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Část 2. Akce a aktivity knihoven pro veřejnost 

Kateřina Hubertová 

„… sedám do auta a vyrážím.

Za půldruhé hodiny jsem tam (nikoho jsem nepřejel, sláva). Najdu kavárnu a objednám si dvojité kafe. V knihovně 

v maličké kanceláři ředitelky vypiju ještě jedno. Ředitelka cosi zařizuje ve vedlejší místnosti. Z jejího šepotu do 

telefonu pochopím, že na poslední chvíli shání publikum. Dlouhých patnáct minut osaměle hledím do temných 

útrob obrovské kopírky. Ředitelka si jde pro mě.

"Lidi přišli, je to dobré," říká - ale oba víme, že není.

V sále je přesně  deset lidí, z toho čtyři knihovnice a jeden rodinný příslušník (ve srovnatelně velkých městech 

mívám při dobré propagaci v průměru padesát šedesát posluchačů, někdy i přes stovku). Tak s chutí do toho. 

Přečtu povídku, padne několik dotazů a po půlhodině je konec. Podepíšu čtyři knihy, třikrát se vyfotím, obdržím 

květinu a odjíždím zpět do Prahy.“[1]

Toto je skutečný příběh. Odehrál se před pár lety v jedné městské knihovně v Královéhradeckém kraji. Kdyby byla 

ukázka z knihy delší, přečetli byste si i konkrétně, kde získal Michal Viewegh tuto zkušenost… Historka 

neuvěřitelně přesně zapadá do nové rubriky „U nás to nejde“, tentokrát se zaměřením na akce a aktivity knihoven. 

Proč na knihovnický trhák typu Viewegh téměř nikdo nedorazil? Nepátrejme, co tehdy odradilo účastníky právě 

zmíněné besedy, pokusme se problém zobecnit.

Stejně jako v minulém čísle jsme se otázali v knihovnách, kde to naopak jde, jak to dělají u nich. Děkujeme do 

knihoven v Dobřenicích, Libčanech, Stěžerách, Roudnici, Podbřezí a Batňovicích, kterým jsme položili 

následujících pět otázek: 

1. Už se vám někdy stalo, že přes veškerou snahu na akci nedorazil žádný návštěvník? Pokud ano, 

zjišťovali jste proč? 

• Nestalo. Takže ani zjišťování neúčasti nebylo nutné. Počet návštěvníků se odvíjí od velikosti a námětu akce. 

V knihovně se sejde obvykle max. deset lidí, v zasedací síni až okolo padesáti zájemců.

• Ne. Nikdy se mi nestalo, že by mi na akci nikdo nepřišel. Ale vždy se starám, aby se o chystané akci hodně 

vědělo. 

• Po zkušenostech prakticky všechny akce pořádáme ve spolupráci s někým dalším, např. zahrádkáři, ZŠ, MŠ 

a dalšími. A možná i proto se nám zatím ještě nestalo, že by na akci nepřišel nikdo.

• Na vesnici hodně záleží, kdy se ta která akce koná. Takové promítání starých fotografií či divadelní 

představení je úspěšné jen v zimním období. V létě jsou všichni na zahrádkách či polnostech. Na akci uvnitř je 

nenalákáte. A taky naopak – venkovní akci zase může ovlivnit špatné počasí. To se ale dopředu těžko 

odhaduje.

• Jednou se mi stalo, že jsem měla naplánované čtení pro děti. U nás jsem to zavedla tak, že nejprve přijdou 

menší děti a po hodince ty školou povinné. Nejprve došly děti s maminkami a bylo nás tolik, že jsem se dmula 

pýchou. Když měly přijít starší děti, k mému překvapení dorazila jen jedna holčička a já musela skousnout 

hořkou pilulku. Nakonec jsem jí četla a náramně jsme si to užily. Po akci jsem se ptala sama sebe, co se 

stalo. Přišla jsem na to, že jsem hodně spoléhala, že je to zavedená akce a moje propagace již nebyla taková, 

jak by měla být.



