
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 18. 6. 2015

Číslo: Ročník 25 (2015), Číslo 2

Sekce: U nás to nejde

Název článku: Zeptali jsme se v malých knihovnách

Autor: Andrea Součková a Božena Blažková

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150210

Zeptali jsme se v malých knihovnách

Andrea Součková a Božena Blažková

Článek kolegyně Lelkové jsme chtěli doplnit autentickými názory knihovníků z malých knihoven. Vypracovali jsme 

malý dotazník, který jsme prostřednictvím náchodských a jičínských metodiček a členky redakční rady rozeslali do 

knihoven. Odpovědělo nám 24 knihoven. Z Náchodska přišlo celkem 16 odpovědí (Bezděkov, Bohdašín, 

Černčice, Hlavoňov, Horní Radechová, Chvalkovice, Kramolna, Křinice, Lipí, Olešnice, Říkov, Slatina nad Úpou, 

Suchý Důl, Vysokov, Zábrodí, Žďár nad Metují). Z Jičínska odpovědělo celkem 5 knihoven (Libošovice, Radim, 

Sobčice, Úhlejov, Valdice) a z Trutnovska 3 (Batňovice, Malé Svatoňovice, Prosečné). Vzhledem k tomu, že 

nápad vznikl až na zasedání redakční rady, nebylo mnoho času ani na jeho systematičtější rozeslání, ani na 

důkladnější zpracování. Děkujeme všem, kteří nám s dotazníky a jejich vyplněním pomohli. Pokud budete mít po 

přečtení článku pocit, že ve vaší knihovně to funguje úplně jinak, budeme rádi, pokud se nám ozvete a své názory 

a náměty autorkám článku zašlete. Získané podklady budou využity při plánované poradě pověřených a 

střediskových knihoven.

Dotazník pro neprofesionální knihovny:

Kolik knih ročně mají čtenáři vaší knihovny k dispozici díky výměnným souborům?

Jak často doplňujete knihovní fond a v jakém rozsahu?

Z dotazovaných knihoven pouze 1 knihovna doplňuje svůj knihovní fond sama a výměnný fond nevyužívá. Počet 

knih ve výměnných souborech se pohybuje od 30 do 1 800 knih za rok. Soubory jsou poskytovány 1x až 6x ročně. 

Je zřejmé, že velikost souboru i četnost jejich poskytování se převážně odvíjí od požadavků knihovníka na 

metodika pověřené knihovny nebo pracovníka střediskové knihovny, kteří soubory zajišťují. Jsou i knihovníci, kteří 

svůj fond doplňují průběžně při každé své návštěvě v místě profesionální knihovny. J Velikost souboru tedy mj. 

závisí i na vzdálenosti mezi oběma typy knihoven. Dle zájmu čtenářů zůstávají některé knihy v knihovnách delší 

dobu a téměř trvale doplňují vlastní fond knihovny, který není velký.

Vybrané odpovědi knihovníků (ohledně výměnných souborů): 

• Vlastní fond nedoplňujeme, nevidíme důvod. Vyhovují nám velmi výměnné soubory, složení souborů 

odpovídá požadavkům čtenářů i knihovnice.

• Velkou finanční částkou přispívá  OÚ na nákup do VF, knihovně stačí bohatá nabídka výměnných souborů.

• Vyhovují nám velmi výměnné soubory, uspokojíme i velmi náročné čtenáře.

• Dostatečné množství knih máme k dispozici ze střediskové knihovny.

• Bez možnosti vypůjčovat si knihy z výměnného fondu by naše malá knihovna velmi brzy přestala být tak hojně 

navštěvovaná. 

Vybrané odpovědi knihovníků (ohledně doplňování knihovního fondu): 

• Téměř vůbec. Nedostáváme peníze na nákupy. Nemáme prostory. Případné dary odmítáme.

• Nedoplňujeme, stačí velká nabídka výměnných souborů.

• Doplňujeme hlavně regionální literaturu (v roce 2014 přírůstek 21 svazků).

• Doplňujeme z darů, hlavně doporučenou literaturu pro školáky.

• Ročně dostanu 2000,- od obce a průběžně dokupuji dětské a beletrii pro dospělé.

• Do svého fondu nakupuji převážně knihy pro děti. Za rok 2014 jsem nakoupila celkem 58 knih.



Jak často vyřazujete knihy, co je pro vás hlavním kritériem pro vyřazení?

S vyřazováním literatury většinou pomáhá profesionální knihovník. Vyřazuje se při pravidelných aktualizacích a 

revizích. Vyřazuje se opotřebovaná, zastaralá a nepůjčovaná literatura. Důvodem je i nedostatek místa.

Vybrané odpovědi knihovníků: 

• Vzhledem k mému malému knihovnímu fondu (1009 knih) skoro žádné knihy nevyřazuji.

• Průběžně vyřazuji to, co už je podle mého názoru např. poplatné době vzniku (např. ideologicky zaměřené 

knihy z doby socialismu). Kritériem je i to, že si knihu léta nikdo nepůjčil.

