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Sdílím, sdílíš, sdílíme

Andrea Součková

Milé čtenářky, milí čtenáři, editorial, který právě čtete, je tak trochu knihovnicko-neknihovnický. K jeho napsání mě 

inspiroval článek nazvaný Knihovna s oblečením dává šatům nový život, který jsem objevila v časopisu Žlutý 

(vydavatel Student Agency). Vzhledem k tematickému zaměření periodika (cestování a vše okolo něj) mě již při 

prohlížení upoutal název článku. O co se vlastně jedná? Článek je věnován projektu sdílení oblečení Re:Paráda. 

Velmi se mi líbila zde použitá definice autorky Ley Špačkové: „Je to taková sdílená skříň, která funguje jako 

„knihovna“, akorát že místo knížek tam najdete spoustu oblečení a taky různých doplňků.“[1] Abyste mohli 

využívat služby této knihovny, resp. si mohli půjčovat oblečení, musíte zaplatit měsíční poplatek, na jehož základě 

dostanete kartičku. Na paralelu s knihovnami zde jistě není třeba blíže upozorňovat. :-)

Základní službou, kterou knihovny poskytovaly a stále poskytují, jsou i nadále služby výpůjční. Ať už se jedná o 

absenční, prezenční, cirkulační či meziknihovní výpůjčky, patří mezi primární činnosti každé knihovny, které jsou 

založeny na sdílení. V souvislosti s rozvojem v oblasti informačních a komunikačních technologií však knihovny 

nemohly zůstat pozadu, a tak kromě tradičních tištěných dokumentů poskytují a zpřístupňují také zdroje 

elektronické. S ohledem na rostoucí nároky uživatelů knihoven a také rozvíjející se možnosti trávení volného času, 

studia či pracovního života řada knihoven rozšiřuje půjčování o další položky. Nebudu je zde podrobně 

vyjmenovávat: co vše si dnes mohou čtenáři v knihovnách půjčit, naleznete v tomto čísle zpravodaje v článku od 

Boženy Blažkové Služby na míru – služby nad míru, který podává přehled současných možností a trendů rozvoje 

knihoven.

Knihovny rozšiřují nabídku věcí, které je možné si zapůjčit; reagují tak na změny ve společnosti. V poslední době 

se stále více hovoří o výhodách sdílené ekonomiky a zdá se, že roste obliba sdílení nejrůznějších věcí. Jedná se o 

jeden z důsledků vývoje v oblasti informačních a komunikačních technologií (a také to má jistě nemálo společného 

s ekonomickou krizí). Všechny tyto nabídky by totiž bez současných možností, které nabízí internet a sociální sítě, 

nebylo možné tak jednoduše a rychle zveřejňovat. Nejen v zahraničí, ale i v tuzemsku vznikla řada serverů, díky 

nimž si lidé mohou půjčovat věci, které zrovna nepotřebují. Mohou je darovat nebo sdílet. Portály nabízející sdílení 

věcí se velmi rychle množí a jejich škála se stále rozšiřuje, pokusila jsem se tedy vybrat alespoň pár zástupců. 

Cílem tohoto článku není sestavit podrobný seznam všech portálů pro sdílení, ale pouze poukázat na to, že sdílení 

je aktuální záležitost a že nabídka je opravdu rozmanitá. Zahraniční projekty dejme stranou a podívejme se pouze 

na projekty české.

Jednou z kategorií, která je často využívána, je půjčování dopravních prostředků. Půjčit auto si můžete např. 

v rámci prvního českého carsharing projektu Autonapůl.[2] Carsharing je sdílení automobilů více lidmi, kterým by 

se kvůli malému využívání nevyplatilo vlastnit a provozovat automobil samostatně. (Sdílení aut už má své heslo i 

na Wikipedii.) Další ze zajímavých projektů z oblasti přepravy jsou např. Rekola.[3] Růžová kola je nyní možné 

využívat i v Hradci Králové. Půjčovat se mohou ale také nejrůznější prostory. Kromě domů a bytů se dají sdílet i 

kancelářské prostory. Pro příklad využijme opět nejbližší okolí. Sdílené kanceláře, tzv. coworkingová centra, se 

nacházejí i v Hradci Králové.[4] Uživatelé zde mohou nezávisle na ostatních vykonávat svou běžnou práci. (Pojem 

coworking naleznete již také na Wikipedii.)

Dokladem toho, že sdílet se dají opravdu nejrůznější věci, jsou portály http://www.odkomunity.cz/ 

(OdKomunity.cz), http://mojetvoje.cz/ (Moje Tvoje: internetová půjčovna), www.nevyhazujto.cz/ (Nevyhazujto: 

nepotřebné věci za odvoz). Využít, koupit či prodat zde můžete téměř vše, od stavebního, domácího a 

zahrádkářského nářadí až po výpočetní techniku, ale také třeba i kuchyňské nádobí. Knihovníky bude určitě 
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zajímat, že se často v nabídce těchto portálů vyskytují také knihy.

Ke sdílení knih ale nedochází pouze prostřednictvím portálů, ale také na nejrůznějších veřejných místech, ať už se 

jedná o iniciativu knihoven, či nikoli. Známé je umístění v tramvajích (Knihovna Jiřího Mahena v Brně),[5] ve 

vlacích (Městská knihovna Mikulov a ČD),[6] kavárnách. Nesmíme ale opomenout ani oblíbené knihobudky 

(Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti).[7] Nápad využít již „odepsané“ 

telefonní budky po zásluze inspiroval knihovníky po celé České republice. Ráda bych také upozornila na projekt 

Knihoběžník[8] nakladatelství Martinus, neboť se zatím uchytil spíše na Slovensku. V rámci projektu jsou po 

veřejných prostranstvích a budovách rozmístěny tisíce knih. Zájemci, kteří knihu najdou, ji mohou přečíst, na webu 

Knihoběžník doplnit její příběh a poslat dále. Každá kniha, která je zapojena do projektu, má tedy na tomto webu 

svůj profil. Na něm se čtenáři mohou dozvědět například její aktuální status, polohu, zdravotní stav, ale hlavně – 

její příběh a příběhy jejích předcházejících čtenářů. Jakmile čtenář knihu přečte, měl by ji poslat dál.

Celý letošní rok je v souladu s Královéhradeckou koncepcí rozvoje knihoven a krajskou kampaní věnován službám 

knihoven. V letním čísle jsme se rozhodli podívat se trochu blíže na nadstandardní služby poskytované 

knihovnami. Půjčování dokumentů patří mezi základní služby knihoven. V souvislosti s novými trendy se však 

knihovny neomezují pouze na tištěné a elektronické zdroje, ale umožňují sdílení nejrůznějších předmětů. V tomto 

ohledu rozšiřují klasickou výpůjční službu o „něco navíc“.   

[1] ŠPAČKOVÁ, Lea. Knihovna s oblečením dává šatům nový život. Žlutý. 2014, (4): 30-33.

[2] Více o projektu Autonapůl: www.autonapul.org/

[3] Více o projektu Rekola: https://www.rekola.cz/

[4] Vice o centru Coolworking v Hradci Králové na: http://www.coolworking.cz/

[5] Více o projektu Tramvaj čtenářů: http://www.kjm.cz/tramvaj

[6] Více o projektu Kniha ve vlaku: http://www.skipcr.cz/aktuality/kniha-do-vlaku-projekt-mestske-knihovny-mikulov-

a-cd-1

[7] Více o projektu KnihoBudka: http://www.knihobudka.cz/

[8] Více o projektu Knihoběžník: http://www.knihobeznik.cz/
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