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Návštěva obecních 
knihoven           

Jaroslava Vydarená           
 

     V průběhu roku 2008 jsem v souvislosti s inventarizací majetku kraje provedla kontrolu 
připojení, umístění a využívání veřejně přístupného internetu v obecních knihovnách. Nechtěla 
jsem však, aby se má návštěva omezila pouze na kontrolu majetku kraje, zajímalo mě, v jakém 
stavu a prostředí se knihovna nachází, jaké má knihovník podmínky pro svou práci a pochopení 
ze strany vedení obce, jak je knihovna navštěvována čtenáři, dětmi, co může nabídnout 
občanům kromě knih… Byla jsem zkrátka zdravě zvědavá. 
 
      Ve spolupráci s metodičkami a ředitelkami knihoven pověřených regionálními funkcemi jsme 
stanovily trasu, přičemž jsem nechtěla vidět pouze knihovny ukázkové, ale i ty problémové. 
Závěrem jsem dospěla k poznatku, že stav a úroveň knihoven, přístup knihovníků a vedení obcí 
je obecně povzbudivý, v některých místech působil přímo jako pohlazení. Za všechny bych 
uvedla Obecní knihovnu v Praskačce, která byla v loňském roce právem oceněna uznáním 
ministra kultury a kde je nade vše zřejmé, že dobrá knihovna nemůže fungovat bez pochopení a 
vstřícnosti starosty. 
 
      Ne všude však bylo možné chválit, k mému údivu ještě nyní existuje několik knihoven v 
kraji, kde odmítají internetové připojení s odůvodněním, že má přece každý internet doma. 
Řekla bych, že toto tvrzení je tvrzení prvního dojmu, neboť průzkumy ukázaly, že pouze 30 % 
obyvatelstva vlastní internet, a to už průzkumy nezjišťují, kdo má doma k tomuto internetu 
skutečně přístup. Na využívání internetu v obecních knihovnách zejména dětmi je vidět, že 
zdaleka ne všechny mohou s internetem doma volně pracovat. 
 
      Některé knihovny jsou umístěny v nevyhovujících prostorách a je žalostné vidět knihovníka, 
který po dlouholetém snažení o změnu naráží, neboť se v obci vždy najde "větší" priorita, a svůj 
boj vzdává. Právě dobrých a obětavých knihovníků by si obec měla nejen považovat, ale také je 
náležitě odměnit. Dobře fungující knihovna, která už dnes zdaleka není jen půjčovnou knih, je 
přece vizitkou každé obce. 
 
      Navštíveno bylo celkem 16 knihoven vybavených počítači z grantu EU. Navštívená místa z 
regionu Jičín: Prachov, Radim, Bukvice, Milíčeves a Vitíněves. V regionu Trutnovsko byly 
navštíveny knihovny Horní Maršov, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou, Svoboda nad Úpou. V 
regionu Hradecko to byly následující knihovny - Olešnice, Lovčice, Lišice, Stará Skřeněř, Starý 
Bydžov, Sedlice a Praskačka. 
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