
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 10.9.2012

Číslo: Ročník 22 (2012), Číslo 3

Sekce: Šumné knihovny

Název článku: Rozvoz knih ve Dvoře Králové nad Labem

Autor: Hana Horáčková

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20120306

Rozvoz knih ve Dvoře Králové nad Labem

Hana Horáčková

V březnu roku 2009 zavedla Městská knihovna ve Dvoře Králové nad Labem novou službu určenou zdravotně 

postiženým a starším občanům. Jedná se o rozvoz dokumentů (knihy, periodika, CD) do místa bydliště čtenářů. 

Podmínkou pro dovoz je registrace čtenáře v Městské knihovně Slavoj.

Co tomu předcházelo? Časté „stížnosti“ starších čtenářů – že se do knihovny vlastními silami téměř nedostanou, 

že musí využívat času „mladých“, prosí o pomoc při výměně knih sousedy či známé… Proto jsme přemýšleli, jak 

těmto lidem pomoci.

Rozvoz zajišťují knihovnice z oddělení pro dospělé čtenáře pravidelně jednou měsíčně (vždy první středu 

v měsíci). Rozvoz zajišťujeme jak čtenářům, kteří již dříve do knihovny chodili, a tedy známe jejich „knižní vkus“ a 

jsme schopné jim knihy vybrat, tak i novým adeptům na rozvoz. Ti se přihlásí telefonicky nebo nás navštíví někdo 

z příbuzných či známých a návštěvu knihovnic objedná. Na první schůzce věnujeme těmto novým čtenářům více 

času a popovídáme si s nimi o knihách, časopisech i CD, které jim můžeme z knihovny dovézt, a také se snažíme 

něco se dozvědět o jejich zájmech a přizpůsobit tomu i výběr knih. Knihy, časopisy či CD chystáme buď do tašek 

pro konkrétní čtenáře nebo je připravíme do košů k volnému výběru.

Při každé návštěvě si s každým povyprávíme o tom, které z knih se jim líbily a co by si rádi přečetli příště. 

Poinformujeme je o knižních novinkách nebo jim doporučíme knihy, které se líbily jiným čtenářům.

Vzhledem k faktu, že knihovna nevlastní automobil, je využita možnost zapůjčení služebního automobilu města 

Dvůr Králové nad Labem na základě smlouvy o výpůjčce.

Auto nám slouží nejen k rozvozu knih, ale využíváme ho i k návštěvám lidí, převážně seniorů, kteří nám nabízejí 

knihy ze svých knihoven. Ti nám dříve bedny knih dovezli do knihovny, kde bylo časově velmi náročné je přebírat 

a třídit. Nyní si přímo na místě vybíráme pouze ty knihy, které nejsou zničené a hodí se nám do našeho knižního 

fondu. Tím nám velká část práce s nadbytečnými, poškozenými, špinavými či starými knihami odpadá. Protože 

auto máme půjčené a musíme platit projetý benzín, vybíráme poplatek 20 Kč od jednotlivých čtenářů. V domě 

s pečovatelskou službou poplatek nevybíráme.

Trochu statistiky:

Rok 2009

V roce 2009 (od března do prosince) využilo tuto službu každý měsíc v průměru šest čtenářů. Na základě jejich 

požadavků bylo do domácností dovezeno 475 knih z oddělení pro dospělé, 28 z literární čajovny, 6 periodik ze 

studovny a čítárny, 55 CD z hudebního oddělení (6x mluvené slovo, 49x hudba), tj. celkem 564 dokumentů.

Rok 2010

V roce 2010 využilo tuto službu každý měsíc v průměru osm čtenářů. Na základě jejich požadavků bylo do 

domácností dovezeno 675 knih a periodik. Nově zajížděly knihovnice také do Domu s pečovatelskou službou 

v Sadové, kde projevili o tuto službu zájem tamější nájemníci. Ti si vypůjčili 192 dokumentů. Celkem knihovnice 

touto službou půjčily uživatelům 867 knižních dokumentů a periodik.

Rok 2011

V roce 2011 využilo tuto službu každý měsíc v průměru 19 čtenářů. Na základě jejich požadavků bylo do 

domácností dovezeno 1 095 knih a periodik. Nově (od listopadu 2011) zajížděly knihovnice do dalšího domu 

s pečovatelskou službou. Tam si senioři vypůjčili prostřednictvím rozvozu knih dohromady 55 dokumentů. Celkem 

knihovnice touto službou půjčily jejím uživatelům 1 150 knižních dokumentů a periodik. V porovnání s minulým 

rokem se jedná o nárůst celkem o 32 %. 
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Ze statistiky je vidět, že tato služba pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany má význam a že je o ni stále 

narůstající zájem. Je hodnocena velmi pozitivně.

A co to přináší nám knihovnicím?

Velmi nás těší chvála lidí, kteří jsou spokojeni s výběrem knih, CD či časopisů. Je milé každý měsíc jít na návštěvu 

tam, kde na nás netrpělivě čekají se svou hromádkou přečtených knih a těší se na další zásobu. Mnozí z nich se 

nám svěřují se svými trápeními a bolestmi, protože mnohdy nikoho jiného ve svém okolí nemají. Jiní se zase pyšní 

zahrádkou, ručními pracemi či jinými aktivitami, a my musíme obdivovat jejich snahu o kvalitní život. Hezká 

spolupráce je i v domech s pečovatelskou službou. V jednom takovém navštěvujeme klienty přímo na pokojích, 

protože jim zdravotní stav nedovolí sejít do společenské místnosti. Počítáme s tím, že jim musíme věnovat trochu 

více času, abychom v klidu a beze spěchu vyslechli jejich radosti i starosti. Jsme mnohdy jejich jediná návštěva za 

několik dnů (týdnů?!), a tak nás neradi pouštějí pryč. V dalším domě s pečovatelskou službou nás „babičky“ 

vzorně čekají každou první středu v měsíci ve společenské místnosti. Atmosféra je zde velmi srdečná a živá. 

Rozvíjejí se tu velké diskuze nad přečtenými knihami, doporučují se knihy další, vyslovují se požadavky na příští 

rozvoz. Často se společně zasmějeme a pobavíme a všichni se vzájemně těšíme na další setkání.
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