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Otevřené dílny v knihovnách

Jaroslava Vydarená

Katedra informačních studií a knihovnictví při Masarykově univerzitě uspořádala spolu s dalšími partnery zajímavý a inspirativní 

online seminář Makerspace, laboratoře a dílny v knihovnách. Účast byla překvapivě vysoká, zapojilo se více než 120 pracovníků 

z nejrůznějších institucí, nejvíce byly zastoupeny právě knihovny. Na online akcích je sympatické, že nemusíte nikam jezdit, 

neztrácíte čas ani peníze, a na co se dává v poslední době největší důraz, nenakazíte se.

Již v úvodu zazněla myšlenka, která provázela celou konferenci (seminář jsem vnímala spíše jako konferenci), že totiž knihovny už 

dávno nejsou zdaleka jen o knihách, vývoj nezadržitelně kráčí jiným směrem. Čím dříve my knihovníci tuto myšlenku přijmeme za 

svou, tím lépe se našim knihovnám a jejich uživatelům bude dařit. Tam, kde se otevřeným dílnám věnují, se ponejvíce zabývají 

moderními technologiemi. Knihovny, převážně městské, se vybavily robotickými hračkami, 3D tiskárnami, virtuální realitou a 

podobnými lákadly nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Společnost FabLab prezentovala první digitální dílnu v Brně, kde si lidé 

mohou pomocí 3D tiskáren a skenerů, laserových řezaček, vyšívacích strojů a řezacích plotterů vyrobit hračky, nábytek, šachy, ale 

také třeba perníkovou chaloupku či housle. Zkrátka co vás napadne.

Jsou i knihovny, které to pojaly rukodělně či řemeslně, např. Městská knihovna v Praze sehnala půvabný prostor na Smíchovské 

náplavce a kompletně ho zařídila jako truhlárnu. Nazvali ji DOK16 sousedská dílna a dovedu si představit, jak krásně to tam voní 

dřevem. Může přijít každý, kdo si chce něco vyrobit či opravit, chybí mu vlastní nářadí nebo nemá doma dost místa. Poradí a pomůže 

zkušený truhlář. Není to báječné?

Přiznám se, že již v průběhu konference mi naskakovaly nápady, co všechno by šlo udělat v naší knihovně a koho všeho bychom 

mohli oslovit. Po celou dobu konference bylo možné chatovat, klást dotazy jednotlivým přednášejícím či sdělit své připomínky. 

V závěru proběhla diskuze, které se mohli zúčastnit všichni, stačilo zapnout kameru a mikrofon. Celosvětová síť tzv. FabLabů čerpá 

svou sílu ze sdílení. O totéž se pokusila i červnová konference; dověděli jsme se, jak to dělají jinde, jaké mají s dílnami zkušenosti. 

Právě sdílení a výměna informací je skvělá a užitečná pomoc a inspirace. Neukolébat se tradičními a pravidelnými činnostmi u nás 

doma, ale propojit se, spojit síly a vzájemně se obohatit.

Knihovny, které mají chuť a vyšetří nějaký ten prostor, mají i možnosti, jak získat potřebné finanční prostředky. Na nákup 

nejrozmanitějšího vybavení mohou požádat z dotačního programu VISK 3. Potom už jim teoreticky nic nebrání jít s proudem. Jsme 

přece národ kutilů a zlatých českých ručiček, takže se nemusíme bát, že by si naše nově otevřená dílna nenašla uživatele. Chceme-li 

mít větší jistotu, měl by předcházet průzkum zájmu. Oslovit můžeme školy, učitele, mládež… pokusme se oslovit i ty, kteří do 

knihovny zatím nechodí.

Katedra informačních studií a knihovnictví provedla výzkum, jehož cílem bylo zjistit vnímání prestiže knihovnického povolání. 

Z výzkumu vyplynulo, že lidé vnímají knihovníky průměrně, váží si jich stejně jako prodavačů, účetních nebo drobných obchodníků. 

Nemohli bychom se pokusit z tohoto průměru vymanit a stát se výjimečnými?
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