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Možnosti knihoven

Václav Mertin

Veřejné knihovny mohou mít pro dítě obrovskou přitažlivost. Nikde doma totiž nemají takové množství rozmanitých 

a lákavých knížek, jako mu může nabídnout knihovna. Navíc bychom neměli zapomínat na jednoduchou 

zkušenost, podle které knížky v domácí knihovně mohou být sice nepřečtené, ale jsou okoukané, tedy vlastně 

známé, takže třeba ani nejsou příliš lákavé. Naproti tomu v cizí knihovně lze vždy najít něco neznámého, a tedy i 

zajímavého. V knihovně je také nikdo nebude zkoušet z hlavní myšlenky díla, ze žánru, dítě nemusí znát ani 

autora ani ilustrátora, dokonce ani nemusí tlumočit obsah díla. Úplně postačuje, že se mu knížka líbila nebo 

nelíbila. A ještě jedna věc mluví ve prospěch veřejné knihovny. Dítě není vystaveno takovému stresu, když se mu 

knížka nelíbí a ono ji vůbec nepřečte. Naproti tomu knížky doma jsou za peníze a rodiče pokládají za zbytečné 

kupovat nové knížky, pokud dítě nepřečetlo původní.

Má to ovšem jednu podmínku, dítě musí do knihovny přijít, přihlásit se a dále ji navštěvovat. A to je pro řadu dětí 

problém. Dokud neumí moc číst, tak čtení zpravidla nepatří mezi oblíbené činnosti. Takže proč by ještě chodilo do 

knihovny? Jenže to je naše rodičovská chyba. Do knihovny jsme s dítětem měli začít chodit již v předškolním 

věku. První kroky tedy mají udělat rodiče, ale trvalost je ovlivněna zároveň přístupem samotné knihovny. Ta může 

pouze trpně čekat na své malé zákazníky, ale také může spolupracovat se školami, nabízet návštěvy knihovny, 

lákat děti na rozmanité akce a svým osobním přístupem udržovat jejich zájem o knihovnu i knížky a čtení.

Knihovny jsou zejména v oblasti podpory dětského čtenářství dostatečně agilní. Je obdivuhodné, jaké aktivity 

vymýšlejí a realizují s minimálními prostředky knihovnice dětských oddělení. Jen výjimečně některý neznalý ředitel 

knihovny neví, že o čtenářství se rozhoduje v předškolním období a na začátku školní docházky, a směřuje aktivity 

knihovny spíše do podstatně vyšších věkových kategorií. Jenže když nezíská děti, v pozdějším věku se potřeba a 

návyk číst a chodit do knihovny vytvářejí mnohem obtížněji. Podstatný kus závisí na míře osobního přístupu 

„dětských“ knihovnic. Pro dítě je důležitý citový vztah, osobní znalost, sympatie k osobě dospělého, někdy i pomoc 

při výběru knížek. Přes vztah ke knihovnici či knihovníkovi se může posilovat vztah ke knize a ke čtenářství. 

Dětská oddělení tedy nemohou pouze neosobně skenovat vrácené a půjčované knihy, jako to dělají s dospělými 

ve velkých knihovnách. Dětské oddělení knihovny nemá a nemůže mít charakter výrobního podniku, u něhož 

musíme klást důraz na efektivitu. U dětí používáme podstatně jiná kritéria, takže je důležité, aby zůstával osobní 

kontakt, bezprostřední pomoc. Knihovna nemá stanovené žádné oficiální vzdělávací úkoly – ovšem při splnění 

určitých podmínek je může naplňovat v hojné míře. Nedokážu posoudit, nakolik moje paní knihovnice Šebková 

ovlivnila můj vztah ke knihám i ke vzdělávání. Osobně jí připisuji podstatnější vliv než celé základní škole.

Kdo by si před 16 roky představil, že by tolik dětí mohlo strávit dobrodružnou noc v knihovně nejen s Andersenem, 

ale i se čtením, knížkami a kamarády dnes už po celé Evropě. Dětské knihovnice hrají s dětmi divadlo, pořádají 

zábavná odpoledne pro děti i jejich rodiče, zvou spisovatele na besedy, spolu se školami pasují děti na čtenáře… I 

akce pro předškoláky odpovídají přesně tomu, co jsem uvedl výše – o vztahu se rozhoduje do značné míry 

mnohem dříve, než je dítě oficiálně čtenář.

Knihovny mají lepší pozici než škola, protože ta je svazována „osnovami“, očekávanými kompetencemi, 

kontrolami, srovnávacími prověrkami, a proto nutí děti k výkonnosti. A tato výkonnost je jen málokdy spojena 

s potěšením. Naproti tomu knihovny pracují s vnitřní motivací, zájmem, dobrovolností, a tedy snad i radostí. U 

některých dětí může mít právě tato skutečnost rozhodující vliv na utváření vztahu ke čtenářství.

Knihovna pro děti (i pro staré lidi) musí být snadno dostupná. Zatímco v produktivním věku není problém dojít, 

dojet za knihami téměř kamkoli, v případě dítěte je důležité, aby knihovna byla co nejblíž. Vedle veřejných 



knihoven představují jednu takovou možnost i školní knihovny. Proto bych si přál, aby resort školství programově 

posiloval i školní knihovny. Jakkoli by se mohlo zdát, že se jedná o duplicitu, není to pravda.
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