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„Stejné smýšlení p�sobí 
p�átelství“ (Démokritos)           

Eva Semrádová           
 

     D�ní v dnešních knihovnách má pramálo spole�ného s životem v dob� Démokritov�, 
p�esto výrok tohoto �eckého myslitele o p�átelství platí mezi lidmi se spole�nými zájmy 
dodnes - alespo� v povolání knihovnickém o tom není pochyb. 
 
      Pov��ená knihovna v Ji�ín� zajiš�uje regionální knihovnické služby pro 74 ve�ejných 
knihoven, z toho 12 knihoven pat�í mezi profesionální. Prioritou je práce s vým�nnými fondy, 
na nákup dokument� je každoro�n� v�nováno 43 % státní dotace na regionální funkce 
(krajský pr�m�r �iní 35 %). Dalšími finan�ními prost�edky z této dotace se zaplatí zpracování 
a rozvoz vým�nných soubor�, odborná i fyzická pomoc profesionál� z pov��ené knihovny p�i 
revizích, metodické návšt�vy a vzd�lávání knihovník�, tedy nap�íklad i kvalitní lektor na 
p�ednášky nebo autobus na pracovní zájezd. Když pohovo�íte s knihovníky z Ji�ínska, tak si 
regionální služby chválí, ale hlavn� - vše, co dobrého s regionálními funkcemi souvisí, spojují 
s osobou své metodi�ky paní Dany Michlové. Což dokazuje, jak je pro realizaci regionálních 
služeb životn� d�ležité vybrat toho „správného �lov�ka“. 
V lét� letošního roku jsme se v Ji�ín� ptali na vzd�lávání knihovník� a paní Michlová nám 
odpov�d�la: „P�i metodických návšt�vách jsem zjistila, že je op�t nutné naše knihovníky 
proškolit v základech knihovnické techniky. Podle vzoru Knihovny m�sta Hradec Králové 
jsme vydali publikaci s názvem Vedení obecní knihovny, kterou jsme upravili na naše 
podmínky. Dne 27. kv�tna 2004 jsem do Ji�ína svolala aktiv knihovník�. Pohošt�ní bylo 
p�ipravené a já se t�šila na spolupracovníky z malých knihoven. Ješt� p�ed devátou hodinou 
jsem m�la v prezen�ní listin� podepsané jen dva knihovníky. Postupn� se však za�al sálek 
zapl�ovat a k mé radosti se do Ji�ína p�ijelo vzd�lávat, informovat se a popovídat si celkem 
28 dobrovolných knihovník� z celého okresu. Hlavním bodem programu se stala knihovnická 
technika. Výklad knihovníci dopl�ovali dotazy i svými zkušenostmi. Nejv�tší diskuse se 
rozpoutala na téma internetizace knihoven. Zkušenosti byly r�zné. Paní knihovnice z 
Mlad�jova se rozpovídala o internetu, o práci s d�tmi a na ni navázala knihovnice ze Sob�ic, 
která má své hodiny v knihovn� rozd�lené na práci s d�tmi a pak se v�nuje ostatním 
�tená��m. Místní knihovn� ve Veliši se zvýšil po�et �tená�� díky tomu, že ve�ejný internet 
najdou v knihovn�, kterou by jinak nenavštívili. Knihovnice ze Slatin všem sd�lila, že bude 
knihovna p�emíst�na a vybavena novým nábytkem atd. Diskuse plynula a �as utíkal. Kolem 
poledne odešel poslední knihovník a já jsem m�la velkou radost, že se setkání vyda�ilo. Na 
podzim tohoto roku plánujeme ješt� pro všechny knihovníky tematický zájezd do vybraných 
knihoven okresu.“ 
 



