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Vesnické knihovny - nová 
budoucnost? aneb O práci 

knihovníků v malých knihovnách, 
zvláště pak o jejich nové službě: 

veřejném internetu           
Lenka Knapová           

 
     Nedávno jsem nastoupila novou funkci v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Po letech 
strávených "za pultem" jsem přesedlala do regionálních funkcí, kterými je pověřena naše knihovna, 
a stala jsem se metodičkou. Pomalu se zabydluji v nové práci, se kterou mám prozatím jen pramalé 
zkušenosti. Seznamuji se se všemi jednašedesáti místními lidovými knihovnami v našem regionu a 
nemohla jsem si nevšimnout, že technika vstoupila i do vesnických knihoven. 
 
      Dnešní moderní doba je dostihla. Každá z knihoven se připojovala nebo v blízké době připojí na 
internet. Pro všechny je to přerod v něco nového. - Lepšího? - To se teprve uvidí. Jak se s tím 
vyrovnaly? Co na to říkají sami knihovníci a knihovnice? 
 
      Nemají to jednoduché. Přibývá jim práce, které ve svých knihovnách nemají málo. Pro některé 
knihovníky, především z řad mladší generace, je počítač nedílnou součástí života a s novou 
službou nebudou mít žádný problém. Někteří však doposud s počítačem nepracovali vůbec. Musí 
se naučit nejen základní ovládání PC, ale umět i další funkce a především pracovat s internetem 
tak, aby mohli návštěvníkům případně poskytnout pomoc. 
 
      Sama ze své zkušenosti vím, že není jednoduché opustit zajeté koleje a učit se něčemu 
novému. Můj obdiv proto patří všem, kteří za celý svůj život počítač nepotřebovali a ani nečekali, že 
ho potřebovat budou. Jejich svět byl dosud touto technikou nedotčen. K jejich povolání nutný nebyl 
a teď, pro práci v knihovně, kterou vykonávají vesměs dobrovolně, se překvapivě mají naučit 
ovládat něco tak složitého a vzdáleného jejich dosavadnímu světu, jako je počítač. Přesto se tohoto 
úkolu zhostili velmi dobře a brzy se naučili i nový druh komunikace: posílání e-mailů. 
 
      Nabízí se otázka: Budou umět využít tuto svou novu službu jako prostředek k získání nové 
veřejnosti do svých knihoven? - Dosavadní praxe ukazuje, že ano. Ve většině knihoven, především 
právě díky internetu, stoupla návštěvnost. Obecní úřady, které nezrušily knihovnu ve své obci, 
oceňují, že jejich knihovna prostřednictvím internetu dostatečně uspokojuje informační potřeby 
občanů. Jak říkají sami knihovníci: internet využívají především studenti, pro které je nezbytný k 
jejich studiu. Přivítali ho ale i ostatní. Důležité však je, že lidé na vesnicích tak mají stejné možnosti 
a podmínky jako lidé ve velkých městech.  
 
      Dnes už je pro nás internet samozřejmostí a brzy bude v každé domácnosti. Přesto věřím, že 
internet v knihovnách se nestane zbytečným, může být například využit k propojení knižního fondu 
všech knihoven a naše práce tak dostane nové rozměry. Myslím proto, že stojíme na prahu nové 
budoucnosti vesnických knihoven. 
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