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Čtete nás? Jsme tady pro vás

Božena Blažková

Od roku 2002, kdy se zpravodaj U nás stal nedílnou součástí regionálních služeb knihovnám, jsme si pravidelně 

formou anket i rozšířených a výjezdních redakčních rad zjišťovali, zda je knihovníky skutečně využíván. Musíme 

přitom počítat s tím, že na jedné straně pomyslné škály rozmanitých knihovnických profesí máme vysokoškolsky

vzdělané odborníky-specialisty a na straně druhé máme knihovníky „z ochoty“, kteří „knihovničí“ po skončení 

vlastní práce a v podstatě ve svém volném čase. Na jedné straně máme knihovny v krajském, univerzitním a 

téměř stotisícovém městě a na straně druhé máme knihovničky i v obcích, které nemají ani 100 obyvatel, takže i 

zázemí uživatelů našich knihoven je velice rozmanité. Přitom je naším společným cílem vytvoření fungující 

knihovnické sítě, díky které uživatel v kterémkoliv místě kraje má stejné (nebo alespoň srovnatelné) možnosti při 

získávání informací a knihovnických služeb.

Dlouholetou snahou redakční rady je co nejširší záběr, aby si každý podle svého mohl ve zpravodaji najít, co 

potřebuje a co ho zajímá. Naším mottem byla nejdříve „praktická odbornost“, ke které jsme přidali heslo „učíme se 

navzájem“. Letošní rok je vzhledem k předávání převoznického vesla šéfredaktorství jako stvořený pro nové 

nápady a náměty. Pro poradu ředitelů pověřených knihoven jsme připravili stručný přehled dosavadní historie

zpravodaje, který jsme doplnili o náměty k diskuzi. Na základě této diskuze vznikly 2 ankety - jedna pro 

neprofesionální knihovníky a druhá pro pracovníky profesionálních knihoven -, které jste do konce dubna mohli 

vyplnit. Chceme vás seznámit s vyhodnocením ankety a využitím vašich námětů.

Téma hodnocení zpravodaje bylo předneseno na poradě ředitelů pověřených knihoven dne 13. března. Následně 

byla anketa zveřejněna na webových stránkách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a byla též 

v elektronické podobě rozeslána do všech pověřených knihoven. Do konce dubna anketu vyplnilo celkem 44 

neprofesionálních knihovníků a 30 knihovníků z profesionálních knihoven. Většina z nich vyplnila elektronickou 

podobu zveřejněnou na webu SVK HK. Na základě vyhodnocení jednotlivých anketních lístků chystáme 

následující úpravy:

Na webových stránkách Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové v oddíle Pro knihovny v rubrice 

Zpravodaj U nás je zařazena nová položka s názvem NAPIŠTE NÁM. Využijte této možnosti a skutečně 

nám napište. Čekáme na vaše reakce, náměty. Máte možnost svými názory ovlivnit budoucnost našeho 

společného zpravodaje.

Od tohoto čísla budou všichni ředitelé a vedoucí profesionálních knihoven dostávat v elektronické podobě (PDF 

formát) právě vydané číslo zpravodaje.

Na konci každého článku budeme důsledně uvádět elektronickou adresu autora, aby knihovníci měli v případě 

zájmu možnost autorovi článku přímo napsat. Zároveň se budeme snažit důsledně uvádět i webové adresy 

knihoven, o kterých se v článku píše (většina autorů to nedělá).

V podzimním čísle vás budeme informovat o nových možnostech stahování zpravodaje a dalších připravovaných

změnách v elektronické verzi zpravodaje.

Ve spolupráci s Klubkem KDK SKIP 08 budeme věnovat větší pozornost práci s dětmi, a to zejména v rubrice Jak 

na to.

Pro informaci připojujeme i podrobnější vyhodnocení obou anket.

Za neprofesionální knihovny hlasovalo celkem 44 knihovníků a z toho 21 elektronicky prostřednictvím dotazníku 



vystaveného na webových stránkách knihovny. Nejvíce knihovníků bylo z Náchodska (18) a Hradecka (12), o 

něco méně z Trutnovska (9) a nejméně jich hlasovalo z Rychnovska (3) a Jičínska (2).

V anketě jsme nejprve zjišťovali, jak se zpravodaj čte a jak dlouho trvá jeho distribuce (z SVK přes pověřené 

knihovny do jednotlivých míst). Zpravodaj čte pravidelně 33 knihovníků a nepravidelně zbytek (11). Celý časopis 

přečte 15 knihovníků a výběrově nebo nahodile 28. Později než za měsíc se zpravodaj dostává do 9 knihoven ze 

44. Elektronickou verzi zpravodaje sledují pravidelně pouze 3 knihovníci a občas 7. Zbytek, tzn. 34 knihovníků ze 

44, elektronickou verzi nesleduje vůbec. Toto bylo pro nás důležité zjištění, protože jsme si znovu ověřili, že stále 

ještě nenastal čas pro nahrazení tištěné formy finančně méně náročnou elektronickou verzí. Vzhledem k tomu, že 

zpravodaj je součástí regionálních služeb knihovnám, chtěli jsme se od knihovníků dozvědět, zda je jeho obsah 

(jednotlivé rubriky, vybrané články či přílohy) připomínán v rámci školení knihovníků a porad organizovaných

pověřenými knihovnami. Celkem 10 knihovníků odpovědělo – ano, pravidelně, 17 - občas a 4 – vůbec ne. Této 

otázce bude zapotřebí se více věnovat na poradě metodiků pověřených knihoven.

