
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 12.3.2015

Číslo: Ročník 25 (2015), Číslo 1

Sekce: U nás to nejde

Název článku: Tak jak to jde, knihovno? aneb Imaginární rozhovor o knihovně

Autor: Ester Horáková a Markéta Tučková

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150109

Tak jak to jde, knihovno? aneb Imaginární rozhovor o knihovně

Ester Horáková a Markéta Tučková

Kolik čtenářů má vaše knihovna?

Mám tady pár věrných čtenářů, tedy spíše čtenářek. Jsou to starší dámy, které rády čtou romány pro ženy. 

Knihovní fond máme zastaralý a na nové knihy nebo časopisy nemáme finance. Občas dovezu půjčené nové 

knihy z městské knihovny.

Proč si myslíte, že do knihovny chodí tak málo čtenářů, a především dětí a mladých lidí?

Nevím, ale možná je to tím, že ve vesnici nemáme základní školu ani školku, a tak to děti do knihovny moc 

netáhne. V dnešní době počítačů, internetu,velké nabídky různých zájmových kroužků a dalších moderních 

lákadel je těžké děti něčím oslovit. Navíc děti tráví většinu dne mimo naši vesnici.

Chodí k vám maminky s dětmi, a když ne, tak proč?

Dnešní rodina je zvláštní, ne vždy jsou v ní oba rodiče a ne vždy se dbá na vzdělání, slušné vychování a na dobro

dítěte. Proto si také myslím, že když rodiče nečtou a nemají lásku ke knížkám, nemají si kde děti brát vzor. 

Maminky možná navštěvují raději kavárny nebo dětská centra, kde si děti pohrají a ony si mohou v klidu

popovídat.

Jaké akce pořádáte ve své knihovně?

Jednou jsem zkusila udělat posezení nad knihou, ale přišla jen má známá. Takže mě to odradilo a raději nic 

nedělám. U nás na vesnici jsou místní spolky - zahrádkáři, hasiči, klub seniorů, myslivci, a ti si organizují různé 

přednášky, výlety a je těžké je v dnešní uspěchané době něčím zaujmout a nalákat do knihovny.

Jaká je vaše výpůjční doba?

Mám otevřeno dvě hodiny týdně. Dospělí čtenáři si radši zajedou do nejbližší městské knihovny (někteří tam chodí 

do práce a jejich děti tam navštěvují mateřskou školku nebo základní školu), která má denně otevřeno a 

samozřejmě má větší výběr knih a kvalitnější služby. Městská knihovna pořádá pro žáky škol besedy a tím je 

naláká, aby se stali čtenáři jejich knihovny. Dojíždějící žáci mají městskou knihovnu jako „čekárnu“ na autobus a

nepotřebují již navštívit moji knihovnu a čekat na ten den, kdy mám výpůjční dobu.

Jak vidíte budoucnost knihovny?

Pan starosta není moc na kulturu azastupitelstvo obce to vidí jako zbytečnou věc. Proto ani prostory knihovny 

nejsou nijak hezké, místnost je malá, chybí mi moderní nábytek – křesílka, válecí pytle pro děti. Chtěla bych 

poskytovat rovnocenné služby jako ve větších knihovnách, ale chybí mi kopírovací stroj, víc počítačů na veřejný 

internet, koutek pro maminky a malé děti.Knihovna má malý, spíš žádný rozpočet a ten nestačí ani na to, abych

koupila občas nějakou knihu, natož abych trochu knihovnu zvelebila. Když přijdu za panem starostou, nikdy nemá 

čas, asi se mnou o tom nechce mluvit.

Co si myslíte, že by vám a vaší práci prospělo?

Někdy si myslím, že by knihovně prospěla změna knihovníka. Já to tu mám ráda, ale kdyby mi chtěl někdo pomoct 

s akcemi nebo s panem starostou (smích), byla bych moc ráda.



K tomu všemu se dá již jen říci - hodně štěstí a držíme palce, malé knihovny!
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