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Knihovny za polárním 
kruhem           
Eva Čečková           

 
     Letošní dovolenou jsem strávila na severu Norska. Projížděli jsme překrásnou norskou 
krajinou, minuli jsme Trondheim a kolem nás se míhaly hory, lesy, jezera a řeky. 
Překvapilo mě, že krajina není pustá, sice jen řídce osídlená, ale zkultivovaná. Cestou 
jsme se zastavili na polárním kruhu (66° 33‘ severní šířky). Je to sice pomyslná čára, ale 
slunce zde v letním období vůbec nezapadá. Tady má příroda horský charakter, viděli 
jsme zde pouze zakrslé stromy a keře, mechy a lišejníky. Naším cílem byly Lofoty. Když 
půjdu po stopách Karla Čapka při jeho putování po Skandinávii, napsal o Lofotech 
následující charakteristiku: 
 
      …..z krajky balvanů tryská do nebe kytice hor. Kytice hor, jinak se to nedá říci, a tady 
je vidět, že svět vykvetl žulou, dřív než mohl rozkvést střemchami a šeříky. „I řekl Bůh: 
Shromážděte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché. A 
stalo se tak. I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění vod pak nazval mořem. A viděl 
Bůh, že to bylo dobré“. Bylo to dokonce velmi dobré, ba přímo báječné, v Lofotenu však 
nevzniklo jedno místo suché, nýbrž značný počet míst, která nazval Bůh Moskenesoey, 
Flakstadoy, Vestvegoy a mnohými jinými názvy a nadal je zvláštní silou: i počaly na těch 
suchých místech bujet balvany a skaliska jako nikde na světě: a pak začaly vyrůstat hory 
jako stromy v lese: žuly je tu dost, tož mohly růst jako z vody – vlastně rostou opravdu 
rovnou z vody: některé košatě jako jasany, duby a jilmy, a jiné vysoko a strmě jako jedle, 
břízy nebo topoly: i urodila se zahrada hor, která se jmenuje Lofoten: a bylo to dobré. 
Karel Čapek: Cesta na sever 
 
      Přesně to, co Karel Čapek napsal ve 30. letech minulého století, je stejné i dnes. Tak 
Lofoty vypadají. Je to kytice hor vyrůstající z moře. 
 
      Při toulání po lofotském souostroví jsme v městečku Ramberg náhodně zastavili před 
radnicí, v které sídlila také knihovna. Profesionální zájem mě zavedl do knihovny přímo k 
výpůjčnímu pultu a nelitovala jsem. Znovu jsem si ověřila, že knihovnu dělá knihovnice. 
Milá a sympatická paní vypadající typicky norsky, vysoká a štíhlá blondýna, vytvořila z 
malé knihovny příjemnou kulturní oázu pro děti i dospělé. Získala jsem základní informace 
o knihovnách na Lofotech a prohlédla si útulnou knihovnu se všemi vymoženostmi 
dnešního moderního knihovnictví, jako jsou počítače, internet pro návštěvníky zdarma, 
knihovnický systém, volný výběr apod. Zajímavé je, že v knihovně jsou pro čtenáře 
veřejně přístupné zápisy z městské rady. 
 
      Na souostroví Lofoty je 6 oblastních knihoven roztroušených po jednotlivých ostrovech 
a národní knihovnou pro tuto oblast je knihovna ve stovky kilometrů vzdáleném městě Mo 
i Rana. Tato knihovna lofotské knihovny metodicky řídí, objednávají se zde knihy pro MVS 
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a zajišťují další odborné záležitosti. Navštívila jsem ještě knihovnu v hlavním městě 
souostroví Lofoty Svolvaer. Tato knihovna je o něco větší, má 35 000 svazků. V knihovně 
pracuje 5 zaměstnanců. Opět to je kulturní oáza pro všechny obyvatele města, mladé i 
staré, ale i návštěvníky tohoto místa téměř na konci Evropy. Opět je zde všechno, co 
představuje dnešní moderní knihovnu, od volného výběru po volně přístupný internet. 
Zajímavý byl výběr novin. Našla jsem zde aktuální čísla novin nejen v norštině, švédštině 
a angličtině. Ale i v ruštině, arabštině a hebrejštině. V knihovně zároveň s námi byli čtenáři 
všech barev pleti. 
 
      Jsem ráda, že jsem mohla, aspoň zběžně, poznat knihovny na tomto vzdáleném konci 
světa a zjistit to, co jsem vlastně věděla, že knihovna je všude přibližně stejná kulturní 
oáza přívětivě vítající své čtenáře. 
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