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"Lepší jednou vid t než
desetkrát slyšet" Exkurze
knihovník ve ejných knihoven
okresu Hradec Králové 15. 5.
2004
Irena Gillová
Zájem knihovník o práci koleg a kolegy z jiných obecních knihoven, o vým nu
zkušeností s nimi, o získání nových nám t k propagaci služeb knihoven v etn internetu
vedl pracovnice metodického odd lení Knihovny m sta Hradce Králové k zorganizování
exkurze do zajímavých knihoven okresu Hradec Králové.
V rámci regionálních metodických služeb tak byl uspo ádán autobusový zájezd. První
zastávkou byla pobo ka hradecké m stské knihovny v Kuklenách. Po prohlídce knihovny se
u kávy besedovalo o p echodu na nové systémy evidence knihovního fondu s využitím
po íta ové techniky, o informa ním servisu a p ístupu na internet.
Další navštívenou knihovnou byla Obecní knihovna v Dob enicích. Loni oslavila
devadesáté výro í svého založení. Tuto malou knihovnu navšt vuje p tina obyvatel obce. V
místnosti knihovny jsou dva po íta e – jeden z nich jí v noval p ed n kolika dny sponzor.
Jeden bude sloužit k p j ování, na druhém budou uživatelé knihovny vyhledávat údaje o
knihovním fondu nebo získávat informace na CD ROM. Prost edky získané z grantu
Ministerstva kultury umožnily zakoupení dalšího po íta e s p ipojením na internet, který je
umíst n v samostatné místnosti mezi obecním ú adem a knihovnou. Ve ejný internet je tak k
dispozici nejen p i provozu knihovny, ale i ve dnech, kdy je p ítomná pracovnice obecního
ú adu. Knihovnice se pochlubily dobrými výsledky v práci s d tskými tená i, nap . umíst ním
na 3. míst v rámci R v sout ži o nejlepší knižní záložku.
P íznivým dojmem p sobila na ú astníky zájezdu rekonstruovaná knihovna v
Kratonohách, vedená starostkou obecního ú adu. Ze statistických údaj vyplývá, že po et
tená za poslední rok výrazn vzrostl. tená i mají p ístup k internetu – zatím ale není p íliš
využíván, což si starostka vysv tluje tím, že školáci mají internet zdarma k dispozici ve škole.
Organizátorky zájezdu za adily do programu také návšt vu M stského muzea Loreta v
Chlumci nad Cidlinou, kde návšt vníky zaujala sbírka historických zem d lských nástroj a

ná adí, kterou tvo í p edevším exponáty v nované muzeu sb ratelem Františkem Novákem.
K zhlédnutí jsou tu také ostrost elecké ter e a cechovní památky.
Z Chlumce n. C. sm ovali knihovníci do Obecního domu v Nepolisech, kde je pod
jednou st echou obecní ú ad, knihovna, pošta, kade nictví, kosmetika, pedikúra i ordinace
praktického léka e. K slavnostnímu otev ení tohoto víceú elového komplexu došlo v rekordn
krátké dob od zpracování projektu - 3.7.2003. K rekonstrukci budovy i jejímu vnit nímu
vybavení byla použita dotace z programu SAPARD. Budova i za ízení jsou moderní,
velkorysé, je to skute n stavba 21. století. Služeb knihovny, kterou si ú astníci rovn ž
prohlédli, využívá více než 20 % obyvatel, po tem výp j ek na 1 obyvatele se dostala na 2.
místo v rámci okresu. P ítomní knihovníci p edali ochotn své kolegyni, zdejší knihovnici paní
Dlouhé, své zkušenosti s co nejú eln jším uspo ádáním vnit ního za ízení a umíst ním
po íta ové techniky.
Zlatým h ebem exkurze byla návšt va Obecní knihovny ve Sk ivanech. Zdejší knihovník
širokou škálou aktivit napl uje p edstavy o novém typu knihovny i knihovníka. Uživatelé sem
chodí nejen za informacemi a vzd láním, ale také za estetickým zážitkem. Po ádají se tu
výstavy, které mají p evážn vztah k literatu e. Zdejší informa ní servis mohou Sk ivanským
závid t uživatelé mnoha v tších knihoven. Knihovna vydává i sv j asopis Hromotluk. V
nabídce je velké množství zábavných i odborných asopis , lákavou nabídkou je i p ístup k
internetu, zejména pro mládež. Internet je využíván natolik, že je dokonce na po adník.
Exkurze v obecních knihovnách potvrdila, že obecní samosprávy pochopily d ležitost
pokra ování existence knihoven již z ízených a fungujících a nutnost rozši ování
poskytovaných služeb, v etn umožn ní p ístupu k internetu. Všichni ú astníci ocenili
možnost zú astnit se zájezdu a uvítali p íležitost k setkání s kolegy v jejich knihovnách.
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