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Knihovna na Facebooku? Kde 
jinde!           

Tereza Antošová ve spolupráci s Lenkou 
Václavíkovou Antošovou           

 
     Facebook je největší a nejrozšířenější sociální síť, jejímž prostřednictvím lidé sdílí informace, 
fotografie, zážitky i hudbu. Dokáže stmelovat lidi různého věku, vyznání, zájmů a politických preferencí. 
Okamžitě reaguje na aktuální společenské a politické dění, bezprostředně reflektuje významné i 
bezvýznamné události v tom nejzapadlejším koutě světa, ale i ve vedlejší ulici. 
 
      Facebook dnes ve světě využívá více než 140 milionů lidí. I v ČR počet uživatelů strmě stoupá, v 
současnosti má přes 250 000 uživatelů. Nejvíce oslovuje mladou, internetovou generaci ve věku 15 - 24 
let. Bylo by ale chybou domnívat se, že Facebook slouží jen pro nezávazné chatování a pubertální 
legrácky. 
 
      Jedná se o mocný marketingový nástroj s velkým psychologickým dopadem. Ve světě je využíván i v 
politice, například při prezidentských volbách v USA, svou stránku na Facebooku má ale třeba i papež. 
Facebook nevyužívají jen fyzické osoby, ale stále více i velké světové korporace, jako například Microsoft 
Billa Gatese.  
 
      Knihovna, zejména ta veřejná, je Facebooku vlastně velmi podobná. Může tam přijít každý, může 
získat informace (z knih, novin, časopisů, z internetu) nebo jen tak nezávazně "pokecat" s přáteli, probrat 
problémového souseda, zanadávat na spálený oběd, pandemii prasečí chřipky, globální oteplování nebo 
na teroristický útok ve třetím světě. 
 
      Knihovna města Hradce Králové má na Facebooku vytvořenou stránku od začátku června 2009. 
Podobně jako na webu zde informujeme o dění v knihovně, o službách, novinkách, nejnovějších 
nakoupených titulech, o zajímavých, ale už polozapomenutých knížkách, které stále ale stojí za přečtení, o 
připravovaných akcích. Na rozdíl od webových stránek je ale Facebook interaktivnější, komunikativnější, 
aktuálnější a rychlejší. Uživatelé zde mohou diskutovat, vkládat vlastní příspěvky a fotografie. Na našem 
Facebooku mohou formou vzkazu "na zdi" cokoliv komentovat, doporučovat právě dočtenou knihu, vkládat 
návrhy na akvizici nebo kritizovat naše služby. Poměrně živá diskuze se na síti strhla okolo výsledků 
hlasování v anketě Kniha mého srdce. 
 
      Prostřednictvím osobního profilu, který má na síti vytvořen knihovnický skřítek Librísek, se jeho přátelé 
i ti ostatní dozvídají střípky, drobečky (i drbečky) z našich poboček. Na našem Facebooku se fanoušci 
knihovny nedovídají jen informace z našich půjčoven, ale odkazujeme i na jiné stránky knihoven, které se 
prezentují na síti Facebook (např. Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove, Městská knihovna Třinec aj.), ale 
i na různé instituce zabývající se knihami a čtenářstvím, např. stránky studentů Masarykovy univerzity 
Čtesyrád, Guerrilla Readers nebo KuInWeb - Kulturněinformační web. 
 
      O tom, že je Facebook populární, svědčí i fakt, že od června má Knihovna města Hradce Králové na 
síti přes 200 fanoušků nejenom z Čech. Předpokládáme, že toto číslo však není konečné. Věkové rozpětí 
u našich fanoušků je od 15 let do 55 let. Větší procento tvoří ženy. 
 
      Těšíme se na Vaši návštěvu. Jak virtuální na Facebooku, tak na tu skutečnou v naší knihovně. 
 
      Redakční poznámka: 



Nejpopulárnější světová sociální síť Facebook brzy přivítá miliontého českého uživatele. K dispozici je 
návod pro úplné začátečníky, který jim pomůže při přihlášení, orientaci, nastavení profilu, zajištění 
bezpečnosti, komunikaci a sdílení dat. Přihlášení je jednoduché - stačí vyplnit jméno, e-mail, heslo, 
pohlaví a datum narození. Více na: http://www.lupa.cz/clanky/facebook-pro-zacatecniky/ . 
Kromě Knihovny města Hradce Králové můžete na Facebooku mj. nalézt také Studijní a vědeckou 
knihovnu v Hradci Králové nebo Svaz knihovníků a informačních pracovníků. 
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