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Kulatý rok, kulaté výročí

Petra Řoutilová

Milé čtenářky, milí čtenáři,

je tady nový rok a s ním i nový ročník zpravodaje U nás. A ne jen tak ledajaký ročník, nýbrž jubilejní! Zpravodaj U nás vychází v roce 

2020 pod názvem U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje už krásných 30 let. A to si zaslouží i nějaký ten 

dárek. A jako dárek mu v prvním letošním čísle věnujeme ohlédnutí zpět k počátkům. V rubrice Z dějin knihovnictví v našem kraji

si můžete přečíst, Jak to vlastně bylo se zpravodajem… Autorkami jsou dvě bývalé šéfredaktorky Božena Blažková a Andrea 

Součková. Ano. Už i o Andree mluvím jako o bývalé šéfredaktorce, protože v listopadu loňského roku se stala poprvé maminkou a 

své „knihovnické dítě“ jménem U nás předala do mých rukou. Já ho přebírám s pokorou a budu se snažit, aby i nadále prospívalo.

V minulém roce z důvodu přebírání šéfredaktorské štafety nevyšlo 4. číslo. Ale nebojte se, o podzimní a zimní události z 

knihovnického světa nepřijdete. Rubrika Stalo se přináší články o oceněných knihovnících i knihovnách roku 2019, o oslavách 100. 

výročí prvního knihovnického zákona, informace z konference Lokálka či o Královéhradecké knihovnické konferenci. Na poslední 

zmíněné konferenci byla vyhlášena kampaň pro rok 2020 na téma Regionální osobnosti s krásným mottem „Z našeho kraje na 

světové nebe“. Ve zpravodaji si ho rozdělíme do čtyř oblastí. V prvním čísle se v rubrice Naše téma budeme věnovat osobnostem 

z řad knihovníků, ve druhém našim čtenářům, ve třetím se zaměříme na novináře a publicisty a zimní číslo věnujeme osobnostem 

z oblasti vědy, techniky či stavitelství…

Věřím, že i v letošním kulatém roce si ve zpravodaji najdete to své, a pokud byste měli jakékoli nápady či náměty, obrátíte se na naši 

redakci.

Přejeme příjemné čtení…     
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