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Elektronické komnaty Místní knihovny Větrný Jeníkov

Odpovědi na otázky Evy Semrádové zaslala Eva Šamánková

Za knihovnou roku 2019 se vydáme do městyse Větrný Jeníkov, tedy na Vysočinu, do okresu Jihlava. V obci žije asi 630 obyvatel, 

mají zde školu i řadu spolků a zdejší místní knihovna je skoro „zámecká“. Sídlí v památkově chráněné novobarokní budově a 

v interiéru se příjemně spojuje vzdušný zrekonstruovaný prostor s odkazy na bývalé zámecké komnaty. Život vnáší do těchto míst 

paní knihovnice Eva Šamánková a samozřejmě obyvatelé obce, kteří do knihovny rádi chodí. A živou atmosféru mají i „elektronické 

komnaty“ této knihovny.

Paní Šamánková, gratuluji vaší knihovně i vám k získání státní ceny v soutěži Knihovna roku a hned se nabízí otázka: Jak se 

takový úspěch u vás v knihovně slaví? 

Moc děkuji za vaši gratulaci. Výhra v soutěži Knihovna roku pro nás byla obrovským a nádherným překvapením. A snad ještě více 

hřejivým potvrzením toho, že všechna ta práce a vkládaná energie má smysl.

Ocenění jsme s našimi čtenáři oslavili v komorním duchu ‒ přátelským knihovnickým posezením u malého občerstvení.

Jinak ovšem nejvíce slavíme prací. Neusnout na vavřínech, ale naopak dál pečovat o naše knihovnické „dítko“ a starat se o jeho 

další vývoj. Ze získaného finančního daru od Ministerstva kultury jsme nakoupili velkou řadu knižních novinek, audioknih a také 

několik nových regálů, které pomohou naši knihovnu vylepšit. 

Na webu píšete, že knihovnu navštěvuje více než 30 % obyvatel obce, což je o hodně více než u jiných knihoven. Jak se vám 

podařilo získat tolik čtenářů? A zvýšil se ještě zájem veřejnosti v souvislosti se zájmem médií o oceněnou knihovnu? 

Největší zásluhu na tom mají určitě tři okolnosti. Tou první je, že náš jeníkovský zámek bývá pravidelně centrem při obecních akcích, 

a tak i pro veřejnost celý otevřený. Ať už při tradiční pouti, nebo třeba mikulášském odpoledni. Proto i ti, kteří jinak do knihovny běžně 

nezavítají, se v ní přece jen ocitají a zjišťují, že už dávno není tím nevábným, vlhkým místem se starými plesnivějícími knihami, jak 

tomu bylo ještě v roce 2010.

Druhou výraznou okolností jsou děti. Spolupracujeme již čtvrtým rokem s místní základní školou, kdy nejen děti z mateřské školy 

k nám chodí příležitostně poslouchat čtené pohádky a příběhy, ale kdy především žáci prvního stupně základní školy navštěvují po 

třídách pravidelně každý měsíc knihovnu, kde pro ně pořádám „čtenářské dílny“. Jak takový program konkrétně probíhá, včetně 

ukázek prací, najdou zájemci na naší webové stránce. Pro děti se tak už od útlého věku, kdy jsou vlastně ještě „nečtenáři“, stává 

naše knihovna přirozeným prostředím, které znají a cítí se v něm dobře. A velmi často ho pak chtějí a chodí ukazovat svým rodičům. 

Vodí je do naší knihovny a z mnoha rodičů se stali naši pravidelní návštěvníci.

A třetí neméně důležitou stránkou je určitě náš rychle se rozrůstající knižní fond, bohatý na aktuální novinky napříč žánry, širokou 

nabídku stolních deskových her, Kouzelného čtení od Albi a audioknih.

Soutěžní komise sleduje několik desítek kritérií; jak intenzivně se komisaři zajímali o webovou stránku knihovny?

Určitě se zajímali ve velké míře. Bylo patrné, že komise přijela „připravená“ a byla seznámená se všemi důležitými údaji o naší 

knihovně, které nejdou vyčíst z pouhé statistiky. Během návštěvy nám komise nechávala volný prostor k námi připravenému scénáři 

prezentace. Zároveň ale kladla dotazy a zajímala se o bližší podrobnosti k jednotlivým informacím uvedeným na webové stránce. 

Ostatně jeden z prvních dotazů zněl, kdo naše stránky spravuje, protože se jim údajně velmi líbí. Jako správce webové stránky mě to 

obrovsky potěšilo. J

Vaše knihovna nabízí řadu služeb, informací i zajímavostí elektronickou formou. Kromě webové stránky s elektronickým 

katalogem Tritius publikujete na facebooku, vedete literární blog. Moc mě to překvapilo, protože jsem se setkala s názorem, 

že v tak malé knihovně není o čem psát. Co byste takto bezradným knihovníkům poradila?  

