
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 10.9.2012

Číslo: Ročník 22 (2012), Číslo 3

Sekce: Naše téma

Název článku: Proměny knihovnické práce

Autor: Alena Součková

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20120310

Proměny knihovnické práce

Alena Součková

            O tom, že v průběhu let pracovní činnosti procházejí proměnami, nikdo nepochybuje. A není to jenom 

využívání moderních technologií jako každodenní samozřejmost, ale i změny obsahového zaměření. Činnost, na 

které se v knihovnách projevilo snad nejvíce změn, je práce metodická. Už jenom proto, že prolíná všemi oblastmi 

knihovnické práce a je nepřímým nástrojem řízení, podílí se na správném chodu knihoven.

Od propagačního letáku k vytváření sítě knihoven

Předpokladem správného fungování veřejných knihoven bylo nastavení podmínek pro jejich činnosti. Nový 

knihovnický zákon z roku 1959 nahradil původní z roku 1919. Počátkem 60. let 20. století byl proveden rozsáhlý 

průzkum, který zjišťoval, jaké služby knihovny zajišťují, jaké mají fondy a personální a provozní zabezpečení. 

Konstatoval například, že ve většině veřejných knihoven v obcích se topí kamny na uhlí a fondy a prostory nejsou 

odpovídající. V té době jsou vydávány dokumenty ke sjednocení knihovnických činností (například směrnice o 

evidenci knihoven, vyhláška pro meziknihovní výpůjční služby apod.) a v rámci jednotné soustavy knihoven se 

rozvíjí i odborná spolupráce s jinými typy knihoven. Ve větších knihovnách vznikají samostatná metodická 

oddělení, která připravují propagační letáky a provádějí instruktáže k využívání knihovny, vytvářejí nabídkové 

seznamy literatury a také se podílejí na dovozu zahraniční literatury.

Od soutěží ke knihovnickým specializacím

            Soutěž Budujeme vzornou lidovou knihovnu (známá pod zkratkou BVLK) byla poprvé vyhlášena krátce po 

válce a měla aktivovat knihovníky k lepšímu využívání literatury v knihovnách. Soutěž byla několikastupňová, 

probíhala více než čtyřicet let a bylo velkou prestiží získaný titul znovu obhajovat. Pracovní činnost metodických 

oddělení se odvíjela podle odborných specializací (práce s dětmi a mládeží, práce s dospělými čtenáři, vzdělávací 

aktivity pro knihovníky, okresní a střediskový systém, soutěže atd.). Významným počinem v našem kraji bylo 

vydání instruktážní příručky Knihovnická technika - příručka základních požadavků pro knihovny Východočeského 

kraje v roce 1980. Pomoc knihovnám poskytoval i systém krajské katalogizace (blíže popsáno ve statích 

v minulém čísle), zavedený 1. 1. 1982. S velkým ohlasem se setkala celostátní propagační akce Týden dětské 

knihy – v roce 1983 proběhla v Hradci Králové a dalších třiceti místech. Systém byl takový, že se jednotlivé kraje 

střídaly v pořadatelství a další kraj byl pozorovatelem – v rámci Týdne probíhaly besedy se spisovateli a další 

aktivity pro nejmladší čtenáře.

Od první databanky ke knihovnickému zpravodaji

Narůstá počet metodických návštěv, konají se i několikadenní odborná školení, hledají se další možnosti 

spolupráce mezi knihovnami. Zpracování získaných statistických dat a dalších ukazatelů zabírá čím dál více času, 

proto první osobní mikropočítač značky Robotron s monitorem oranžové barvy zakoupený pro vědeckou knihovnu 

získal přednost pro zpracování administrativních agend před zpracováním fondu. Od roku 1986 je ve čtvrtletních 

intervalech vydáván knihovnický zpravodaj (nejprve jako Zpravodaj jednotné soustavy knihoven, od roku 1994 

s názvem U nás).

