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Co očekávám od knihovny           
Božena Blažková           

 
     S koncem starého roku jsem změnila adresu, odstěhovala jsem se do malé osady. Obecní úřad, 
pod který patříme, je vzdálený dva kilometry a nejbližší větší osídlení je ve vzdálenosti čtyři a osm 
kilometrů. Kromě jiného jsem tak vlastně získala možnost na vlastní kůži posoudit, jak se žije mimo 
centrum a jaké jsou v takovém případě možnosti získávání informací. 
 
      První seznámení bylo s elektrikářem, který nás dále kontaktoval na instalatéry a další potřebná 
řemesla včetně opraváře aut. Takže zabydlování díky neformální komunikaci probíhalo bez 
problémů. První oficiální informace jsem získala z cedule vylepené v autobusové zastávce – 
jednalo se o termín zaplacení svozu odpadů. Zároveň jsem se dozvěděla, kdy se mohu zastavit na 
obecním úřadě, který sídlí ve vedlejší vsi. Při návštěvě obecního úřadu jsem získala řadu cenných 
informací týkajících se přihlášení k trvalému pobytu lidí i psů a placení poplatků, které jsou 
mimochodem daleko příznivější, než jsem byla dříve zvyklá. 
 
      Naivně jsem očekávala i nějakou informaci o životě, který mne v nových podmínkách čeká. 
Ráda bych se např. dozvěděla o akcích, které obecní úřad organizuje, o tom, zda někde v okolí 
funguje veřejná knihovna apod. Nejspíš se ale musím spokojit jen s informacemi zveřejňovanými na 
zastávce. Kromě informací úřadu je tam totiž ještě vylepena pozvánka na předvánoční akci 
nedaleké školy. 
 
      Uvědomila jsem si, že si vše musím zjistit sama. To, že v nějakém regionu chci žít, je můj zájem 
nebo problém (jak se to vezme) a nemohu očekávat, že mne někdo bude vodit za ručičku a 
seznamovat mne s okolím. Našla jsem si tedy na internetu vše potřebné: historii regionu; turistické 
zajímavosti; informace o cyklostezce, která vede kolem našeho domu atd. Už se těším na jaro, na 
vycházky do okolí, při kterých se budu postupně sama se vším seznamovat.  
 
      Používám svůj příklad stěhování, protože jsem ho právě nyní skutečně prožila. Obdobným 
způsobem však působí jakákoliv změna – odchod do důchodu nebo na mateřskou dovolenou, 
ztráta zaměstnání, rozvod nebo svatba, povinná školní docházka či studia. Jako profesionál si však 
uvědomuji jeden základní problém. Nikde žádná nabídka. Tedy pokud nemyslím letáky 
supermarketů, které kupodivu i na vsi občas plní poštovní schránku. Nepatřím k těm, které je nutno 
vodit za ručičku. Informace a kontakty si jsem schopná zajistit sama, konec konců zavedení 
internetu bylo jednou z našich prvních osidlovacích aktivit. Přesto však by mne soustředěná 
nabídka, stačil by malý letáček s nabídkou dostupných adres, potěšila a hlavně nasměrovala k 
jejich využití.  
 
      Znovu jsem si uvědomila, jak důležitou roli hrají neformální přirozené kontakty. Místní řemeslníci 
dokázali velice rychle využít situace a dát nově příchozím nabídku svých služeb. Dokázala to i paní 
pošťačka, kterou jsem zatím ještě ani neviděla, ale která sama pochopila, že vyzvednout si 
doporučenou poštu do 16 hodin bude asi problém. Dala mi tedy do schránky nejen lístek s výzvou k 
vyzvednutí, ale i s dotazem, že pokud je vyzvednutí obtížné, kam má dopis přesměrovat. 
 
      Všechno je opravdu jen a jen o lidech, nikoliv o institucích a organizacích. Jenomže instituce a 
organizace nefungují samy o sobě, ale jejich, jak se moderně říká, „image“ vytvářejí lidé, kteří v nich 
pracují. Takže zpět k nadpisu mé úvahy – co v těchto souvislostech očekávám od knihovny? 
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Stručně by se dalo říci – podanou pomocnou ruku. 
Ruku, která mne provede bludištěm informací… 
Ruku, která mi pomůže ve svízelné situaci třeba jen tím, že mi donese knížky… 
Ruku, které není lhostejné, co se v jejím okolí děje, a smysluplně se přiloží k dílu… 
Ruku ochotnou spolupracovat v rámci místní komunity… 
… 
 
      Další si doplňte dle vlastních zkušeností při přemýšlení, jak lépe poznat potřeby nejen čtenářů, 
ale všech obyvatel vašeho regionu. Doufám, že vám články tohoto čísla budou nápomocny. 
Zároveň se těším, že se o své práci rozepíšete se stejným nadšením jako kolegyně ze Staré Vody v 
článku Kateřiny Hubertové. 
 
      Hodně vzájemné inspirace a spolupráce nejen pro letošní ročník našeho knihovnického 
zpravodaje. 
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