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Washington, DC, knihy a trocha historie

Vanda Vaníčková

Proces, kdy se z malého nápadu stává tradice, je kouzelný. Obzvláště jedná-li se o návštěvy zahraničních 

knihoven. Čtěte dále, směřujeme do knihoven Washingtonu, DC, hlavního města Spojených států amerických, a 

nedalekého McLeanu.

Pokud nemáte rádi „primitivní asociace“ jako Amerika = hamburgery, obchody a mrakodrapy, je ideální cílovou 

destinací právě Washington, DC. Město americké historie, administrativy a politiky. Aktuálně i město Donalda 

Trumpa, 45. amerického prezidenta, který je ve svém úřadu přesně tak kontroverzní, jak sliboval ve volební 

kampani. Hlavním městem Spojených států amerických je Washington od roku 1800, kdy sem byla přesunuta 

vláda, jež do té doby sídlila mírně nejednotně v osmi různých městech Spojených států.

První knihovna, kterou jsem zde navštívila, je Library of Congress (Knihovna Kongresu), největší knihovna na 

světě. Hlavní budova (Thomas Jefferson Building), v níž dnes sídlí knihovna, byla vybudována roku 1897 zásluhou 

třetího amerického prezidenta Thomase Jeffersona. Dodnes se mezi 30 milióny knih najdou původní kusy 

z osobní sbírky Jeffersona, milovníka knih a vzdělávání. V Library of Congress je mimo jiné jeden ze tří 

dochovaných výtisků Gutenbergovy bible (1455) na světě.

V těsné blízkosti města a vlastně zároveň i státu Washington, DC, se nachází převážně na obchod zaměřené 

město McLean. Mým cílem se stala Dolley Madison Library, místní pobočka Fairfax County Public Library

(Fairfax je county = okres, v němž se město McLean nalézá). Knihovnou mě provedla ta nejpovolanější – Mary 

Prisbrey, manažerka pobočky. McLean leží ve Virginii. Zde je běžné pojmenovávat veřejné instituce po politicích. 

Tato pobočka na tradici navázala „lišácky“. Nese jméno – Dolley Madison – po manželce čtvrtého amerického 

prezidenta Jamese Madisona (prezident v letech 1809-1817). První dáma byla velice společenská, ve své době 

proslulá večírky v Bílém domě, jež se těšily vysoké úrovni. Na rozdíl od svého manžela se snažila i na ryze 

politické půdě mluvit s lidmi o jiných tématech – o rodině, životě atd.

Dolley Madison Library sídlí v nové budově (dostavěná v roce 2011), která je tzv. zelenou stavbou, je ekologicky 

šetrná k životnímu prostředí. Do knihovny má přístup kdokoli, půjčovat si knihy lze zdarma se čtenářským 

průkazem. I američtí knihovníci se potýkají s nám známými stereotypy jako „Knihovna je instituce minulosti.“ Počet 

návštěvníků pobočky ukazuje, že realita je trochu jiná. Není vždy ale posvícení. Mary Prisbrey potvrdila, že jsou 

akce, které lákají (předčítání dětí a rodičů, poradenství, přednášky na téma zdravého životního stylu, …), ale i ty, o 

které není zájem (například autorská čtení). Knihovna se proto maximálně snaží nabídku přizpůsobit poptávce 

čtenářů. Aktuálně knihovníci pomáhají občanům s vyplňováním daňových formulářů za rok 2016. Inspirace do 

našich knihoven? :-)

V knihovně funguje stálý prodej darovaných knih. Nutno poznamenat, že většina knížek nejen jako nová vypadá, 

ale datem vydání skutečně i je. Žádné otrhané „retro kousky“, které mnohdy u nás známe z výprodejů a 

knihovnických bazarů. Se mnou domů odcestovala kniha o americké historii a dvě kreslené pohádky od Walta 

Disneyho.

S Mary jsme při povídání narazily i na vzdělávání knihovníků. Knihovník je u nich ten, kdo vystuduje příslušný 

magisterský obor. V knihovně mohou pracovat samozřejmě i další (například studenti či dobrovolníci), ale nejsou 

nazýváni knihovníky.

Každá návštěva zahraniční knihovny je pro mě obohacením. Tentokrát to ale zafungovalo i naopak. Při čekání na 



otevření knihovny mě zaujala pamětní deska věnovaná časové kapsli. Když jsem se Mary ptala, co do kapsle 

uložili, nevěděla příliš, o co jde. A to ani když jsem se po třetím opakování snažila až o učebnicovou výslovnost 

spojení TIME CAPSULE. Nakonec jsme našly společnou řeč: jednalo se o projekt uskutečněný v době, kdy Mary 

ještě na této pobočce nepracovala (mimochodem, než se stala knihovnicí, byla letuškou). A tak má návštěva 

skončila smíchem a konstatováním: „Ještě že jste přišla, alespoň se taky něco dozvím o své knihovně.“

Washington, DC:[1]

• rozloha: 177 km2

• počet obyvatel: 681 170

• hlavní město

• úřední jazyk: angličtina

Virginie:[2]

• rozloha: 110 786 km2

• počet obyvatel: 8 411 808

• velká města: Virginia Beach, Norfolk; hlavní město: Richmond

• úřední jazyk: angličtina

Library of Congress:[3]

• počet knihovních jednotek: více než 158 miliónů ve 460 jazycích

• webové stránky: https://www.loc.gov/

Dolley Madison Library:

• webové stránky: http://www.fairfaxcounty.gov/library/branches/dm/

Kontakt na autorku: vandav@seznam.cz 
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