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Uživatelé, čtenáři a sousedi aneb Proč chodí, nebo nechodí do knihovny 

Božena Blažková s přispěním členů redakční rady a K. Hubertové 

            Když kolegyně Hubertová připravovala svůj příspěvek o královéhradeckých knihovnách, poznamenala si následující 
věty: 
Začnu tím, že se trochu zamyslím, jak to vlastně je mezi profesionálními knihovníky a neprofesionálními. Jak to je mezi obcí a 
městem?! 
Ve stále větší míře dochází k prolínání města a venkova – obyvatelé vesnic jezdí za prací do měst, obyvatelé měst se ve 
velkém stěhují na venkov, satelitní vesničky při velkých městech jsou dnes samozřejmostí. I přes to všechno jsou rozdíly mezi 
městem a venkovem. 
Sociologie vesnic a měst by se dala charakterizovat takto: 
venkov                                                                     město 
- tradiční                                                                    - rychlé a proměnlivé 
- uzavřený                                                                  - otevřené 
- veřejně kontrolovaný                                              - přelidněné, anonymní 
- tíhnoucí k půdě                                                       - neosobní vztahy 
- větší rodiny a silnější rodinné vazby                       - sociálněpatologické jevy 
- špatná dopravní dostupnost 
- nedostatečné sociální služby 
- menší možnosti kulturních, společenských a sportovních činností 
  
Zejména v menších vesnicích jsou často knihovny jediným kulturním místem. Naproti tomu ve městech má knihovna velmi 
silnou konkurenci. Někdy až tak velkou, že je vůbec těžké se prosadit alespoň nepatrně. Ale ani na venkově nejde nic jen tak 
samo od sebe. 
Obecně by se dalo říci, že za posledních 20 let se knihovny všude, i v těch nejmenších obcích, velmi radikálně změnily. Všude 
je stanice veřejného internetu, 1/3 knihoven je automatizovaná. Výrazně se změnilo prostředí, knihovny jsou barevnější, 
veselejší, životnější. Většinou. Tam, kde pochopili, že nemůžou zůstat jen u toho, aby seděli a čekali, až si někdo přijde půjčit 
knížku, je vyhráno. V obcích by knihovna v dnešní době neměla sloužit jako klasická knihovna,  jak ji chápeme historicky (= 
půjčovna a úložiště knížek), ale jako komunitní centrum.  
Vznik komunitních center (ať už v knihovnách, školách nebo v jiných budovách v obcích) závisí na existenci aktivní skupiny lidí 
v obci a na přízni starosty. Kde k této symbióze nedojde, nefunguje to. Knihovna fungující jako komunitní centrum rozšiřuje své 
tradiční společensko-kulturní aktivity i na oblast sociálních služeb. Může poskytovat informace o trhu práce, organizovat 
vzdělávací kurzy, zaměřit se na sociálně izolované skupiny, jako jsou důchodci, matky na mateřské dovolené, invalidé, 
hendikepovaní. Samozřejmě nesmíme zapomínat na aktivity pro všechny další sociální skupiny: podnikatele, děti, studenty. 
Šikovná knihovna se může stát místem setkávání, nebo alespoň prolínání všech výše jmenovaných a nejmenovaných skupin. 
Více než dřív teď knihovny musí produkovat tradiční aktivity: posilovat funkci komunikace, nabízet místo setkávání, rozvíjet 
zájmy především dětí, posilovat identitu obyvatel a vykonávat osvětovou, komunikační a zájmovou činnost. Velkou roli v jejich 
snažení hraje i fakt, zda v obci je, či není škola.  
Uf! Snadno se to napíše, hůře uvede do života. 
  
