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Konference knihovny současnosti 2013 Olomouc

Hana Hornychová

Konference Knihovny současnosti se letos konala v Olomouci na Univerzitě Palackého. Je třeba pochválit 

organizátory. Skvěle se starali o pohodlí účastníků a bezvadný průběh celé akce.

Před zahájením odborného programu jsou tradičně předávány medaile Zdeňka Václava Tobolky. Letošními 

nositeli vyznamenání za celoživotní přínos v oboru knihovnictví jsou Sylva Šimsová, Děvana Pavlíková, Michaela 

Řeháková, Ladislava Zemánková a Miroslav Bartošek.

Sekci Trendy v knihovnictví zahájila Judith Gregor z knihovny ve Stuttgartu. Jedná se o nejmodernější knihovnu 

v Evropě, získala titul Knihovna roku 2013 v Německu. V knihovně nenaleznete předem určená místa pro práci s 

počítačem, nenajdete vlastně ani ty počítače. Místo toho si můžete samoobslužně vypůjčit notebook, netbook 

nebo tablet a pracovat s ním na místě, které vám nejvíce vyhovuje, případně se s ním volně pohybovat po 

knihovně. Pokud chtějí využívat internet děti mladší 14 let, musí nejprve absolvovat kurz práce s internetem a 

získat tzv. internetovou licenci.

Velký ohlas měl příspěvek Maiji Berndtson, bývalé ředitelky knihovny v Helsinkách. Tato knihovna disponuje 

opravdu netradičními službami. Uživatelé si například mohou přinést vlastní vinylové desky a VHS kazety a v 

knihovně si vyrobit digitální kopii. Pro uživatele je k dispozici 3D tiskárna, která nabízí možnost tisku 3D modelů.

Knihovna klade důraz na otevřenost směrem k veřejnosti, nabízí prostory k setkávání a pořádání akcí.

Druhý den konference jsem se zúčastnila bloku Knihovna je služba. První příspěvky obsahovaly náměty na 

získávání zpětné vazby od čtenářů. Univerzitní knihovna v Jinonicích objevila nápaditou formu knihy přání a 

stížností – velkou tabuli a barevné samolepicí bločky. Studenti jsou evidentně nakloněni netradičním řešením, 

nápadu se ihned ujali a začali psát své nápady, stížnosti i pochvaly. Podle ohlasu, který prezentace zaslouženě 

vzbudila, bude tato forma komunikace zavedena i v dalších knihovnách.

Kvalitní příspěvek se týkal zkušeností z cest po nizozemských knihovnách. V  Nizozemí využívají centrální služby 

– akvizici a zpracování – od 70. let. Knihovny mají jednotné logo a jednotnou národní knihovní kartu, kdy se čtenář 

zaregistruje pouze jednou, zaplatí jeden registrační poplatek a může využívat služby dalších knihoven. 

Nejnovějším trendem prezentace knih je v Nizozemí tzv. retail koncept – neboli obchodní koncept. Knihy jsou 

vystaveny na pultech obálkou nahoru, tituly se sdružují podle témat. V  Nizozemí chystají síť nádražních knihoven, 

zatím první je nádražní knihovna v Haarlemu. Nabídka titulů je rozdělena podle časových dispozic čtenáře – od 

jedné minuty do půl hodiny.

Další příspěvek sekce Knihovna je služba se týkal projektu Centrální portál knihoven. Shrnul dosavadní průběh 

prací a nastínil budoucí vývoj v oblasti sdílení identit a online plateb. Uživatel se bude moci registrovat v 

knihovnách Centrálního portálu bez nutnosti fyzické návštěvy knihovny. Ta si při registraci převezme identitu z 

centrální evidence. Sdílené identity budou uloženy v systému MojeID. Uživatel také bude mít možnost zaplatit 

registrační poplatek online a využívat služeb knihovny bez toho, aby do ní fyzicky přišel.

Příspěvek věnovaný projektu Obálky knih vzbudil velký zájem publika. V současné době je již zapojeno 140 

knihoven, je naskenováno asi 800 tisíc obálek. Garanci projektu převzala Jihočeská vědecká knihovna. Kromě 

obálek se plánuje zapojení obsahu, anotací, komentářů a hodnocení čtenářů. Další rozvoj projektu slibuje 

vylepšení v podobě jednodušší implementace, zrychlení odezvy při načítání obálek a zvýšení odolnosti vůči 

výpadkům systému.  

Pro pracovníky veřejných knihoven, kteří se při své práci setkávají i s lidmi sociálně vyloučenými, byla užitečná 

sekce Nepřizpůsobiví uživatelé knihoven. Pracovnice brněnské charity se snažila popsat fenomén bezdomovectví 

z pohledu bezdomovců samotných. Zdůraznila jejich extrémní vyloučení ze společnosti, jejich pocity nejistoty a 



strachu, permanentní život ve střehu, bez pozitivních prožitků. Zmínila, že knihovna jako veřejný prostor, je pro ně 

vlastně jedním z mála kontaktů se společností.

Třetí den byl věnován sekci Koncepce rozvoje knihoven; zahájil ji stejnojmenný příspěvek. Zamyšlení, ale i 

pobavení přinesla prezentace Čtenáři a čtení v ČR 2013. V řeči čísel a grafů ukázala, jak mnoho čteme, jak často, 

jaké služby vyhledáváme v knihovnách, kolik času věnujeme jednotlivým médiím, která je nejoblíbenější kniha atd.

Studenti KISK FF MU představili projekt Mystery shopping. Jde o testování služeb přihlášené knihovny nezávislým 

pozorovatelem. Ne každá knihovna ale toto chápe jako příležitost zlepšit kvalitu svých služeb.

Nelze zmínit všechny zajímavé příspěvky. Bylo jich opravdu hodně, letošní ročník konference patřil mezi ty 

vydařené. Pokud jste se ještě nezúčastnili, rozhodně doporučuji příští "Seč" vyzkoušet.

 Všechny příspěvky naleznete v tradičním sborníku z konference:

Konference Knihovny současnosti 2013. Sborník z 21. konference konané ve dnech 10 až 12. září 2013 v areálu

Univerzity Palackého v Olomouci. Ostrava, SDRUK a ÚKR 2013. 244 s.

V elektronické podobě je sborník k dispozici na webových stránkách Sdružení knihoven ČR:

http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2013/Sbornik2013.pdf .
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