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Studijní cesta SDRUK po nizozemských knihovnách

Markéta Jedličková

Tento rok jsem se zúčastnila studijní cesty po nizozemských knihovnách, kterou pořádalo Sdružení knihoven ČR. Studijní cesta se 

uskutečnila 23.-27. dubna; v těchto dnech jsme navštívili celkem pět knihoven v pěti různých městech.

Amersfoort

První den po příjezdu do Nizozemska jsme zahájili prohlídkou knihovny Eemland ve městě Amersfoort. Amersfoort je s více než 150 

tisíci obyvateli druhým největším městem provincie Utrecht. Městská knihovna je umístěna v moderní budově, která byla otevřena 

před pěti lety a sídlí v ní i muzeum, archiv a galerie. Kromě oddělení pro dospělé má knihovna i oddělení pro děti. V hlavním sále, 

který je jinak využíván jako čítárna, se konají různé akce pro veřejnost, jako besedy nebo autorská čtení. Knihovna vlastní celkem 

120 tisíc svazků, pracuje zde 35 zaměstnanců a řada dobrovolníků. Součástí knihovny je kromě této hlavní budovy dalších sedm 

poboček v okolních městech a patří k ní i dvacet školních knihoven.

Utrecht

Druhý den jsme si prohlédli celkem tři knihovny ve třech různých městech. Nejdříve jsme se podívali do Univerzitní knihovny v 

Utrechtu. Město Utrecht má přes 300 tisíc obyvatel a zdejší univerzita patří mezi nejstarší a největší v Nizozemsku. Univerzitní 

knihovna sídlí v historické budově. Otevírací doba knihovny je uzpůsobena potřebám studentů – otevřeno je každý den do 22.30 

hodin, ve zkouškovém období dokonce až do jedné hodiny ranní. Pracuje zde 25 zaměstnanců, provoz knihovny v pozdních 

hodinách pomáhají zajistit studenti.

Rotterdam

Jako další v pořadí jsme navštívili Městskou knihovnu v Rotterdamu. Rotterdam je s více než 600 tisíci obyvateli druhým největším 

nizozemským městem. Městská knihovna sídlí v moderní sedmipatrové budově, přičemž v každém patře se nachází jiné oddělení 

(beletrie a časopisy, dílny, dětské oddělení, cizojazyčná a historická literatura, hudební oddělení, odborná literatura a v nejvyšším 

patře je tichá studovna). Ke knihovně patří i malé divadlo. Knihovna nabízí celou řadu akcí a kurzů pro veřejnost – například kurz 

práce s 3D tiskárnami nebo kurz holandštiny pro cizince. Zajímavostí je interaktivní výstava seznamující návštěvníky s hlavními 

myšlenkami významného holandského myslitele a představitele humanismu Erasma Rotterdamského. Knihovna má celkem 17 

poboček a 1 bibliobus.

Delft

Poté jsme vyrazili do města Delft a tamní knihovny Technické univerzity Delft (TU Delft). Univerzitní knihovna sídlí v architektonicky 

zajímavě řešené budově – stavba má kuželovitý tvar, knihy jsou v regálech po stranách budovy a uprostřed se v patrech nad sebou 

nacházejí studovny. Pouze malá část fondu je vystavena, většina knih je uložena ve skladu. Knihovna uchovává i sbírku starých tisků 

a sbírku předmětů, které se vztahují k historii univerzity. Knihovna má otevřeno každý den do půlnoci, ve zkouškovém období do 

dvou hodin do rána.

Den Helder

Poslední den naší cesty patřil prohlídce Městské knihovny v Den Helder. Den Helder je pobřežní město, ve kterém žije 55 tisíc 

obyvatel. Zdejší knihovna byla Mezinárodní federací knihovnických sdružení a institucí IFLA vyhlášena nejlepší veřejnou knihovnou 

roku 2018. Knihovna je umístěna ve staré školní budově, která byla v roce 2016 zrekonstruována. Veškeré knihy ve fondu jsou 

vystavené ve volném výběru. Kromě knihovníků zde pracuje i mnoho dobrovolníků, s jejichž pomocí jsou realizovány různé akce pro 

veřejnost – například čtení pro děti nebo kurz holandštiny pro cizince.

Studijní cesta po nizozemských knihovnách měla velmi zajímavý program. Prohlédli jsme si knihovny sídlící jak v historických, tak i v 

moderních budovách. Navštívili jsme celkem dvě univerzitní a tři městské knihovny. Co se týče univerzitních knihoven, zaujala mě 

především dlouhá otevírací doba až do pozdních hodin, v městských knihovnách potom široká nabídka vzdělávacích akcí a kurzů pro 

veřejnost.
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