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Kdo a co dělá knihovnu 
knihovnou           
Božena Blažková           

 
     V tomto číslo uvažujeme o tom, že knihovnu dělá knihovník. Měla jsem možnost 
zúčastnit se letošní konference Knihovny současnosti na Seči. Při té příležitosti jsem si 
znovu uvědomila, že pojmem knihovník rozumíme zároveň člověka, který z ochoty ve 
svém volném čase spravuje knihovnu v malé obci, ale také specializovaného odborníka, 
který mj. prezentuje české knihovnictví na národní i mezinárodní úrovni. A mezi tím je 
široká paleta knihovnických odborností a činností, které v různé míře vykonáváme my 
všichni. 
 
      Pokud opravdu knihovnu dělá knihovník, pak si musíme uvědomit, jak je každý z nás v 
první řadě ovlivněn místem, ve kterém působí. Každá obec či město má svá specifika a od 
nich se odvíjí místní požadavky na úroveň knihovnické práce. A je na knihovníkovi, jak 
dokáže tyto místní požadavky skloubit s požadovanou profesní úrovní své práce. V praxi to 
znamená, že neustále musí současně hlídat dvě linie - místní a profesní.  
 
      Je zapotřebí být tzv. "v obraze", co se děje v místě působení, a na změny pružně 
reagovat (odcházejí mladí lidé a stárne nám populace, studenti se vrací ze škol až v 
sobotu, zvětšuje se zahraniční komunita, stoupá nezaměstnanost a lidé začínají více 
dojíždět za prací atd.). Nestačí přizpůsobovat provozní dobu, ale také nabídku služeb. 
Rádi bychom v našem zpravodaji publikovali články s obdobnou tematikou. Pouhé 
konstatování toho, co děláme, již přestává dostačovat. Daleko důležitější je začít si 
sdělovat, proč to děláme. Obdobné články budou více nápomocné při hledání nových, 
často ještě zcela neprošlapaných cest. Je stále více zapotřebí naučit se hledat vzájemné 
souvislosti a učit se stále novým dovednostem. 
 
      I v profesní linii musíme být pružní, naučit se využívat všechny nové a dostupné 
technologie. Co se týče profese, i v této oblasti má náš zpravodaj svou Achillovu patu. Ne 
vždy se nám daří čtivým způsobem informovat o důležitých oblastech knihovnické profese. 
Článek Souborný katalog ČR v minulém čísle a článek Oborová brána pro vyhledávání 
informací v tomto čísle nám ukazují jednu z cest, jak podporovat možnosti profesního 
vzdělávání. 
 
      Úvodní slovo nemá být dlouhé, a tak mi dovolte, abych na závěr ocitovala část 
úvodníku redaktorky Jany Hrubé. Byl psán pro učitele, ale ve vztahu ke změnám se rozdíly 
profesí stírají. Všichni hledáme odpovědi na otázky, které nás dříve nenapadaly, a učíme 
se dívat na věci novým pohledem. 
 
      ... Proč to tak dělám? (jen proto, že jsem se to kdysi tak naučil/a?). Jak vím, že tato 
metoda má skutečný účinek?...Těch otázek je mnoho, můžeme si je klást jednotlivě i 
společně, a protože mnozí už si je kladli, je také mnoho odpovědí a cest. Když budeme 
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hodně číst, přemýšlet o souvislostech a aktivně se sami učit novým dovednostem, 
vybereme si pak to, co nám nejlépe sedí a o čem budeme přesvědčeni, že má smysl. Tuto 
fázi změny nám nemůže nikdo nařídit. Pokud chceme mít dobrý pocit ze své práce, měli 
bychom se pro ni rozhodnout. Je to cesta našeho osobního a profesního rozvoje ... 
HRUBÁ, Jana. Rozhodněme se pro svůj osobní růst. Učitelské listy. 2007/2008, roč. 15, č. 
1, s. 1. 
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