovic 

(krajská Knihovna roku 2010). Stálou členkou redakční rady se stala i dosavadní dopisovatelka, studentka Vanda Vaníčková.

            V prvním čísle dokončujeme téma Malé knihovny v proudu času. Po představení jednotlivých pověřených knihoven 

jsme pozornost věnovali knihovnám podle oblasti jejich působení. Postupně jsme se tak seznámili s knihovnami na 

Trutnovsku, Jičínsku, Královéhradecku a Náchodsku. V tomto čísle se představuje oblast Rychnovska a Kostelecka.

            V letošním roce budeme věnovat pozornost potřebám celoživotního vzdělávání. Tomuto tématu jsme se naposledy 

systematicky věnovali ve třetím čísle roku 2002. Pokud si toto číslo vyhledáte, naleznete zde informace o oficiálních 

dokumentech uvedené oblasti, seznámíte se s Memorandem o celoživotním učení a zopakujete si elektronické zdroje 

informací. K vyhledání ještě doporučujeme čtvrté číslo z roku 2005, které mělo téma: Knihovníci a vzdělávání.

            Pro letošní rok jsme si celou problematiku rozdělili na 4 oblasti:

- Vzdělávání profesionálních knihovníků (problematice je věnován hlavně článek Aleny Součkové Evropská unie podporuje 

vzdělání, který podrobně informuje o vzdělávacích aktivitách Unie zaměstnavatelských svazů, a dále pak článek Hany 

Hylmarové Knihovník je holka pro všechno aneb Chci se vzdělávat, ale kdy?, který upozorňuje na radosti i strasti knihoven s 

jedním pracovníkem).

- Vzdělávání knihovníků v malých knihovnách (úvodem k tématu je článek Marty Lelkové – Postřehy ze setkání vesnických 

knihovníků náchodského okresu).

- Informační vzdělávání knihovníků a uživatelů (za úvod k tématu můžeme považovat články Aleny Součkové - Jsme 

počítačově gramotní? a Vandy Vaníčkové – Čtenářská gramotnost; dále se budeme zabývat závěry semináře Informační 

vzdělávání uživatelů, který se koná v dubnu v SVK).

- Standardy v oblasti vzdělávání (zde budeme vycházet z výroční zprávy o výkonu regionálních funkcí – viz článek 

Regionální funkce a vzdělávání - a z aktualizovaných standardů knihovnické práce).

Uvedené oblasti se budou prolínat jednotlivými čísly a uvítáme vaše názory k uváděné problematice.

Zvýšenou pozornost budeme věnovat webovým stránkám knihoven. V tomto čísle vás podrobně seznamujeme s 

novými webovými stránkami Studijní a vědecké knihovny a s tím, jak je členěn oddíl nazvaný E-metodika. Celkově chceme 

více propagovat elektronickou verzi našeho zpravodaje. Pouze v elektronické verzi budeme postupně představovat autory 

jednotlivých článků a budete mít možnost s nimi o jejich článcích diskutovat. Dále zde budeme postupně zveřejňovat malý 

praktický česko-anglický slovníček frekventovaných slov z oboru knihovnictví. Slovníček pro vás připravuje Markéta Poživilová 

z Knihovny města Hradce Králové a v prvním čísle začínáme   budovou knihovny. Vzhledem k tomu, že jsme čtvrtletník, je 

občas obtížné reagovat na celostátní akce, jako je např. Březen měsíc čtenářů. V době, kdy vychází zimní číslo, se tvář 

měsíce teprve rodí a další číslo vychází až ve chvíli, kdy měsíc končí. Musíme mít na zřeteli, že zpravodaj nám nemůže zajistit 

aktuální přehled knihovnických akcí a aktivit. Pokud chceme být tzv. „v obraze“, je zapotřebí sledovat příslušné webové 

stránky. V elektronické podobě vám v každém čísle budeme přinášet přehled zajímavých akcí, které se v uplynulém období v 

knihovnách kraje konaly.

            I nadále vás budeme seznamovat se zajímavými knihovnickými osobnostmi, regionálními spisovateli a 

nakladatelstvími. Celým rokem budou prolínat dvě významná výročí spisovatelů, kteří jsou s naším regionem nerozlučně 



spjati: Václav Čtvrtek (4. dubna 1911 Praha - 6. listopadu 1976 Praha) a Karel Jaromír Erben (7. listopadu 1811 Miletín – 21. 

listopadu 1870 Praha). Věříme, že se uvedeným autorům nebudou věnovat jen na Jičínsku, ale ve všech knihovnách našeho 

kraje. Neměli bychom zapomenout ani na výročí Václava Hanky (10. června 1791 Hořiněves – 12. ledna 1861 Praha). 

Uvedená výročí jsou vhodná nejen k organizaci akcí v jednotlivých knihovnách, ale i k připomenutí na webových stránkách či 

mohou sloužit jako inspirace k tematickému zájezdu či exkurzi po našem regionu.

Společně s redakční radou se budeme snažit, abyste v každém čísle našli články, které si nejen s chutí přečtete, ale 

které vám přinesou inspiraci či dobrý nápad pro vaši záslužnou knihovnickou práci.
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