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Knihovny jako komunitní centra 

Andrea Součková

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v době, kdy píši editorial třetího čísla letošního roku, jsou již tropická vedra za 

námi a listí na stromech se pomalu začíná barvit do nejrůznějších odstínů. Ačkoliv pro mnoho knihoven znamenal 

čas dovolených a prázdnin zkrácenou provozní dobu, šíře poskytovaných služeb zůstala téměř neměnná. Navíc 

se klidnější části roku často využívalo k nejrůznějším aktivitám, na které knihovny neměly v běžném provozu čas 

ani prostor. Docházelo tak k rekonstrukcím či drobným stavebním úpravám, byly prováděny revize nebo byly 

plánovány akce pro veřejnost apod. V aktuálním čísle se v „nové rubrice“  U nás to nejde zabýváme právě akcemi 

a aktivitami knihoven pro veřejnost. Jedná se o jedno ze tří témat, která jsme v rámci redakční rady shledali pro 

optimální činnost knihoven stěžejními. (Mezi další témata patří: fondy, čtenáři a výpůjčky; podmínky pro činnost 

knihoven.)

S rozšiřující se nabídkou služeb již knihovny nejsou považovány pouze za „půjčovny knih“, ale umožňují mnohem 

víc. V této souvislosti se často používají pojmy jako komunitní centrum, oficiálně uznávaný je však termín 

komunitní knihovna: „veřejná knihovna typu městské či obecní aktivně pomáhající rozvoji komunity v místě svého 

sídla a tak propojující tradiční knihovnické a informační služby s činnostmi komunitního centra“.[1] Její význam 

dokládá i zakotvení v Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 (konkrétně bod C - Podpora vzdělávání a 

čtenářské gramotnosti), kde je zdůrazněna nutnost soustředit se na potřeby komunity, ve které knihovna působí. 

Pokud se přesuneme z celostátní úrovně na krajskou, ani zde nebyla opomenuta úloha komunitních knihoven. 

V Koncepci rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 je toto téma zahrnuto pod 

body Knihovny jako místa setkávání a zčásti pod Knihovny jako vzdělávací instituce.  

Co knihovna může udělat pro rozvoj komunity v místě působení? Není zdaleka nic nového, že vše se odvíjí od 

přístupu a osobnosti knihovníka. Důležité jistě je dobře poznat místo (obec či město a její/jeho okolí), kde se 

knihovna nachází, a také lidi, kteří zde žijí. Obzvláště pokud se jedná o knihovníka, který nastupuje na novou 

pozici a v místě pracoviště nebydlí, roste význam této potřeby. Knihovna jako veřejná kulturní instituce, která úzce 

spolupracuje se svým zřizovatelem, jistě nebude mít problém se k demografickým informacím dostat. Zčásti může 

také využít databázi Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-

za-obce-cr anebo webové stránky Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-

obcich.aspx, kde však nalezne pouze základní demografické údaje za obce ČR. Jedním z prostředků získávání 

informací o potřebách komunity jsou také nejrůznější formy zpětné vazby. Knihovny se přirozeně soustřeďují 

pouze na průzkumy spokojenosti uživatelů. Do místní komunity však nepatří pouze uživatelé knihovny, ale i 

ostatní občané. V případě, že obec/město v poslední době realizovala/o nějaký průzkum, mohou se k němu 

knihovny připojit a poté využít získané výsledky. Další možnou cestou je i to, že knihovna sama uskuteční 

průzkum, např. formou anket, který bude rozdělen na část pro uživatele a na část pro potenciální zájemce o služby 

knihovny.

Jak můžeme podpořit rozvoj komunitních služeb? V případě, že máte dostatek prostoru, můžete ho nabídnout 

k využití nejrůznějším skupinám působícím v obci/ve městě. Většina knihoven však takovými možnostmi 

nedisponuje: zde bude tedy stěžejní činností pořádání nejrůznějších akcí a aktivit. Velmi často se jedná o 

programy uzpůsobené pro seniory či děti, kteří jsou nejvděčnějšími a především nejpočetnějšími návštěvníky 

knihoven. S úspěchem se setkávají také programy pro maminky s dětmi. Stále více se také mluví o službách 

knihoven pro znevýhodněné občany se snahou o integraci do místní komunity. Na toto téma se pro knihovníky 

pořádají semináře, byl vydán Standard Handicap Friendly… Jak však ukazuje celostátní průzkum Centra 

občanského vzdělávání a Knihovnického institutu NK ČR, který mapoval angažovanost knihoven vůči osobám 



ohroženým sociálním vyloučením, není současná situace zdaleka uspokojivá. (O výzkumu a příkladech dobré 

praxe se můžete dočíst v rubrice Naše téma, které je v aktuálním čísle věnováno právě službám pro 

znevýhodněné.) Důležitá pro rozvoj komunitních služeb je i spolupráce s místními organizacemi a institucemi. Díky 

větší působnosti je pak o akci i více „slyšet“.

Jak ukazují čísla z celostátních i krajských statistik, množství vzdělávacích i kulturních akcí, které pořádají 

knihovny pro veřejnost, se stále zvyšuje. Nejen městské, ale i obecní knihovny organizují množství zajímavých 

akcí uzpůsobených možnostem a zájmu místních komunit. Přestože finanční možnosti knihoven jsou omezené, 

nabídka těchto aktivit je opravdu pestrá – přednášky, besedy, autorská čtení, filmové projekce, knižní bazary, 

výtvarné dílny, výlety, soutěže, výstavy, koncerty, divadelní představení, kurzy trénování paměti, informační lekce, 

univerzity třetího věku atd. Jistě bychom si vzpomněli i na další aktivity, kterými knihovny přispívají k rozvoji místní 

komunity. Některé z činností však lze těžko přiřadit pod konkrétní kategorii. Příkladem toho může být i Městská 

knihovna v Náchodě, kde před nedávnem vysadili okolo 1 000 stromků a založili tak knihovnický les. Jedná se o 

neobvyklý (možná i ojedinělý) případ, který však zcela jistě podporuje pospolitost místní komunity. Další 

z příkladů, který bychom těžko zařadili do nějaké kolonky, zorganizovala Městská knihovna v Jaroměři, která 

s pomocí občanů sbírala pro občanské sdružení Dobrotety vlněná klubíčka a zbytky látek pro nedonošené děti. A 

mohli bychom pokračovat dále; důkazů toho, že jsou knihovníci opravdu tvůrčí, bychom našli mnoho…

Přestaňme ale již pouze teoretizovat a pusťme se do toho. Vytvořme z naší knihovny opravdové komunitní 

centrum, které bude přizpůsobeno všem lidem žijícím v dané oblasti. Udělejme z knihovny místo, kde naleznou 

„bezpečný přístav“ všichni zájemci bez ohledu na věk, pohlaví, náboženské vyznání, národnost, vzdělání či 

sociální postavení. Doba letních dní skončila a tak nastal čas, kdy je potřeba opět naskočit do obvyklého 

pracovního kolotoče a pokusit se zase o trochu více přiblížit k ideálu. Přeji úspěšnou poslední třetinu roku! 
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