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     Studijní a v�decká knihovna v Hradci Králové by ráda seznámila �tená�e našeho �asopisu 
s výsledky ankety, kterou v �íjnu 2003 uspo�ádala její p�j�ovna a studovna. 
Návšt�vníci byli požádáni o vypln�ní dotazníku , který m�l celkem 10 otázek a jehož cílem 
bylo p�iblížit názory uživatel� na sou�asný stav knihovního fondu, p�ípadn� reflektovat jejich 
nám�ty na zlepšení stavu. 
Ptali jsme se jak na celkovou spokojenost �tená�� s nabídkou knih, tak i na spokojenost 
s výb�rem v konkrétních oborech a i na to, co podle nich u nás výrazn� chybí. Zajímalo nás, 
která tématika je v�tšin� našich návšt�vník� nejbližší, jak oni sami posuzují výb�r knih ve 
svém oboru i jestli mají n�jakou p�edstavu o nabídce v knihkupectvích �i nakladatelstvích a 
jsou tak odpov�dn�ji schopni zhodnotit stav našeho fondu. Pokusili jsme se také nabídnout 
jim “hru” na nákup�í knih podle r�zných finan�ních možností. Celkem se nám vrátilo 215 
vypln�ných dotazník�, mnohem více z p�j�ovny než ze studovny.  
Z celkového po�tu dotázaných návšt�vník� pouze 13 prohlásilo, že není spokojeno s naší 
nabídkou knih. Tito �tená�i se nejvíce zajímají o knihy z obor� : historie, beletrie a výpo�etní 
technika a výb�r literatury ve svém oblíbeném oboru považují za vcelku ucházející, slabý i 
nedostate�ný stejnou m�rou. Polovina z nich má (podle svého názoru) celkem dobrý p�ehled 
o nabídce knih mimo knihovnu, polovina p�iznává, že jen tak všeobecný. 
Pokud se dali �tená�i p�im�t k ú�asti ve h�e na nákup�ího knih pro naši knihovnu, nakupovali 
p�i dostatku financí literaturu v souladu se svými osobními zájmy – jak je vyjád�ili v odpov�di 
hned v úvodu dotazníku, pokud by financí m�li málo, up�ednostnili by nákup skript a u�ebnic. 
Když by m�li d�lit finance p�i nákupu mezi studovnu a p�j�ovnu knihovny, zachovali by 
zhruba orientaci výb�ru knih v souladu se sou�asným zam��ením t�chto dvou pracoviš� : pro 
p�j�ovnu koupit hlavn� to, co se dá vzít dom� – p�edevším z beletrie, historie, pedagogiky a 
jazyk�, pro studovnu “ty dražší publikace” a to, co se ozna�uje za “všeobecné” – z�ejm� 
nau�né slovníky a encyklopedie. Odpov�di na otázku, co �tená��m u nás chybí, se nedají 
specifikovat : jsou ti, kterým chybí vše, i ti, kte�í nepostrádají nic. Ti, kte�í cht�jí hlavn� nové 
v�ci i ti, kte�í by uvítali více starší literatury – nap�. z d�jin práva. 
Protože dotazník obsahoval i otázku o délce �lenství v knihovn�, m�žeme �íci, že mezi 
nespokojenými návšt�vníky jsou stejnou m�rou zastoupeni dlouholetí �tená�i (5 – 15 let),i 
�tená�i, kte�í nás navšt�vují nejvýše p�t let. Ale všichni využívají služeb knihovny pom�rn� 
pravideln� : alespo� jedenkrát za 1 – 2 m�síce. 
94% dotázaných návšt�vník� je s naší nabídkou knih spokojeno. Zajímají se p�edevším o 
spole�enské v�dy, historii a beletrii, dále o filosofii, um�ní a cizí jazyky. Nejmenší zájem mezi 
nimi je o zem�d�lství, politiku, vojenství, vlastiv�du a medicínu. Pouze 3,5% dotázaných 



ozna�ilo výb�r knih ve svém oboru za slabý, ostatní jsou vcelku spokojeni. Jenom �tvrtina 
�tená�� p�iznává, že neví, co nabízejí nakladatelství a knihkupectví p�ípadn� inzerce nových 
knih, ostatní považují svou p�edstavu o nabídce knih za celkem dobrou. 
