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Knihovny se přemísťují na sítě

Eva Semrádová

Uzavřené všechny kulturní i vzdělávací instituce, to je situace, kterou nikdo nepamatuje. Cesta za kulturním zážitkem a vzděláním se 

zásadně mění a životní styl se bude těžko vracet do původních kolejí. Nejsnadnějším krokem je přesun do virtuálního prostoru

a zprostředkování kulturního zážitku na dálku. Pohodlně se usadíme v křesle, vstupenku vyměníme za kvalitní internetové připojení… 

Když nemůžeme jít na koncert, přijde koncert za námi, virtuální muzeum či galerie nabízí vstup do výstavních prostorů pomocí videa

a webové prezentace. Online prostor se stal alternativou pro vzdělávání, předávání zkušeností

i setkávání. Zdá se, že pro zájemce o čtení a návštěvníky knihoven je to dokonce snadnější než u jiných institucí, jedním klikem lze 

otevřít e-knihu nebo video, zdarma získat digitální podobu starších titulů. Plynulé propojování digitálního a reálného světa, které jsme 

si zvykli označovat jako „průmysl 4.0“, vstoupilo na jaře letošního roku do dění ve všech knihovnách.

Nuceně uzavřené knihovny přecházejí na online aktivity prostřednictvím svých webů

a stránek na sociálních sítích, improvizují, ale také objevují nové způsoby práce. Rubrika

o webech v tomto čísle zpravodaje se proto zaměřuje na aktuální dění na webech v březnu

a dubnu 2020. Knihovny se učí překonávat bariéry a kreativně využívat digitální spojení se čtenáři. Své zkušenosti elektronicky 

publikují pro inspiraci ostatním; příkladem směřujícím do dětských oddělení může být speciální číslo odborného periodika Impulsy 

vydávaného Knihovnou Jiřího Mahena v Brně.[1]

Městská knihovna Dobříš ze Středočeského kraje je příkladem knihovny, která během měsíce převedla několik svých reálných 

aktivit do digitální podoby a zpřístupňuje je návštěvníkům pomocí sady elektronických médií – web, facebook, instagram. Tato 

městská knihovna má i početnou skupinu přátel knihovny, kterým nabízí výhodné služby a speciální akce. Městská knihovna 

v Hořicích zdokumentovala vznik nové vizuální identity knihovny včetně aktualizovaného webu, a navíc poslala pozvánku na dětský 

web draka Librosaura. Třetí příspěvek upozorňuje na aktuální online dění směrované k dětem i dospělým na webu

a facebooku Knihovny města Hradce Králové. Tato knihovna již zvládla připravit strukturované denní zpravodajství pro online 

návštěvníky, v kterém se objevují například videovýstavy, doporučující anotace k e-knihám a také v rámci podpory místně 

zakotveného vzdělávání využívají své historické fondy v digitální podobě k poučení o regionální historii

a osobnostech. 
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