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Nebojte se změn, jděte do toho aneb Jak vhodně uspořádat 
prostory knihovny

Věra Pelcová, Dana Riedlová a Helena Gajdušková

Postavení knihovny v současné době není jednoduché. Aby ji uživatelé, čtenáři, vzali za svou, musí je něčím 

upoutat, zaujmout. Návštěvníci se musí v knihovně cítit pohodlně, „jako doma“. Na oblíbenosti se podílí nejen 

skladba knihovního fondu, technické vybavení, služby, ale pravděpodobně nejdůležitější je prostředí knihovny a 

její atmosféra. Tím se může odlišit od jiných institucí, které jí „konkurují“.

Jak na to?

Všichni známe Standard pro dobrou knihovnu[1] a snažíme se přiblížit doporučeným hodnotám. Přemýšlíme, jak 

zlepšovat čtenářské návyky, organizujeme řadu akcí, abychom do knihovny dostali čtenáře.

Jedním z důležitých momentů, které rozhodují o tom, zda čtenáři budou knihovnu navštěvovat, je i členění 

interiéru. Návštěvníci vyžadují také určité pohodlí, aby je sedačky netlačily a měli si kam postavit kávu. Znamená 

to, že velmi záleží na tom, jak knihovna vypadá a jak je vybavena. To se týká i malých venkovských knihoven.

Jak uspořádat interiér, aby byl funkční a každý metr plochy účelně využitý? Jak se vypořádat s dispozicí i velmi 

malé knihovny? Pokud máme příležitost podílet se na změně (např. při rekonstrukci knihovny), je vhodné se 

zamyslet nad řadou věcí.

Co promyslet nejdříve

Snažme se hlavně odstranit problémy, se kterými knihovna dlouhodobě bojuje. Nejčastěji se jedná o uspořádání 

prostoru vyvolávajícího pocit stísněnosti – malé místnůstky, obehnané kolem stěn regály přecpanými do stropu, 

nedostatek počítačů, málo místa u výpůjčního pultu, absence míst k sezení a čtení, chybějící dětský koutek, 

zastaralé vybavení typu „každý pes jiná ves“. Část knihovního fondu je ve skladu se vším nepotřebným, knížky 

jsou zastaralé, ošuntělé, knihovna tmavá a nepřívětivá.

Před úpravami je ideální sejít se s architektem a popřemýšlet nad „vizí“ nové knihovny. Vyplatí se spolupráce 

s týmem knihovny, knihovníkem, obcí, pověřenou knihovnou – víc lidí, víc nápadů. Je třeba velmi pečlivě zvážit 

návaznost jednotlivých provozů a procesů, uspořádání a uložení knihovního fondu (rozmístění regálů; zóna pro 

děti, dospělé, odpočinek).

Nebojme se využít netradiční prostory, knihovna pak bude mít jedinečný ráz. Důležitý je i dobrý orientační systém, 

dostatek místa – raději o regál méně než „přecpat“ prostor nábytkem.

Umístění nábytku

Výpůjční pult nemá být bariérou mezi knihovníkem a čtenářem. Neschovávejte se před návštěvníky, vysokým 

výpůjčním pultům už odzvonilo! Také nesmíme okolní prostor příliš zahltit, ale umožnit k pultu volný přístup. U 

pultu je praktické vyčlenit regál na novinky a vrácené knihy. Vhodná je i židlička, kterou uvítají nejen senioři, a vy 

můžete se čtenáři komunikovat „z očí do očí“.

Pokud to jde, mezi regály nechte velkorysé, vzdušné uličky a snadno dostupnou horní i spodní polici (může jich 

být pět až šest nad sebou). Výhodné je mít alespoň jeden dva regály na kolečkách, které umožní přizpůsobit místo 

pro besedu či jinou aktivitu.

Regály

Konstrukce regálů, základ knihovnického nábytku, by měla být opravdu promyšlená. Většinou se pamatuje na 



správnou délku police, aby se regál neprohýbal, ale často se chybuje v jeho hloubce. Ta bývá předimenzovaná. 

