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Hledání místa na slunci           
Božena Blažková           

 
     Knihovny jsou většinou reflektovány jako seriózní instituce poskytující klasické služby. Nové možnosti 
se do širšího povědomí dostávají zejména v souvislosti s výstavbou nových knihoven (nejedná se jen o 
medializaci v souvislosti s Kaplického NK - kde se bohužel příliš málo mluví o tom, co takto koncipovaná 
knihovna přinese veřejnosti -, ale např. i o nové možnosti naší nedávno otevřené krajské knihovny, o 
moderní pojetí kulturních a knihovních služeb v rámci projektu Fabrika ve Svitavách atd.), případně s 
jejich výraznou rekonstrukcí a modernizací (za všechny jmenujeme alespoň knihovny v Náchodě, Polici 
nad Metují, Rokytnici v Orlických horách).  
 
      Při návštěvách knihoven a v rámci nejrůznějších diskusí mne občas přepadá pocit, že pomyslné nůžky 
udržitelnosti či neudržitelnosti některých knihoven se stále více a více rozevírají. Je celá řada knihovníků, 
kteří pro své knihovny cíleně a systematicky hledají nezpochybnitelný prostor na místním "výsluní". Pak 
jsou knihovníci, kteří se dle svého názoru o to snaží, ale stále to není ono a jejich existence je ohrožována 
např. slučováním s jinými organizacemi či snižováním počtu pracovníků. Třetí skupinu tvoří knihovníci, 
podle nichž se má v knihovně hlavně půjčovat a i ten internet je tak nějak navíc. Tato charakteristika je 
pochopitelně silně zjednodušená a rozhodně se nejedná o dělení na třetiny. Spíše jde o názory, se 
kterými musíme počítat, a dá se říci, že každá z uvedených skupin má svůj kousek pravdy. Mnoho z nás 
má stále pocit, že slova koncepce či vize jsou reliktem minulé doby a dají se ošulit frázemi. Opak je však 
pravdou, a čím dříve to pochopíme, tím lépe pro naše knihovny bez rozdílu velikosti.  
 
      Pokusím se shrnout, co se ukazuje při hledání nových cest jako důležité a co se osvědčilo knihovnám, 
které své místo aktivně hledají. Nejprve je dobré zmapovat vlastní současné aktivity (co všechno děláme 
a jaké služby nabízíme). Zamyslet se nad nabídkou nikoliv z hlediska nekonkrétní veřejnosti, ale vytipovat 
si konkrétní cílové skupiny v místě našeho působení. Například pokud si vybereme nejčastěji 
zohledňovanou skupinu - děti -, neměli bychom skončit u tradiční spolupráce s mateřskými či základními 
školami, ale musíme si daleko podrobněji určit, jaká je konkrétní situace v místě našeho působení. Kolik 
dětí je předškolního věku, kolik z nich je doma s rodiči nebo prarodiči a kolik jich chodí do MŠ či ZŠ v 
místě nebo v okolí. Od toho se nám odvine opět velmi různorodá skupina rodin s dětmi a v její analýze 
můžeme dále pokračovat (rodiče na mateřské dovolené, rodiny s předškoláky a školáky, soužití s 
prarodiči, sociálně slabé rodiny, případně s handicapovaným členem…). Je logické, že každá z 
uvedených skupin má rozličné potřeby a požadavky. A je na knihovnách, zda si dokáží jednotlivé 
specifické cílové skupiny určit a postupně pro ně nabízet konkrétní služby. I když v menších místech bude 
jednotlivé tipy zastupovat třeba jen jedna rodina, vyplatí se o ní vědět a přemýšlet, co jí z knihovnického 
hlediska můžeme nabídnout. 
 
      Velikost knihovny opravdu není podstatná, vždy se jedná aktuální reakci příslušné knihovny na 
konkrétní podmínky místa. "Co venkovské knihovny umějí a mohou" je název inspirativních setkání, která 
organizuje sekce veřejných knihoven SKIP v knihovnách oceněných v rámci soutěže Knihovna roku. V 
září se zástupci těchto malých knihoven sešli již po čtvrté, tentokrát v Knihovně roku 2006 - v Býšti 
( http://www.byst.cz/ ). 
 
