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Nastal čas aneb Recenze jinak

Eva Svobodová

Nastal čas posunout náš regionální knihovnický zpravodaj U nás dál. A nejen časopis samotný, ale také jeho 

redakční radu, autory, čtenáře a všechny ty, kteří se o jeho osud zajímají. Těmito slovy začínal můj článek ve 

zpravodaji U nás v roce 2012.[1] Chystali jsme novou rubriku „Nové trendy“ a kromě informační hodnoty měla být i 

platformou výukovou. Nejenže nás naše kolegyně a kolegové seznamovali s novinkami v oboru, ale zároveň jsme 

měli za uplynulé čtyři roky šanci naučit se psát recenze a vypracovávat recenzní posudky. Domnívám se, že 

všichni, kteří se chtěli „posunout dál“, prostor dostali, takže nastal čas. Ne, nebudu vám navrhovat, abychom si 

osvojili další literární útvar. Ale posun ve vývoji našeho zpravodaje by mohl být v tom, že z jedné rubriky vytvoříme 

dvě. Rubrika Nové trendy se zaměří na aktuální nebo diskutovaná témata celého knihovnictví, od architektury a 

provozu budov knihoven až po personální práci a public relations, i když ani novinky z oblasti IT, elektronických 

zdrojů a digitalizace nevynecháme. Na přitažlivosti pro autory získá tím, že už nemusí být stresovaní naším 

hodnocením. Rubrika „Zaujalo nás“ bude upozorňovat na zajímavé články nebo další druhy dokumentů, které byly 

publikovány v jiných knihovnických zdrojích či předneseny na konferencích a seminářích. Naši známou recenzi lze 

skutečně zpracovat nejen na knihu a článek (což jsme si odzkoušeli), ale i na přednášku nebo výstavu a jiné akce. 

Jedná se ovšem o trochu jinou recenzi. Její kouzlo bude tkvět v tom, že budou recenzovány dokumenty nebo 

akce, které si sami autoři vyberou, protože je něčím zaujaly. Kritický nádech by měl být přetaven do doporučení 

k přečtení či zhlédnutí. Takovouto recenzi píšeme právě proto, že si myslíme, že dokument čtenáři nečetli a my jej 

chceme doporučit jejich pozornosti. Ale pokud  vás nějaký text či akce naštve, můžete dát prostor k vyjádření 

svého názoru formou kritiky nebo polemiky. Jak se vypořádat s těmito literárními útvary, se na stránkách našeho 

časopisu nedozvíte, ale možná, že vám do budoucna pomůže časopis Duha. V posledních dvou číslech roku 2015 

zařadili do rubriky Informace pro knihovny články o tom, jak napsat recenzi, medailonek a tiskovou zprávu. 

Časopis Duha vychází i elektronicky a článek o recenzi lze nalézt na: http://duha.mzk.cz/clanky/knihovnici-pisi-o-

knihach-knihovnach-recenze-medailonek.

Po formální stránce budeme při psaní recenze dodržovat následující pravidla: za názvem příspěvku a jménem 

autora uvedeme citaci recenzovaného díla. Také o citacích už leccos víme.[2] K jejich tvorbě nám poslouží buď 

online katalogy některých knihoven, či databáze ANL nebo webová aplikace Citace.com 

(http://www.citace.com/vytvorit-citaci), kde je možné si citaci vygenerovat, pokud se záznam recenzovaného 

dokumentu nenachází v žádném pro nás dostupném katalogu s touto službou. U akcí, přednášek a výstav to 

budeme mít ještě jednodušší. Postačí uvést název akce, organizátora nebo autora akce, kdy a kde se konala nebo 

koná: (př. BUCHTOVÁ, Vladimíra. Služby knihoven kraje a rovný přístup obyvatel k těmto službám: představení 

kampaně na rok 2015. Královéhradecká knihovnická konference, Hradec Králové, 25. 11. 2014.).

„Recenzi nechávejte chvíli odležet. Dejte jí čas.“[3] Musí uzrát spolu s vašimi názory na daný dokument. Jsem 

přesvědčena, že čtete nejen zpravodaj U nás, ale i další tištěné a elektronické knihovnické dokumenty, 

navštěvujete knihovnická školení, přednášky a akce. Nenechávejte si své názory na ně pro sebe, sdílejte je 

s celou komunitou zpravodaje U nás.
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