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Ohlédnutí za rubrikou U nás to nejde

Andrea Součková a Ester Horáková 

Při pravidelných jednáních redakční rady se zamýšlíme nad dalším směrováním zpravodaje U nás. Snažíme se, 

aby témata, která vám na našich stránkách předkládáme, pro vás byla nová, zajímavá, atraktivní, ale především 

aby byla přínosná a využitelná pro každodenní praxi v knihovnách. Při jednom takovémto setkání vznikl i nápad na 

vytvoření rubriky U nás to nejde. S články, které se věnovaly problémům malých knihoven, jste se mohli setkat od 

začátku roku 2015. V prvním čtvrtletí uplynulého roku jsme vás s novou rubrikou seznámili a na téma jsme se vás 

snažili prostřednictvím imaginárního rozhovoru a hororové vyprávěnky naladit. V každém dalším čísle zpravodaje 

jsme se pak zaměřili vždy na jeden problematický okruh - čtenáře, fondy a výpůjčky; akce a aktivity knihoven pro 

veřejnost a podmínky pro práci knihoven. Cílem rubriky nebyla kritika, ale snaha najít společná řešení. Nedali jsme 

si však vůbec jednoduchý úkol. Oslovili jsme proto metodičky, které mají ke knihovníkům malých knihoven 

nejblíže, a také samotné knihovníky, aby nám při tvorbě rubriky pomohli.

Rok s rubrikou U nás to nejde uplynul, a tak nastal čas zhodnotit, nakolik byla rubrika pro čtenáře, především pro 

pracovníky malých knihoven, hodnotná. Připravili jsme proto krátký dotazník, jehož cílem bylo zmapovat povědomí 

o nové rubrice a její přínos pro běžnou praxi. O pomoc při distribuci dotazníků jsme opět poprosili metodičky 

pověřených knihoven. Těm se nakonec podařilo nashromáždit odpovědi od celkem 34 knihoven 

z Královéhradeckého kraje. Průzkumu se zúčastnily knihovnice ze všech okresů (Náchod - 6, Hradec Králové - 5, 

Rychnov nad Kněžnou - 5, Trutnov - 5), nejvíc jich však odpovědělo na Jičínsku (13). Položili jsme tři otázky a 

některé z nejzajímavějších odpovědí vám nyní předkládáme.

Znáte rubriku nazvanou U nás to nejde, kterou od roku 2015 můžete najít ve zpravodaji U nás?

Velmi náš potěšilo, že rubriku téměř všechny knihovny znají a pročítají ji. Jedna z knihovnic dokonce odpověděla: 

„Podrobně jsem si přečetla všechny články a podtrhla, co dělám a co bych mohla dělat jinak.“ Pouze jeden 

respondent uvedl, že rubriku nezná, u zbývajících 33 byla odpověď kladná.

Víte, jaký je smysl rubriky U nás to nejde a komu je věnována?

Z průzkumu vyplývá, že jsou téměř všichni respondenti (33) se zaměřením rubriky seznámeni. (Pouze jedna 

odpověď zněla „nevím“.) Pokud bychom zobecnili odpovědi, mohli bychom říci, že je rubrika cílena na knihovny 

v menších obcích, ale jistě zde mohou najít nějaké rady a tipy i pracovníci větších, např. městských knihoven. 

V několika málo případech by rubriku k četbě knihovníci rádi doporučili i zastupitelům obcí. J

Vybrané odpovědi: 

• „Každý návod na činnost je významný. Díky.“ 

•  „Rubrika je věnována knihovníkům. Smyslem je se dozvědět, jak to funguje i v jiných knihovnách, jaké mají 

problémy a úspěchy.“

• „Věnována je knihovníkům a jejich aktivizaci, ukázat, že to jde, i když s velkými obtížemi. Ono to závisí na 

tom, co může knihovna nabídnout, a i na věkovém rozložení obyvatel obce. Ale nic není zadarmo. Závisí to na 

spolupráci s obcí a obecními složkami.“

• „Smyslem je ukázat malým knihovnám cestu, na příkladu jiných malých knihoven, jak zlepšit to, co je trápí. 

