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Pittsburgh – od ocele ke knihovně

Vanda Vaníčková

Nejčastější česká asociace s městem Pittsburgh je Jaromír Jágr. Jeho éru v týmu Tučňáků (klub Pittsburgh 

Penguins, hrající nejvyšší hokejovou soutěž NHL) zaznamenali nějakým způsobem všichni. Znalci dějepisu si 

spojí Pittsburgh s podpisem dohody, jež ukotvila podmínky vzniku Československa. Ve městě oceli a skla ji 31. 

května 1918 podepsal mj. Tomáš Garrigue Masaryk.

Průmyslovému rázu města dnes sekundují mrakodrapy obchodních společností a bank. Mimo centrum se 

v klidnější části nachází Carnegie Library of Pittsburgh, další z amerických knihoven, jež jsem navštívila a za 

laskavé spolupráce Jennifer Pickle (manažerka pobočky) a Richarda Kaplana (vedoucí referenčního oddělení)

poznala.

Knihovně, která sídlí v původní budově 226 let, dal jméno skotský ocelový magnát Andrew Carnegie, lépe řečeno 

jeho čin – zafinancoval téměř celou stavbu knihovny. Záměrně chtěl, aby si zbylé peníze zajistili lidé z místní 

komunity sami. Tvrdil, že pokud knihovnu chtějí, peníze seženou.

Dnes má Carnegie Library of Pittsburgh hlavní budovu a 19 poboček v různých částech města. Její služby jsou 

rozsáhlé, mnohé pro nás tradiční (půjčování beletrie i odborných knih, dětské oddělení, sekce pro teenagery, 

archiv, besedy s autory a další knihovnické akce). Z u nás ne zcela běžných knihovnických služeb mě nejvíce 

zaujalo kariérní poradenství a konverzační hodiny angličtiny pro cizince. V prvním případě knihovníci pomáhají 

zájemcům s vyhledáváním nabídek práce, tvorbou životopisů a motivačních dopisů, s přihláškami na výběrová 

řízení aj. Konverzace je zase určena cizincům, pro něž není angličtina prvním jazykem. Sama jsem jednu takovou 

hodinu navštívila a od Íránců, Srbky a Japonky se mimo jiné dozvěděla, jakým způsobem se u nich učí angličtina 

či zda znají sníh a bílé Vánoce. Obě popsané služby jsou velmi potřebné, prosociálně zaměřené, a hlavně 

utvrzující myšlenku, že knihovna je místem pro lidi, kteří nejen v jejích knihách najdou odpovědi na své otázky.

Další netypické služby knihovny jsou spíše zajímavými perličkami – půjčování filmových DVD (v USA velice 

oblíbené a využívané), možnost práce s 3D tiskárnou, návštěvy kavárny a cukrárny či využití speciální databáze 

historických fotek pittsburských míst. Lidé často zavítají do knihovny, aby se podívali, jak vypadalo třeba jejich 

sousedství před první světovou válkou nebo zda na dobových obrázcích nenajdou své předky.

Služby knihovny jsou v souladu se vzdělávací politikou a sociální odpovědností USA poskytovány zdarma. 

Účtovány jsou pouze poplatky za pozdní vrácení knih a jiných nosičů či speciální reprografické úkony. Americké 

knihovny financují okresy (county) a stát, v němž se nacházejí. Specialitou Carnegie Library of Pittsburgh je ještě 

finanční podpora ze strany místních obyvatel. V referendu si občané města více než 90 % hlasů zvolili, že budou 

ze svých daní odvádět část přímo knihovně na zajištění provozu a služeb. Referendum se rozhodla uspořádat 

sama knihovna. Jak řekla Jennifer, knihovna sebrala odvahu, zkusila se spolehnout na lidi, a ono to vyšlo.  

Při cestování kdekoli po světě je příjemné, když místní reagují na název Česká republika jinak než pouhým 

zdvořilostním přitakáním, které prozradí jejich neznalost. Po různých zkušenostech jsem ráda i za 

Československo, které v paměti mnohých cizinců stále žije. Richard se mi při prohlídce knihovny svěřil, že naši 

zemi navštívil a Praha na něj udělala velký dojem. Považuje ji za historické, ale velmi moderní město, vzpomínal 

na Václava Havla. Vtipným srovnáním odlišil Prahu od Budapešti, kde jsou prý v tramvaji místo jednoho stroje na 

jízdenky potřeba tři lidé – jakýsi uvaděč do tramvaje, označovač jízdenek a kontrolor. Zajímavý tip – navštívit 

maďarskou metropoli a knihovny?!



Mrs. Jennifer Pickle and Mr. Richard Kaplan, thank you very much for your time and your kindness. 

Statistické okénko:

Pensylvánie:[1] 

• rozloha: 119 283 km2

• počet obyvatel: 12 802 503

• velká města: Pittsburgh, Philadelphia, Allentown; hlavní město: Harrisburg

• úřední jazyk: angličtina

• součástí unie: od roku 1787

Carnegie Library of Pittsburgh:[2] 

• počet návštěv: 2,866 milionů fyzických návštěv, 3,79 milionů elektronických návštěv

• počet knihovních jednotek: 4 906 053

• počet výpůjček: 3 914 453 a dalších 391 514 výpůjček elektronických zdrojů

• počet dobrovolníků: 1 428, kteří celkem odpracovali 36 717 hodin

• počet použití počítačů: 538 073

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

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz 
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