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Konec znamená začátek aneb Změna je život

Božena Blažková

Když jsem na podzim roku 2002 psala svůj první „šéfredaktorský“ editorial v rámci rubriky Na slovíčko, netušila 

jsem, na jak dlouhou a křivolakou trať se vydávám. Nebyla jsem v redakční radě úplný nováček, v podstatě jsem 

už tehdy patřila k pamětníkům prvních pokusů o vydávání regionálního knihovnického časopisu. Nechci se nyní 

zabývat historií našeho zpravodaje, ta je ve stručnosti popsána na webových stránkách knihovny i v bilančním 

článku Ohlédnutí za dvaadvaceti ročníky knihovnického zpravodaje U nás, který jsem na vyžádání zpracovala pro 

knihovnický časopis Duha (č. 1/2013).

Chtěla bych spíše připomenout vizi, kterou se společně se členy redakční rady v uplynulých letech snažíme 

postupně realizovat. V našem kraji je od roku 2002 vydávání knihovnického časopisu zařazeno v tehdy nově 

vznikajícím systému regionálních informačních služeb. V praxi to znamená, že na rozdíl od ostatních 

knihovnických časopisů neplníme jen základní knihovnicko-informační funkci, ale klademe důraz na celokrajskou 

metodickou a koncepční funkci. Chceme, aby každý knihovník kraje dostal prostřednictvím našeho zpravodaje 

pravidelně 4x ročně nejen knihovnický časopis, ale zároveň i materiál, který mu poskytne základní orientaci 

v knihovnické problematice a nasměruje ho k praktickému promyšlení, jak se současnými trendy vyrovná právě 

jeho knihovna. V praxi to znamená, že se každým číslem snažíme zároveň oslovit nejen knihovníka z malé obce, 

ale i profesionální knihovníky, kteří pracují na různých odborných pracovištích. A to opravdu není jednoduchý úkol. 

Hodnocení, jak moc se nám to v uplynulém období podařilo, nebo nepodařilo, je na vás, knihovnících našeho 

kraje. Připravte se na to, že se během roku na vás různými formami obrátíme s žádostí o zpětnou vazbu.

Pracuji v knihovnictví od roku 1966 a i v rámci posouvání věkové hranice odchodu do důchodu jsem si plně 

vědoma, že je nejvyšší čas předat „převoznické veslo“. Mojí nástupkyní ve funkci šéfredaktorky zpravodaje je Mgr. 

Andrea Součková, nová vedoucí oddělení služeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 

Stručně se vám představila jako členka redakční rady v minulém čísle a do zpravodaje již přispěla několika články. 

V tomto svém posledním editorialu bych ráda poděkovala všem členům redakční rady, se kterými jsem od roku 

2002 měla tu čest spolupracovat. Zejména děkuji PhDr. Aleně Součkové, která se na vydávání zpravodaje 

podílela od samého začátku a vzhledem ke svému  novému pracovnímu zařazení přestává v redakční radě

pracovat. Od letošního roku má redakční rada 2 nové členky – metodičku Knihovny města Hradce Králové Bc. 

Kateřinu Hubertovou a jednu z Knihovnic Královéhradeckého kraje 2013, paní Ester Horákovou z Podbřezí na

Rychnovsku. Obě se vám postupně představí v rubrice Kdo je. Jsem ráda, že se moje nástupkyně může 

spolehnout na funkční a pracovitou redakční radu, ve které máme zástupce ze všech bývalých okresů našeho 

kraje. Kromě 4 pracovníků Studijní a vědecké knihovny jsou v radě 2 metodičky, 2 neprofesionální knihovnice, 1 

ředitelka pověřené knihovny, 1 pracovnice dětského oddělení, 1 zástupce specializovaných knihoven a 1 

studentka. Zároveň jsou zde i zástupci profesních organizací – Svazu knihovníků a informačních pracovníků 

(SKIP) a Sdružení knihoven ČR (SDRUK).

A nyní ještě ve stručnosti pár informací k prvnímu letošnímu číslu, které držíte v ruce. V souladu s krajskou 

knihovnickou kampaní se budeme letos ve zpravodaji co nejvíce věnovat regionálnímu knihovnickému stříbru –

regionálním informacím, literatuře a osobnostem. Články s touto tematikou naleznete nejen v rubrice Naše téma, 

ale i v nové rubrice Knížky z domácí kuchyně, ve které chceme přinášet informace nejen o publikacích, které 

vydávají naše knihovny, ale i o zajímavých knížkách s regionální tematikou. Dalším velkým okruhem, kterému

chceme v letošním roce věnovat zvýšenou pozornost, je téma informačního vzdělávání uživatelů a oblast 

vzdělávání v knihovnách obecně. K tomuto tématu doporučujeme článek Virtuální univerzita 3. věku v Dobrušce a

rubriky Jak na to a Nové trendy. Jak jsme v minulém čísle slíbili, připravili jsme pro vás tištěné vydání Koncepce 



rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014–2018 s výhledem do roku 2020, která byla 

schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na 11. zasedání dne 9. 12. 2013 jako příloha dokumentu 

Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhradeckým krajem na léta 2014–

2020. Formou volné přílohy dostáváte do ruky celé znění Koncepce, které je v elektronické podobě k dispozici na 

webových stránkách Studijní a vědecké knihovny. Zároveň jsme pro vás připravili i zkrácenou verzi, kterou můžete 

poskytnout svým zřizovatelům a se kterou můžete seznámit i své uživatele.

Na závěr si dovolím použít své osobní motto pro rok 2014: Každý začátek směřuje ke konci a v každém konci 

se skrývá nový začátek.
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