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Staronové začátky           
Božena Blažková           

 
     Rok se s rokem sešel a začínáme další ročník našeho zpravodaje. Něco končí a 
zároveň něco začíná. Rozeslání jednoho čísla znamená začátek přípravy čísla dalšího. 
Čas ubíhá daleko rychleji, než potřebujeme a chceme. Stále znovu hledáme nové autory, 
zajímavá témata a hlavně inspiraci. 
 
      Každá činnost, která se pravidelně opakuje, začne časem získávat syndrom veverky v 
kruhu. Najednou se člověka zmocní pocit, že všechno už bylo řečeno či napsáno. V 
takovou chvíli je důležité se zastavit, v klidu se nadechnout a kousek poodstoupit. Umožní 
to získat jakýsi nadhled. Já osobně získávám v poslední době potřebný nadhled díky 
redakčním radám Grand Biblia. Tento měsíčník je zaměřen na celou oblast knižní kultury 
a knihovnám poskytuje možnost oslovit širokou veřejnost. Tempo příprav jednotlivých 
čísel připomíná rychlý kvapík. Měsíc co měsíc napsat úvodník, sehnat čtivé články, 
donutit autory, aby napsali, co slíbili atd. V podstatě to znamená v březnu žít květen a 
připravovat se na léto. Když pozoruji šéfredaktora Jaroslava Císaře v akci, s úlevou si 
uvědomuji, že jsme jen čtvrtletník určený knihovníkům. To mi umožňuje pohybovat se v 
čtyřčtvrtečním taktu: jaro, léto, podzim a zima a já jsem najednou ráda, že tomu tak je. 
 
      V ruce držíte jarní číslo, které se vám v rámci starých rubrik snaží přinést nové 
informace. Naleznete zde články věnované čtení, čtenářství a kampani Česko čte Čapka. 
Chceme této problematice věnovat i nadále více pozornosti. Pokračuje přerušená 
spolupráce s Univerzitou Hradec Králové. Při této příležitosti děkujeme PhDr. Věře 
Strnadové, Ph.D., za dosavadní spolupráci a hlavně za její inspirativní články v rubrice 
Naše já. Letos nás touto rubrikou bude provázet Ing. Hana Mohelská, Ph.D., z Fakulty 
informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, která se bude zabývat oblastí 
marketingu a managementu. 
 
      V čísle se také můžete dočíst o výpravách redakční rady za knihovníky. Chceme se s 
vámi co nejvíce osobně setkávat a získávat mezi vámi nové autory a náměty pro články. 
Mne osobně oslovilo setkání s paní Evou Novotnou z Pece pod Sněžkou. Nadále se budu 
snažit vyhledávat mezi vámi zajímavé osobnosti a zaznamenávat jejich vzpomínky. 
 
      Při přípravě nás nejvíce potrápily články, které se zabývají problematikou rušení, 
udržování a případného obnovování knihoven. Shrnuli jsme je pod společným názvem 
Knihovny na houpačce času, ale patří sem i další články o nově přestěhovaných 
knihovnách, které jsou v rubrice Šumné knihovny. Slova "Hledáme řešení vhodné pro 
všechny", která jsou na konci článku Co je dnes, nemusí být zítra, tak trochu 
předznamenávají téma příštího čísla, které zní - Obec a její knihovna. Budeme rádi, 
pokud nám napíšete o svých zkušenostech. 
 
      P.S. 
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Pokud do knihovny nedostáváte měsíčník Grand Biblio, obraťte se na svoji pověřenou 
knihovnu. Je distribuován zdarma prostřednictvím Českých drah. Jedná se o časopis pro 
čtenářskou veřejnost a pojednává o knihách skutečně ze všech stran, tedy i z té naší 
knihovnické. Naleznete v něm mnoho zajímavých informací a podnětů, které můžete 
využít ve své práci. Zároveň je však určen široké čtenářské veřejnosti a jeho distribucí 
čtenářům se knihovny podílí na šíření informací o knižní kultuře. Poskytněte ho vašim 
zřizovatelům a do škol, se kterými spolupracujete. Další informace získáte na adrese: 
http://www.grandbiblio.cz . 
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