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Ohlédnutí po letech aneb Čím žila Sekce veřejných knihoven SKIP 
na přelomu tisíciletí – 1. část 

Milena Kodýmová 

První polistopadové roky byly hektické v mnoha ohledech. Nadšení ze svobody a „neomezených možností“ hýbalo 

celou společností. Pomalu však začalo přecházet v chaos a nebylo málo těch, kteří se domnívali, že všechno 

mohou a nic nemusí. Nejinak tomu bylo i v kultuře, tudíž i v knihovnictví. Samospráva, která knihovny ve velké 

většině zřizuje, začala v revoluční euforii „hodnotit“ jejich přínos. A tak se stalo, že tato zařízení, často stojící

v hierarchii veřejné správy až na samém okraji zájmu, začala být „ohroženým druhem“. Tato skutečnost 

zburcovala k aktivitě několik členů obrozeného profesního spolku Svazu knihovníků a informačních pracovníků,

většinou pracovníky veřejných knihoven. Vedoucí osobností a iniciátorkou „záchranných prací“ se stala tehdejší 

ředitelka Knihovny města Plzně Dagmar Svatková, a tak v roce 1994 spatřila světlo světa i Sekce veřejných

knihoven SKIP. Do její činnosti jsem se po svém návratu do profese zapojila i já. Bohatě jsem mohla využít své 

zkušenosti dlouholeté venkovské knihovnice a funkce ředitelky Okresní, později Městské knihovny v Jindřichově 

Hradci mi dávala prostor k aktivní práci. Tyto skutečnosti vedly nakonec k tomu, že jsem podlehla přání svých 

kolegů a v roce 1998 jsem od odstupující Dagmar Svatkové funkci předsedkyně sekce převzala. Následovalo šest 

let intenzivní práce a díky spolupráci s dalšími aktivními kolegy (především s Danielou Wimmerovou, tehdejší 

předsedkyní jihočeské regionální organizace SKIP a „motorem“ mnohých iniciativ) to byla léta, za kterými se

společně můžeme se ctí ohlédnout.

V prvé řadě to byla snaha razantně upozornit členy obou komor Parlamentu na neradostnou situaci knihoven a 

přimět je tuto situaci legislativně i finančně řešit. A tak jsme začali lobovat. První pokus se odehrál na půdě 

jihočeské regionální organizace. Jejího příkladu pak následovali i knihovníci z dalších regionů. Postupně jsme 

ztráceli ostych z autorit a získávali jsme profesní sebevědomí. Vyhlásili jsme společnou akci „Oslov svého 

poslance či senátora a přiveď je do své knihovny“. Navštěvovali jsme poslance i senátory v jejich regionálních 

kancelářích i přímo v Parlamentu. Nepřicházeli jsme s nataženou dlaní pro peníze a nefňukali, jak je doba zlá, ale 

informovali jsme je o tom, co sami pro záchranu knihoven děláme, jaké máme záměry a co se již podařilo. A 

situace se začala pomalu, ale jistě měnit k lepšímu. Velmi dobrá byla spolupráce s předsedou parlamentního 

výboru pro kulturu Michalem Prokopem, velkým propagátorem „informačních dálnic“, ale i s tehdejším ministrem 

kultury J. Talířem, který podporoval naše snahy o vznik „knihovnického zákona“. Úsilí dvou pracovních skupin 

bylo nakonec korunováno úspěchem a zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb se dne 29. června 2001 stal skutečností. Sekce se velmi intenzivně podílela i na kampani za 

vyřešení problému financování výkonu regionálních funkcí knihoven v novém legislativním prostředí.

Naše snaha dát o sobě hlasitě vědět dala vzniknout i celostátní propagační akci Týden knihoven (nápad kolegy

Vladislava Rašky, ředitele Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově). Navržený podzimní termín byl knihovnami přijat 

jako vhodný a dodnes můžeme být každý rok v prvním říjnovém týdnu svědky nápaditosti a kreativity pracovníků

veřejných knihoven, kteří pro své klienty i širokou veřejnost připravují řadu lákavých akcí.

Nechtěli jsme opomenout ani výrazný vývojový trend doby – nástup internetu a automatizace provozu do 

knihoven. Postupně vznikly projekty ministerstva kultury RISK (Rozvoj informační sítě knihoven) a později VISK

(Veřejné informační služby knihoven), které nejen pomohly propojit knihovny v celé zemi pomocí internetu, ale 

současně také podporovaly automatizaci knihovnických činností (nejrozšířenější byl program LANius, později 

Clavius, který vznikl v Městské knihovně v Táboře). Začali jsme společně hledat i možnosti vícezdrojového 

financování činnosti knihoven. Internetizace knihoven byla uskutečněna jednak díky výše zmíněným grantům 



ministerstva kultury, ale také díky aktivní spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj (granty velmi aktivně 

připravovala tehdejší ředitelka havlíčkobrodské knihovny Ivana Štrosová). Nechyběla proto masivní informační 

kampaň o takto zaměřených grantových programech, ke které byl využit pro změnu jarní termín. Dřívější Březen –

měsíc knihy se změnil na Březen – měsíc internetu (později se do názvu kampaně opět vrátila i kniha). Protože

dnes je internet a automatizovaný provoz v knihovnách už samozřejmostí, změnil se březen na Měsíc čtenářů, 

který v sobě zahrnuje všechna média i aktivity a je cílen na uživatele knihoven.

Za velmi důležité jsme považovali i aktivizaci a informovanost pracovníků veřejných knihoven. Proto se stalo od 

roku 1998 pravidlem každoroční dubnové setkávání knihovníků z celé republiky v pražské Městské knihovně, 

známé pod názvem Knihovnická dílna. Byla vždy věnována aktuálním problémům veřejných knihoven, fungovala 

i jako dobrá platforma pro výměnu profesních zkušeností a účastníci měli možnost setkat se tam s řadou velmi 

zajímavých hostů, jako např. s tehdejším ministrem práce a sociálních věcí nebo Tomášem Halíkem či starosty 

úspěšných obcí apod.
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