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Internetové literární
pošuš ňání          

Marta Valešová          

     Obec Velká Jesenice – http://www.velkajesenice.cz - má tři části: Velkou Jesenici, Veselici a
Volovku, jež mají společný obecní úřad, který je zároveň i centrem založeného Mikroregionu
Metuje – http://www.obcemetuje.cz . Obec na svých webových stránkách informuje kromě jiného
i o tom, že nemalé částky věnuje na provoz obecní knihovny s přístupem na internet a
automatizovaným knihovním systémem.

      Při otevření oddílu Knihovna získá každý návštěvník následují pozvánku:

Knihovna je místem literárního pošušňání – přijďte ochutnat!

      Dovolili jsme si dnes pro vás připravit v našem literárním kotlíku specialitu - omeletu
Knihomol. Při její přípravě jsme přihlédli k různým požadavkům našich knižních strávníků. K její

přípravě jsme použili v největší míře beletrii, a to jak dobrodružnou, detektivní, milostnou i
humoristickou. Pokud byste měli chuť ochutnat, zde přinášíme recept: 

Vezmeme pár detektivek, pro silnější povahy přidáme horor i psychologický „drasťák“, ty spojíme
s válečnými a špionážními romány. Trochu naředíme milostnými a ženskými knihami, plnými

lásky a štěstí, ke kterým zapracujeme něco z historie. Pamatujeme i na čtenáře se zdravotními
problémy, kterým přimísíme četbu z lékařského prostředí. A abychom drželi krok se světovým

trendem, nakonec dodáme kapku současné tvorby naší i světové. Nezapomeneme ani na
dětské strávníky, kterým pro jemnější chuť zahněteme do připravené směsi trochu pohádek,

dobrodružných příběhů a dívčích románů. Tímto by byl základ hotový. 
Ještě zbývá dochutit špetkou koření z naučné literatury, které si každý dodá dle svých zvyků,

choutek a ročních období. Někdo kapku chovatelství nebo zahrádkaření, podle počasí a druhu
práce. Jiný přikoření drobtem historických děl, které může smíchat se životopisy slavných

osobností. Muži pro pikantnější chuť dají zřejmě přednost literatuře faktu. Je možné dodat i
speciální koření smíchané z matematiky, chemie, zeměpisu, astronomie, biologie i ostatních věd.

Pro aktivní strávníky přisypeme ždibec sportu a knih pro kutily. Estétům nabídneme směs z
architektury, malířství, sochařství, hudby a jazykovědy. Pro cestovatele máme přehršel

cestopisů, atlasů a zeměpisných příruček. V podstatě si každý může přidat, na co má chuť a co
má rád. 

Všechny přísady řádně zapracujeme do základu a jemně osmažíme v létě u vody na sluníčku



SVK HK - výpis článku "Marta Valešová: Internetové literární pošušňání" http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=509

2 z 2 1.8.2005 17:18

nebo zamrazíme a uvaříme v zimě za dlouhých večerů u kamen. Podáváme v takovém
množství, na jaké kdo stačí. 

V poslední fázi použijeme k aranžování omelety časopisy. Vybrat si můžeme z Vlasty, Pěkného
bydlení, Brava, Dorky nebo Praktické ženy. 

Tímto je naše omeleta Knihomol hotova.

      Následovaly podrobné informace o jesenické knihovně. V letošním roce jsme se však
posunuli dále – oddíl Knihovna má své samostatné rubriky: Úvod, Otevírací doba, Služby v
knihovně, Ceník služeb, Historie, Fondy, Pověsti, Fotografie, Odkazy, Kontakt. 
Jak k tomu všemu došlo? S internetem jsem se já osobně setkala v roce 1998. V naší obecní
knihovně ho máme pro veřejnost přístupný od roku 1999. Od té doby jsem přemýšlela, jak dát
do celosvětové sítě vědět, že je knihovna i v tak malé obci, jakou je Velká Jesenice. Pak vznikla
na webových stránkách obce rubrika „Knihovna“, kde jsme se prezentovali výše uvedeným
literárním pošušňáním a základními informacemi o knihovně. 
Dlouho jsem byla pyšná na to, co jsem vymyslela, ale s rozšiřováním internetu to bylo trochu
málo. Jenže vše nezáleží jen na nápadu, ale hlavně na lidech. Výměna webmastera znamenala
změnu i pro webové stránky knihovny. Nastínila jsem své představy a dala dohromady podklady
a webmaster je k mé radosti realizoval (jen ještě neví, že knihovnice nikdy se svými nápady
nekončí). Ve chvíli, kdy jsem uviděla poprvé naše stránky, měla jsem obrovskou radost, ale již
druhý den jsem věděla, co přidat, co změnit. 
Chtěla bych např. přidat rubriku „Novinky“, kde by se našly nové přírůstky knihovny, další by byla
rubrika „Kniha přání a stížností“, kde by návštěvníci mohli psát své poznámky, připomínky, ale i
požadavky na knihy, které potřebují, či informace, které shání. 
Problém nastal s online katalogem, protože nemáme na serveru vyhrazeno dost místa, aby se
mohl fond knihovny vystavovat. Musím uznat, že je pro obyvatele přijatelnější internet zdarma,
ale bez katalogu než placený internet od jiného provozovatele s katalogem. V tu chvíli musela
knihovna ustoupit, ale přemýšlíme, jakým jiným způsobem fond zpřístupnit. Další, co nás teď
čeká, je uveřejnit naši literární sbírku „Jesenické strašení“, aby si každý mohl přečíst, jaká
strašidla u nás máme. 
V závěru lze jen říci, že webové stránky jsou v dnešní době nezbytností. Osobně je považuji za
lepší vizitku. Vizitku však může člověk ztratit – webové stránky ne, ty jsou vždy na stejném
místě, jen musí být dobře prezentovány, aby je každý hned našel, když je potřebuje. Je také
důležité, aby stránky jeho knihovny patřily mezi „oblíbené“, aby se k nim vracel nejen proto, že
se mu líbí, ale i proto, že se zde dozví při každé návštěvě něco nového a zajímavého. 
Byla bych ráda kdyby naše jesenické knihovnické webové stránky byly pro každého návštěvníka
opravdovým „pošušňáním“.
mailto:knihovna@velkajesenice.cz  
P.S. Nebudete-li spokojeni, máme „Knihu přání a stížností“.

© 2000-2004 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz
· knihovna@svkhk.cz  · studovna@svkhk.cz  · http://www.svkhk.cz


