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Standardy a obecní 
knihovna           

Danuše Kolářová           
 

     Když jsme s kolegyní poprvé nesměle pomyslely na rozšíření dobřenické knihovny, 
naším hlavním přáním bylo získat více místa pro čtenáře, nejlépe vybudovat samostatné 
dětské oddělení. V těchto našich krásných představách nebylo po „standardech“ ještě ani 
památky!  
Jak čas plynul, potýkaly jsme se s realitou. Se snahou umístit v knihovně všechny knihy 
ve volném výběru přibývalo regálů a knih. I když jsme si často myslely, že už opravdu 
nemůžeme zvýšit kapacitu, nějaké řešení se vždycky našlo. Místa ale ubývalo a ubývalo. 
Prostor se postupně zaplnil tak, že jsme si knihovnu přejmenovaly a začaly jí důvěrně 
říkat “náš kutlošek“. Jednoho dne jsme zjistily, že další místo prostě není. V té chvíli jsme 
si řekly, že zkusíme převést sen, o kterém jsem psala na začátku, ve skutečnost. 
Představa další místnosti vytěsnila z naší mysli všechny ostatní zájmy.  
A povedlo se! Nové dětské oddělení v Dobřenicích je na světě. Jak?!  
Díky dlouhodobé podpoře a vstřícnosti Obecního úřadu Dobřenice v čele se starostkou 
Otilií Chlapkovou. Nejprve bylo nalezeno místo, následně byly získány finance na 
rekonstrukci a pak byli zajištěni odborní pracovníci na adaptaci.  
Díky zájmu čtenářek, které pomáhaly při stěhování a úklidu bez ohledu na věk, čas a 
osobní volno.  
Díky nejen odborné, ale i praktické pomoci metodiček Kateřiny Hubertové a Stanislavy 
Čejkové z Knihovny města Hradce Králové.  
Těžko se hledají slova, kterými vyjádřit více než jen naše poděkování.  
Říkáte si, to je sice hezké, ale co ty standardy? Vše se vším souvisí. Teprve když jsme 
stály ve vytoužených, zatím ještě prázdných, místnostech, poprvé nám bleskly hlavou! Při 
nekonečném umývání šesti tisíc knih jsme s metodičkami probraly právě ony již několikrát 
zmiňované standardy. Pro naši knihovnu platí parametry standardu obce s počtem 
obyvatel 1 500. Výsledky nás příjemně překvapily. Ukázalo se, že některé doporučené 
standardy již plníme - veřejně přístupný internet, některé dokonce překračujeme - 
doplňování knihovního fondu (přírůstek a částka v Kč na obyvatele) a další 
vytvoříme v rozšířených prostorech knihovny - počet studijních míst.  
Co ještě dodat? Dětské oddělení jsme slavnostně otevřeli 19.5.2005.  
A když se důchodu ve zdraví dožijeme, i poslední doporučený standard splníme a 
provozní dobu knihovny prodloužíme!  
Přejeme všem knihovnicím a knihovníkům malých knihoven plno elánu při naplňování 
standardů! 
 
      Téma Standardy v knihovnách je zejména pro menší knihovny tématem novým. 
Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických 
služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na 
území ČR byl schválen dne 31.3. 2005. Pro lepší a snadnější seznámení se standardy a 
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následující práci s nimi jsme zvolili přetištění celého Pokynu ve formě volně vložené 
přílohy tohoto čísla.  
Různé úhly pohledu na problematiku vám nabízí články ředitele KMHK a člena Ústřední 
knihovnické rady Mgr. Jana Pěty, pracovnice Referátu pro analýzu a koordinaci VKIS 
Knihovnického institutu Národní knihovny v Praze Mgr. Ladislavy Zemánkové a kolegyně 
Evy Semrádové ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 
V dalších číslech se chceme problematice průběžně věnovat. Těšíme se na Vaše názory 
a příspěvky.  
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