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Reference z konference Knihovny současnosti

Petra Vondroušová

Po návratu z konference Knihovny současnosti k nám do Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 

jsem dostala otázku, co jsem si z konference „odnesla“? Jaká že byla pardubická konference Knihovny 

současnosti z pohledu knihovnice z malé městské knihovny? Tady je moje odpověď.

Samotné místo konání konference pro mne bylo výzvou k účasti, neboť jsem absolventka pardubické univerzity 

oboru kulturní dějiny. Uvítala jsem proto možnost vrátit se na místa, která jsou mi důvěrně známa a kde jsem 

strávila část svého života.

Hned po příjezdu mi bylo jasné, že konference je organizačně zvládnuta na jedničku. Tematicky zajímavě zvolené 

přednáškové bloky nenechaly aulu pardubické univerzity, zaplněnou posluchači vyzbrojenými tablety, netbooky, 

notebooky a smartphony, ani chvilku bez podnětu. Moderní technologie vládnou světem a také knihovnám, jak 

bylo vidět podle jejich reprezentantů, kteří se zde koncentrovali na jednom místě.

Samotný program byl dobře namixovaným koktejlem z příspěvků momentálně hýbajících knihovnickou 

současností. Od vystoupení týkajících se přístupu k informačním zdrojům přes vzdělávání uživatelů knihoven a 

knihovníků, analýzu zaměstnanecké struktury pracovníků knihoven ČR, e-knihy a jejich zpřístupňování uživatelům 

až po otázky marketingu knihoven a designu jejich služeb.

Osobně jsem jela na konferenci s cílem dozvědět se více o činnosti velkých knihoven. Zjistit, co je v současnosti v 

oboru „in“ a trendy a jakým směrem se knihovny ubírají. Důležité pro mě bylo získání zkušeností z ostatních 

knihoven, které by bylo možno později aplikovat a realizovat i v našich poměrech. Zajímalo mě také, jak probíhá 

digitalizace dokumentů z projektu Kramerius v jiných knihovnách, které získaly dotaci z programu VISK7.

 Po celou dobu účastníkům zpříjemňovala účast na konferenci cateringová firma, poskytující svůj servis na 

chodbách budovy. Právě o přestávkách u kávy se odehrávala řada důležitých okamžiků. Byla to pro mne skvělá 

příležitost setkat se „live“ a pohovořit s kolegy z jiných knihoven. Vidět osobnosti knihovního světa, které znám jen 

z webu nebo z telefonických rozhovorů. Navázat nové pracovní a osobní kontakty. Poznat priority jiných knihoven 

a jejich zaměření. Tyto postřehy jsou pro mne velmi cenné a motivující.

Příležitostí k získání odborných informací bylo opravdu plno. Jednak přímo z příspěvků na konferenci, dále díky 

prezentaci firem na chodbách budovy univerzity a také na slavnostním rautu v krásném prostředí pardubického 

zámku hned první večer konference. Zde se podařilo vytvořit pro účastníky jedinečnou možnost neformálního 

setkání všech se všemi, kteří mají s knihovnami a děním v nich něco společného.

Zpátky ale k tomu, co jsem si „odnesla“? Odnesla jsem si dobrý pocit z toho, že můžu být součástí tohoto 

knihovnického soukolí plného kreativních lidí. A pokud bych měla vyzdvihnout jednu věc, pak pro mě byl velmi 

motivující blok o designu služeb v knihovnách, moderovaný PhDr. Petrem Škyříkem, Ph.D., z Masarykovy 

univerzity v Brně. Celé jeho vystoupení a následně jeho kolegů bylo zajímavým zážitkem. Ukázal, jak je možné 

zavádět službu jako projekt a na jakých základních kamenech by služba měla spočívat. Skvělá na celém 

příspěvku byla využitelnost řady tipů i pro menší knihovny, jako je právě ta naše. Útlá brožurka z jejich cesty za 

hledáním lepšího rozhraní knihovních služeb a sborník z konference mi teď leží na stole a jsou pro mě zajímavým 

inspiračním zdrojem.

Celou konferenci Knihovny současnosti chápu jako výzvu, jak zlepšit nabídku a úroveň služeb pro čtenáře a jak to 

dělat zase o trochu líp a moderněji, protože je jasné, že síla sociálních sítí sílí a že moderní technologie budou 

stále více pronikat do služeb i malých knihoven. Je potřeba jít v nabídce pořád dál, držet krok se čtenáři a 

poskytovat jim kvalifikované služby. Elektronická komunikace a zdroje hýbou světem, ale stejně si myslím, že i 

přes neodvratitelnou budoucnost bude ještě dlouho trvat, než v malých městských knihovnách, jako je ta naše, 
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sesadí e-kniha tu starou, dobrou papírovou z jejího pomyslného trůnu. No, uvidíme, co na to naši čtenáři, protože 

ti jsou pro nás směrodatní a vždy na prvním místě.
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