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Informační servis pro 
dobrovolné knihovníky           

Dagmar Honsnejmanová           
 

     Knihovny malých obcí se často potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. 
Většinou zde pracují dobrovolní knihovníci, zpravidla ženy a důchodci. K této práci je vede 
zpravidla jen velká láska ke knihám a touha svoji lásku přenést na čtenáře. Takový 
člověk, ač bez velkého odborného vzdělání, může svoji práci vykonávat daleko lépe než 
vystudovaný knihovník. 
 
      Já sama již od dětství mám velkou lásku ke knihám a když v naší malé obci Mokré na 
Rychnovsku zastupitelé rozhodli o otevření knihovny, neváhala jsem ani na chvilku. Stala 
jsem se knihovnicí bez přípravy, bez patřičného vzdělání a zkušeností, ale zato s velkým 
elánem vybudovat na malé obci knihovnu a získat mnoho čtenářů. 
 
      Postupem času jsem zjistila, že jen samotná láska ke knihám nestačí a je potřeba se 
trochu vzdělávat. Nevěděla jsem kde a jak. Žádné knihovnické časopisy nám nechodily, o 
kurzech pro knihovníky jsem nevěděla. Postupem času jsem si tedy vytvořila svůj způsob 
jak vést knihovnu a získala první čtenáře. V začátcích mi pomohla paní knihovnice z 
Městské knihovny v Opočně radou, vedením evidence a podobně. 
 
      Práce knihovníka, ač to tak nevypadá, není jednoduchá. S vývojem knihovny se 
vyvíjejí i její čtenáři, kteří jsou náročnější, a tak to má být. 
 
      Během posledních dvou let jsem se tedy zaměřila i na další aktivity v knihovně, jako 
jsou například soutěže v malování nebo nejlepší čtenář roku. Nápadů je dost, ale dají se 
realizovat jen tehdy, pokud je zájem čtenářů, což se podařilo. 
 
      Další formou propagace naší knihovny jsou webové stránky obce: 
http://www.obecmokre.cz , kde má knihovna svůj oddíl, v kterém se čtenáři dozví veškeré 
informace o knihovně, pořádaných soutěžích a také je zde zveřejněn seznam knih, který 
je pravidelně aktualizován. 
 
      Přesto za těch devět let, co vedu naši knihovnu, postrádám hlavně pravidelné 
informace o různých i celostátních akcích, soutěžích, školeních, ale i nápadech jiných 
knihoven, které mohou zpestřit a zkvalitnit činnost knihovny. Velmi jsem proto přivítala, 
když nám v roce 2004 začal chodit zpravodaj Královéhradeckého kraje U nás. Tento 
časopis je velmi zajímavý, ale je spíše ohlédnutím za minulostí. Ocenila bych nějaký 
jednoduchý informační servis pro malé knihovny, kde by byly uvedeny například 
informace o pořádaných akcích nejen v našem regionu. Z vlastní zkušenosti vím, že 
většina knihovníků pracuje v knihovně ve svém volném čase, na vedlejší pracovní poměr, 
a není proto v jejich silách sledovat veškeré dění v oblasti knihovnictví. 
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      V informačním servisu by měly být s dostatečným předstihem především informace o 
pořádaných celostátních akcích, regionálních akcích, důležité adresy, odkazy na zajímavé 
webové stránky knihoven, doporučená literatura, nabídka knihovnických časopisů, kurzů a 
školení pro knihovníky, termíny knižních veletrhů, kde nakoupit levně knihy a případně 
místo pro dotazy a připomínky knihovníků. Pro profesionálního knihovníka jsou tyto 
informace možná zbytečné, ale knihovník, který se touto činností zabývá jen okrajově, je 
jistě přivítá. Informační zpravodaj může vycházet jak v tištěné podobě, tak zasíláním 
prostřednictvím elektronické pošty, na základě dohody s knihovnami. 
 
      V současné době si i naše knihovna podala žádost na připojení knihovny k internetu, 
což bude znamenat rozšíření služeb pro čtenáře, další vzdělávání pro knihovníka, ale i 
větší propagaci knihovny. 
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