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Část 1. Fondy, čtenáři, výpůjčky

Marta Lelková

Znáte to sami. Přijdete do nějaké knihovny a žasnete, jak je tam pěkně, živo, příjemně. Možná si tiše pro sebe 

povzdechnete a řeknete si, vy se máte. U nás v knihovně to vůbec nejde. A ještě si to doplníte okřídlenou frází: 

„Dnes se už nečte.“

To, že to někde jde, vůbec není samozřejmost. Fungující knihovna je tvořena mnoha neoddělitelnými aspekty. Já 

se zaměřím na knihovnu jenom z jednoho úhlu pohledu. Zamyslím se nad významem dobrého fondu knih, nad 

čtenáři knihovny a půjčováním.

Pojetí knihovny výhradně jako půjčovny knih pomalu, ale jistě zastarává. Mnoho knihoven se stále více 

přizpůsobuje novému trendu, jímž je „knihovna jako multifunkční kulturní a vzdělávací centrum obce či města“. 

Tento trend má v řadách knihovníků stále i své odpůrce, kteří v něm vidí spíše hrozbu. Obavy, že tak knihovny 

ztratí svůj původní význam, jsou, myslím, přehnané. Jde spíše o rozšíření služeb a přizpůsobení se novým 

potřebám uživatelů knihovny.

Žádná knihovna však nemůže být bez knih a těch, kteří si je půjčují. Proto „fondy, čtenáři a výpůjčky“ patří mezi 

klíčová slova v charakteristice dobré knihovny.

A u nás to nejde! Proč? Vezmeme si pod drobnohled nejdříve fond knihovny.

Každý, kdo si zoufá nad situací ve své knihovně, ať se nejdříve vžije do role čtenáře: ideální bude vžít se rovnou 

do role „náročného čtenáře“, protože takoví většinou jsme, když jsme v roli zákazníka. Jak vidíte fond vaší 

knihovny optikou čtenáře? Myslíte si, že byste coby čtenář využívali vaši knihovnu často? Měla by vám pokaždé 

co nabídnout? A teď si ještě představte další kategorie čtenářů, například děti či mládež nebo nějakého studenta. 

Co oni? Nalezli by si u vás také to, co potřebují?

Zapomeňte na to, že si vystačíte s tím, co se do knihovny nakoupilo před deseti dvaceti lety nebo co vám přinesou 

čtenáři, když vyklízejí pozůstalost po rodičích. Ani patnáct nových knih zakoupených ročně do knihovny to 

nevytrhne (což je asi nejběžnější představa zřizovatelů knihovny o pravidelném doplňování fondu).

Rozmanitá a dostatečná nabídka knih je to první, co knihovně umožňuje být dobře fungující knihovnou. To, že 

máte v knihovně dva tisíce někdy hodně „ušmudlaných“ knih, které jsou z éry vašich rodičů nebo z dob vašeho 

dětství, dnešního čtenáře neuspokojí. Čtenář hledá v knihovně nové knihy, které nemá doma.

Je samozřejmostí, že splnění této podmínky není snadné, a už vůbec není levné. Chce to mít za zády vstřícného a 

štědrého zřizovatele a nakupovat knihy prozíravě. Jako velmi osvícené řešení pro malé knihovny vidím model 

doplňování fondu knihovny z výměnného fondu, který je tvořen pověřenou knihovnou v rámci regionálních funkcí. 

Tím se může zabezpečit pravidelná obměna fondu v knihovně. Podle mých zkušeností tato služba zachránila 

nejednu z malých knihoven před zánikem z důvodu zastaralého fondu. Žádná, ani malá vesnická knihovna nemusí 

proto být „muzeem knih“.  

Další nepostradatelnou komponentou každé fungující knihovny jsou čtenáři. Čím to je, že někde jich mají dost a 

někde ne? To, že si některé knihovny nemohou stěžovat na nedostatek čtenářů, má určitě své důvody. To, co platí 

v jedné knihovně, nemusí platit jinde. Každá knihovna je jiná a specifické je i obyvatelstvo, kterému má sloužit. 

