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O čem se mluví a o čem 
píše           

Božena Blažková           
 

     Řeč plyne volně. A většina z nás, mne nevyjímaje, nemá s rozhovorem a mluveným 
příspěvkem problém. Ten nastává ve chvíli, kdy je zapotřebí volně plynoucí slova zachytit 
na papír. Najednou je zde svazující pocit, že je nutné text upravit. Ne vše, o čem se mluví, 
se může i napsat. Jako by psané slovo bylo daleko vážnější a více zavazující než slovo 
mluvené. 
 
      Když jsme na rozšířené prosincové redakční radě hovořili o tématu Obec a její 
knihovna, zaznělo zde mnoho příkladů z míst, kde vzájemný vztah z nejrůznějších důvodů 
poněkud skřípe. Příčiny jsou různé, ale většinou se jedná o vzájemné nepochopení a 
špatnou komunikaci. Dodnes si pamatuji na jeden ze svých prvních rozhovorů se starostou 
střediskové obce. Byla jsem tehdy mladá a dost nezkušená a tak trochu hrrrr jsem na 
starostu vyjela, jak je to možné, že v tak velké obci se nenajde vhodné umístění pro 
knihovnu. Naštěstí byl rozumný a v klidu mi vysvětlil, že nejprve bude kanalizace a veřejné 
osvětlení a teprve potom knihovna. Jeho argumenty byly pádné a jasné. Knihovna byla 
sice v provizorním umístění ještě dva roky, ale pak se přestěhovala do nově 
zrekonstruovaných prostor. Každá obec by měla mít plán svých priorit a je na nás 
knihovnících, jak se dokážeme se svým zřizovatelem domluvit. A když domluva vázne, 
musíme se obrnit trpělivostí, znovu zvážit, čeho vlastně chceme dosáhnout a proč. Je 
zapotřebí naučit se vidět svoji knihovnu v kontextu celé obce. 
 
      V tomto čísle máme články starostek dvou obcí - Praskačky a Železnice. Obě paní 
starostky jsou na svoji knihovnu hrdé a oceňují její činnost. Jsou zde také články, které 
mohou pomoci v místech, kde komunikace vázne, protože dávají návod, jak mají knihovny 
v kraji fungovat (Obce a knihovny, Poskytování internetu, Spokojený uživatel - náš cíl). 
Jedná se zejména o nové služby knihoven, které díky internetizaci mohou svým uživatelům 
zajistit i ty nejmenší knihovny. Musíme se však naučit tyto služby nejprve využívat a 
následně vhodně propagovat. Knihovna, která pouze půjčuje knížky malému procentu 
místních obyvatel, se asi těžko dostane mezi priority zřizovatele. Knihovna, která 
zprostředkovává v místě nedostupné informace, která podporuje místní tradice, nabízí 
vhodné využití volného času obyvatel a propojuje v rámci svých akcí různé věkové 
skupiny, takovou šanci má. 
 
      Je snadné s knihovníky mluvit, a je nesnadné pak vše zachytit na papír pro ostatní. V 
potu tváře se snažíme do písemné podoby zachytit osobitost a lehkost jednotlivých 
vystoupení a názorů. Stále více mám pocit, že nic nenahradí osobní setkání a vlastní účast 
na jednotlivých knihovnických akcích. Žádný článek nemůže postihnout onu stále se 
měnící atmosféru vzájemných setkání. Technika nám zprostředkuje prezentace 
jednotlivých vystoupení, ale to nejcennější - komentáře k nim - nikoliv. Proto bych se 
přimlouvala za více společných akcí a aktivit, při kterých spolu můžeme nejen navzájem 
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mluvit, ale i více se poznávat. 
 
      Na závěr ještě malé vyznání pana knihovníka Suchoradského: "Mým vzorem byl také 
pan řídící Finke z Dětenic, vzorný knihovník a opravdová osobnost. Jemu jsem se chtěl 
podobat. V počátcích knihovnické práce mi hodně pomohl. Přesvědčil mě, že knihovník 
nemusí být češtinář, znalec literatury, ale člověk, který má rád knížky a lidi kolem nich. 
 
      A tolik pohodářů, kolik jsem jich objevil mezi knihovníky, jsem u žádné jiné profese 
nenašel." 
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