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Aby se knihám dobře bydlelo...

Andrea Součková

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, editorial druhého čísla tohoto roku jsem se rozhodla věnovat prostorám 

knihoven. Ačkoliv musím přiznat, že se nejednalo o první volbu a původně se měl článek zabývat jinou oblastí, 

zvítězila praktičnost a logika. Téma je aktuální a často se dokonce stává předmětem bouřlivých diskusí. Postavit 

novou knihovnu nebo ji alespoň částečně zrekonstruovat je snem mnohých knihovnic a knihovníků, bohužel někdy 

až nedostižným. 

Základní úloha knihoven spočívala od počátku jejich existence v shromažďování, zpracování, uchování a 

zpřístupnění dokumentů. V současné době rozsah služeb, které knihovny poskytují, významně vzrostl. Knihovny 

již nejsou chápány jen jako „půjčovny knih“, ale nabízejí mnohem víc. Tento vzrůst zcela jistě souvisí s vývojem 

v oblasti informačních a komunikačních technologií, který zásadním způsobem proniká do všech oblastí života 

společnosti a ovlivňuje informační potřeby lidí. Mnohem vyšší nároky jsou tak kladeny nejen na společnost, ale 

také na knihovny. Pokud nechtějí knihovny zůstat pozadu, musí být schopny na tyto změny reagovat, a to nejen 

z hlediska poskytovaných služeb, ale také dostatečných prostor pro jejich realizaci. Jinak může jakákoliv snaha 

knihovnic či knihovníků přijít vniveč.  

V České republice je problematice prostorových možností a vybavení knihoven v současnosti věnována velká 

pozornost. Na konci roku 2014 byl vydán překlad technické zprávy (normy) ISO k výstavbě a rekonstrukci 

knihoven. V připravované celostátní koncepci rozvoje knihoven na léta 2016-2020 je jedna z priorit věnována 

právě zlepšení prostorových podmínek knihoven. Některé z kroků již byly podniknuty. Na konci dubna tohoto roku 

byl zahájen průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven. Výsledky mohou sloužit jako 

podklad pro návrh na dotační programy podpory pro ministerstvo kultury, kraje i obce. Mohou být také podkladem 

pro přípravu metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, které je plánováno v Moravské zemské 

knihovně v Brně. Valná hromada SKIP, která proběhne ve dnech 14.-16. června 2016 v Hradci Králové, bude 

spojena s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven. (V příštím čísle zpravodaje vás budeme o akci 

informovat.)

Jedná se o faktor, který hraje z hlediska fungování knihoven bezesporu zcela zásadní roli. Pro současnou 

generaci, která je někdy označována také jako vizuální, je velmi důležité nejen to, jakou nabídku služeb knihovna 

poskytuje, ale také v jakých prostorách je umožňuje. Lidé, ať se jedná o mladší nebo starší ročníky, se přirozeně 

rádi pohybují v příjemném prostředí. V posledních desetiletích se sice podařilo vystavět a rekonstruovat řadu 

knihoven, většina však stále nemá na svůj provoz, natož na rozšíření služeb, dostatečné prostory. Obzvlášť proto 

mě vždy potěší, když mohu do zpravodaje zařadit články o nových či zrekonstruovaných knihovnách. Jednou 

takovou knihovnou je i Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně (článek za editorialem). V posledních letech sice město 

do budovy významně investovalo, ale rekonstrukce stále ještě není u konce. Přeji proto jičínské knihovně, aby 

oslavila 100. výročí Studentského domu v roce 2024 již v nové budově. A nám knihovnicím a knihovníkům přeji, 

aby takových článků o nových a krásných knihovnách v dalších letech ve zpravodaji stále jen a jen přibývalo. 
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