V p�edpokládaných nákupech s dostate�ným finan�ním zajišt�ním jednozna�n� vede téma 
historie, následuje beletrie a spole�enské v�dy, um�ní, jazyková a po�íta�ová literatura, 
pouhých 5% �tená�� by nakupovalo knihy s tématikou ekonomie, náboženství, pedagogika �i 
medicína. P�i nákupu knih, který by byl finan�n� limitován, by v�tší nákupy zaznamenaly 
u�ebnice a skripta – i v multiplikátech, a znovu obory historie – beletrie – spole�enské v�dy. 
�ada dotázaných uvedla, že navšt�vuje pouze p�j�ovnu a že pot�eby studovny nedovede 
dostate�n� posoudit, takže údaje o rozložení finan�ních prost�edk� na nákup mezi p�j�ovnu 
a studovnu je t�eba brát s rezervou : pro p�j�ovnu by se nakupovaly knihy nejvíce z oblasti 
spole�enských v�d, beletrie a historie, pro studovnu z oblasti um�ní, encyklopedie a 
�asopisy. 
Pouze 62 z 202 dotázaných návšt�vník� uvedlo, že jim v naší nabídce n�co vysloven� chybí 
a shrnout to lze asi takto : co �tená� – to jiný názor. Ur�itá shoda je pouze u u�ebnic a skript 
a v požadavku na jejich multiplikáty. Ve studovn� se nedostává podle názoru �tená�� hlavn� 
u�ebnic, jazykových kazet a aktuálních titul� z oblasti práva. 
56,4% dotázaných je našimi uživateli již více než 5 let, 14,4% více než 10 let a 9% dokonce 
více než 20 let. 
�tvrtina spokojených �tená�� nás navšt�vuje pravideln� každý týden, 39% každý m�síc nebo 
alespo� 1x za 2 m�síce. Což je jist� pot�šující zjišt�ní, nebo� se dá p�edpokládat, že �tená�i 
s takovouto �etností návšt�v mají skute�n� p�ehled o tom, jak sou�asný fond knihovny 
vypadá z hlediska jejich pot�eb a odpov�di jsou tedy zasv�cené. 
Oslovení návšt�vníci knihovny se na vypl�ování dotazník� podíleli dosti ochotn�, p�ímých 
odmítnutí jsme zaznamenali minimum, podobné “pr�zkumy” jim asi nejsou proti mysli. 
V odpov�dích se potvrdilo celkov� spole�enskov�dní zam��ení našich �tená��, ur�itým 
p�ekvapením je silný d�raz na beletrii – a� již pokud jde o zájmovou oblast, nebo o možný 
nákup. �tená�i si zvykli na odlišné zam��ení p�j�ovny a studovny a respektují je i v selekci 
p�ípadného nákupu knih pro tato dv� pracovišt�.  
V našem fondu není obor, který by v�tší po�et �tená�� výrazn� postrádal. P�ípadný 
nedostatek v nabídce je spíše zp�soben dosti specifickým zájmem �tená�e (nap�. zahradní 
architektura), nebo – a to je daleko závažn�jší – tím, že �tená� prost� neumí najít v našem 
katalogu požadovanou literaturu. I naše knihovnice již samy upozor�ovaly na to, že �ada 
�tená�� hledá v elektronickém katalogu pouze tím nejjednodušším zp�sobem a tak jim 
unikne spousta dalších titul� knih. A to i p�esto, že již dva roky nabízíme školení na 
vyhledávání v katalogu. 
Výsledky potvrdily staré bolesti: aktualizace titul� ve studovn� – hlavn� z oblasti práva což je 
zp�sobuje neustálá novelizace zákon�, jejichž knižní vydání jsou drahá a používání 
elektronické formy zákon� ASPI není p�íliš rozší�ené. Dále chybí multiplikáty u�ebnic a skript 
– p�í�inou jsou finan�ní možnosti knihovny a rozp�j�ovanost ve zkouškovém období. 
Ú�astníci ankety ochotn�ji odpovídali na otázky s možností jednozna�né odpov�di (nap�. ano 
– ne). Pokud jsme jim nabídli variantu volné odpov�di �i vlastního vyjád�ení k otázce, 
odpovídali spíše obecn� a vyhýbav� nebo otázku nezodpov�d�li. 
Celkem 60 �tená�� využilo možnosti zanechat na sebe kontakt a byli za�azeni do slosování o 
bezplatnou ro�ní registraci. 
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