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Pojďme si povídat aneb Kde také
lze získávat informace pro

čtenáře          

Božena Blažková          

     Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové připravuje kromě pravidelných Literárních dílen
i setkání – povídání o zajímavých osobnostech, cestování, životním stylu a dalších přitažlivých
tématech. Ke všem akcím pravidelně vydává doprovodné materiály, které účastníkům setkání
nejen přiblíží dané téma, ale zároveň je i upozorní na možnost doplňkové četby či studia,
případně i na zajímavé internetové odkazy. Kvalitní rešerše zpracovává oddělení IRS. Přehled
všech dosud konaných akcí naleznete na internetové stránce knihovny – http://www.svkhk.cz v
oddíle AKCE. 
Od roku 2004 je přehled doplněn i konkrétním materiálem k jednotlivým tématům, takže jej
mohou využívat i ostatní uživatelé, kteří se o dané téma zajímají. Pokud si knihovníci najdou čas
a materiály si prohlédnou, získají např. přehled o tom, co mohou doporučit čtenářům, kteří se
chystají cestovat nejen do Tuniska či Turecka, ale např. i do Vysokých Tater. Naleznou zde
celou řadu informací pro aktivního cykloturistu, stejně jako pro čtenáře, kterého zajímá
bylinkaření. V minulém čísle našeho zpravodaje jsme např. informovali o nabídce
cestovatelských besed dvou našich stálých lektorů a jsme rádi, že na ni některé knihovny
zareagovaly a uspořádaly pro své čtenáře zajímavou akci. 
Pozornost věnujeme i regionu. V lednu letošního roku bylo např. Povídání věnováno zajímavé
osobnosti – spisovateli a překladateli, činovníkovi olympijského hnutí a ceremoniáři prvního
prezidenta naší republiky – Jiřímu Stanislavu Guthu Jarkovskému, o kterém zasvěceně
vyprávěla doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc., z Univerzity Hradec Králové. Guth Jarkovský se
narodil v lednu 1861 v Heřmanově Městci a zemřel v lednu 1943 v Náchodě. Větší část svého
dětství prožil v Kostelci nad Orlicí. Po studiích na rychnovském gymnáziu studoval v Praze na
univerzitě filozofii, fyziku a matematiku. Byl vychovatelem a učitelem v knížecí rodině
Schaumburg Lippe. Často pobýval v Ratibořicích a Náchodě. Působil jako středoškolský
profesor v Praze a v Klatovech. Přeložil více než 70 literárních děl převážně z francouzštiny a
němčiny. Sám byl autorem několika svazků novel, románů a vzpomínek. Za svého bohatého
života hodně cestoval a napsal i celou řadu cestopisů. Byl dlouholetým předsedou Klubu
českých turistů a redaktorem Časopisu turistů. Stál u zrodu novodobých olympijských her. Od
roku 1894 byl členem Mezinárodního olympijského výboru a byl i předsedou Českého
olympijského výboru. V letech 1918-1924 byl zaměstnancem prezidentské kanceláře, kde
působil jako ceremoniář Československé republiky a vedoucí agendy Řádu bílého lva. Z jeho
bohatého díla jsou dodnes nejznámější příručky o společenském chování, zejména Společenský
katechismus. K 60. výročí jeho úmrtí připravila rychnovská knihovna vzpomínkovou publikaci
Studentská léta Jiřího Gutha Jarkovského v Rychnově nad Kněžnou. 
Studijní a vědecká knihovna připravuje další zajímavá setkání, o kterých stejně jako celá řada
ostatních knihoven pravidelně informujeme na našich webových stránkách. Navíc dáváme
každému zájemci možnost získat doplňkové informace k danému tématu a záleží jen na vás,
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zda tyto informace využijete ve prospěch svých čtenářů.

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