            Tyto úvahy a fakt, že se v tomto čísle více zabýváme čtenáři a průzkumy spokojenosti uživatelů, vyvolaly na redakční 
radě úvahy na téma, zda jsou podobné průzkumy potřebné a realizovatelné v malých obcích.  
            Dohodli jsme se, že ano, ale jinak. Každá knihovna (bez ohledu na svoji velikost) by si měla zmapovat místo svého 
působení a pokusit se zjistit, čím může být obyvatelům prospěšná. Knihovna se může stát komunitní pouze za předpokladu, že 
dobře zná potřeby lidí v místě svého působení. Knihovník v menším místě má výhodu v tom, že obyvatele většinou osobně 
zná. Forem, jak nenápadně, ale systematicky informovat obyvatele (v malých obcích sousedy), je mnoho. Určitě se vyplatí 
využívat místní zpravodaje (akce knihovny, nové knihy, změny, soutěže, anketky apod.), webové stránky (knihovny i obce – 



stále ještě máme obce, kde není odkaz na web knihovny, a naopak) či vývěsní skříňky (pokud existují).  
Vhodné je navštívit občas jednání místního zastupitelstva a besedy s občany a informovat osobně o všem, co se v knihovně 
děje (pokud se něco opravdu dějeJ ). Kromě ústní informace je dobré připravit si letáček s informacemi o naší práci, který 
vložíme každému přítomnému do ruky. Ve všech knihovnách máme solidní počítačové vybavení, a pokud se nám zdá výroba 
letáčku složitá, můžeme si vyhledat pomocníky, a to nejen mezi rodinnými příslušníky, ale např. ve škole nebo přímo mezi 
čtenáři. Každý, kdo nějak pomůže, získává k dané akci osobní vztah a cítí zodpovědnost za to, aby se „to“ povedlo. Takže 
nebojme se požádat o pomoc, ale nežebrejme. Navštěvujme místa, kde se občané–sousedé scházejí, a nabízejme své služby. 
Mnohdy nás ani nenapadne, co by např. mohli od nás potřebovat hasiči, zahrádkáři či holubáři. Nemusí to být jenom knížky, ale 
i zajímavé webové stránky či pomoc při organizaci nějaké jejich akce. 
I když je výpůjční doba v malých knihovnách závislá na pracovní době knihovníků, je dobré vědět, jaké potřeby mají občané. 
Výpůjční dobu je v rámci možností dobré sladit např. s příjezdy a odjezdy autobusů, s časem vyučování v místní škole, 
případně s časem dojíždějících žáků a studentů, s úředními hodinami (obecního úřadu nebo pošty). Každá obec má zcela jiné 
podmínky a i tyto podmínky se v průběhu času neustále mění, a tak nelze dát univerzální recept. Proto se vždy vyplatí sledovat, 
jak se mění struktura obyvatel a s tím i jejich potřeby. 
Dobrou příležitostí k prezentaci a průzkumu zájmu obyvatel o knihovnu mohou být např. i volby. Pokud je knihovna přímo 
volební místností, má zaručeno, že ji navštíví většina obyvatel obce, a může pro ně připravit něco zajímavého. Jinak stačí zase 
připravit letáček, informaci o nových knihách, případně i dotazníček, který můžeme všem předat. S touto formou má např. 
zkušenost knihovna ve Staré Pace. 
Ve spolupráci se školou je také spousta možností, jak prostřednictvím dětí oslovit rodiče a prarodiče. Nejedná se jen o výstavky 
dětských prací v knihovně. I z pasování na čtenáře se dá udělat malá rodinná slavnost společného čtení v knihovně. Oblíbená 
je i Škola naruby, kdy děti zaznamenávají do deníčků, zda jim dospělí četli, a dávají jim za čtení „známky“ 
( http://www.ikaros.cz/node/4728 , http://klubko.knih-trinec.cz/skola_naruby.php ). I když jsou deníčky pro rok 2010 rozebrány, 
není problém vyrobit si vlastní. Děti nám také mohou pomoci se zjišťováním, co dospělí čtou (nebo četli, když byli malí). 
Pokud se nám podaří získat mladé spolupracovníky, je vyhráno. Jednak si postupně vychováváme možné následovníky, jednak 
nám pomohou knihovnu začlenit do moderních sociálních sítí, které umožňují okamžitou, pružnou a otevřenou komunikaci. 
Střední a starší věkové kategorie naopak přivítají tradiční formy komunikace a ocení náš osobní zájem a přístup. 
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