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Knihovny včera, dnes a …

Božena Blažková

Připadá mi to nedávno, co jsme v prvním čísle vyhlásili „retrovýzvu“ a celoroční „retrotéma“, a už je 

zapotřebí poslat do tiskárny poslední letošní číslo. Je teprve začátek listopadu, a přitom i my v nížinách už za 

sebou máme první sněhovou kalamitu (i ten svatý Martin nějak pospíchá). Musím se přiznat, že zejména při 

přípravě výstavy jsem si uvědomovala, jak nás čas stále více stresuje a nutí k rychlým a možná občas i 

uspěchaným rozhodnutím. Jak začíná být stále méně času na to, společně si sednout a vše v klidu a bez emocí 

prodiskutovat. Je tomu tak nejen v pracovním procesu, ale i v rodinách a v celé společnosti. Možná se do 

budoucna ukáže, že právě v oné možnosti zastavení a zklidnění bude jedno z východisek budoucnosti knihoven. 

Rychlost změn mj. ukazuje, že jsme při přípravě výstavy museli rozdělit léta devadesátá a současnost. Za 

posledních dvacet let se totiž knihovny skutečně mění z roku na rok. Téměř každý měsíc se děje něco, na co by 

měly knihovny reagovat, a ne vždy se jedná jen o knihovnické aktivity.

            Nejen mne, ale i celou redakční radu mrzí, že na naši „retrovýzvu“ reagovalo poměrně málo knihoven. O to 

větší poděkování patří knihovnám, a zejména jejich knihovníkům, kteří materiály poskytli. Z obecních knihoven se 

jedná o Dobrou Vodu u Hořic, Mlýnec u Kopidlna, Malé Svatoňovice, Knihovnu u Mokřinky Mokré, Nový Hrádek, 

Studnici, Řešetovu Lhotu a Úhlejov. Z profesionálních knihoven to byly následující: Městská knihovna v Dobrušce, 

Knihovna města Hradce Králové, Městská knihovna Náchod, Štolbova městská knihovna v Nechanicích, Městská 

knihovna v Polici nad Metují a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Díky nim se podařilo nashromáždit 

poměrně velké množství materiálů a dokumentů, které ukazují vývoj českých veřejných knihoven od čtenářských 

besed a vzdělávacích spolků až po knihovny dnešních dnů.

Musím se přiznat, že nás nejvíce potrápil poslední oddíl, týkající se budoucnosti knihoven. V názvu jsme to 

vyřešili výmluvnými tečkami, ale co dát na panel? Nechtěli jsme věštit z křišťálové koule a předvídat vysněnou 

budoucnost moderně vybavených knihoven. Jak to vypadá s financemi a kolik prostředků mají zřizovatelé 

k dispozici i kolik z toho poskytují na rozvoj svých knihoven, víme všichni z vlastní praxe. V prvním čísle příštího 

roku se budeme podrobně zabývat regionálními funkcemi a zejména jejich financováním v jednotlivých regionech. 

V úvodníku minulého čísla jsme vás informovali o snížení rozpočtu na regionální funkce a v příštím ročníku si 

budeme podrobně všímat, jaký dopad má toto snížení na činnost zejména malých knihoven. Přípravný tým 

výstavy se nakonec shodl na tom, že budoucnost knihoven je v knihách, které byly, jsou, a věříme že i budou 

nositelkami vzdělanosti. V knihách totiž stále nalézáme dva základní pilíře činnosti knihoven – oblast 

odpočinkovou a relaxační i oblast vzdělávací a informační. Jen bych ještě chtěla podotknout, že my knihovníci 

nevidíme knihu jen v tradiční kodexové podobě, ale zájemcům zprostředkováváme i elektronické knihy, 

pokračujeme v digitalizaci a hlavně ve větších knihovnách udržujeme krok s rychlým vývojem v této oblasti. Menší 

knihovny, které zejména z finančních důvodů nemohou vývoj tak rychle reflektovat, se snažíme alespoň 

prostřednictvím našeho časopisu průběžně informovat především v rubrice Nové trendy. V některých regionech 

mají např. e-čtečky zařazeny ve výměnných fondech, aby i čtenáři v menších místech měli možnost se s nimi 

seznámit.

            K vyhodnocení „retrovýzvy“ se také dostaneme až v příštím roce. Tou dobou také budou mít knihovny 

možnost seznámit se s výstavou, která je od 31. 10. do 5. 12. instalována v pátém nadzemním podlaží Studijní a 

vědecké knihovny v Hradci Králové. Poté dostanou všechny pověřené knihovny materiály z jednotlivých panelů na 

volných listech, takže v každém regionu a dle zájmu i v každé knihovně může proběhnout obdobná výstava, 

doplněná dokumenty z příslušného místa a knihovny.
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            Hlavním tématem tohoto čísla je ocenění knihovníků Královéhradeckého kraje, které se v letošním roce 

konalo již počtvrté. Setkání knihovnic a knihovníků a všech přátel krásného slova je věnován samostatný článek. 

Dále podrobně představujeme oceněné knihovnice a knihovníka, kterým i touto formou znovu děkujeme za 

všechnu práci, kterou své knihovně dávají, a za trpělivost, se kterou se věnují svým čtenářům. Zároveň 

představujeme alespoň tři knihovny, ve kterých ocenění knihovníci působí. Knihovnu v Malých Svatoňovicích jsme 

představovali nedávno a stojí za to se znovu podívat na její webové stránky. K ostatním knihovnám se dostaneme 

v dalších číslech.

Atmosféru blížícího se konce roku přibližuje článek náchodského pana profesora Fetterse „Po sněhu půjdu čistém, 

bílém aneb Vánoční motivy v díle Fráni Šrámka“. Ráda bych závěrem vaší pozornosti doporučila i volnou přílohu 

s názvem „Malý slovník regionálních autorů. Literární tradice našeho kraje“. Jedná se o doplněné medailonky 

autorů našeho regionu, které v uplynulých letech vycházely v našem zpravodaji. Pan Fetters byl natolik laskav, že 

doplnil některá chybějící jména, a díky tomu se vám do ruky dostává taková rychlá příručka první pomoci na dotaz 

týkající se regionálních autorů. Oproti velkým a tradičním slovníkům a Googlu je tato malá publikace jedinečná 

osobitým zpracováním a zvýrazněním vztahu autora k našemu regionu.

Přeji všem čtenářům našeho zpravodaje, aby si v každém přečteném čísle našli alespoň jeden článek, který je 

zaujme a přinese jim nové informace a podněty.
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