      Součástí dvoudenního setkání byl i seminář na téma: Knihovna pro rodinu. Mgr. Zlata Houšková z 
Národní knihovny v Praze ve svém příspěvku zdůraznila, že každá knihovna pracuje v konkrétní obci, 
která má své specifické potřeby, priority i problémy. Dobrá knihovna od toho odvíjí svoji činnost. Hledá 
cesty jak propojovat skupiny i jednotlivce, jak aktivně podporovat dobré vztahy mezi obyvateli a vzájemné 
soužití. Nabízí prostor a vhodné neutrální, neohrožující prostředí pro setkávání lidí. Provoz knihovny není 
totiž levná záležitost, a pokud bude sloužit pouze několika málo čtenářům, obci se nevyplatí do ní 
investovat peníze. Z místních podmínek musí vycházet i profilace fondu, provozní doba (půjčování, 



přístup k internetu), nabídka informačních služeb a další aktivity pro veřejnost. Stále platí, že základem 
obce je rodina. Přibývá knihoven, které se snaží o mezigenerační aktivity (Příklad akcí: Celé Česko čte 
dětem, tematické soubory čtení pro celou rodinu, vzájemné čtení seniorů a dětí, výuka internetu, klubová 
činnost, podpora a prezentace aktivit místních sběratelů…). Další inspirací pro knihovny mohou být např. 
stránky mateřských center ( http://www.materska-centra.cz/ ) a jejich kampaň s názvem Společnost 
přátelská rodině ( http://www.familyfriendly.cz/ ).  
 
      Z trochu jiného soudku byl příspěvek PhDr. B. Jozífkové ze společnosti DEMA, a.s., která realizuje 
výzkumy veřejného mínění na celém území ČR. Ve svém přípěvku se soustředila na projekt MOPPS, 
který byl zaměřen na možnosti sladění pracovního a rodinného života. Součástí bylo i zjišťování role 
knihoven v "prorodinné" politice. Průzkum probíhal v kraji Vysočina a výsledky jsou k dispozici ve Čtenáři 
(článek Role veřejných knihoven v tvorbě prorodinného klimatu, Čtenář, č.5 a 6/ 2008) a budou 
prezentovány na adrese: http://www.dema-praha.cz/ . Opět bylo v příspěvku zdůrazněno, že každý z nás 
se musí nejprve zamyslet nad svými možnostmi (co zvládnu sám), uvědomit si možné bariéry (co mne 
limituje), stanovit si cíl (priority) a vyhledat spolupracovníky. 
 
      Z dalších mnoha příspěvků nelze opomenout vystoupení manželů Křížových z Obecní knihovny v 
Borech (Knihovna roku 2007 - http://knihovna.bory.cz ). Bohaté webové stránky této knihovny mohou být 
pro mnohé knihovny inspirativní. Osobní setkání však nahradí jen stěží. Setkání knihoven a knihovníků 
působících ve venkovském prostředí má své opodstatnění a i v našem kraji plánujeme na září příštího 
roku setkání těchto knihoven, které bude příležitostí k vzájemné výměně zkušeností. I u nás máme malé 
knihovny, které mohou být inspirací pro ostatní. 
 
      U větších a velkých knihoven je situace obdobná, navíc je zapotřebí věnovat pozornost i vlastnímu 
týmu knihovny. Jakýkoliv systém (nové aktivity) se vždy odvíjí od základní vize (kréda) příslušné knihovny 
a v procesu realizace (cesty k naplnění vize) je nutná vnitřní vzájemná spolupráce a podpora jednotlivých 
pracovníků.  
 
