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Knihovna v Dolní Kalné je tu pro čtenáře

Eva Fejtová

Obec Dolní Kalná leží nedaleko Vrchlabí, v krásné oblasti Podkrkonoší. Z jejích necelých sedmi stovek obyvatel 

s průměrným věkem 42 let je 63 čtenářů a z toho je třetina dětí do 15 let.

Z historie knihovny

Dolnokalenská obecní knihovna byla založena přibližně v letech 1890-1900. Její zdroje ani tehdejší sídlo nejsou blíže 

známy.

Po dostavění nové budovy základní školy v Dolní Kalné byla knihovna umístěna ve zdejších prostorách a knihy 

půjčovali učitelé všem zájemcům z řad občanů. Nejvýraznější osobností historie naší knihovny je zřejmě paní učitelka 

Plecháčová, která vedla knihovnu asi do roku 1950 a měla všechny knihy přečtené.

Po válce knihovnu řídil pan učitel Pavel Charouz, dále paní Jaroslava Bajerová a paní Dagmar Hetfleišová. V dobách 

normalizace měla knihovna dokonce ještě svou pobočku ve vedlejším Slemeně. Od roku 2008 jsem vedením knihovny 

pověřena já, Eva Fejtová. I když se všichni mí předchůdci knihovně věnovali jako knihovníci neprofesionální, dokázali 

knihovnu dovést až do dnešní doby fungující a prosperující. Budu ráda, když se mi na následujících řádcích podaří 

nabídnout vám pohled knihovníka-neprofíka na to, co v dnešní době považuji za důležité při fungování malé knihovny 

v malé obci.

Současnost knihovny

Obecní knihovna spolupracuje s místními spolky, Základní a mateřskou školou v Dolní Kalné a také s místním 

skautským oddílem. I nejmenším dětem nabízí řadu knížek, pravidelně pořádá akce či besedy pro školáky i předškoláky 

a jednou za rok s dětmi i dospělými oblíbenou „přespávací“ akci Noc s Andersenem.

Za širokou nabídku knih vděčíme partnerským veřejným knihovnám. Z Městské knihovny v Trutnově vozím pravidelně 

desítky knih z výměnného fondu výměnného fondu a získávám odtud také cenné metodické vedení. Městskou knihovnu 

ve Vrchlabí navštěvuji několikrát měsíčně při zajišťování žádaných knih formou MVS. Naše čtenářské poplatky jsou 

velmi mírné.

Obecní knihovna v Dolní Kalné prošla v roce 2017 rekonstrukcí. Dekoratérské studio Caparti ve Vrchlabí pomohlo 

s realizací nápadu a byly pořízeny nové závěsy a nová čalounění židlí a křesel. Byly opraveny stoly a změněno 

prostorové uspořádání. Knihovna je nyní vzdušnější, barevnější a je nám v ní lépe.

Beru to jako znamení, že se s poskytováním služeb v naší knihovně počítá do budoucna. Není dnes rozhodně 

pravidlem, že knihovna zůstává zachována v každé obci.

Jak se mi v knihovně pracuje

Vzhledem k tomu, že otevírací doba „mojí“ knihovny je jen jednu hodinu týdně (každé úterý 17.00 - 18.00), je to 

většinou hodina velmi rušná a obvykle má i více než 60 minut. J Statistika říká, že za tuto hodinku mi projde čtečkou 

v průměru 40 výpůjček. Kratší výpůjční doba tak napomáhá setkávání uživatelů; povídají si o čtených knihách a 

vyměňují si informace o tom, co se komu líbilo. Knihovna se tak stává unikátním místem pro sdílení zážitků nejen 

čtenářských. Pěkné knihy jdou z ruky do ruky a mám radost, když jsou čtenáři spokojení. V naší knihovně tedy většinou 

o ticho nezavadíte, s hrnkem čaje strávíme v knihovně příjemné chvilky a rozcházíme se domů s úsměvem. V těchto 

chvílích se mi nechce věřit, že tištěné knihy jsou vytlačovány z pozornosti čtenáře moderními médii. Že je papírová 

kniha stále v kurzu, dokazuje i narůstající počet čtenářů. Během deseti let, kdy knihovnu vedu, se počet čtenářů více 

než zdvojnásobil.

Splnit čtenářská přání je klíčové



Mám radost z toho, že často dokážu vyhovět čtenářům a splnit jejich čtenářská přání. Považuji to totiž za klíč 

k udržování pozornosti čtenářů – čtenář je klient a je třeba jeho přání splnit, a to pokud možno rychle. Jestliže se jako 

přidaná hodnota objeví ještě rozvíjení vkusu, zájem o grafickou stránku díla a nadšení z nabízené knihy, jsem zcela 

spokojená a vím, že se čtenář objeví v knihovně zase.

V první řadě hledáme samozřejmě vždy knihu v regálech naší knihovny. Pokud ji nenajdeme, v online katalogu 

vrchlabské knihovny ověříme dostupnost titulu, a pokud je kniha k mání, na místě provedeme její rezervaci pomocí 

MVS. Za několik dní je kniha dostupná k vypůjčení v naší knihovně. Pokud knihu nemají ani ve Vrchlabí, máme na 

výběr z několika možností: buď si ji vyžádáme v trutnovské knihovně z výměnného fondu výměnného fondu, nebo opět 

s pomocí meziknihovní výpůjční služby provedeme požadavek na doslání titulu z jiné knihovny, kde je dostupný, za 

mírný poplatek 50 Kč za jednu dosílku. Pokud se jedná o knihu starší, lze zapátrat v souborném webu antikvariátů,[1] 

kde se většinou žádaná kniha dá sehnat i zakoupit. A další možností je zakoupit knihu novou – naše knihovna většinu 

nových knih pořizuje v knihkupectví ve Vrchlabí za příznivé ceny.

Knihami jsem se obklopovala už jako dítě, ráda čtu i dnes a myslím si, že je to pro „neprofi“ knihovníka nesporná 

výhoda. Zdrojem tipů na zajímavé knihy je i moje maminka: sleduje knižní novinky, je uživatelem knihovny ve velkém 

městě, a tak velmi často radí s výběrem nejen mně při pořizování knih, ale i mým čtenářům při půjčování.

Přeji všem veřejným knihovnám mnoho úspěchů: ať se vaše výpůjční protokoly rozšiřují o nová jména a čtenářská 

konta, ať jsou tučná mnoha výpůjčkami, ať se vám knihy vracejí v pořádku a v termínu a ať vás knihovníky tato práce 

baví.

Kontakt na autorku: knihovna.dolnikalna@seznam.cz

Web knihovny: http://dolnikalna.cz/profil.asp?p1=1009 

[1] http://muj-antikvariat.cz/

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


