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Irsko nejen zelené, ale i 
knihovnické           
Danuše Kolářová           

 
     Při návštěvě tohoto ostrova jsem poznala, že Irsko není jen katolické, bramborové či 
plné hudby, ale také - deštivé. Déšť v jakékoli podobě byl součástí každého dne. Od 
mrholení přes déšť, průtrž mračen až po jemný deštík ve slunci, který vytvoří nádherné 
duhy s jasně zářícími barvami. Kde jinde v takových chvílích hledá azyl knihovnice než v 
knihovně, kterou najde i v zahraničí takříkajíc "po čuchu". Zvu vás na prohlídku irských 
knihoven pohledem individuálního turisty, který se díky rodinnému zázemí nemusí obávat 
jazykové bariéry. Tlumočila a na všech návštěvách mne provázela dcera Eva. 
 
      Čím a kde začít? Na úvod mohu jen konstatovat, že společným znakem navštívených 
knihoven je nejen nedostatek místa, ale také zvláštnost míst, kde sídlí. Nejdříve se 
podíváme do hotelové knihovničky bez knihovnice v Tralee. Hotelový host jen nahlásí v 
recepci příchod do malých, leč útulných salonků zařízených jako půjčovna a čítárna, a 
odchod z nich. Výběr je různorodý, od ženských románů až po encyklopedie.  
 
      Další navštívená knihovna v Kinsale odpovídá svým typem obecním knihovnám u nás 
a najdeme ji v kostelíku, kam se přestěhovala v roce 1991. Prostředí je sice zajímavé, leč 
poněkud chladné! Výpůjční systém není automatizován, ale jsou k dispozici 2 počítače s 
připojením na internet. Registrovaný čtenář má zdarma půl hodiny ve výpůjční době. 
Otevírací doba je mimo pondělí denně od 14 do 18 hodin a poplatky činí 2 € na rok pro 
dospělé a 0,50 pro děti. Má 850 členů a 16 000 výpůjček za rok. 
 
      Městečko Clonakilty má 2 000 obyvatel a knihovnu, která sídlí od roku 1986 ve mlýně. 
Působí jako středisková knihovna a řídí 4 obecní knihovny v okolí. Výpůjční proces je 
automatizován a používají systém DINEX. Knihovna má samostatné dětské a dospělé 
oddělení, otevřeno 40 hodin týdně, 4 počítače s připojením na internet, 7 000 výpůjček za 
měsíc a knižní fond obsahuje 19 500 knih. Nejhezčím místem je čítárna, sice běžně 
zařízená, ale s výhledem na mlýnské kolo a vodní náhon, jehož zurčení čtenáře neruší, 
ale příjemně uklidňuje.  
 
      My však pokračujeme dále a zaměříme se na pojízdné knihovny. Jejich provoz a 
organizaci zajišťují městské knihovny. Potkaly jsme jich opravdu hodně a na různých 
místech - na náměstí, parkovišti i u vesnické hospody. Autobusy jsou velké, bílé, s černým 
nápisem Library. Do půjčovního místa zajíždí 2x týdně na 2 hodiny, jednou dopoledne a 
podruhé odpoledne. Nabídka není sice vyčerpávající, ale čtenáři si mohou konkrétní titul 
objednat. Více podrobností jsme nestihly zjistit, ale zaujalo nás, že posádkou a tedy i 
knihovníky jsou muži!  
 
      Město Cork má 150 000 obyvatel a centrální městskou knihovnu, která v současnosti 
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řídí 6 městských poboček, 6 mobilních knihoven po městě a pobočku, která provozuje 
mobilní knihovny v kraji. Mají celkem 22 000 čtenářů a knižní fond tvoří 300 000 knih. 
Vznik knihovny se váže k roku 1892. Cork jako první přijal zákon o veřejných knihovnách 
z roku 1855 a otevřel první, velmi populární, veřejně přístupný dům na čtení, z 
královského institutu. V roce 1905 byla založena nová knihovna, která však vyhořela v 
roce 1920. Obnovený fond knihovny se v roce 1930 přestěhoval do současné budovy jako 
Městská knihovna Cork. Je krásná! I když je umístěna v historické budově, je prostorná, 
světlá, tajuplná, a přitom moderní. V přízemí je umístěno dětské, hudební a internetové 
oddělení. V prvním patře je studovna, ve druhém potom historické a dospělé oddělení. Má 
8 000 čtenářů a 100 000 knih. Na jednu výpůjčku připadá 6 dokumentů. Registrační 
poplatek je 12,50 € na rok, studenti, důchodci a mládež do 18 let 1,25 € na rok. Poplatek 
za internet činí 1 € za 30 minut. Činnost knihovny je bohatá. Pracuje zde např. Klub pro 
dospělé, Tvůrčí psaní pro začátečníky, Dětské hodiny čtení v sobotu, pořádají se Dětské 
desetitýdenní kreativní programy pro předškolní děti s doprovodem rodičů. Čtenářské 
kluby dopolední, odpolední či večerní. V této knihovně jsem si opravdu přála, aby déšť 
nepřestával a my nemusely pokračovat v cestě.  
 
      Naše turistická prohlídka irských knihoven končí, ale nesmím zapomenout na "skřítka 
Knihovníčka"! Je dobrým duchem všech knihoven i knihovníků. A kde se vzal? Svatý 
Patrik, patron Irska, má různé podoby. Velkou tužkou, kterou píše knihu, jako by nám 
chtěl připomenout, že v dnešní technické době není nic krásnějšího, než otevřít a číst 
knihu ještě vonící novotou! 
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