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Knihovny v malých 
obcích           

Oldřich Suchoradský           
 

     Není tomu tak dávno, kdy mít vlastní knihovnu patřilo k samozřejmé tradici každé 
obce. Přitom v její náplni činnosti nebylo jen půjčování knížek, ale knihovna byla 
přirozeným místem, kde se koncentrovalo kulturní dění v obci. Byla místem pravidelného 
setkávání lidí, podílela se na vzdělávání občanů. Naše malá obec Mlýnec na Jičínsku 
měla svoji knihovnu od nepaměti. Působily tu dokonce dvě - obecní a školní. Po zrušení 
školy v 70. letech se obě spojily do jedné. A protože v obci jiné kulturní zařízení nebylo, 
zastupovala knihovna roli informátora pravidelnými hlášeními o kulturním dění v obecním 
rozhlase. Připomínala významná výročí nástěnkami a výstavkami. Suplovala po léta 
místní kino, když jednou týdně se v knihovně promítaly celovečerní filmy pro veřejnost. Co 
z této pestré činnosti v současnosti vlastně zbylo? Chce se mi napsat, že velmi málo. 
Informace dnes občané víc než v knihovně získávají z tisku, televize a hlavně internetu. 
Doba se změnila, nemá cenu vzpomínat ani tesknit nad realitou. 
 
      Faktem je, že ze 13 knihoven napojených kdysi na střediskovou knihovnu v Kopidlně 
dnes pracují aktivně pouze dvě. Náš venkov se v posledních desetiletích proměnil. 
Většinu obyvatel tvoří přechodně žijící obyvatelé - chalupáři. Místní menšina je pracovně 
hodně vytížená. Ti mladší dojíždí denně za prací mimo obec. Ti starší jsou většinou 
nemocní a mají starosti a práci s údržbou svého domku a zahrady. Na čtení si najdou čas 
jen v zimě, kdy je přestane bavit sledovat donekonečna se opakující televizní programy. 
 
      Co může svým čtenářům nabídnout současná obecní knihovna? Pokud jde o knižní 
fond, je pro malé knihovny nemožné naplňovat jej novinkami a lákat na ně čtenáře. 
Nových knih je neuvěřitelně mnoho a zájmy čtenářů tak rozmanité, že nakupovat vše, na 
to obce nemají peníze. Vydávat tak vysoké finanční prostředky pro několik málo čtenářů, 
to není ten nejlepší způsob investování obecních peněz. Proto vzdávám díky za dříve 
střediskový systém a nyní regionální funkce. Bez výměnných souborů by byla většina 
malých knihoven bez nové literatury. Velmi dobrým krokem se zdálo zavedení volného 
internetu do malých knihoven. Internetizace však postupovala v domácnostech rychleji 
než v knihovnách a v současné době většina těch čtenářů, kteří o něj mají zájem, má 
internet doma a knihovnu k tomu nepotřebují. Vložené prostředky se tak jen těžko 
zhodnocují. 
 
      Mají obecní knihovny vůbec šanci přežít současný trend vylidňování obcí a jejich 
přeměnu na zónu rekreace městských obyvatel? Jistě tu nějaké možnosti ještě jsou. V 
naší obci knihovna dosud přežívá. Těžištěm její činnosti se stává letní rekreační sezona a 
návštěvy čtenářů - chalupářů. Osvědčují se časopisy, které do knihovny ve velké míře 
donášejí samotní návštěvníci. Vynikajícím a využívaným pomocníkem je meziknihovní 
výpůjční služba, pomocí níž jsme i my na vesnici schopni pro své čtenáře dohledat a 
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vypůjčit jakoukoliv knihu, která je zajímá. 
 
      Ve zvýšené míře využíváme místních tradic. Naše obec je místem, odkud vycházejí 
pěší a cyklistické stezky v přírodní rezervaci v rámci evropského projektu NATURA 2000. 
V knihovně jsou k dispozici propagační materiály a informace k tomuto užitečnému 
projektu. Čtenáři čtou literaturu vážící se k naší obci a jejímu okolí. Využíváme obecní 
kroniku, kterou právě v době největšího zájmu čtenářů v knihovně veřejně vystavujeme a 
umožňujeme zájemcům v době otevření knihovny do ní nahlédnout.  
 
      Ukazuje se, že v silách obce je jen málo možností měnit současný trend přesunu 
obyvatelstva z venkova do měst. Jen těžko se může knihovníkovi dařit měnit návyky v 
naplňování volného času lidí, zvláště těch mladých, zaměřených na elektronická média. 
Přesto jsem optimista a věřím, že knihovnám v malých obcích ještě není definitivní konec. 
O jejich další existenci rozhodnou sami čtenáři. Dokud budou mít zájem svoji knihovnu 
využívat a navštěvovat ji, pohřeb knihovny se zatím konat nemusí.  
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