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Motto: "Kdo hledá, ten najde... třeba něco jiného :-)"

Cesta ke knihovnictví byla u mne při nejmenším zajímavá - po absolvování
gymnázia jsem studoval strojírenskou technologii (konkrétně svařování              
a tváření) na Fakultě strojního inženýrství a učitelství odborných předmětů na
Masarykově univerzitě v Brně. Mým koníčkem se během vysokoškolského
studia stala hudba a čtení knížek (- do té doby jsem četl spíše z povinnosti).                 
Ke knihovnictví jsem se dostal poté, co jsem po návratu do svého rodného
kraje spolu s kolegyní převzal do péče Obecní knihovnu v Žernově. Zkušenosti
z menší knihovny mi bylo zanedlouho umožněno zúročit ve větší knihovně,
konkrétně v Knihovně města Hradce Králové, kde pracuji jako knihovník                 
a informační pracovník v hudebním oddělení. Na knihovnictví mám rád
především kontakt s lidmi, kteří do  knihovny chodí ve svém volném čase                 
a tedy dobrovolně a rádi. Knihovna je prostorem, kde se lidé mohou rozvíjet
jak analytické myšlení, tak i svou fantazii; je prostorem, který dovoluje všem -
čtenářům i zaměstnancům, dospělým a zejména pak dětem být kreativní a
třeba se zapojit do nějakého zajímavého projektu a nabýt nových zkušeností,
obohatit své myšlení a tím i celý svůj život. Knihy nám nám mohou pomoci
najít to, co máme na dosah ruky a přeci neumíme uchopit... Knihy pomáhají
vnést do našeho života světlo, které nám dovoluje vnímat svět v jeho
barvách... V tom vnímám poslání knihoven a jejich nezastupitelnou pozici i v
dnešní a vlastně právě v dnešní době. Přestože jsem "konvertoval" ke
knihovnictví, technické myšlení v sobě zapřít nemohu, nicméně Vás možná
překvapí, jak se takové zkušenosti dají v knihovně využít - níže pro ilustraci
uvádím projekty, na nichž se menší či větší měrou podílím.  Na tomto místě
bych rád poděkoval svým kolegyním i kolegům, kteří                          k
uskutečnění těchto projektů svým přičiněním přispěli a přispívají. V případě,
že bych Vám mohl být jakkoli nápomocen - radou, zkušeností či konkrétní
pomocí, nebo naopak Vás napadne něco inspirativního, co by stálo za to
zkusit, budu rád, když se na mne obrátíte.

DOSAVADNÍ ČINNOST A PROJEKTY

2019-dosud

knihovník 
v hudebním
oddělení

Knihovna města
Hradce Králové

Modernizace prostor knihovny
Výpůjční služby a zprostředkování MVS
Rozsáhlá obměna knižního fondu
Správa webových stránek  a online katalogu:
https://knihovnazernov.webk.cz
Redakce tištěného zpravodaje "Žernovák"
Volnočasový rozvoj dětí v rámci stolních her               
a výtvrané činnosti
Šachový kroužek pro začátečníky

knihovník 
v obecní knihovně

2018-dosud

Obecní knihovna
v Žernově

NĚCO MÁLO O MNĚ

Zpřístupnění a propagace hudebních databází
Správa webových stránek v rámci hudebního
oddělení https://www.knihovnahk.cz/pro-
verejnost/pujcovny/hudebni-oddeleni
Knihovnicko-informační výchova (KIV)
Rešeršní činnost v rámci hudebního oddělení
Digitalizace gramofonových desek, realizace
relaxačního poslechového koutku
Realizace projektu absenčního půjčování
přehrávačů (discmany a externí CD/DVD
mechaniky) a kufříků s hudebními nástroji
Činnost Kreativní 3D dílny - projekty: Opravujeme
3D-tiskem, 3D-modelování - tvorba propagačních
předmětů, realizace knihovních projektů (- např.
"Příběhové hrací kostky")
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https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/pujcovny/hudebni-oddeleni

