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Seminář Knihovny a práce s lidmi s duševním onemocněním aneb 
Biblioterapie pro všední den

Božena Blažková

Odborný seminář zabývající se možnostmi knihovníků v oblasti práce s lidmi s duševním onemocněním 

zorganizovala letos v květnu Knihovna města Hradce Králové za přispění SKIP 08 a s metodickou pomocí Sekce 

služeb osobám se specifickými potřebami SKIP ČR[1]. Výše uvedenou problematikou se (zejména v souvislosti 

s biblioterapií) zabývá také Knihovna Kroměřížska, která začala obdobné semináře a cykly přednášek organizovat 

již před nějakou dobou.[2] Výběr hlavních přednášejících byl tedy jasný, byly jimi PaedDr. Mgr. Bc. Hana 

Pašteková Rupertová, psycholožka z Psychiatrické nemocnice Kroměříž, a Marcela Kořínková, vedoucí oddělení 

pro děti a mládež Knihovny Kroměřížska. Přítomní se jejich prostřednictvím nejprve dozvěděli základní informace 

o psychických onemocněních. Seznámili se s klasifikací duševních chorob a s možnostmi jejich léčení. Velmi 

podrobně bylo probráno téma komunikace s duševně nemocnými. Účastníkům semináře byla zdůrazněna 

důležitost efektivní komunikace – „Naslouchám a zrcadlím.“ Následovaly základní informace o biblioterapii, která 

je chápána jako podpůrná metoda psychoterapie. Další lektorkou, která se ze zdravotních důvodů zúčastnila 

semináře pouze virtuálně, byla Mgr. Helena Hubatková Selucká z Knihovny Jiřího Mahena v Brně, předsedkyně 

Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP ČR. Prostřednictvím videokamery a prezentace 

informovala přítomné o metodické příručce pro práci knihoven s uživateli s postižením nazvané Rovný přístup. 

Standard Handicap Friendly,[3] který v roce 2014 vydala Národní knihovna ČR, je zájemcům k dispozici 

v profesionálních knihovnách našeho kraje. Závěr semináře patřil Markétě Bednářové, autorce autobiografické 

knihy Ve stínech za zrcadlem aneb O životě s psychózou. Domnívám se, že většina přítomných si při předčítání 

z její knihy a jejím následném vystoupení uvědomila, jak křehká je hranice mezi duševním zdravím a nemocí. 

Vzhledem k tomu, že prezentace z akce jsou pro zájemce uvedeny na webu Knihovny města Hradce Králové (pro 

knihovníky -> služby  -> materiály k využití),[4] pokusím se v následujícím článku zobecnit osobní postřehy z výše 

uvedeného semináře.

Postřeh první: lektor dělá téma

Zaujetí všech přednášejících se musí zažít a je velice těžké ho popsat. Lektor, který téma vsadí do kontextu 

osobního života a popíše cestu, jak se k dané problematice dostal, získá posluchače a pobídne ho, aby se o 

uvedený námět také aktivně zajímal. Prezentace a materiály nás dokážou podrobně seznámit s problematikou, ale 

osobní (i virtuální) zážitek ze setkání s lektorem je nenahraditelný.

Postřeh druhý: svět není bezpečné místo

Celý seminář dostal v následujících dnech zcela nečekanou souvislost. Dne 25. 5. 2015 došlo v knihovně v Horní 

Bříze k vražednému útoku duševně nemocného člověka na jednu z našich kolegyň. Byli jsme nuceni si uvědomit, 

že knihovna je veřejný, a tudíž nebezpečný prostor, stejně jako pošta nebo banka. Cituji z prohlášení SKIP 

k uvedené tragické události: „Služby knihoven byly, jsou a budou určeny všem lidem bez rozdílu, knihovny ale 

musí zároveň zůstat bezpečným místem!“[5]

Postřeh třetí: rovný přístup

Knihovní zákon stanovuje povinnost veřejných knihoven zajistit přístup k informacím všem osobám bez rozdílu. Na 

přístupnost knihovnických služeb má tedy každý občan zákonné právo. V konkrétních případech však záleží 

hlavně na osobní angažovanosti každého jednotlivce. Jak moc je každý z nás ochoten a schopen vnímat, co vše 

může být pro druhého člověka bariérou? Jak často něco konkrétního, třeba malého, pro zbourání oné bariéry 

uděláme a jak často nad tím jen mávneme rukou?