Právě ta specifičnost je klíčová. Knihovna si musí poctivě odpovědět, kdo jsou její uživatelé a jak jim uzpůsobit 

fond a služby knihovny. Někde je víc mladých rodin, obec má fungující školu, školku, s kterými může navázat 

spolupráci. Jinde je obyvatelstvo spíše starší, škola ani školka tam není, proto i potenciální uživatelé jsou jiní. 



Žádná univerzální rada tudíž neexistuje. Co ale zřejmě platí všude, je, že čtenáře je potřeba získat, „vychovávat“ a 

pak udržet. To vyžaduje aktivní přístup knihovníka k práci se čtenářem. Být knihovníkem neznamená jednou 

v týdnu na dvě hodiny otevřít knihovnu, sednout si, čekat, jestli někdo přijde, a zapsat do průkazů případné 

výpůjčky. Kdo to dělá takto, nemůže čekat, že se k němu povalí davy. Jako příklad, že knihovna může fungovat i 

v té nejmenší obci, bych připomněla obec Mokré, která měla v minulém roce 147 obyvatel (každý musí uznat, že 

to není moc) a 101 čtenářů knihovny (tady zase musíte uznat, že to není málo). Řekla bych, že téměř každý, kdo 

v obci Mokré může chodit do knihovny, do ní opravdu chodí. Je to téměř neuvěřitelné. Jak je to tedy s tím 

čtenářstvím? Opravdu se nečte? Čte, ale stojí za tím ohromné nasazení knihovníka a cílevědomá práce se 

čtenářem. Doporučuji podívat se na webové stránky knihovny[1] a inspirovat se její činností.

Nakonec se ještě podívejme na výpůjčky. Ty nelze oddělit od knih a čtenářů. Když nebudou dobré knihy, nebude 

co půjčovat. Když nebudou čtenáři, nebude komu půjčovat. Když je oboje, výpůjčky z toho vyplynou. Ale také to 

nebude fungovat automaticky.

Co dělat, aby se naše knihy hojně půjčovaly? I způsob půjčování je totiž umění, kterému se musí knihovník učit. 

Teď mám před očima paní knihovnici Marušku Grimovou z knihovny na Novém Hrádku. Její laskavý způsob 

oslovování čtenářů a nabízení knih je nenapodobitelný a úžasný. Jednou, když jsem ji sledovala přímo v akci, 

řekla jsem si, že by stálo za to tajně natáčet její půjčování a potom ho promítat knihovníkům jako povinnou lekci, 

„jak se půjčují knihy“. Nikdy jsem se k tomuto „ilegálnímu činu“ neodhodlala a trochu toho lituji. J

Každý dobrý knihovník potřebuje znát „čtenářské choutky“ svých návštěvníků a dokonale poznat svůj fond, aby 

věděl, co má v nabídce. Je pochopitelné, že ani jeden knihovník nemůže přečíst všechny knihy, které má 

v knihovně. Ale reference o knihách může sbírat od svých čtenářů při jejich vracení. To je ten nejjednodušší 

způsob získávání informací, díky kterým získá lepší přehled o svém fondu. A mám zkušenost, že čtenáři se rádi 

podělí o svoje zážitky s přečtenou knihou.

Být dobrým knihovníkem je podobné jako být dobrým obchodníkem. Když chce uspět, musí být „odborníkem“ ve 

své oblasti obchodování a „odborníkem“ na komunikaci se zákazníkem.

Za každou živou a dobře fungující knihovnou stojí neúnavná a obětavá práce knihovníka. Každému z nás je 

jasné, že to nelze zvládnout za dvě hodiny výpůjční doby v týdnu. Možná by bylo zajímavé, kdyby například 

knihovnice ze zmíněné knihovny v Mokrém sepsala, co všechno pro knihovnu udělá například za měsíc, aby 

fungovala tak, jak funguje. (Možná ji o to v budoucnu požádám.) Ale snad postačí i prolistovat jejich webové 

stránky. Pokuste se inspirovat třeba u nich. I jejich knihovna je důkazem, že žádná vynaložená práce nezůstane 

bez odezvy, i když to někdy může chvíli trvat a jde to ztuha.

Kontakt na autorku: lelkova@mknachod.cz 

[1]  Web knihovny v Mokrém: http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=719227
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