Nebo aspoň jim dát najevo, že v tom nejsou samy a že s podobnými problémy se potýkají i jiní.“

• „Je věnován především knihovníkům, kteří zjišťují, že nejsou se svými problémy sami, a v některých článcích 

mohou nalézt i inspiraci pro řešení své neutěšené situace. Neváhala bych tyto články doporučit i zastupitelům 



obcí, kteří si mnohdy neváží toho, že mají ve své obci lidi ochotné dělat něco pro druhé, že je vlastně v  zájmu 

obce podporovat činnost knihovny, stmelovat obyvatele obce pořádáním akcí v knihovně, tím upozorňovat na 

její existenci a jít příkladem obyvatelům obce v účasti na daných akcích.“

Považujete články v rubrice U nás to nejde za inspirativní? Našli jste zde možné odpovědi na problémy, se 

kterými se v knihovně potýkáte (ať už se týkaly fondů, čtenářů, výpůjček, akcí a aktivit knihoven pro 

veřejnost či podmínek pro práci knihovny)?

Opět velmi potěšující zpráva pro všechny, kteří se na přípravě průzkumu podíleli. Rubriku považuje většina 

respondentů (33) za inspirativní. (Jeden z respondentů na otázku nemohl relevantně odpovědět, neboť rubriku 

nezná.) Oceňují především rady i tipy jiných knihoven, kterými se mohou nechat inspirovat. Často však uvádějí, že 

samo praktické zavádění novinek do chodu knihovny není tak jednoduché. Na činnost knihovny má vliv řada 

faktorů, některé lze těžko ovlivnit, někdy je to téměř nemožné.

Vybrané odpovědi: 

• „Články jsou inspirativní. Nacházíme i řešení v naší knihovně.“ 

• „Asi to inspirativní je, ale zatím jsem nic nevyužila.“

• „Určitě. Ráda se nechám inspirovat nápady z jiných knihoven, je to pro mě přínosné, dozvědět se, jak co 

zlepšit, jakou novou akci, besedu uspořádat a hlavně se nenechat při prvním nezdaru odradit a vydržet. 

Zpravodaj U nás si vždy ráda přečtu.“

• „Některé nápady se mi líbí, ale mohu je uskutečnit zčásti.“

• „Ano, určitě ano. Navíc ve srovnání s hororovou knihovnou paní Lelkové mi každý případný problém připadá 

jako nicotný.“

• „Inspirativní je to skoro všude, ale ne všude je možno některé aktivity realizovat z důvodu malých prostor a i 

menšího zájmu čtenářů.“ 

•  „Moc mě články inspirovaly. Hlavně aktivní a cílevědomá práce se čtenáři mě zaujala. Osobní kontakty jsou 

na vesnici prioritní, aby se knihovně dařilo, nebo spolupráce se seniory, obecním úřadem, místními spolky. 

Oslovil mě článek, jak dělat akce v knihovně. Že je dobré se ptát metodičky, nechat si poradit od ostatních 

nadšených knihovnic, sledovat občas jejich webové stránky spolu s kontakty na knihovny, kde to jde. Díky za 

novou rubriku!“

• „…Je dobré vědět, že pokud máme nějaký pro nás palčivý problém, můžeme zvednout telefon nebo napsat 

e-mail a oslovit metodické oddělení městské knihovny nebo požádat o pomoc kolegy knihovníky.“

Všem knihovnicím a knihovníkům, kteří věnovali svůj čas vyplnění tohoto dotazníku, velmi děkujeme za odpovědi. 

Poděkování taktéž patří metodičkám pověřených knihoven, které se postaraly o jeho distribuci.

Rok 2015 máme za sebou a tím i rubriku U nás to nejde. Konec rubriky však neznamená konec rad a tipů do 

vašich knihoven. Prostřednictvím zpravodaje se vám budeme i nadále snažit přinášet inspiraci, potěšení i 

povzbuzení do dalších „knihovnických let“.
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