Dále nás zajímalo, jak čtené jsou jednotlivé rubriky, a požádali jsme o jejich oznámkování podle následujícího

klíče: 1. Vyhledávám a čtu pravidelně, 2. Rád/a si ji občas přečtu celou, 3. Občas si z ní vyberu nějaký článek, 4. 

Málokdy mne zaujme, 5. Je pro mne zbytečná.

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že nejčtenější rubrikou jsou Šumné knihovny. A velmi nás potěšilo, že odborné 

rubriky Naše téma, Jak na to a Nové trendy mají také poměrně slušný počet čtenářů a nikdo je nepovažuje za 

zbytečné. Zkuste se i vy, kteří jste naši anketu nevyplnili, zamyslet nad jednotlivými rubrikami a pomyslně je 

„oznámkovat“.

Dále jsme se ptali: co na zpravodaji knihovníci oceňují, co jim chybí a jaké mají návrhy. Návrhy jsme nedostali

žádné, podle jednoho z vás ve zpravodaji chybí oblast práce s dětmi. Velmi nás potěšilo, že celkem 21 

respondentů na našem zpravodaji našlo důvod k ocenění. Neodolali jsme a několik „pochval“ vám pro informaci

přetiskujeme: „Že taková věc vůbec existuje, je to pro mne naprosto základní spojení s aktuálním děním 

v knihovnickém světě.“ „Čtivě napsané, dozvím se spoustu informací z knihoven v kraji, mám možnost se nechat

inspirovat povedenými a zajímavými akcemi z jiných knihoven.“ „Prostřednictvím zpravodaje můžeme nahlédnout 

do jiných knihoven.“ Dále byly nejvíce ceněny informace, aktuálnost a různorodost.

Anketu pro profesionální knihovníky vyplnilo celkem 30 knihovníků. Nejvíce jich bylo z Jičínska (10, z toho 6 

z KVČ) a z Hradecka (8, z toho 7 z KMHK). Na Náchodsku vyplnili anketu zástupci 5 knihoven (mimo pověřenou 

knihovnu), na Trutnovsku 4 knihoven (mimo pověřenou knihovnu) a na Rychnovsku 3 knihoven (z toho 1 pověřená 

knihovna). Vzhledem k počtu profesionálních knihoven v kraji a počtu pracovníků jsme od kolegů a kolegyň 

očekávali větší zájem.

I profesionální knihovníci preferují tištěnou verzi (28) před elektronickou (2). K četbě celého zpravodaje se hlásí 6

knihovníků ze 30. Ostatní čtou výběrově (22) nebo nahodile (2). Potěšilo nás, že další odborný knihovnický tisk 

pravidelně sleduje 16 knihovníků. Ostatní se přiznávají k nepravidelnému sledování. Nejvíce využívané jsou 

Čtenář (28) a Ikaros 16). Knihovníci doplnili i naši základní nabídku odborného tisku (Čtenář, Ikaros, Knihovnický 

zpravodaj Vysočiny, Duhu a Knihovnu+) o další tituly (Bulletin SKIP, ProInflow, Biblio). Dále získávají knihovníci 

Rubriky 1 2 3 4 5

Na slovíčko 15 18 3 2 0

Šumné knihovny 22 11 8 1 0

Naše téma 9 10 18 4 0

Jak na to 14 11 8 4 0

Nové trendy 12 12 11 2 0

Stalo se 14 10 14 1 1

Okénko 11 10 14 3 0

Z knihovnických organizací 13 7 14 4 0

Knihovnické vzpomínky 13 11 11 2 1

Kdo je 9 16 10 1 1

ECCE homo 11 7 15 1 2

Tipy a náměty 18 9 7 1 1



odborné informace na poradách (29), odborných seminářích (27), z knihovnických konferencí (27), z webových 

stránek (22) a osobním kontaktem. Na zpravodaji je nejvíce oceňována přehlednost, aktuálnost, podnětnost, 

praktičnost a odbornost. Hodnoceny jsou zejména konkrétní příspěvky z praxe ostatních knihoven a přehled všech 

aktivit, které tu zůstanou po nás pro další generace. Potěšilo nás, že byla oceněna i práce redakční rady, že pro 

někoho je zpravodaj vždy inspirací i zábavou a že jste rádi, že vychází J. Reakci redakční rady na odpovědi Co ve 

zpravodaji chybí a na návrhy na zlepšení tištěné i elektronické verze jsme zařadili do výše uvedeného celkového 

hodnocení ankety.

Kontakt na autorku článku: bozena.blazkova@svkhk.cz

Web: http://unas.svkhk.cz
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