      Pokud si v internetovém vyhledávači zadáme heslo "komunitní knihovny", získáme 83 000 odkazů 
včetně odkazů na články v našem zpravodaji. Zajímavé prezentace a články nalezneme nejen v tradičních 
zdrojích ( http://skip.nkp.cz/ či http://www.ikaros.cz/ ), ale např. i v experimentálním internetovém 
magazínu Inflow, který v rámci výuky vytváří studenti oboru Informační studia a knihovnictví na FF MU:  
 
      ( http://www.inflow.cz/ejournal/term/1/_/137 ). V článku "Veřejná knihovna jako komunitní centrum 
aneb Proč se jim to vyplatí" jsou poučeně rozebírány vztahy, kontakty a spolupráce mezi veřejnými 
knihovnami a základními školami pořádajícími komunitní aktivity. V závěru se snaží odpovědět na otázku, 
proč mají být knihovny komunitní a jaká pozitiva jim tento postoj může přinést. 
 
      Na závěr uvádím malý výběr z aktivit, které v této oblasti nabízejí např. knihovny v Sedlčanech, 
Vsetíně, Rožnově pod Radhoštěm a Šumperku. 
 
      V Sedlčanech začínali v letech 2003/4 komunitním projektem Lukášek. Téma již pátého ročníku zní 
"Má minulost, přítomnost a budoucnost". Dalším vynikajícím nápadem této knihovny je vytvoření databáze 
aktivních seniorů, která je zájemcům k dispozici na webu knihovny ( http://www.knihovna-se.cz/ ). Nadace 
Open Society Fund Praha s Nadací České spořitelny iniciovaly na jaře 2007 vznik projektů, které stavějí 
na aktivní participaci seniorů na veřejném životě, na ochotě seniorů angažovat se ve prospěch ostatních 
tím, že dávají k dispozici část svého času a především své profesní a životní zkušenosti. Snahou bylo 
změnit převažující náhled na seniory jako na pouhé příjemce sociální a zdravotní péče. Sedlčanská 
knihovna se přihlásila s projektem "Jsem senior na Sedlčansku a mám zkušenosti. Zn. Chcete je využít?" 
Konkrétním výstupem tohoto projektu je zapojení seniorů jako dobrovolníků v knihovně, následně i v 
dalších organizacích.  
 
      Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně má na svých internetových stránkách ( http://www.mvk.cz/ ) 
samostatné rubriky s názvem Projekty a Komunitní knihovna, kde se můžete seznámit s celou šíří aktivit. 
K dispozici je i tištěný metodický materiál s názvem Senioři v komunitní knihovně. V praktické části 
materiálu je metodika oslovování seniorů v místě (situační analýza, oslovení seniorů, vytvoření týmu, 
náplň pravidelných schůzek, aktivity, vzdělávání, partnerství) včetně přesahu do regionu. 
 
      Projekt knihovny v Rožnově pod Radhoštěm ( http://www.knir.cz ) se nazývá Město mé paměti. Cílem 
bylo nabídnout seniorům s literárně tvůrčím potenciálem možnosti uplatnění jejich záliby v psaní a ukázat 



možnosti kreativního využití jejich schopností a zkušeností při vytváření lektorských pomůcek o městě 
Rožnově p. R., jeho historii i současnosti. Vytvořený seniorský tým spolupracuje na vzniku průvodce 
pamětí města a vytváření nových programů. Se seniory v rámci projektu spolupracuje také dětský 
knihovnický kroužek Louskáček. 
 
      Městská knihovna v Šumperku patří mezi iniciátory literárního festivalu Město čte knihu. V letošním 
roce proběhl již čtvrtý ročník, který byl věnován knize Bohumila Hrabala Setkání. Více informací naleznete 
na adrese: http://www.knihovnaspk.cz/ . 
 
      Příkladů by se dalo najít mnohem více a najdeme je i v našem regionu. Problematice se budeme 
věnovat i v dalších číslech. 
 
      Článek byl zpracován na základě různých rozhovorů s kolegyněmi Zuzanou Ježkovou a Zlatou 
Houškovou z Národní knihovny v Praze. Děkuji jim tímto za celou řadu zajímavých námětů a témat k 
přemýšlení 
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