Úplně postačí hloubka na šířku knihy, hlubší působí hřmotně a zbytečně ubírá tolik důležitý prostor. Pohlídejte si, 

aby regály neměly „pevná záda“ a byl umožněn prostup světla a průhled na druhou stranu. Při uspořádání 

knihovního fondu v každé poličce pamatujeme také na cca 20cm rezervu: navodí to pocit vzdušnosti a fond bude 

přehlednější, lépe dostupný a bude se s ním i lépe pracovat, např. při řazení. Po obsahové stránce můžete zvážit 

vyčlenění některých témat z beletrie – detektivky, milostné romány, sci-fi, fantasy, westerny, pohádky. Naučnou 

literaturu řadíme nejčastěji podle MDT, ale můžeme také dle témat. Novinky vystavíme lícní stranou, „face to 

face“. Knihovna by neměla působit jako sklad knih!

Co nesmí chybět

Určitě nesmíme zapomenout do prostoru začlenit odpočinkové a studijní zóny. I v malé knihovně se najde prostor 

pro pohodlné sezení, vyplatí se vytvářet „hnízda“, zákoutí – několik židlí a stolek, křesílka apod. Je dobré 

respektovat potřeby všech generací (pohovky, lenošky, válecí pytle, polštářky, lampičky). Zapomenout nesmíme 

ani na děti, které mají mít vlastní kout, kde na rozdíl od jiných míst může být i koberec. Poznámka k podlahové 

krytině – nejlépe je pořídit omyvatelnou podlahovou krytinu, koberec po celé ploše raději ne: hlavním důvodem je 

jeho rychlé opotřebení, následná nevzhlednost a složitá údržba. Navíc někteří návštěvníci musí vždy při vstupu do 

okobercovaného prostoru potlačit nutkání se zouvat.

Barvy, doplňky

Hodně důležitá je barevnost a útulnost knihovny, výzdoba a doplňky. Barvy volíme spíše světlé a teplé, mohou být 

i výrazné, pokud se použijí na správném místě (červená, černá – komiksový koutek). Vhodná barevnost stěn se dá 

použít na vymezení funkčních míst v prostoru, případně cílových skupin. Barvy tak mohou být použity nejen jako 

dekorace, ale i jako informační prvek.

Světlo

Důležitý je také dostatek světla (centrálního i lokálního) a vhodná svítidla, na což se někdy zapomíná. Nebojme se 

centrální osvětlení doplnit stojacími i stolními lampami: přinesou nejen lepší světlo, ale doladí také „obývákovou“ 

atmosféru v knihovně.

Pořádek v knihovně

Než začneme s vylepšováním knihovny, položme si ruku na srdce a podívejme se, jestli by mnohdy nestačilo 

v knihovně od podlahy vygruntovat, vyřadit zastaralý knihovní fond, vyházet zbytečné a nepotřebné věci, vhodně 

vymalovat. (Mnohdy obce odloží např. nepotřebný starý monitor či jinou „techniku“ právě do knihovny – braňme 

jim v tom a vychovávejme je k vědomí důležitosti knihovny pro veřejnost; knihovna se nesmí stát obecním 

skladištěm!) Uklizená, čistotou vonící knihovna pak nepotřebuje ani nákladné finance na vylepšení interiéru, ale 

mnohdy stačí dobrý nápad a drobná úprava, dokoupení doplňků, barevné sladění výzdoby a za minimum 

finančních prostředků se dají udělat i v malých knihovnách velké divy.

Přeji všem knihovníkům (a na nich to všechno ve spolupráci se zřizovatelem stojí!) chuť „něco“ se svou knihovnou 

provést, navštívit v okolí knihovny, které se povedly, a inspirovat se dobrými nápady, poradit se s pověřenou 

knihovnou, která pomůže vyhnout se chybám při vybavování a rekonstrukci knihoven. Nebojte se změn, i s malou, 

často nepatrnou úpravou knihovna prohlédne a dostane šmrnc…

Kontakt na autorky: vpelcova@mvk.cz, driedlova@mvk.cz, hgajduskova@mvk.cz 

[1] http://ipk.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf
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