• Vyřazuji hrozně nerada. Většinou knihy, které jsou hodně poničené, a staré knihy, které se nečtou. Většinou 

je ale - často asi nesmyslně - schraňuji. Nedokážu je prostě vyhodit.

• Moc nevyřazuji, ale bylo by to potřeba, některé knihy se nepůjčují mnoho let.

• Knihy vyřazuji zatím minimálně. Z důvodu nového, většího prostoru knihovny spíše stále knižní fond doplňuji.

Jak se vaši čtenáři, ale i ostatní obyvatelé místa dozvědí, že máte v knihovně nové knížky?

Čtenáři se o nových knížkách dozvídají většinou při návštěvě knihovny nebo z webových stránek. V knihovnách 

jsou nové knížky většinou vystaveny, nebo alespoň vyčleněny zvlášť, takže čtenář má přehled, co je v knihovně 

nového. Dle možností jsou také využívány vývěsky a místní zpravodaje. Knihovníci také často předem upozorňují, 

že budou k dispozici nové knížky. Výhodná je i pravidelnost (např. březen, říjen).

Inspirace – propagace nových titulů: 

• V knihovně mám prostor pro vystavení nově dovezených knih a nově mi na budově přibyla vývěska, na které 

propaguji akce naší a náchodské knihovny a nové knihy vypíšu a vyvěsím.

Využíváte meziknihovní výpůjční službu a propagujete ji mezi svými čtenáři - jak?

Pokud má čtenář zájem o literaturu, která není ve fondu knihovny, snaží se ji knihovník zajistit z jiné knihovny. 

Požadavky bývají většinou zaměřeny na studijní literaturu. Využívány jsou většinou větší knihovny v okolí. Pouze 

1 knihovna uvádí, že o možnosti MVS informuje na svých webových stránkách. Většinou není MVS nijak výrazně 

propagována ani využívána.

Vybrané odpovědi knihovníků: 

• Pro obecní knihovny je meziknihovní výpůjční služba nadstandard. U nás se čte hlavně v zimě a čtenáři dávají 

přednost vypůjčení periodik. V okrsku Červený Kostelec jsem na prvním místě v jejich půjčování. Knihy si 

čtenáři půjčují hlavně nové, o staré vydání je zájem minimální.

Jak informujete obyvatele obce o činnosti knihovny (vývěska, informační tabule, články v místním tisku, 

hlášení v rozhlase apod.)?

O činnosti knihovny jsou občané informováni obdobně jako o nových knížkách v knihovně. Kromě webových 

stránek je využívána i kabelová televize, elektronická pošta, nástěnky ve škole, plakátky ve vývěsních skříňkách a 

letáčky do schránek. Řada knihoven podává informace i na veřejných zasedáních obecního úřadu a setkáních 

osadního výboru. Existují však i místa, kde: Místní tisk neexistuje. Hlášení v rozhlase je také zcela výjimečné. 

Vlastní vývěsku nemáme, informační tabuli taky ne.

Inspirace – propagace činnosti knihovny: 

• Děti mají tzv. upomínáček, kam si zapisují všechny akce v knihovně, a předávají informace i rodičům.

• Účastním se akcí, které pořádají naši hasiči, spolupracujeme, jak jen to jde. Na vesnici se prostě potřebujeme 

všichni navzájem.

Provádíte průzkumy spokojenosti čtenářů se službami knihovny? Pokud ano, jak často?

Jak jsme předpokládali, v malých knihovnách není nutné pořádat žádné ankety a průzkumy. Zpětná vazba je 

poskytována osobně a průběžně v rámci půjčovní doby a na různých setkáních s obyvateli místa. Občas jsou 

 pořádány dětské ankety. Pouze ve 2 knihovnách na Náchodsku byl prováděn průzkum zájmu čtenářů o knihovnu.

Vyhovuje vaše půjčovní doba více čtenářům, nebo vám? (Dělali jste nějaký průzkum na téma výpůjční 



doba vaší knihovny?)

Touto otázkou jsme chtěli zjistit, zda se dají skloubit požadavky čtenářů v místě s pracovní dobou knihovníka, 

který např. za prací dojíždí mimo obec. Z odpovědí je zřejmé, že se to skloubit dá.

Vybrané odpovědi knihovníků: 

• Průzkum jsem nedělala. V knihovně se půjčuje tradičně v neděli dopoledne, funguje to tak už v posledních 

padesáti letech (pravděpodobně déle, ale to už nepamatuji). Lidé jsou na to zvyklí. 

• Od letošního roku byla výpůjční doba navýšena na 2 dny v týdnu, snad budou čtenáři spokojeni. Navýšení 

doby také nezáleží na knihovnici a čtenářích, ale na zřizovateli, který to dává k odsouhlasení zastupitelům.  

• Půjčovní doba je vyhovující od 14 do 19 hodin. Vyhovuje všem, nejdříve se věnuji dětem /dílničky, soutěže/ a 

později chodí další čtenáři.

• Když někdo potřebuje, jsem v knihovně déle nebo odnesu knížky čtenáři domů, např. v případě nemoci nebo 

starším čtenářům.

