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Opočno – dobrá knihovnická adresa

Božena Blažková

Začátkem března mne v knihovnické konferenci Andersen zaujaly příspěvky týkající se stížností rodičů na to, že si 

v knihovně (v dětském oddělení) děti hrají akční počítačové hry, což je nevhodné, a ještě navíc to ruší ostatní 

čtenáře. Diskuse se točila kolem následujících problematických okruhů: Blokujeme standardně, ale nestíháme vše 

uhlídat. Všude u počítačů máme zákazy, ale nikdo je nerespektuje. Máte nějaké zkušenosti či rady, jak dané 

problémy řešit? Jednu z odpovědí na uvedené otázky si zde dovolím ocitovat téměř celou:

Dobrý den, rodiče si u nás ještě nestěžovali, ale situaci jsem začala řešit sama. Když někoho přistihnu, že hraje 

nevhodnou hru, okamžitě odchází od počítače. V případě, že někdo toto pravidlo poruší opakovaně, na určitou 

dobu (např. na celý týden apod.) má úplný zákaz počítače. Někdy se se mnou děti dohadují, co podle nich je, či 

není vhodné apod., ale celkově to funguje. Pravidla pro používání počítačů jsou umístěna hned u PC, aby se děti 

nemohly vymlouvat, že pravidla neznají, nikdy a nikde je neviděly. Pokud děti přistihnu, že hrají nějakou 

nevhodnou hru, zapíšu si webovou adresu, kde ji hrály, a tu pak zablokuji – máme předplacenou službu 

i-bezpečně.cz, kde je možné zadávat jednotlivé stránky podle úvahy. Pro knihovny mají slevu a vyšlo nás to na 

necelých 1.200 Kč na rok. Tuto službu lze užívat i bezplatně, ale pak je možné mít zablokované pouze stránky 

určené poskytovatelem. Právnička nás informovala, že nejsme vzdělávací instituce, ale kulturní zařízení, a proto 

nemáme za děti stejnou zodpovědnost jako např. ve škole. Pokud máte možnost, zeptejte se pro jistotu na postup 

advokáta na úřadě (jestli je vaším zřizovatelem město, měli by vám na úřadě určitě podat pomocnou ruku). Snad 

vám tyto informace alespoň trochu pomohou. Z Opočna zdraví Markéta Sedláková.

Po dohodě s šéfredaktorkou zpravodaje jsem se do Opočna zajela podívat. V knihovně na mne čekaly obě 

pracovnice: současná vedoucí Mgr. Markéta Sedláková (nyní již Švandová), která má dále na starosti oddělení pro 

děti a regionální funkce, a paní Naděžda Pultarová (bývalá dlouholetá vedoucí knihovny), která má na starosti 

oddělení pro dospělé čtenáře (celkem se jedná o 1,6 pracovního úvazku). Celá knihovna působí velice příjemným 

dojmem, jen oddělení pro dospělé by potřebovalo trochu prosvětlit a uvolnit. Na velmi kultivované výzdobě se 

podílí  místní základní umělecká škola, se kterou knihovna úzce spolupracuje. Třítisícové městečko Františka 

Kupky žije velmi bohatým kulturním životem, ke kterému knihovna nedílně patří a obohacuje ho svými aktivitami. 

Během loňského roku knihovna zorganizovala 73 kulturních a 13 vzdělávacích akcí. 427 čtenářů (z toho je 144 

dětí) si ročně zapůjčí téměř 20 000 výpůjček. Co se týče počtu čtenářů, narazily jsme na problém, který je 

v knihovnách velmi častý – jedná se o čtenářské rodiny, které z finančních důvodů (výše poplatků za jeden průkaz 

sice není vysoká, ale pokud se má násobit třeba 5x, může to už být v rodinném rozpočtu znát) mají jen jeden 

čtenářský průkaz. Děti také stále hodně využívají internet (v dětském oddělení mají k dispozici celkem čtyři 

počítače). Celkově je ročně evidováno více než 1 500 návštěvníků u PC. Nejen vzhledem k počtu pracovníků se 

jedná o velmi pěkné výsledky, kterými se knihovna může směle pochlubit.

Na první pohled je jasné, že knihovnice svou práci neomezují pouze na pracovní dobu, ale musí jí věnovat i část 

svého volného času. Taková podrobná pravidelná příprava měsíčních soutěží se při běžném provozu opravdu 

udělat nedá. Ale to dobře vědí nejen opočenské knihovnice. Všechny akce svědčí nejen o důkladné přípravě, ale 

i o systematičnosti jednotlivých aktivit. Pokud se podíváme na již výše zmíněnou problematiku dětí a počítačů, ani 

zde se knihovnice neptá: „Co s tím mám dělat,“ ale snaží se, aby děti v knihovně získaly co nejvíce potřebných 

informací k tématu. Pro 1. stupeň místní základní školy zorganizovala besedu s Lenkou Eckertovou, autorkou 

populárně-naučné publikace pro dospělé „Bezpečnost dětí na internetu“ (Computer Press, 2013) a dětské knížky 

„Hustej internet“ (Nakladatelství Petr Prchal, 2014). Společně s knihovnicí jsme uvažovaly o možnosti konkrétní 

výměny zkušeností na téma bezpečnosti dětí na internetu. Zajímá nás, jak se s problematikou vyrovnáváte ve 



vašich knihovnách. Své názory a náměty můžete zaslat na e-mailovou adresu autorky článku.

Doporučené webové stránky:

http://i-bezpecne.cz

http://www.hustejinternet.cz/o_knizce.asp

Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz

Web knihovny: http://knihovna.opocno.cz
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