Od nové koncepce oddělení knihovnictví k první krizi
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            Rok 1989 a jeho společenské změny přinesl i do knihovnictví řadu změn. Rozšiřovaly se aktivity, které byly 

prospěšné pro fungování a rozvoj knihoven (konzultace, koordinační porady, vzdělávací aktivity aj.). Zpracovávaly 

se analýzy, budoval se studijní fond knihovnické literatury. Metodická oddělení byla přejmenována na oddělení 

knihovnictví a podstatně se změnilo i jejich obsahové zaměření. Byla obnovena činnost profesního knihovnického 

svazu SKIP. Usilovně se pracovalo na moderním knihovním zákoně a dalších legislativních dokumentech. 

Devadesátá léta ve spojení s novým uspořádáním státní správy a samosprávy přinesla „transformaci“ kulturních 

zařízení včetně knihoven. V některých oblastech to vedlo až k rozpadu celookresních systémů a omezení činností 

knihoven a navíc finanční problémy roku 1997 s „úspornými balíčky“ na nějakou dobu zachovaly pouze základní 

služby pro knihovny. Bylo těžké udržet kontinuitu činností, aby nedošlo k úplnému zániku. Například knihovnický 

zpravodaj se tiskl svépomocí na kopírce a bylo snahou vydat alespoň jedno číslo ročně. Na druhé straně se do 

knihoven dostávají počítače a to vede ke zrychlování a zkvalitňování služeb a odbourání rutinních a zdlouhavých 

administrativních prací.

Od knihovního zákona k regionálním funkcím knihoven

Nový knihovní zákon, který je účinný od roku 2002, nastavuje knihovnám nové podmínky. Knihovny, které 

chtějí i nadále nabízet veřejnosti knihovnické a informační služby, se musí povinně zaevidovat na Ministerstvu 

kultury a předložit aktualizovaný knihovní řád. Na druhé straně je také umožněno žádat o dotace ze státního 

rozpočtu, například pro nezbytné technické vybavení, knihovnické systémy, meziknihovní spolupráci. Velký důraz 

je kladen na fungování krajského systému knihoven v čele s krajskou knihovnou a poskytování regionálních 

funkcí. Ty napomáhají zvláště malým knihovnám v obcích zajistit odpovídající a srovnatelné služby pro své 

čtenáře. Z finanční dotace poskytované krajem jsou nakupovány knihy do výměnných souborů, uskutečňují se 

potřebné metodické návštěvy, porady a vzdělávací akce, v pravidelných intervalech probíhají revize a aktualizace 

fondů obecních knihoven a je poskytována podpora pro nezbytné fungování automatizovaných knihovních 

systémů. Knihovny jsou chápány jako nová centra kultury, vzdělávání a komunitních aktivit.

Od finanční podpory z evropských fondů po nové koncepce

            Finanční prostředky Evropské unie jsou úspěšně používány i pro rozvoj knihoven. Projekt podávaný 

Královéhradeckým krajem umožnil v letech 2004-2006 vybavení knihoven potřebnou technikou, aby se i knihovny 

v malých obcích staly místy veřejně přístupného internetu pro své obyvatele. V rámci projektů obnovy obcí 

dochází k zlepšování podmínek v knihovnách a vybavování moderním nábytkem. Nemalé finanční prostředky 

přispívají také k podstatným rekonstrukcím objektů a možnosti přestěhování knihoven (Police nad Metují, Nové 

Město nad Metují, Pecka a další). Činnosti knihoven napomáhají i dlouhodobé koncepční materiály. Na základě 

SWOT analýzy jsou stanoveny úkoly, které vedou ke stanovenému cíli. Novou samozřejmostí je nabídka online 

služeb, webové stránky knihoven, vzdálený přístup k informacím a databázím. Začíná digitalizace dokumentů a 

jejich zpřístupňování. Nové činnosti předpokládají vzdělaného a zkušeného knihovníka, navigátora ve virtuálním 

světě i prostředníka a organizátora  akcí knihoven zaměřených pro nejrůznější skupiny uživatelů od dětí po 

seniory.
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