Postřeh čtvrtý: biblioterapie všedního dne a pro všechny



Během semináře jsem si vzpomněla na sobotecké setkání se spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou a uvědomila 

jsem si, že kapitola P. T. Dámské obsluze v obvodní půjčovně knih a snů, 150 00 Praha–Košíře z knížky Domovní 

důvěrnosti není jen oslavou knihovnické práce, jak jsem ji vnímala dříve, ale i výstižnou informací o každodenní 

knihovnické biblioterapii. :-)

„…Lidský kontakt mezi knížkou a čtenářem je právě v oněch vlásečnicích drobných půjčoven nejcitlivější, chodí se 

tam jako do Obvodního ústavu duševního zdraví, kde uprostřed polic sedí za stolkem bytost, která svoji klientelu 

zná jako rodinný lékař, jehož zálibou je navíc praktická psychologie.

…My prostě překročíme práh, knihovnice se na nás podívá a hned ví, kolik uhodilo a co by nám podle stavu naší 

mysli měla naordinovat. Za zvlášť složitých okolností má její dobře namixovaná literární směs všechny vlastnosti 

léčivého čaje, do něhož přidal apatykář Herbu melissae, Flos chamomillae a pro uklidnění špetku kozlíku 

lékařského.

…Jenomže tím vliv naší místní knihovnice na duševní kondici zdejšího obyvatelstva nekončí. Ona dokázala 

proměnit svůj stánek ve společenské centrum, kde probíhá nejen jakási hromadná psychoterapie, ale i výměnná 

burza čtenářských poznatků, někdy dokonce i snů. Sem můžete přijít s jakkoliv malým a usmoleným osudem a 

máte jistotu, že v hovorech, které tu plynou, nejen pookřejete, ale najdete možná i nečekanou inspiraci.“[6]

Závěrem cítím silnou potřebu znovu poděkovat Knihovně města Hradce Králové za organizaci velice potřebného a 

úspěšného semináře, Knihovně Kroměřížska za čas, který problematice biblioterapie věnuje, Sekci služeb osobám 

se specifickými potřebami SKIP ČR za zpracování metodické příručky a všem lektorkám za jejich odborný, a 

přitom osobní přístup k možnostem práce s duševně nemocnými v knihovnách. Seminář poskytl knihovníkům 

teoretické zázemí pro vlastní každodenní práci. Při této příležitosti bych chtěla upozornit na blížící se Mezinárodní 

den duševního zdraví, který se koná 10. října. Ve větších místech jsou v tuto dobu organizovány i Týdny 

duševního zdraví. Je na knihovnách, zda se k akcím upozorňujícím na problematiku duševního zdraví připojí. 

Stačí i málo – vhodný výběr literatury, odkazy na webových stránkách, efektivní komunikace s jednotlivými čtenáři 

a další si doplňte podle vlastních možností. A nezapomínejte odhadnout míru pomoci a konkrétní situaci, aby 

knihovny i nadále zůstaly bezpečným místem v nebezpečném světě.

Další doporučené informační zdroje:

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví: http://www.cmhcd.cz/

Kontakt na autorku: bozena.blazkova@svkhk.cz 
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[4] Viz http://www.knihovnahk.cz/pro-knihovniky/sluzby/materialy-k-vyuziti/knihovny-a-prace-s-lidmi-s-dusevnim-

onemocnenim

[5] GIEBISCH, Roman. Prohlášení SKIP k tragické smrti knihovnice v Horní Bříze. Bulletin SKIP [online]. 2015, 24

(2) [cit. 2015-08-19]. ISSN 1213-5828. Dostupné z: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull15_201.htm#ti

[6] P. T. Dámské obsluze v obvodní půjčovně knih a snů, 150 00 Praha–Košíře. SMETANOVÁ, 

Jindřiška. Domovní důvěrnosti. Praha: Novinář, 1990, s. 143-154. ISBN 80-7077-156-9.

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