• Pokud se domluvím se školkou nebo školou, tak mám zaručeno, že dorazí. Poměrně jistou zárukou úspěchu 

jsou i cestopisné besedy. To mám odzkoušené, to lidi zajímá. Důležité ale také je, kdo jim přednáší. Nejlepší 

jsou „obyčejní lidé od vedle“, kteří mají stejné možnosti jako ti, kteří si je přišli poslechnout.

2. Co konkrétně děláte pro to, aby se o akci pořádané knihovnou ve vaší obci vědělo?

• Pozvánky jsou umísťovány nejen na webu a ve vitrínách. Důležitý je především osobní kontakt, kdy jsou 

informace o akcích podávány ústně při setkání, ať už v půjčovní době, či mimo ni.

• Vždy o akci informuji pomocí letáků, plakátů. Ty vyvěsím na nástěnkách a informačních tabulích. Dále akci 

zveřejním na webu, kabelovce, popř. rozhlasem.

• Nejlepší je spolupracovat s obecním úřadem. To jsou pak na akci připraveny letáčky, které se rozdají do 

schránek všem občanům, vyvěsí se po obci – na informační obecní nástěnku, vitrínu obecního úřadu, do 

obchodu, do knihovny. Informace o akci se také umístí na web knihovny i obce. No a pak den před akcí se 

ještě pozvání opakuje v místním rozhlase. 

• Vylepení plakátů v obci na informačních tabulích, na webu. Dodání informací do rozhlasu i do kabelovky. V 

chodbě místní základní školy má obecní knihovna stálou nástěnku, tudy procházejí nejen žáci do školy, ale i 

rodiče a děti do školky.

• Informuji občany pomocí obecního zpravodaje, internetových stránek obce a knihovny, vývěsky. Informace 

také rozesíláme občanům na e-mail.

• Akce jsou většinou plakátované, případně jsou uvedeny na webových stránkách. Dále jsou informace o nich 

šířeny místním rozhlasem nebo ústní domluvou.

• Většinou si akci i následnou propagaci dělám sama. Plakátek dávám na webové stránky, do dvou vývěsek, do 

obchodu, do ZŠ a MŠ, vždy podle toho, komu je akce určena. Těsně před akcí si i ověřuji mezi lidmi, zda o ní 

vědí, a nenápadně zjišťuji, jestli přijdou.

3. Našli jste si v obci nějakého partnera na spolupráci při organizování akcí (spolek, sdružení, partu 

nadšenců, MŠ, ZŠ…)?

• Partu nadšenců, příznivců knihovny, čtenářů a čtenářek, kteří milují knihy a knihovny. Je na ně 100% 

spolehnutí. Pomohou, kdykoliv je potřeba.

• Ne. Každý spolek si pořádá své akce. Výjimkou je Den obce, na kterém se podílejí všechny složky obce 

včetně knihovny.

• Jak jsme už uváděli v první otázce – akce vždy s nějakým partnerem. Výsledek je pak daleko jistější a 

s menšími nervy. 

• OÚ, MŠ, Svaz žen, Svaz seniorů.

• Naše nejlepší spolupráce je se základní školou a mateřskou školkou, se kterými probíhá nejvíce akcí (Noc s 

Andersenem, Čtení pro rekord, návštěvy knihovny spojené se čtením a vyprávěním…). A protože spolupráce 

je to opravdu úzká, jsou v akcích zapojeni všichni učitelé a všichni žáci. Pokud jde o akce pro dospělou 

populaci, není u nás o ně zájem. Většinou je přejímá Sokol nebo Skaut, kteří jsou schopni zajistit na těchto 

venkovních akcích i občerstvení. Návštěvnost je obvykle značná už proto, že v naší obci není v současné 

době restaurační zařízení. 

• Musím přiznat, že se mi nejvíce osvědčila spolupráce se Sdružením žen (asi i proto, že jsem jejich členkou a 

se všemi se znám) a se základní a mateřskou školou. U sdružení je ta veliká výhoda, že členkami jsou mladé 

maminky, které chtějí od malička dětem číst a vyprávět… To je potom „snadná“ práce.

