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Americké jižanské knihovny

Vanda Vaníčková

Georgia, stát na jihovýchodě Spojených států amerických, zčásti omývaný Atlantikem, nepatří v Čechách mezi 

nejznámější americká území. Na druhou stranu, pokud cestujeme do USA, většinou právě v Atlantě, hlavním 

městě Georgie, kde je největší letiště světa, poprvé nasajeme atmosféru země hvězd a pruhů.

Název slavné písničky od Raye Charlese zní Georgia on my mind. V mé mysli byla Georgia celý měsíc, kdy jsem 

měla možnost v rámci studijní stáže navštěvovat hodiny angličtiny na Valdosta State University ve městě 

Valdosta. Mimo studijní povinnosti, výlety a poznávání americké kultury jsem se opět vydala i do knihoven.[1]

South Georgia Regional Library je hlavní knihovnickou pobočkou ve Valdostě. O životě knihovny vyprávěl ten 

nejpovolanější, ředitel Miguel Vicente. Už při e-mailové komunikaci projevil pan ředitel velký zájem o setkání. 

Zejména se těšil na zhodnocení přechodu knihoven od komunistického systému ke kapitalistickému. Ještě více 

mě ale překvapila jeho připravenost na rozhovor. Přivítal mě českým: „Jak se máš? Rád tě vidím,“ ihned pochválil 

přehlednost webových stránek SVK HK, podrobně jsme prošli všechny materiály, které jsem přinesla jako dárek, 

překládali název U nás, na české mapě ukazovali významná místa republiky. Došlo i na zmíněný komunismus, 

který pana Vicenta zajímal proto, že on sám je Kubánec a před 35 lety doslova utekl kvůli politické situaci ze 

země.

Knihovnický sektor je ve Spojených státech placen z daní v rámci každého county (odpovídá zhruba českému 

okresu). Všechny knihovnické služby jsou poskytovány zdarma. Poplatek je účtován pouze za prodlení při vracení 

knih a při ztrátě čtenářského průkazu. V USA je obecně jednou z klíčových funkcí knihoven práce pro komunitu. 

Obzvláště ve Valdostě, kdy ve městě není mnoho možností k setkávání, je prostor knihovny zásadní. Knihovna 

nabízí zdarma prostory k pořádání vlastních, nejčastěji vzdělávacích akcí. I díky velkému zájmu uživatelů se bude 

South Georgia Regional Library během dvou let stěhovat do moderní velké budovy.

Z pravidelných akcí pro dětské čtenáře pořádá knihovna například každý týden čtení pro nejmenší děti (toddler 

story time) a rodiny (family story time). Dále provozuje klub pro teenagery, navštívit lze i pravidelné kurzy 

španělštiny nebo počítačová školení. Za stěžejní vzdělávací kurzy, vzhledem k ekonomickému charakteru regionu, 

považuje ředitel kurzy práce s databázemi pro hledání zaměstnání.

Obecně se knihovna těší velkému zájmu návštěvníků, funguje sedm dní v týdnu. Ve všední dny se již před 

otevřením knihovny přede dveřmi tvoří hloučky uživatelů, kteří chtějí vracet či půjčovat knihy, hlavně ale využít 

bezplatné připojení na internet. Byť by se mohlo pod vlivem medializace zdát, že je počítač s internetem 

samozřejmostí, ve všech koutech USA tomu tak rozhodně není.

Pokud se chcete do knihovny „přímo podívat“ nebo se inspirovat, jak může vypadat propagace, na webových 

stránkách knihovny (odkaz ve statistickém okénku níže) najdete video, které zájemce provede knihovnou a 

představí služby a akce, kterých se je možno účastnit.

Další knihovna, která neunikla mé pozornosti, byla Oduum Library, univerzitní knihovna Valdosta State 

University. O chodu čtyřpatrové instituce mi ochotně povídala Catherine Bowers, koordinátorka spolupráce 

knihovny a univerzity. Stejně jako univerzitní knihovny v České republice slouží Oduum Library hlavně pro potřeby 

tamních studentů. Vzhledem k tomu, že jsou v knihovně uloženy americké státní dokumenty (knihy, statistiky, 

výroční zprávy aj.), je zdarma přístupná i zájemcům ze široké veřejnosti celého Lowndes County (okresu). Další 

dvě odlišnosti, jež mne na knihovně zaujaly, bych si s velkou radostí dovedla představit i u nás. Součástí 

výpůjčního fondu jsou didaktické pomůcky (magnetické tabule, výukové hry, modely, skládanky, puzzle,…), 



plyšové hračky a deskové hry. Součástí univerzity je i obdoba našich pedagogických fakult, nicméně uvedený 

materiál využívají i jiní studenti, například budoucí lékaři opakující si na test z anatomie. Druhá pozoruhodná 

skutečnost je spolupráce se studenty, a to jak na placených pozicích, tak i na místech pro stážisty nebo 

dobrovolníky, s možností získat kredity v rámci studia (kupříkladu za pomoc při práci v archivu). Na amerických 

univerzitách existuje mnoho placených pozic pro studenty přímo ve škole. Důvodem je patrně vysoká cena 

školného na univerzitách (i za studium na státních univerzitách je nutné platit), kterou se školy snaží touto cestou 

pomoci mladým překonat.

Závěrem článku bych ráda zdůraznila velké poděkování oběma „mým průvodcům“; na přeložený článek za mořem 

již čekají pan Miguel Vicente i paní Catherine Bowers.

Mr. Miguel Vicente and Mrs. Catherine Bowers, thank you very much for your time and your kindness. 

Statistické okénko:

Georgia (údaje převzaty z Wikipedie[2]): 

• rozloha: 154 077 km2

• počet obyvatel: 8 186 453

• hlavní město: Atlanta

• velká města: Savannah, Augusta, Columbus

• úřední jazyk: angličtina

• součástí Unie: od roku 1788

South Georgia Regional Library (údaje převzaty ze statistik knihovny: 2015 August Statistics): 

• počet návštěv: 21 901 fyzických, 6 952 elektronických

• počet programů / počet účastníků: pro děti 12/264; pro teenagery 5/26; pro dospělé 26/247 (Valdosta má 

cca 45 000 obyvatel, ale hustě obydlené spádové oblasti)

• počet přihlášení na počítače v knihovně: 6 559

• webové stránky: http://www.sgrl.org/

• video o knihovně: https://www.youtube.com/watch?v=2WRw0jyAv8M

Oduum Library, Valdosta State University

• webové stránky: https://www.valdosta.edu/academics/library/general/about/welcome.php

• databáze, které jsou studentům k dispozici: ERIC, WorldCat, National Academies Press, Open Library, 

Digital Book Index, Hathi Trust, Internet Archive.

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz 

[1] Pozn.: O návštěvě knihoven na americkém kontinentu pojednával článek “Na návštěvě v Texasu“ v 2. čísle 

zpravodaje U nás z roku 2015. V elektronické verzi je k dispozici na adrese: http://svkhk.cz/Pro-

knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150222.

[2] Georgie. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. c2015 [2016-01-10]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Georgie&oldid=12795953
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