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Patří knihovna na Facebook?
Vanda Vaníčková, Jaroslav Novotný
"Zrcadlo, zrcadlo, řekni, kdo má v zemi zdejší profil na Facebooku nekrásnější?..."
Ať si to připustit chceme, nebo ne, je to tak. Dříve si žhavé novinky říkaly starší dámy pod lípou na návsi.
Dneska si to všichni píší na "zeď". Sprejeři snad prominou, že se jim fušuje do řemesla.
O pozitivech a hlavně negativech Facebooku, která jsou spojena především se zneužitím osobních
údajů, bylo napsáno mnoho. Ani známé tváře z hlavního vysílacího času nezůstaly pozadu. Ano. Rey, Lucie,
Jolana, Bohumil i Světlana nás se skoro zdviženým ukazováčkem upozorňovali, ať si dáváme pozor. Skoro
jako rodiče, kteří kladou ratolesti na srdce: "…a Aničko, ať tě ani nenapadne chodit s někým cizím třeba do
cukrárny nebo do parku!"
Ale, co když jste veřejná instituce a nikdo vám "dobrodružství" v parku nenabízí? Potom můžete, podle
našeho názoru, z podobné sociální sítě a možností, jež nabízí, jenom vytěžit. Ropa, uhlí ani jiný
neobnovitelný zdroj to není, ale nevěšejte hlavu.
Pamatujete na scénu jednoho z dílů ságy o Štěpánu Šafránkovi, kde je onen básník doslova "zdupán"
soudružkou, která přišla zkontrolovat podobu nástěnky v čekárně místního doktora? Kdo by si nepamatoval
oči mladého absolventa medicíny obracející se v sloup, jelikož nástěnka je pro něj pouze přebytečný kus
dřeva na provázku.
Ptáte se, co tu tato filmová retro vzpomínka dělá? Je to prosté, milí přátelé. Všechny výstřižky na oné
nástěnce plnily primárně funkci informační. Když si pacient přečte o prevenci proti chřipce, třeba ji
nedostane. Nebo taková prvorodička. Prohlédne si článek "Porodní asistent versus lékař" a hned bude mít
jasno, koho si zavolá na pomoc, až se robě bude drát na svět.
A co myslíte, že dělá taková "zeď" SVK HK na Facebooku? Když si fanoušek knihovny přečte o blížící se
přednášce o Antarktidě, třeba ji navštíví. A co třeba, když si čtenář Libor otevře složku filmového klubu v
knihovně. Hned bude vědět, že Markétu pozve v úterý na Ucho, a když to nevyjde, brnkne Lence. Za týden
vyrazí na Romanci pro křídlovku.
Shrňme to tak, že Facebook v rukou veřejných institucí slouží hlavně jejich fanouškům - uživatelům.
Oproti nástěnkám, které už moc nefrčí, je to jenom modernější forma. Takže, knihovníci, s chutí do toho...
Inspirací, jak a kde "pověsit" vaši novou binární nástěnku, je hned několik. Stojí za to si i vyhledat náš
facebookový profil, který byl skupinou http://www.greaders.cz pozitivně zrecenzován a vyzdvižen jako příklad
pro další knihovny. Tato skupina mimochodem spravuje řadu návodů a tipů k Facebooku. Zvažte i možnost
nabídnout vedení vašeho nově vznikajícího profilu dobrovolníkovi - nejlépe studentovi, který má přirozeně k
sociálním sítím na internetu blízko. Nebojte se dát tváři vaší knihovny další virtuální rozměr, rádi vám s tím
pomůžeme.
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