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Na návštěvě v Texasu

Vanda Vaníčková

Texas, druhý největší stát Spojených států amerických, který máme spojený především s kovboji, ropou a 

seriálem Dallas. Texas ale nabízí mnohem víc.

Začátkem roku 2015 jsem měla jedinečnou možnost odjet na měsíc do Austinu, hlavního města státu Texas. 

Během svého relativně dlouhého poznávacího a studijního pobytu jsem se sžívala s prostředím a snažila se 

pochopit spojení americký sen. Zážitek každodenní reality je cennější než definice v knihách. Číst si o 

rozevírajících se ekonomických nůžkách není nikdy takové jako jezdit s žebráky a bezdomovci autobusem. Velké 

zkušenosti k nezaplacení.

Jedním z cílů mé cesty byly tamní knihovny.  Nejvýznamnější zastávku představovala „hlavní knihovna“, Austin 

Public Library. Mou průvodkyní byla paní Sharon Herfurth, pracovnice PR oddělení (Office of Programms & 

Partnerships). Již v e-mailové komunikaci knihovnici nadchlo, že jsem až z daleké České republiky a že mám 

zájem napsat o Austin Public Library do našeho zpravodaje. (Pozn. Statistické okénko s údaji o knihovně 

naleznete níže.) Paní Herfurth se mnou prošla ochotně celou knihovnu, představila mě kolegům, včetně ředitelky 

Brendy Branch. Českou návštěvou byli všichni potěšeni, neboť právě Češi patří k početným skupinám imigrantů 

z počátku 20. století. Není proto až zase taková náhoda, že v malém městečku Shiner založili roku 1909 čeští 

a němečtí imigranti pivovar, který dodnes vaří stejnojmenné a mezi místními oblíbené pivo. Z vlastní zkušenosti 

musím potvrdit, že chutná opravdu skoro stejně jako naše.

Se Sharon jsme si povídaly o obecné rovině knihovnictví v Texasu. Stát rozlišuje čtyři druhy knihoven – veřejné, 

univerzitní, školní a speciální (specializované knihovny ve firmách). Zástupci knihoven se spolu setkávají, což je 

prý vždy velmi přínosné, nesnaží se ale konkurenčně lákat čtenáře. Obsah fondu jednotlivých knihoven je takový, 

že většinou pokryje potřeby uživatelů, pro něž je knihovna primárně určená. Knihovníci se v Texasu dobrovolně 

sdružují do organizace Texas Library Association (www.txla.org), jež zastřešuje metodicky, ale i legislativně vše 

potřebné pro knihovny, včetně hlavní texaské vize pro knihovnictví. Organizace má zhruba 7 000 členů.

Všechny služby knihoven jsou pro uživatele zdarma. Austin Public Library nabízí mimo klasické půjčování knížek 

například vzdělávací kurzy (počítače, jazyky, moderní technologie – Instagram, iPhoto,…), půjčování 

elektronických knih či doručování knížek až domů. Poplatky se vybírají pouze při pozdním vrácení, a to denně 

$0,05 u dětských knih a $0,25 u knih pro dospělé. Nabídka vzdělávacích kurzů je opravdu rozmanitá, knihovna se 

přizpůsobuje i demografickému složení obyvatel, jež značně ovlivňuje poloha Texasu. Stát je přímým sousedem 

Mexika, proto je zde velké množství španělsky mluvících imigrantů. Mnozí imigranti tak mají možnost 

zdokonalovat se nejen v angličtině, ale třeba se připravovat i na testy pro získání amerického občanství. Sama 

jsem v jedné z poboček knihovny (Little Walnut Creek Branch) hodinu Citizenship classes pro představu navštívila. 

Bylo velmi zajímavé sledovat, jak se Peruánec, Ind a Mexičané snaží osvojit si znalosti, aby mohli legálně snít svůj 

americký sen.

Závěrem článku bych ráda poděkovala Sharon Herfurth za vstřícnost při našem povídání.  

Dear Sharon, thank you very much, it was a great and kind experience to meet you. 

Statistické okénko:

Texas (údaje převzaty z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Texas) 



• rozloha: 695 622 km2

• počet obyvatel: 25 145 561; 37,6 % populace Hispánci

• velká města: Dallas, Houston, San Antonio; hlavní město: Austin

• úřední jazyk: angličtina, španělština

• součástí unie: od roku 1845

Austin Public Library (údaje převzaty z letáku knihovny: 2014 Fact Sheet) 

• otevřena: 16. 2. 1926; očekávané otevření nové hlavní budovy: 11/2016

• skládá se z 20 poboček + hlavní knihovna, historické centrum a obchod s vyřazenými a darovanými knížkami 

(angl. termín Recycled Reads Bookstore)

• počet knihovních jednotek: 1 480 479

• registrovaní čtenáři: 497 527

• počet návštěv: 3 341 806 (r. 2013); počet návštěv webu knihovny: 35 984 062 (za r. 2012/2013)

• počet hodin dobrovolnické práce: 17 114 (za r. 2012/2013)

Poznámka pod čarou: Během svého výletu jsem v Austinu navštívila ještě jednu unikátní „knihovnu“, a to LBJ 

Presidential Library (www.lbjlibrary.org, prezidentská knihovna Lyndon Baines Johnsona, 36. prezidenta 

Spojených států amerických). Prezidentské knihovny, kterých je celkem 13 (z toho najdeme ještě další dvě 

v Texasu – otec a syn Bushovi), jsou součástí národního archivu (dokumenty, nahrávky) a veřejnosti slouží jako 

muzea přibližující dobový kontext, osobnost a politiku prezidenta. Expozice nezapomínají ani na rodinu a první 

dámu.

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz

Web knihovny: http://library.austintexas.gov/
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