• Výpůjční doba je dána v obci  již po  mnoho roků, pokud některý čtenář nemohl navštívit knihovnu ve výpůjční 

den, provádím výpůjčky "do tašky", čtenáři knížky vyberu dle přání a pro knihy se zastaví u mne doma.

• Výpůjční doba musí bohužel vyhovovat především mně, respektive mé pracovní době. Dříve než v 18.00 

nejsem schopna knihovnu otevřít, neboť jsem pracovně vázána do 17-17.30 v Jaroměři a dojet stíhám taktak. 

Ale čtenářům to, myslím, vyhovuje.

• Dělal jsem průzkum mezi čtenáři knihovny a výsledek je kompromis (starší čtenáři chtějí dříve a mladší a 

pracující později; snažil jsem se částečně vyhovět oběma skupinám). Vyhovuje oběma stranám.

Spolupracujete dostatečně se střediskovou knihovnou?

Všechny knihovny hodnotí spolupráci se střediskovou nebo pověřenou knihovnou velmi dobře. Nejvíce jsou 

knihovníci spokojeni právě s výměnnými soubory. Kladně však také hodnotí zejména lidský přístup a ochotu 

pomoci a poradit. Za zcela nepostradatelnou instituci považují knihovny na Jičínsku Knihovnu Václava Čtvrtka 

v Jičíně.

Vybrané odpovědi knihovníků: 

• Jako začínající knihovník jsem velmi rád za každou pomoc i radu a díky výborné spolupráci 

s červenokosteleckou knihovnou jsem schopen velmi rychle reagovat na potřeby čtenářů (povinná četba pro 

střední školy, odborné publikace všech směrů i pomoc při zavádění dětského koutku).

• Celkem ano, co se týká doplňkových souborů, tak velká spokojenost, pouze chybí různá školení, setkávání 

např. neprofesionálních knihovníků, ale je to ovlivněno jinými důvody, např. jiné zaměstnání apod., museli 

bychom se setkávat např. v sobotu, a to každý také nemůže.

Spolupracujete s nějakými místními institucemi (např. škola/školka)?

            Na základě dotazníku je vidět, že se knihovny většinou snaží spolupracovat s místními institucemi a 

organizacemi. Partneři se dají nalézt i v místech, kde není škola ani školka. Jedná se o mateřská centra, kluby 

seniorů, domovy pokojného stáří, myslivecká sdružení, hasiče, ochotnické spolky, různá občanská sdružení a 

v neposlední řadě i kulturní komise OÚ.

            Vybrané odpovědi knihovníků: 

• Spolupracuji s mateřskou školkou. Chodí 1x za měsíc, nejdéle 1x za 6 týdnů. Děti chodí velmi rády. Školu tu 

nemáme a děti, které začnou chodit do školy v Hostinném, mi pak přechází s paní učitelkou dost často do 

tamější knihovny.

• Škola 1. st. dochází pravidelně pouze v měsíci březnu, jinak jezdí do MěK Úpice (odůvodněním je, že si každý 

žáček odnese – zapůjčí - knížku od daného autora, což můj fond neumožňuje, abych měla např. 17 ks knih od 

O. Sekory apod.), myslím, že škola by měla mít svůj knižní fond doporučené četby. Jinak na besedy se 

snažím připravovat dle jejich přání. MŠ byla zatím pouze 2x, zvu je průběžně, ale mají spousty jiných aktivit.

• V obci není škola ani školka. Úzce spolupracuji s místní organizací ČČK – knihovna funguje též jako 

„základna“ této organizace. V případě potřeby funguje spolupráce i s ostatními složkami v obci (hasiči, klub 

tenistů, sportovní klub…). Oporu mám i na obecním úřadě.



Snažíte se aktivně oslovovat potenciální uživatele knihovny? Pokud ano, jakým způsobem? 

            Získávání nových čtenářů se knihovníci malých knihoven většinou systematicky nevěnují. Zaměřují se 

spíše na osobní oslovení při různých akcích v obci.

            Vybrané odpovědi knihovníků: 

• Pokud se někdo přistěhuje nebo k nám jezdí na chatu, nabízím služby knihovny.

• Oslovuji nové obyvatele a žáky školy a jejich rodiče, informuji o činnosti na internetu a ve vývěskách.

• Ano, motivuji děti, děti přivedou další děti, děti rodiče a prarodiče. Pasování dětí na čtenáře knihovny.

• Články v místním tisku nemají bohužel zatím takový účinek, jak jsem očekával, více preferuji osobní přístup 

při rozvozu obecního zpravodaje a na akcích obce.

Na konci dotazníku byl věnován prostor pro připomínky knihovníků, který knihovníci tradičně nevyužili. Děkujeme 

za pozvání do několika knihoven a rádi bychom připomněli, že jsme o řadě z nich již v našem zpravodaji psali 

(např. Libošovice, Prosečné, Chvalkovice, Vysokov). Velmi nás potěšila informace ze Sobčic: Časopis U nás ráda 

čtu, vždy se dozvím něco nového, inspirativního. Děkujeme za ni. :-)

Kontakt na autorky: andrea.souckova@svkhk.cz, bozena.blazkova@svkhk.cz
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