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Jak být dobrým knihovníkem

Lenka Knapová

Dne 19. 5. 2015 pořádala Krajská vědecká knihovna v Liberci za podpory regionálního výboru SKIP Libereckého 

kraje seminář s názvem Knihovna prakticky. Hned v úvodu ředitelka liberecké knihovny Mgr. Blanka Konvalinková 

seznámila více než 80 účastníků s obsahem semináře a také vysvětlila okolnosti jeho vzniku. Mimo jiné přiznala, 

že je hlavní iniciátorkou akce, a jak dodala, je možné, že založila tradici a seminář by se mohl konat každý rok.

V rámci semináře, který byl rozdělen na tři části, zazněla řada příspěvků. Vše se točilo okolo hlavního tématu - jak 

být dobrým knihovníkem. Velice zajímavou přednášku prakticky na celé dopoledne měla Mgr. Jaroslava Štěrbová 

z Městské knihovny v Praze. Již z názvu přednášky bylo jasné, o co se bude jednat: Osobnost knihovníka, sociální 

komunikace, knihovníci a čtenáři aneb kdo – co – komu – jak říká, co dělá z knihovníka dobrého knihovníka. Její 

přednáška, to bylo vlastně velké množství rad a doporučení podložených řadou příkladů z praxe.

Co vlastně profese knihovník obnáší? Jak všichni víme, je toho mnoho, čeho se naše povolání týká - od vlastního 

knihovnictví přes sociální sféru, komunikaci, statistiku, marketing. Dotýká se nás ale i demografie. Samozřejmostí 

by měla být etika. Aby vše dobře fungovalo, knihovník musí vědět (znát), umět, chtít a moci. Zábavné, ale poučné 

byly i příklady verbální a neverbální komunikace knihovníka se čtenářem, ze kterých vyplynulo následující 

doporučení: Myslete na to, co budou lidé říkat cestou z knihovny domů, případně jim dejte více, než očekávali.

Zajímá vás, kdo je to vlastně knihovník a jakou má ve společnosti roli? Jistěže si umíme odpovědět, ale během 

přednášky zaznělo mnohem více, například mýty o knihovnickém oboru (knihovnictví není povolání – to je poslání; 

když si nás nenajdou, tak si nás nezaslouží apod.). Někoho by možná překvapilo dozvědět se, že naše práce je 

leccos – například i pomoci starší osobě nabít kredit do telefonu. Pro někoho zase může být šokující myšlenka, že 

knihovník nemusí mít rád knihy, ale musí mít rád lidi, neboť je nutné si uvědomit, že tu nejsme pro knihy, jsme tu 

pro lidi. Dobré výsledky? To není jenom počet výpůjček, ale hlavně počet lidí, pro které je knihovna důležitá. 

Součástí práce knihovníka je proto neustálá obhajoba knihovny a jejích služeb.

Během přednášky jsme se také dotkli tématu, čí jsou vlastně knihovny – ne, opravdu nejsou naše, ani čtenářů… 

Knihovny jsou všech – všech, kdo platí daně. Za svou práci jsme tedy odpovědní každému občanovi - i toto 

bychom si měli uvědomit. Knihovny, to bohužel nejsou ani ostrůvky dobra ve špatné a zkažené společnosti (době), 

i když to tak může někomu připadat. A knihovník sám není vševěd, nadčlověk ani mecenáš, i když si to někteří o 

nás možná myslí.

Přednáška zahrnovala také strategii marketingu, a to především v tom směru, jaké jsou naše cílové skupiny, zda 

jsme si zjistili demografické složení obyvatel v naší obsluhované populaci. Víme, na kterou skupinu se zaměřit, a 

rozmysleli jsme si dobře, jak s ní chceme pracovat? Přitom musíme myslet i na to, že junioři nejsou jenom děti a 

senioři nejsou jenom důchodci.

V podobném duchu jsme se v rámci přednášky zamýšleli i nad akvizicí. Lektorka nám uvedla příklad z praxe: co 

se stalo a kam to vedlo, když chtěl v jedné nejmenované americké knihovně ředitel razantně zvýšit výpůjčky, a 

proto byly nakoupeny pouze samé bestsellery. Dále byla nadnesena myšlenka, co bychom dělali, kdybychom 

zničehonic měli desetkrát víc prostředků na nákup knih. Jsme na tuto, i když málo reálnou, možnost připraveni? 

Měli bychom dostatek pracovních sil na zpracování? S tím samozřejmě souvisí i otázka, za jak dlouho by se 

dostaly novinky ke čtenáři. Apod.

To vše a mnohem víc obsahovala přednáška Mgr. Štěrbové, doporučuji ji proto každému, kdo má zájem o to, aby 

jeho knihovna stále prospívala. Dle slov přednášející je totiž každá knihovna ctěná tak, jak si zaslouží.

Ze semináře jsem si odnesla ještě jednu myšlenku: Vracíme se tam, kde je nám dobře, kde se cítíme bezpečně. 

Přeji proto všem knihovníkům, aby se u nich v knihovně takto cítili jejich uživatelé, protože to závisí hlavně na nich 



- na jejich osobnosti, všichni totiž dobře víme, že knihovna stojí a padá s knihovníkem.

Kontakt na autorku: knihovna.pecka@seznam.cz

Informace o semináři, stejně tak jako prezentaci z přednášky Mgr. Štěrbové naleznete na webu Krajské vědecké 

knihovny v Liberci: http://www.kvkli.cz/pro-knihovny/vzdelavani/odborne-vzdelavani/26-kalendar-udalosti/pro-

knihovny/2536-knihovna-prakticky.html
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