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Zastavme čas, alespoň na chvíli

Božena Blažková

            Mezi vlastnosti, které nejsou tzv. „in“, patří i věrnost. O to více je obdivuhodná dlouholetá věrnost nejen 

četbě, ale i knihovně. Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil v letošním roce jako kritérium pro 

vyhodnocení Krále čtenářů právě dlouholetý vztah mezi čtenářem a knihovnou. Určitě není náhodou, že oba 

krajští vítězové – pan Macháček i paní Zacharová - kromě vyznání knihám a čtení nezapomněli poděkovat svým 

knihovnicím a oba si svorně přáli, aby jim jejich knihovnice i nadále zachovaly přízeň a péči.

            Známý psycholog dr. Mertin tvrdí, že pokud čtou rodiče i prarodiče před dětmi a dětem, pak se z dětí 

většinou též stávají čtenáři. Přirozeně totiž napodobují a následují rodinný vzorec chování. V této souvislosti se mi 

také vybavila knížka M. Winterhoffa Proč se z našich dětí stávají tyrani aneb Ztracené dětství. Pro zachování 

přesnosti si dovolím z této knížky citovat:

„Moderní společnost je napadena nákazou, která se jmenuje virus času. Tempo znamená všechno, rychlost 

vládne světu. Tomu, kdo je pomalý, hrozí, že neobstojí v soutěži s těmi, kdo pro něj představují konkurenci, a to 

jak v povolání, tak stále častěji i v soukromém životě. …Dopřejme si času a úlevy, nechme zavládnout klid. Čas je 

počátek řešení poruch vztahů a díky němu se můžeme dostat o hodně dál.“

Potřeba času a zklidnění neplatí jen pro vztahy v rodině, ale pro celou společnost. Dopřejme si volný čas a 

nechme alespoň na chvíli zavládnout klid. Třeba se nám právě v této vzácné chvilce podaří stanovit si priority a 

uvědomíme si, že nemusíme stíhat všechno. Každý jsme jiný, a proto i každá knihovna má právo být jiná. A je 

umění vybrat si z množství aktivit a nabízených možností rozvoje právě tu, která vyhovuje nám a našim čtenářům 

(a pochopitelně i našim zřizovatelům).

            Berte prosím naše letošní „retrovzpomínání“ jako ony vzácné chvilky zastavení, oddechu a času 

k přemýšlení, co už je překonané a patří minulosti a co z časů dřívějších má trvalou hodnotu a stojí za to se k 

tomu vrátit. Na ukázku si opět dovolím ocitovat krásný mail, který mne velmi potěšil, a věřím, že bude inspirací pro 

další knihovníky:

„Přeji krásný den, knihovnicko-informační zpravodaj "U nás", který jsme obdrželi od OK Jičín, zveřejnil 

"Retrovýzvu“ k regionálnímu knihovnickému nej... S radostí jsem toto uvítala, protože při průběžném listování ve 

starých knížkách jak ze soukromé sbírky, tak i starých knížkách knihovny, jsem našla a zároveň archivovala 

vlepky, které Vám posílám. Toto mám v plánu zveřejnit na výstavním panelu v knihovně. Zároveň dovolte, abych 

touto cestou poděkovala pracovníkům Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně za exkluzivní spolupráci.

S přáním "čtenář v každé rodině" Vás zdraví Daniela a Petr Valentovi, Místní knihovna Úhlejov

K tomu myslím není co dodat. Snad jen to, že na zadní straně obálky si můžete prohlédnout ukázku ze sbírky 

knihovny v Úhlejově.

V čísle, které držíte v rukou, si mj. dovolujeme připomenout nadcházející devadesáté narozeniny 

spisovatelky a velké příznivkyně knihoven a čtenářů Marie Kubátové. Paní spisovatelce vzdáváme hold a 

děkujeme nejen za všechnu její literární činnost, ale i za práci doslova „buditelskou“, a to za její neúnavnou snahu 

zastavit čas, nebo ho alespoň zaznamenat pro příští generace. V rámci našeho letošního „bylo je a bude“ na jedné 

straně vzpomínáme na dva již odešlé kolegy, dr. Suchého a Láďu Vacinu, a zároveň představujeme dvě nové 

spolupracovnice – členku redakční rady Vandu Vaníčkovou a dopisovatelku Zuzanu Hlouškovou, s jejichž články 

jste již měli možnost se seznámit.

Radostnou zprávou je další modernizovaná knihovna. Nového důstojného umístění se dočkala knihovna v 

Hostinném. V rubrice Šumné knihovny představujeme i jednu muzejní knihovnu a jednu knihovnu vysokoškolskou. 

Věříme, že vás zaujmou články zabývající se výměnnými soubory, volným výběrem, regionálními informacemi, a 

Stránka č. 1 z 2Tisk článku | Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

1.6.2012http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Tisk-clanku.aspx?id=20120201



to nejen v době „předpočítačové“. Podrobně se vás snažíme informovat o akcích a seminářích, které proběhly. 

Některé si ještě necháváme do příštího čísla. Na podzim se také můžete těšit na novou rubriku s názvem Nové 

trendy v knihovnách. Prvním tématem, kterému se chceme podrobněji věnovat, bude digitalizace.

            Děkuji vám, že jste si našli čas na letní číslo našeho zpravodaje. Doufáme, že v něm naleznete nějakou, i 

když třeba jen malou, inspiraci.
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