4. Vaše obec má určitý počet obyvatel. Kolik návštěvníků na akci knihovny považujete za úspěch? 

(Napadlo vás někdy srovnání třeba s Hradcem Králové? Víte, kolik lidí v přepočtu by muselo dorazit 

na akci v HK, aby to bylo srovnatelné s obcí s 300 obyvateli, kam na akci přišlo 5 účastníků? Je to 

1 511 lidí!)

• Pořádá-li se akce, vždy je obava, zda návštěvníci přijdou. Za úspěch lze považovat jakýkoliv počet 

návštěvníků, protože to znamená, že alespoň někoho daná akce zaujala!

• Je jedno, kolik lidí dorazí. U nás na obci mají vždy pocit, že lidí bylo málo…



• Toto srovnání mne nikdy nenapadlo. Když si to ale přepočtu, tak vidím, že u nás byla vždy dvojnásobná 

účast!

• Já považuji za úspěch tak 20 návštěvníků. Porovnání s Hradcem Králové mě nikdy nenapadlo.

• Tento bod se mi špatně posuzuje, ale na akce spolu se zahrádkáři se sejde cca 30-35 lidí. To jsou většinou 

přednášky a obrázky z cest.

• Jsme malá obec s 540 obyvateli. Obec se skládá ze dvou vesnic a tří osad. Nelze paušalizovat, kolik 

návštěvníků akce lze považovat za úspěch, ale důležité je, o jakou akci se jedná. Pokud např. na čtení pro 

děti dojde celkem 25 účastníků, jsem spokojená. Při autorském čtení jsem považovala za úspěch účast 14 

posluchačů. Akce typu týdenní výstavy je úspěšná, pokud dorazí cca 50 lidí vč. dětí ze ZŠ.

5. Máte nějakou radu, vlastní zkušenost, drobný postřeh pro ty knihovny, kde by rádi rozjeli aktivitu 

knihoven, a nejde jim to? 

• Osobní kontakt! 

• Radu nemám. Jen snad – jděte do toho.

• Pozvat na první akci hlavně děti s maminkami a postupně rozšiřovat nabídku pro další věkové kategorie. Já 

vždy na veřejnou akci pozvu klub seniorů, nikdy mi neodmítnou a přijdou vždy v hojném počtu. :-)

• Ať to nevzdávají a zkoušejí znovu.

• Radu nemám, ale rozvíjení těchto aktivit může jít cestou úzké spolupráce všech složek, což v naší obci nějak 

chybí. U nás lidi nejdou dohromady. Možná je to způsobeno blízkostí Hradce Králové, kde si každý může 

vybrat podle svých potřeb nebo zálib. Podle mě by měl svou úlohu sehrát i obecní úřad, jenže u nás si každý 

hraje na svém "písečku".

• Z vlastní zkušenosti vím, že pokud chci, aby někdo přišel, musím být aktivní já. Nejen tím, že udělám 

pozvánku, ale především tím, že při potkávání lidí na vesnici se zmíním a pozvu je osobně. Vysvětlím, o jakou 

akci jde a komu je určena. Především starší lidé mají rádi, když se s nimi zastavím a popovídám a zároveň se 

něco dozvědí. U starších dětí se mi osvědčilo upozornění, že bude malé občerstvení nebo malé překvapení či 

dáreček. Sice vím, že to není moc výchovné, ale mám zkušenost, že to zabírá.

K uvedeným odpovědím připomínáme, že jsme oslovovali knihovny, kde se daří. Jsou aktivní, pořádají úspěšné 

pravidelné akce a chodí jim na ně lidi. Přesto je cítit, že ne vždy se i u těchto knihoven podaří vše podle plánu. A 

důvodů může být spousta, tak jako u všech ostatních. Každá knihovna je jiná, každá obec má svá specifika i lidé 

jsou různí. A tak akce, která někde zazáří, může být ve vedlejší obci propadák. Zkušenosti oslovených knihovníků 

mohou být užitečné. Základem je ale vyzkoušet možnosti, co se kde ujme. Hlavně se rozhýbat a začít.

