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Kam zmizel náš sýr?

Božena Blažková

            Název úvodníku v mnohých z vás oprávněně evokuje knížku s obdobným názvem 
(S. Johnson: Kam se poděl můj sýr?). Ano, píšu tento úvodník se zmiňovanou knížkou 
v ruce a přemýšlím o jejím poselství. Vlastně se jedná o velmi jednoduchý, ale přitom 
poutavý a poučný příběh. Čtyři postavičky, které žijí v „Bludišti“, kde mají „Sýr“, který je živí 
a je pro ně synonymem štěstí. Jenomže jednoho dne „Sýr“ na obvyklém místě není. Každá 
z postaviček se se změnou vyrovnává jinak a celá ta útlá knížka nám na jejich příkladu 
ukazuje možnosti, jak se vyrovnat se změnou. A změny patří k životu, ať se nám to líbí, 
nebo ne. 
            „Změny se stávají. Předvídejte změny. Vnímejte změny. Na změnu reagujte rychle. 

Změňte se. Radujte se ze změny! Buďte připraveni se znovu změnit a radujte se opět ze 

života.“

            Myslím si, že bych podcenila většinu čtenářů našeho zpravodaje, pokud bych nyní 
začala vypočítávat změny, kterými náš obor v posledních letech prochází. Každý z nás si 
musí sám za sebe vyhodnotit, co se už změnilo, co se teprve ke změně chystá a co by 
změnu nutně potřebovalo. Mnohem důležitější než změna sama o sobě je však náš postoj 
k ní a schopnost se s ní vyrovnat. A pokud to všechno zvládneme, pak je tu ještě volné 
pokračování na téma: jak uniknout z „Bludiště“ (D. Malhotra: To já přesunul váš sýr).
            V našem zpravodaji se snažíme o změnách psát a možná i trochu dávat příklady, 
jak se s nimi vyrovnat. Snažíme se mluvit řečí odbornou i řečí, které rozumíme všichni bez 
rozdílu vzdělání, praxe, zkušenosti. Naším velkým cílem je být průvodcem (nápisem na zdi) 
vašich změn. Zcela určitě se nám to beze zbytku nepodaří, ale alespoň se snažíme a 
neskládáme rezignovaně ruce v klín. Zodpovědně mohu říci, že každá z knihoven, o 
kterých v tomto čísle píšeme, prošla nějakou důležitou změnou a vyrovnala se s ní 
inspirativním způsobem. Některé z nich již samy změny iniciují a to je dobře. 

 Řada z vás může mít pocit, že se vás vůbec netýká informační vzdělávání uživatelů 
či vzdělávání za pomoci tabletů nebo akvizice zahraničních elektronických knih či cokoliv 
dalšího. Máte svobodnou vůli tyto články nečíst, ale připravíte se tím o informace, které 
jsou v celém systému knihoven důležité. Takže zvažte ještě jednou, zda bude číst jen to, co 
se vás přímo dotýká, nebo zda se pustíte i do témat, která jsou vám ještě v tuto chvíli cizí, 
ale bylo by dobré o nich vědět.
            Takže vám všem přeji, ať letošní letní počteníčko není jen oddechové, ale alespoň i 
trochu poučné. Krásné a plodné léto pro nás pro všechny.
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