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Síťování           
Božena Blažková           

 
     Úvodní článek píši vždy až nakonec. Psaní totiž musí předcházet pocit, že je číslo v podstatě 
připravené. Měl by to být úlevný pocit. Místo toho však většinou píšu pod tlakem následujících 
myšlenek: to a to chybí, tamto naopak není tak důležité a tohle by se zase hodilo spíše k jinému 
tématu…  
 
      Tentokrát jsem už dlouho věděla, jak se úvodní článek bude jmenovat. O potřebě kvalitní sítě 
knihovnických služeb vlastně přemýšlím od chvíle, kdy jsem slyšela generálního ředitele 
vydavatelství Grand Princ uznale hovořit o síti knihoven. Bylo to v souvislosti s distribucí časopisu 
Grand Biblio a já jsem si v tu chvíli uvědomila, jak se v knihovnických konferencích (i mimo ně) celá 
řada kolegů vyjadřovala ve smyslu, že se přece nebudeme snižovat a dělat dealera inzertnímu 
časopisu. A to i přesto, že bylo jasně deklarováno, že se bude jednat o časopis pro čtenářskou 
veřejnost, který bude převážně věnován knihám, knihovnám a obecně knižní kultuře. Časopis je 
knihovnám poskytován zdarma a je distribuován prostřednictvím Českých drah, což znamená, že je 
zapotřebí si ho v předem oznámený den vyzvednout na nádraží. A je celkem pochopitelné, že si 
nebudeme vyzvedávat jeden výtisk. Nejmenší množství je tuším 25 ks. I když se to na první pohled 
nezdá, tabulka počtu objednaných výtisků a schopnost distribuce (nejen uživatelům knihoven a 
jejich zřizovatelům, ale i ostatním knihovnám) vypovídá o tom, zda jsme ve svém regionu schopni 
zajistit určitý systém služeb.  
 
      Možná, že se nyní ptáte, jak souvisí distribuce časopisu s tématem tohoto čísla. Doufám, že po 
jeho přečtení budete znát odpověď. Můžete ji hledat například v článku Knihovny s rytmem života, 
ve slovech ředitele Městské knihovny v Praze či v přednášce Jaroslavy Štěrbové. Mezi řádky je 
však přítomná i v dalších článcích, které přinášejí informace o změnách a novinkách knihovnické 
práce.  
 
      Naší konkurencí ani ohrožením není sousední knihovna nebo jiná organizace či instituce. Ba 
právě naopak. Vytvoření fungujícího, spolupracujícího a vzájemně propojeného systému nám může 
pomoci obstát v nových podmínkách. Více než kdy jindy je zapotřebí se navzájem poznávat, 
setkávat a diskutovat, spolupracovat a inspirovat se navzájem. 
 
      I nyní, když je celé číslo pohromadě, mám pocit, že něco chybí a něco je zase navíc. Jedno mi 
však chybí téměř vždy - vaše reakce, názory, postřehy. Je neustále zapotřebí vyjasňovat si 
vzájemně stanoviska, domlouvat se na spolupráci a výměně informací. Zpětnou vazbu na svoji 
činnost potřebujeme nejen od našich uživatelů a veřejnosti. Zpětnou vazbu si musíme poskytovat i 
navzájem mezi sebou, jen tak bude naše síť plně funkční.  
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