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Jednou nestačí

Kateřina Hubertová

Když jsem promýšlela tenhle příspěvek, mimoděk se mi vybavil ten starý otřepaný vtip o prvňáčkovi 2. září. Určitě ho 

taky znáte. Maminka ho ráno budí, že musí do školy. A zpod peřiny zazní udivená odpověď: „Zase? Vždyť jsem tam byl 

včera!“ Mám pro vás smutnou pravdu: Nikdy to nekončí. Musíme fakt znova. J

Lidský věk byl v minulosti natolik krátký, že se toho ve světě obvykle nestalo nic moc převratného, abyste nevystačili 

s tím, co vás naučila škola. Obvykle stačilo pár tříd... K tomu základy řemesla a pro lidský život bylo vystaráno. 

Naučila jsem se mluvit, rychle číst, slušně počítat. Naučili mne ruskému jazyku, vzdělali v míře obvyklé ve vědách 

přírodních a humanitních. S tím jsme se ocitla v prvním zaměstnání a ejhle… nestačila se divit. A od té doby se divím stále. 

Život je prostě někde jinde než škola, a tak jsme všichni nuceni prostě přijmout fakt, že učit se budeme celý život. 

            Je na to i nový termín. Celoživotní vzdělávání. Respektovat situace, ve kterých se v různých etapách času ocitáme, 

vnímat poznatky, které nám přinášejí nové situace, nová prostředí, nová zaměstnání. Navíc celý život přijímat nové věci, které 

se staly běžnou součástí života. Technika nasadila takové tempo, že leckdy se stane, že než novou věc vstřebáte, je již 

zastaralá a nahradila ji technologie daleko propracovanější, dokonalejší, rychlejší a chytřejší. 

Knihovníkem se obvykle hlavně na vesnicích stával člověk, který uměl číst a knížky měl rád. To bylo hlavní devízou, proč 

takový člověk mohl být knihovníkem, a to knihovníkem dobrým. I dnes pochopitelně potřebujeme, aby knihovník uměl číst a 

měl rád knížky. Rozhodně s tím ale nevystačí.

Knihovník by se měl orientovat dobře v práci kolem knihovního fondu: budovat ho, třídit, udržovat, opravovat, revidovat, 

aktualizovat, vyřazovat. Měl by zvládat administrativní úkony: přírůstkový a úbytkový seznam, evidenci čtenářů, deník 

knihovny, pomocné evidence, statistický výkaz. Měl by mít znalosti o literatuře české, světové, pro mládež i o naučné. Tohle 

jsou věci, které ovládal knihovník i před 50 lety. S tím, jak doba a svět poskočily, se k tomu přidávají další znalosti, bez kterých 

se dobrý knihovník neobejde. Větší důležitosti nabývají i věci, které dříve nikdo nepojmenovával: učíme se pracovat se 

čtenářem a zvláštní specializací je práce s dětským čtenářem, učíme se, jak komunikovat, jak komunikovat se zřizovateli, jak 

řešit problémové situace, jak získávat sponzory, jak vyplnit žádosti dotačních programů, public relations neboli práce 

s veřejností, jak propagovat a zviditelňovat knihovnu. Taky pracujeme na tom, aby naše knihovna byla komunitní. Učíme se 

zvládat informační technologie, budujeme databáze, pracujeme i s návštěvníky virtuálními. 

Knihovny vždy byly a jsou živé organismy. Dnes snad ještě více, než tomu bylo kdy v minulosti. Čtenáři dnes očekávají 

mimo klasické knihovnické služby i velké množství kvalitních informací. A to zdarma, rychle a kdykoliv. To znamená, že to 

očekávají i od knihovny. A knihovny se přizpůsobují a podle svých možností nabízejí své služby i v elektronické verzi. Webová 

stránka knihovny je velmi důležitou informační a propagační pákou, jak získat a udržet čtenáře.

Ještě jednu znalost, bez které se poslední dobou už těžko obejdete, jsem zapomněla zmínit. Tou znalostí je angličtina. 

Jak svět zrychlil a slil se do jedné ohromné různobarevné komunity, začali jsme mít problém dorozumět se se zbytkem světa. 

            Je toho opravdu hodně. Jako knihovníci bychom měli hlavně pochopit, že na ten základ, co známe ze školy, musíme 

stále přikládat a přikládat. Je však hodně důležité i to, aby se z knihoven a jejich vládců knihovníků nevytratilo to, co dělá 

knihovny jedinečnými. Je to stále o té lásce ke knížkám a čtení. Není dobrý knihovník, který necítí tohle. A nezapomínejme, že 

dobrý knihovník ještě navíc musí mít rád lidi. A o tom to taky je.

Přišly mi do ruky výsledky nějakého průzkumu ke vzdělávání. Z něho vyšlo, že dalšímu vzdělávání se více věnují lidé 

s vyšším vzděláním. Jako by to vyšší vzdělání ukázalo, co ještě je třeba poznat a pochopit. A tak se asi i stále víc prohlubuje 

rozdíl mezi lidmi s minimálním vzděláním oproti lidem s hodně vysokým vzděláním. Pokud budou knihovníci splňovat to, co 

jsem tady teď vychrlila, tak je jasné, na které straně se ocitnou.

Všechno nestihneme, nedohoníme, nezvládneme. To je další fakt. Důležité ale je zůstat „v obraze“. Vnímat, co se děje kolem, 

kam se svět žene a řítí. I v tom našem knihovnictví je to tak. Rychlík nám pomalu odjíždí. Když už jste nestačili naskočit, 

zapamatujte si, kam odjel, a vydejte se svým tempem po kolejích. Hlavně udržet směr! J



P. S. Zeptala jsem se svých dospělých dětí, co chápou ony pod pojmem celoživotní vzdělávání. Syn se zamyslel a pravil, že 

tomu nelze uniknout. Prostě ať chcete, nebo ne, každým dnem získáte nějakou novou zkušenost a tím se vzděláváte. Dcera to 

viděla trochu jinak. Vzdělávání dospělých? No to je, když je to baví. A já myslím, že nakonec měli pravdu oba. Neuniknete 

tomu, děje se to každý den a dobrého knihovníka to navíc i baví.
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