V prvé řadě si myslím, že knihovník by v ideálním případě měl být i nadšeným čtenářem. A poté neméně nadšeným „rádcem“. Vlastní 

povědomí o obsahu i kvalitě knihy je pak asi nejlepší pomůckou pro chvíle, kdy návštěvník přijde a výběr toho, co si půjčí a odnese 

domů, nechává čistě na vás. V malých vesnických knihovnách, kde obvykle každý zná každého, jsou podobné situace asi o něco 

častější než ve velkých knihovnách. Za těch několik let se mi tak vkus většiny čtenářů vryl do mysli. Když objednávám knihy, vždy u 

každé z nich vidím ty tváře, které si ji určitě půjčí, které zaujme, kterým ji vyberu.

S psaním knižních recenzí jsem začala asi před 9 lety, kdy jsem byla na rodičovské dovolené a kdy jsem vůbec nepomyslela, že bych 



někdy dělala knihovnici. Recenze byly nejprve publikovány na webu nakladatelství, později jsem založila literární blog. Odkaz na něj 

jsem pak vložila i na webové stránky naší knihovny. Jsem ráda, že to některým návštěvníkům, a je jich stále více, pomáhá při výběru. 

Když přijdou a chtějí si vypůjčit právě tu knihu, na kterou si přečetli recenzi.

Ideální je hledat a nacházet co nejvíce cest, jak informovat čtenáře o nejrůznějších akcích, změnách či zajímavostech. Výborně 

k tomu slouží plakáty, facebook, web, používáme i mobilní rozhlas. Důležité je rovněž přinést lidem poté stejnými komunikačními 

prostředky i report o jednotlivých akcích.

Podle jakého klíče třídíte, co na web a co na facebook?  

Zjednodušeně řečeno – na webovou stránku umisťuji informace s delší dobou platnosti. Protože je správa facebookové stránky o 

poznání snadnější a rychlejší, objevují se na ní informace obvykle o něco dříve než na webu. Zároveň facebook nabízí možnosti 

okamžitého sdílení nejrůznějších zajímavých článků a informací, na které se vám podaří narazit.

Naproti tomu je ale webová stránka osobnější. Jsme to „my“, je to čistě o nás.

Měla jste možnost ovlivnit design webu knihovny? Jste spokojená s redakčním systémem VISMO?

V určité míře ovlivňovat mohu. Ovšem základní formát uspořádání a rozložení, tedy to, že nabídka témat je v horní části úvodní 

stránky, kontakty nalevo, panel pro novinky napravo atd., změnit nijak nemohu, to je pevně dáno. Naopak všechno ostatní ‒ výběr 

fotek, tematické řazení, názvy oddílů, texty, a zkrátka celý obsah jsem tvořila a tvořím já.

Přiznám se, že s redakčním systémem občas bojuji. Uživatelsky není právě nenáročný, takže někdy docílit představy vizuální podoby 

příspěvku, jak ho mám v hlavě, trvá o něco déle.

Na závěr se ještě vraťme k obsahu webové stránky. Web jste obohatila o téma významné osobnosti, historie obce, dobové 

fotografie. Je vám blízká myšlenka, že by každá knihovna měla být zdrojem informací o lokální historii, zpřístupňovat k tomu 

dokumenty z digitálních knihoven a také učit návštěvníky znát svůj rodný kraj?

Tato myšlenka je mi velmi blízká. Aby všichni, kdo o to stojí, měli otevřené dveře k poznání minulosti. Abychom si lépe uvědomovali, 

že není pouze „my, teď a tady“, ale že každé místo má svoji historii a osobnosti, které ho utvářely. A k tomu je právě knihovna ideální 

místo. Ať už ta malá, nebo velká.

Zapomínat je bohužel až příliš snadné. Osobně jsem se o tom přesvědčila právě u našich jeníkovských rodáků, jejichž životní příběhy 

jsem zmapovala v knize Jeníkovští rodáci. Velmi zajímavé osudy tří mužů – básník a legionáři obou světových válek, kteří ke svému 

rodišti měli velmi blízký vztah, a na něž jejich rodiště přitom za několik desítek let úplně zapomnělo. Jsem proto velmi ráda, že jsem 

tak alespoň trochu pomohla do Jeníkova tyto muže a jejich odkaz zase navrátit.

A právě webová stránka je výborným a neocenitelným pomocníkem v tom, jak podnítit lidský zájem.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně spokojených čtenářů.

web knihovny: http:// knihovna.vetrnyjenikov.eu

Facebook: https://www.facebook.com/knihovnajenikov

Literární blog: https://samankova.blog.idnes.cz
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