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Čtenáři, uživatelé a cílové 
skupiny           

Božena Blažková           
 

     Knihovnická práce vždy nějakým způsobem reflektuje společenské klima a odráží "trendy doby", a 
proto je důležité naučit se v nich orientovat. Rychlý průnik počítačů a internetu do knihoven nastartoval 
změněné podmínky pro naši práci. Zvykli jsme si, že už nás nevyhledávají jen čtenáři, ale i uživatelé, 
kteří o knížky kolem sebe málem nezavadí ani pohledem. Stále častěji se i do knihovny chodí virtuálně 
(on-line katalog, databáze, Ptejte se knihovny, elektronické knihy…). Vývoj nových technologií nemá 
konec, a co bylo dnes "trendy", je zítra beznadějně zastaralé. 
 
      Pokud nepatří technika mezi naše hobby, je docela obtížné rychlé změny sledovat, natož se v nich 
orientovat a snažit se je využívat. Změn a novinek se nesmíme bát, zejména pokud umíme pracovat s 
informacemi. A právě informace jsou spolu s novými technologiemi v současné době nejžádanějším 
zbožím.  
 
      V tomto čísle se vám snažíme alespoň trochu přiblížit virtuální sociální síť Facebook. I v příštím roce 
se budeme novým technologiím a trendům více věnovat. Je zapotřebí se s nimi nejen seznamovat, ale i 
se je naučit používat. 
 
      Virtuální světy ale nepřitahují každého stejně a je stále dost lidí, kterým více vyhovuje setkávat se s 
živými lidmi - se sousedy či kolegy. Je potřeba udržet reálný svět v rovnováze se světem virtuálním. Oba 
světy se navzájem mohou doplňovat a inspirovat. 
 
      Před námi je rok 2010. Nezapomeňme do svého plánování zařadit vzdělávání a poznávání všeho 
nového, co nás obklopuje. Uvědomme si, že rychlé změny nezaskočily jen nás, ale i mnoho dalších lidí. 
Život nikoho z nás neprobíhá jako rovná a bezpečná linka, ale je plný nejrůznějších zatáček, oklik, 
stoupání i pádů. Zkusme si tedy vytipovat ony skokové změny, které prožívá většina z nás (narození 
dítěte, škola, koníčky, první zaměstnání, nezaměstnanost, rekvalifikace…). 
 
      Zkusme si zjistit, co tyto skupiny lidí v danou chvíli nejvíce potřebují, co jim chybí a co by jim mohlo 
pomoci. Peníze jim nedáme, ale můžeme jim věnovat svůj čas, projevit zájem o jejich problém a vyhledat 
potřebné informace. Je jen na nás, zda najdeme vhodný způsob, jak je oslovit s nabídkou našich služeb. 
Krok správným směrem může být například nový přebalovací pult v knihovně a vytvoření bezpečného 
koutku pro malé dítě po dobu, kdy si rodič vyhledává literaturu či informace. Nesmíme však zapomenout 
dát cílové skupině vědět, že jsme v knihovně podobné zázemí vytvořili. Nestačí napsat zmínku do 
místního zpravodaje, ale je zapotřebí informovat nejbližšího pediatra a přidat k tomu nabídku nejnovější 
literatury a zajímavých webových stránek atd. :  
 
      Snažme se naslouchat potřebám lidí kolem nás, nevymýšlejme a nedělejme akce pro děti či dospělé, 
ale tvořme je společně s nimi. Jak velký rozdíl v tom je, si můžete uvědomit při čtení některých článků 
tohoto čísla. Nesnažme se všechno stihnout najednou. Stanovme si priority a najděme si 
spolupracovníky. 
 
      Neměli bychom zapomínat ani na vlastní knihovnickou komunitu. Lépe se pracuje v místě, kde se lidé 
pravidelně setkávají, společně vzdělávají, vyměňují si zkušenosti a třeba i relaxují a sportují. Je jen na 
nás, kdy náš společný knihovnický tým bude spolupracovat virtuálně, např. prostřednictvím elektronické 
konference, a kdy reálně vyrazíme např. na společný cyklovýlet. 



 
      Přeji vám všem krásné prožití vánočních svátků, zdařilé ukončení letošního roku a co nejvíce 
společných setkání a zážitků v roce příštím. 
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