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Komunitní role knihoven v
Knihovně roku 2006
Božena Blažková
Krajská knihovna v Pardubicích uspořádala v říjnu pro své profesionální i dobrovolné
knihovníky seminář s názvem Komunitní role knihoven. Akce se konala v Obecní knihovně
Býšť, která byla v loňském roce slavnostně vyhodnocena jako Knihovna roku.
Přítomné přivítali nejen zástupci krajské knihovny, ale i starosta obce. Celé páteční
setkání mělo velice příjemnou a přátelskou atmosféru, ke které velkým dílem přispěla
lektorka Mgr. Zlata Houšková z Národní knihovny. Podrobně se zabývala vysvětlením
pojmu "komunitní role".
Žádná z knihoven nežije ve vzduchoprázdnu, ale v konkrétním místě, které má své
specifické potřeby, priority, problémy… Knihovny by to vše měly reflektovat svými službami
a aktivitami, protože efektivita každé knihovny spočívá v kvalitě a rozsahu poskytovaných
služeb.
Základní služby jsou pochopitelně služby výpůjční (věnovat pozornost elektronickým
zdrojům i možnostem půjčování nových nosičů). Dále následují služby informační, které by
neměly směřovat pouze k literatuře či regionu, ale měly by více zohledňovat potřeby a
nabídku konkrétního místa (např. databáze místních podnikatelů či nabízených služeb placených i dobrovolnických). Knihovna musí dle svých možností nabízet i služby
vzdělávací (výuka uživatelského přístupu k PC, informační a čtenářská výchova, pomoc při
zajištění lektorů pro místní organizace a spolky apod.). Kulturními službami knihovny se
rozumí nabídka společně tráveného volného času pro jednotlivé skupiny obyvatel i pro
celou obec. Komunitními službami jsou všechny aktivity, které vzájemně propojují
jednotlivé skupiny obyvatel a budují jejich sounáležitost s obcí. Snahou každé knihovny by
mělo být vytváření prostoru a podmínek pro mezigenerační setkávání. Knihovna má ideální
možnost propojovat nejen generace, ale i zájmové skupiny či organizace. Díky své
nestrannosti a neutralitě může sloužit i jako most mezi občany a představiteli obce.
Knihovna může sehrát i velmi důležitou roli při posilování tzv. lokální paměti (genius loci)
např. výstavami kronik, besedami s pamětníky, digitalizací starých fotografií a tisků.
Velmi cenná byla i průběžná diskuze přítomných knihovnic, které velice spontánně
reagovaly na jednotlivé podněty příklady z vlastní práce. Součástí semináře byla nejen
prohlídka vyznamenané knihovny, ale i ukázka z podzimní dílny, kterou vedly stálé
spolupracovnice knihovny. A tak se přítomné knihovnice učily vyrábět všechny ty krásné
dekorativní předměty, které předtím obdivovaly v knihovně. Každá z přítomných si na
závěr odnášela nejen informace a nápady, ale i ukázku šikovnosti vlastních rukou.
Loňský rok byl pro knihovnu v Býšti významný i tím, že oslavila již sto let od svého
založení. Na webu obce http://www.byst.cz knihovna o výročí informuje následujícím
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způsobem:
…Protože knihovny už dávno nejsou jen pouhými půjčovnami knih, ale stávají se,
hlavně v malých obcích, centry kulturního života, i ta naše knihovna se snaží svým
návštěvníkům nabídnout něco navíc.
Začali jsme před několika lety velikonoční dílnou, pak se přidala dílna vánoční,
soutěžní přehlídka "Jablko Býště"… a každým rokem přibývají nové akce pro děti i
dospělé. Velký zájem je hlavně o rukodělné dílny. A tak i v letošním roce bychom chtěli
rozšířit nabídku našich akcí a věnovat se hlavně tradičním řemeslům a oživování lidových
tradic.
Chtěli bychom, aby se knihovna stala centrem kulturního života naší obce, místem
setkávání občanů všech generací. Doufáme, že tyto akce přispějí k sbližování generací,
ale i k sblížení starousedlíků a našich nových sousedů, kteří se do naší obce nedávno
přistěhovali. …
Z iniciativy býšťských maminek byl pod záštitou obecní knihovny v loňském roce
založen klub Sluníčko, který nabízí maminkám a mrňouskům ve věku od 2 do 6 let každé
pondělí pohádkovou dílničku. …
Výše uvedený citát ve zkratce vystihuje podstatu komunitní role a potvrzuje, že býšťská
knihovna, vedená dlouholetou knihovnicí Vendulkou Valečkovou, si titul Knihovna roku
2006 plně zaslouží. Pro zájemce je otevřeno každé pondělí od 8 do 20 hodin a každou
středu od 8 do 18 hodin. Pokud to máte do knihovny daleko, inspirujte se alespoň virtuálně
na adrese: http://www.byst.cz/view.php?cisloclanku=2005072018 .
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