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Pomůžete nám s novou rubrikou? 

Andrea Součková

Milí čtenáři, v editorialu posledního loňského čísla jste se dozvěděli o tom, že připravujeme novou rubriku „U nás 

to nejde“. Nad nepříliš pozitivně znějícím názvem možná kroutíte hlavou, ale byl zvolen záměrně. Pojmenování 

totiž dává tušit asociace slov jako zádrhel, potíž, nesnáz, problém, a právě těm se bude nová rubrika věnovat.

Ve zpravodaji se často můžete dočíst o tom, co se knihovnám povedlo, jaké úspěšné akce a pořady organizují, 

jaký rozsáhlý a rozmanitý mají fond či jak širokou škálu služeb poskytují… Často se dozvíte, v čem jsou knihovny 

úspěšné, ale co se knihovnám nedaří, se odsouvá tak trochu do pozadí. Důvod, proč se v „Unásku“ příliš nepíše o 

problémech konkrétních knihoven, je prostý. Pracovníci knihoven, kteří přispívají do zpravodaje, na sebe přirozeně 

neprozradí vše, a velmi citlivé jsou pak zejména oblasti, o kterých jsou si vědomi, že nefungují tak, jak by měly. 

Rozhodli jsme se proto věnovat jednu z rubrik pouze problémům knihoven. Jejím cílem je definovat hlavní 

problematické okruhy, se kterými se malé knihovny často potýkají, a co je ještě důležitější, rubrika se na tyto 

problémy pokusí nalézt odpovídající řešení. Ale protože, jak se říká, „víc hlav víc ví“, budeme velmi rádi, pokud 

nás kontaktujete a přispějete svými reakcemi či náměty k tomuto tématu. Jedna z cest, jak nám můžete 

napsat, je prostřednictvím formuláře Vaše návrhy na články na webu SVK HK:http://www.svkhk.cz/Pro-

knihovny/Zpravodaj-U-nas/Vase-navrhy-na-clanky.aspx. Napsat můžete pochopitelně přímo autorkám jednotlivých 

článků (kontaktní adresy jsou uváděny u každého článku) nebo můžete své náměty zaslat svým metodičkám.

Můžete popsat své problémy nebo problémy knihovny ve vašem okolí. V případě vašeho přání nebudeme 

v článcích uvádět ani autora ani knihovnu. Cílem rubriky není kritika, ale snaha společně najít řešení.

Co však naleznete v „U nás to nejde“ nyní? Kromě úvodního článku rubrika obsahuje dva další. První z nich je 

imaginární rozhovor s fiktivní knihovnicí. Autorky Ester Horáková a Markéta Tučková se v něm zaměřily na časté

problémy neprofesionálních knihoven. Díky tomu, že obě pracují jako knihovnice v malých obcích, dokážou ze 

všech členek redakční rady nejupřímněji popsat nesnáze, se kterými se musí pracovnice obecních knihoven 

potýkat. Druhý článek, nazvaný „Vyprávěnka o hororové knihovně“, je však už zcela reálný. Nechce vás však 

vyděsit, ale naopak spíše pobavit. Metodička Marta Lelková v něm vypráví o tom, jak to v knihovně, kde nic 

„nejde“, může časem vypadat.

Na základě tematických oblastí obsažených ve fiktivním rozhovoru jsme se rozhodli stanovit tři základní 

problematické okruhy, se kterými se malé knihovny mohou potýkat. Jedná se o následující oblasti: čtenáři, fondy a 

výpůjčky, akce a aktivity knihoven pro veřejnost a o podmínky pro práci knihovny (např. vybavení, finance, 

knihovník, zřizovatel). V každém dalším čísle tohoto roku se zaměříme vždy na jeden problematický okruh 

a společně s vámi a s profesionálkami v oboru – metodičkami pověřených knihoven – se pokusíme hledat 

odpovídající řešení.
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