      Podzimní vzd�lávací den se uskute�nil 19. listopadu. Dopolední seminá� na téma �eská 
literatura na p�elomu 20. a 21. století vedl známý bohemista, literární kritik a pedagog doc. 
PhDr. Lubomír Machala, CSc.* P�ijel mezi ji�ínské knihovníky nejen u�it a informovat, ale jak 
sám uvedl, s cílem nalákat k �etb� nových �eských text�.** Po ukon�ení literárního seminá�e 
byla p�estávka na ob�d, kterou jsme vzhledem k nep�íznivému po�así strávili okolo kulatého 
stolu v ji�ínském hudebním odd�lení – jak jinak než povídáním o domovských knihovnách 
p�ítomných dobrovolník� i profesionál�. Pak následoval autobusový zájezd do 4 zajímavých 
knihoven.  
P�i prvním zastavení v B�lé u Pecky jsme se seznámili s knihovníkem a kroniká�em panem 
Petrem Pavlem. Vypráv�l o historii knihovny, kterou osobn� zná, protože funkci knihovníka 
zastává od roku 1968. Velkou zm�nu p�inesl do knihovny internet, jelikož obecní ú�ad z 
d�vodu umíst�ní po�íta�e v knihovn� p�istoupil i k celkové rekonstrukci prostor. Knihovnu 
navšt�vuje 16 % obyvatel obce, zájem o služby vesnické knihovny je ovlivn�n blízkostí 
v�tších m�st, kam jezdí ob�ané do zam�stnání nebo do škol. Ú�astníci exkurze, kte�í také 
p�sobí v malých obcích, se v diskusi zmínili o propagaci knihovny ve vsi pomocí leták�, 
donášce knih starším �tená��m, posílání zprávy o rezervaci knih nebo novinkách mobilem, 
p�esunech otevírací doby na víkendové dny.  
Další cesta vedla do blízké Pecky ( http://www.obec-pecka.cz ), kde pracuje knihovna s 
profesionálním vedením (0,5 pracovního úvazku). P�i vstupu do knihovny je na první pohled 
patrný velký nedostatek prostor na uložení fondu i pro pobyt �tená�� v knihovn�, chybí sklad i 
pracovna pro zpracování a balení knih. S �inností knihovny nás seznámila vedoucí paní V�ra 
Trybenekrová. Hovo�ila o propagaci knihovny v Peckovských listech, spolupráci se školou a 
využití dvou po�íta��, kterými je knihovna vybavena, o skupin� peckovských senior�, kte�í 
uskute��ují v knihovn� spole�ná setkání. Uživatelé mají k dispozici fond 6 000 knihovních 
jednotek a 27 titul� �asopis�. Knihovnu navšt�vuje 160 �tená��, z toho 40 % d�tí. Velmi 
zajímavým rysem knihovny je orientace na zmapování a propagaci kulturních tradic 
peckovského regionu. Knihovnice vede pe�livou dokumentaci všech akcí v knihovn� a 
kartotéku regionálních osobností, p�i vyhledávání informací o regionálních osobnostech našla 
dobré spolupracovníky v místním klubu senior�. 
Na knihovnu ve Staré Pace, kam nás pozvala její vedoucí paní Hana Hylmarová, jsme byli 
všichni zv�daví. Ú�astníci exkurze v�tšinou již v�d�li, že knihovna má vlastní roubený 
„dome�ek“, který prošel celkovou rekonstrukcí, p�esto bylo zajímavé si vše prohlédnout na 
vlastní o�i. Stará Paka je obec s dv�ma tisíci obyvatel, z toho 14 % chodí do knihovny. 
Knihovna má otev�eno 19 hodin týdn� a za rok uskute�ní 15 tisíc výp�j�ek. Obyvatelé Staré 
Paky rádi chodí do roubenky na kulturní akce, ke spaní s Andersenem není ur�it� lepší místo 
než zdejší p�da. Paní knihovnice je v redakci místního zpravodaje a podílela se na vzniku 
souboru fotografií a text� o historii Staré Paky vydaném na CD nosi�i. 
Další informace o knihovn� a kultu�e ve Staré Pace – http://www.starapaka.cz . 
Nejv�tší knihovnou, která byla do exkurze zahrnuta, byla M�stská knihovna v Nové Pace. 
Bohužel jsme ji z �asových d�vod� nesta�ili podrobit d�kladné prohlídce, a tak jsme pouze 
vyslechli úvodní p�ivítání �editelky paní Stanislavy Benešové a nahlédli do moderních 
�tená�ských prostor. Byly práv� p�j�ovní hodiny, takže jsme se lehko vcítili do role �tená�e, 
prohlíželi nabídku beletrie, u pln� obsazených po�íta�� mírn� závid�li d�tem internet zdarma 
a všímali si nap�íklad pozvánek na prosincové akce s lákavými názvy „ Brou�ci v adventu“ a 
„Co ani Ježíšek netuší“. Knihovna p�sobí ve m�st� s 9 tisíci obyvatel, má 1 900 �tená��, kte�í 
si ro�n� p�j�í 95 000 dokument�. Pro virtuální vstup do knihovny buduje vlastní webovou 
stránku v�etn� online katalogu na adrese: http://www.knihovna.munovapaka.cz . 
Pracovní výlet po ji�ínských knihovnách kon�il v pozdních odpoledních hodinách a otázkou 
paní Michlové sm�rem k ú�astník�m: „Tak p�íští rok pojedeme zase?“ Kladná odpov�� 
spokojeného osazenstva autobusu jí potvrdila, že p�ipravila „svým“ knihovník�m p�kný den. 



 
----------------------------------------------  
* Výb�r nejnov�jších odborných publikací doc. Lubomíra Machaly: 
Panorama �eské literatury : literární d�jiny od po�átk� do sou�asnosti. – Olomouc : Rubico, 
1994. – 547 s. 
Pr�vodce po nových jménech �eské poezie a prózy 1990 – 1995. – Olomouc : Rubico, 1996. 
– 221 s. 
Literární bludišt� : bilance polistopadové prózy. – Praha : Knižní klub, 2001. – 241 s. 
** Teze p�ednášek, které zazn�ly na seminá�i, je možné získat u paní Dany Michlové v 
M�stské knihovn� v Ji�ín�. 
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