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Knihovny s rytmem života           
Lenka Hanušová           

 
     Určitě jste si toho také všimli. O knihovnách se teď mluví. Všude a hodně. Debatu podnítilo co 
jiného než plánovaná letenská atrakce, tedy zatím architektonický návrh její podoby. Nová budova 
Národní knihovny rozvířila monotematické titulky nejen kulturních a společenských rubrik v 
novinách, ale na knihovny celkově vrhla konečně i trochu mediálního lesku. Je to dobře, že jsme na 
chvíli mohli zjistit, že se média nesoustředí jen na stav státní pokladny nebo plánované zdražení 
energií, a veřejnost zase zjistila, že taky máme nějaké knihovny. 
 
      O knihovnách je řeč pochopitelně především na stavovských konferencích. V poslední době pak 
nejčastěji o budoucnosti knihoven. Nejdiskutovanějším tématem je jejich další rozvoj. Vždycky 
vyvstanou dvě otázky - zda knihovny zaostanou, nebo naopak zda budou mít čtenářům stále co 
nabízet, aby (jenom) neseděli doma u televize, v hospodě u piva nebo netrávili veškerý volný čas 
korzováním v nákupních centrech. Může se to stát, že knihovna přijde o čtenáře? Knihovníci a 
knihovnice věří, že ne. Jako čtenář tomu věřím také. Ovšem s určitou výhradou, s malým ale. Něco 
by to totiž chtělo. To něco je nový vítr, nebo změna, chcete-li. Jak na to, tak s tím si teď lámou hlavu 
a přednášejí o tom přední osobnosti z českých, moravských i slezských knihoven, přednášející 
známí i méně známí, studenti knihovnictví, prostě všichni, kteří knihovnám upsali duši (a mnozí 
zejména už i celý život). Nejinak tomu bylo i na opavské konferenci letos v únoru. Debata to byla 
spíše akademická (konečně také, odehrávala se na půdě univerzity) - mluvilo se o nutnosti změny 
současného stavu, nastiňovaly se nelichotivé scénáře vývoje, ale zazněly i důležité a zajímavé 
myšlenky. Kvitovala jsem s nadšením příspěvky o knihách jako přínosném médiu (kniha - informace 
s duší, kniha jako zdroj emocí a kognice), o knihovnách jako místě setkávání lidí a kulturním centru 
dané lokality. Takové už jsou konference, které se vydaří. Tahle se vydařila určitě a pro 
knihovnického Neználka mého formátu to byla ideální příležitost, jak se seznámit s knihovnictvím 
jako takovým. Dál už je to ale na účastnících samých, zda myšlenky spolknou s posledním 
chlebíčkem z rautu, nechají je uletět společně s kilometry pod koly vlaku při návratu domů, nebo 
jestli se podaří je prosadit do praxe. Realita je vždycky trochu tvrdá a stojí to velké úsilí něco 
změnit. Ale stojí to za to. 
 
      V Opavě jsme se dozvěděli, co se v knihovnách v různých koutech republiky dělá, co se nedělá, 
a odvážní přidali i něco o tom, co by se dělat mělo. (Publikum nadšeně přijalo příspěvek Víta 
Richtera, který vyslovil požadavek personalizace knihovnických služeb, představil jednoduchou 
myšlenku, že i knihovny mohou nabízet služby tzv. se značkou. Aby si pak čtenář mohl bez ironie 
říci: "Tak tuhle informaci mám z hradecký vědárny!" a příště přišel zase.) O svých plánech veřejně 
žádná knihovna příliš nemluví, s aktuální činností se vlastně z řad knihoven nikdo příliš nepochlubil. 
A tak to může budit zdání, že se nic neděje, že knihovny jsou takové zakleté spící zámky porostlé 
šípkovým trním. Ale i v knihovně je život. Paradoxně o tom knihovny ale pořád musí veřejnost 
přesvědčovat. Je to škoda, řeknete si, ale je to důležité. Knihovny totiž hlavně samy sobě musí 
stále připomínat, že vždycky by to v nich mohlo tepat ještě trochu víc. Přesně tak, jak si to možná 
myslí řada čtenářů. Určitě se to v sílícím rytmu podaří rozpumpovat. 
 
      Slezská univerzita v Opavě organizuje od roku 2004 odborné konference Kniha v 21. století. 
Téma letošního ročníku, který se konal ve dnech 7.-8.2., bylo Klasická kniha vedle jiných 
informačních zdrojů. Sborníky z minulých ročníků jsou zájemcům k dispozici na 
http://www.fpf.slu.cz/ustavy/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi/konference-kniha-v-21-stoleti , ale 



letošní ročník ještě v době přípravy do tisku uveden nebyl. 
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