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Studijní cesta po německých 
knihovnách 14.-16.3.2006           

Alena Pokorná           
 

     Je úterý ráno, sníh se sype, mrzne a vůbec to nevypadá, že by se zrovna dnes mělo vyrazit na 
nějakou cestu. Přesto se na jednu vydáváme. Pro začátek se vše jeví dobře, vlak vyjel přesně, sníh 
a mráz koleje nikde nepřerušil, metro v Praze jelo taky na čas a cesta probíhala zatím v pořádku. 
Na určené místo, odkud jsme měli odjíždět, jsme dorazili v pořádku a včas, ale ouha tady byl první, 
ale zároveň i poslední, maličký ,,zádrhel´´ či nedostatek na celé cestě. Autobus, který nás měl celou 
cestu vézt, na místě v určenou dobu nebyl. Nezbylo než čekat. Zjistili jsme, že na místě nejsme 
sami: zahlédli jsme skupinku přešlapujících lidí, kteří vypadali, že na něco, zatím trpělivě, čekají. 
Přidali jsme se ke skupince lidí a po chvilce, kdy jsme poslouchali, o čem si povídají, jsme zjistili, že 
opravdu čekají na stejný autobus. Nervozita se mezi nás trošku vkrádala, ale bylo nás hodně a 
postupně jsme se uklidňovali, že autobus určitě dorazí. Po nějaké době se tak stalo a naše studijní 
cesta mohla začít. Až k hranicím nás doprovázely kopce sněhu, které se u hranic změnily ve 
sněhové velehory, a tak tomu bylo skoro celou dobu. 
 
      Do první knihovny v Drážďanech jsme dorazili s menším zpožděním, nicméně byli jsme mile 
přijati. Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden existuje od 
22. 1. 1996. Vznikla spojením Státní knihovny (postavené v roce 1556) a Univerzitní knihovny 
Drážďanské technické univerzity (postavené v roce 1828). Vlastní více než 7 milionů svazků a tím 
se zařazuje k největším knihovnám Německa. Knihovna zvenčí ani tak velkým dojmem nepůsobí, 
ale uvnitř je opravdu velká, protože větší část knihovních prostor je v podzemí. Filosofií stavitelů při 
stavbě knihovny bylo ponořit se do hloubky vědění a vytvořit labyrint, ve kterém si každý najde to, 
co hledá. Čím hlouběji pod zem se návštěvník dostane, tím více se přiblíží k jádru problému. 
 
      Další knihovnou, kterou jsme na studijní cestě navštívili, byla Stadt Bibliothek Chemnitz. Tato 
knihovna, na rozdíl od knihovny v Drážďanech, je prosvětlená a poměrně rušná, celý prostor 
knihovny je otevřený a umístěný v jednotlivých podlažích. Kromě knihovny se ve stejné budově 
nachází Museum für Naturkunde Chemnitz, Neue Sachsische Galerie a Volkschule. Knihovna je ve 
dvou otevřených podlažích; je rozdělena do čtyř oddělení: Kultura a země, Věda a technika, Dětský 
svět a Mládež a hudba. Jednotlivá oddělení jsou barevně odlišena, celá knihovna je prostorná, 
světlá a přehledně rozdělená. Ve fondu knihovny převládá odborná literatura, která tvoří 42 %, 21 
% je beletrie, ostatní procenta se dělí mezi dětskou literaturu (14 %), audiovizuální dokumenty(19 
%) a časopisy (4 %). Nejvíce čtenářů tvoří mládež ve věku 14-17 let, je to skoro 50 %. Zajímavostí 
je zvláštní oddíl, který se nazývá Bestseller a tvoří jej 1200 svazků. Jsou v něm nejnovější a 
nejžádanější publikace a jejich výpůjčky podléhají zvláštnímu režimu. Za vypůjčení bestselleru se 
platí poplatek 2 eura a čtenář nemusí čekat dlouhou dobu na výpůjčku. Asi nejvíce navštěvované je 
oddělení pro mládež a hudební a internetový koutek. Také dětské oddělení je hodně navštěvované, 
děti se podílejí i na výzdobě prostor. V dětském oddělení jsou kromě regálů s knihami i místa k 
vypracování domácích úkolů a místa pro hraní. 
 
      Každá z knihoven, které jsme v průběhu naší studijní cesty navštívili, na nás nějak zapůsobila. 
První svou velikostí a klidem pro studium a druhá naopak ruchem. 
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