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Reakce na BMI: Veřejný 
internet v knihovnách           

František Zoufalý, Lenka Antošová           
 

     Veřejný internet je žádaná služba, kterou knihovny poskytují, nebo by v novém tisíciletí 
poskytovat měly. Počítač a internet se zatím v českých domácnostech nezabydlely v 
takové míře, jak by bylo zapotřebí. Je to další oblast, ve které musíme Evropu dohánět.  
Podle průzkumů Ministerstva informatiky není hlavním důvodem, pro který lidé nepracují s 
počítačem nebo s internetem, cena, ale obava z nových technologií nebo přesvědčení, že 
nemají důvod s počítačem pracovat. A tak zatímco ve vyspělých státech Evropské unie 
využívá aktivně internet přes čtyřicet procent obyvatel, v České republice je to asi 
šestnáct procent populace. Nicméně se počítačová gramotnost i v našem státě zvyšuje, a 
protože ne každý si pořídí anebo může pořídit počítač domů, je o tuto službu v 
knihovnách stále vzrůstající zájem.  
O zkušenostech z provozu veřejného internetu v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře 
Králové nad Labem vyzpovídala ředitelka knihovny, Mgr. Lenka Antošová, pracovníka 
hudebního a internetového oddělení pana Františka Zoufalého. 
 
      Jaká je provozní doba a kolik počítačů je pro uživatele internetu k dispozici?  
V naší knihovně je pro uživatele internetu připraveno 7 počítačů, které jsou k dispozici ve 
všední dny od 12.00 do 17.00 hodin. V pátek je provozní doba prodloužena do 19.00 
hodin a naopak ve čtvrtek je oddělení zavřeno. Kromě toho je i mimo tuto otevírací dobu k 
dispozici jeden počítač ve studovně a čítárně, kde je rozšířena provozní doba o pondělní, 
čtvrteční, páteční a sobotní dopoledne. 
 
      Kdo a za jakých podmínek může využívat služby?  
Internet je veřejný, a tudíž ho může využívat opravdu každý. Roční registrace pro 
uživatele internetu je 10,- Kč a poplatek za připojení činí 50 haléřů za 1 minutu. Pokud je 
uživatel internetu registrován i jako čtenář, registrační poplatek na internet neplatí. 
Výhodu mají děti do patnácti let, které mají při předložení čtenářského průkazu nárok na 
patnáct minut denně internetu zdarma. Musím říci, že mezi 13.00 a 15.00 hodinou jsou 
počítače vytíženy často na sto procent. 
 
      Co hledají lidé na internetu nejčastěji?  
Děti z prvního stupně základní školy si ve většině případů chtějí na počítači hlavně hrát. 
Věkem se mění i jejich zájmy a potřeby, a tak starší děti již vyhledávají spíše informace, 
jako například čtenářské deníky, životopisy, přípravy na přijímací zkoušky až k 
vypracovaným maturitním otázkám. Mnoho z nich také využívá novou komunikační 
technologii – chat. U dospělých je spektrum zájmů již hodně široké. Od vyhledávání 
brigád a zaměstnání, jízdních řádů, diskuzí či seznamek až po rekreaci nebo dovolenou. 
Nejvíce je však využívána elektronická pošta, e mail. 
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      Jak vycházíte vstříc lidem, kteří se s internetem chtějí teprve seznámit?  
Pokud přijde na internet návštěvník bez základních počítačových znalostí, snažíme se mu 
vysvětlit první kroky a poradit, kde najde požadovanou informaci. Každoročně pořádáme 
bezplatné internetové kurzy pro starší spoluobčany, kteří se zde mohou seznámit se 
základní obsluhou počítače, internetem a jeho službami. 
 
      Něco zajímavého na závěr?  
Právě při jednom z internetových kurzů pro seniory přišla sedmdesátiletá babička s 
lístečkem s e-mailovou adresou v ruce a chtěla pomoci navázat spojení s vnukem, který 
je pracovně v Indii. Tato paní nyní navštěvuje naše oddělení pravidelně několikrát týdně, 
povídá si přes internet se svým vnukem a je spokojená, že je „hoch v té Indii“ v pořádku. 
 
      Děkuji za rozhovor. 
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