Pokud bychom se pokusili poznatky z výše uvedených odpovědí nějakým způsobem shrnout a zobecnit, došli 

bychom pravděpodobně k následujícímu: 

• Nikde to nejde samo. Dílčí problémy a neúspěchy jsou i tam, kde se jinak daří.

• Důležitá je informovanost, propagace a osobní vazby.

• Neúspěch nesmí odradit.

• Velmi navštěvované jsou akce šité na míru místním podmínkám a předem cílené na danou skupinu obyvatel. 

Vděčnými účastníky jsou děti či maminky s dětmi.

• Velkou šanci na úspěch mají také akce konané ve spolupráci s dalšími subjekty. Jedním z nejdůležitějších 

partnerů pro knihovny jsou mateřské a základní školy.

• Témata, lektory a partnery hledejte kolem sebe, uvnitř obce.

Lektorem se může stát kdokoliv. Kdo se o něco trochu zajímá, má nějakého koníčka, vášeň, lásku…, vstřebává o 

tomto oboru nenásilně a pomalu spoustu zajímavých informací, nemusí mít univerzitní vzdělání, aby své poznatky 

a zážitky mohl předávat ostatním. Na tomto principu ostatně dříve fungoval celý vzdělávací systém. Pokud se 

k tomu nebojí ještě promluvit, je vyhráno. Může to být lektor krásné knihovnické akce. A věřím, že nějakého 

takového mají v každé obci. Filatelista, akvarista, chovatel psů, koček, koní… (doplňte dále sami), sběratelé 

čehokoliv (opět si doplňte), zahrádkáři, rybáři… Zkuste se jich optat, zda by pro skupinku dětí či kamarádů byli 



ochotni podělit se o své zkušenosti a zážitky.

Mnoho lidí jezdí na dovolené nejen po tuzemsku, ale zamíří i do zahraničí či exotických zemí. Navíc dnes všichni 

fotografují. A většina se chce pochlubit, kde byli, co viděli a zažili… Všichni mohou být lektory či besedujícími na 

vaší akci v knihovně.

Stále narůstající oblibě se v naší zemi tradičně těší nejrůznější ruční práce. Drobnosti i velké věci tvořené doma 

vlastními rukama. Papír, textil, dřevo, keramika… Vsadím se, že i ve vaší obci je spousta takových domácích 

umělců. Možná je přemluvíte přímo k tomu, aby pro knihovnu vedli výtvarnou dílnu. Těm nesmělejším pak můžete 

v knihovně alespoň uspořádat výstavu jejich výrobků. Nakonec, vystavovat může i několik tvůrců najednou, třeba i 

s drobným prodejem jejich výtvorů. Zažila jsem v knihovně i zahrádkářskou výstavu vypěstovaných plodin 

srovnatelnou s městskými farmářskými trhy. Když k tomu přidáte nabídku knih se související tematikou, máte 

nádhernou akci v knihovně. A dobrý pocit k tomu.

Nemusíte začínat složitě a organizovat hned cyklus informačního vzdělávání uživatelů[2] či literární soutěž. To už 

je vyšší úroveň. Nasaďte klidně volnější tempo…

Přeji všem těm, kdo se pustí do dobrodružného pořádání jakékoliv aktivity v knihovně, aby měli šťastnou ruku při 

výběru lektora i tématu, dobře zvážili veškeré možné varianty a vzali si ponaučení i z citátu, který příspěvek 

uzavírá. Ještě jednou tedy Michal Viewegh:

„… naplánovat autorské čtení na neděli večer, navíc v den hokejového utkání s Ruskem, je pochopitelně omyl: do 

Kabinetu múz, kde jsem měl loni 150členné publikum, se dostaví celkem osm lidí…“[3]

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz 
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