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Abstrakt 

Tématem bakalářské práce je vývoj knihovnického školství v Československu 

v letech 1918-1945. V úvodní části je nastíněn vývoj školství před rokem 1918 u 

nás i ve světě, neboť situace v odborném školství na něj úzce navazovala. 

Následuje stručný výčet a popis všech typů knihovnického vzdělání- knihovnické 

kurzy, knihovnické školy a kurzy na vysoké škole. Zmíněni jsou také dvě 

osobnosti českého knihovnictví, které se zabývali knihovnickým školstvím- 

Ladislav Jan Živný a Zdeněk Václav Tobolka.  Poslední kapitola je věnována 

situaci po roce 1945, která byla silně ovlivněna vývojem před II.světovou válkou. 
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Předmluva 

 Za téma své bakalářské práce jsem si zvolila „Československé 

knihovnické školství v letech 1918-1945“. Důvodem byl můj zájem o historii 

českého knihovnictví k čemuž nepochybně patří také vznik škol či různých kurzů 

pro knihovnický obor. 

 Cílem bakalářské práce není úplný přehled všech kurzů a škol, které se 

zabývaly knihovnickým vzděláním v Československu, protože by to nebylo 

možné a výsledek by přesáhl rozsah bakalářské práce. Jde o stručný a základní 

výčet nejvýznamnějších kurzů, škol a  osobností, které napomohli vzniku školství 

knihovnického oboru. 

 Text je rozčleněn do tří kapitol. V první kapitole je nastíněn vývoj 

knihovnického školství před rokem 1918 ve světě, kde jsem se zaměřila na 4 

nejvýznamnější země podílející se na vývoji školství (Rakousko-Uhersko, 

Německo, Velká Británie, USA), a v Československu (ještě jako součást 

Rakouska-Uherska). Druhá kapitola obsahuje druhy knihovnického vzdělání tak, 

jak bylo stanoveno  zákonem a to byly knihovnické kurzy, krátkodobé 

knihovnické kurzy a knihovnické školy. U knihovnických kurzů jde pouze o 

přehled a popis několika málo kurzů  té doby, protože kompletní výčet by zabral 

celou jednu bakalářskou práci. V této kapitole jsou také představeny dvě  velké 

osobnosti československého knihovnictví- Ladislav Jan Živný a Zdeněk Václav 

Tobolka. Poslední kapitola obsahuje vývoj v letech 1945-1950, neboť tyto roky na 

sebe navazují. Závěrečná část je pak věnovaná současnosti.  

 Vzniku této práce předcházela bibliografická rešerše na téma 

„Knihovnické školství 1918-1945“ zpracovaná pro předmět Dokumentografické 

informační systémy. Odtud jsem pak převzala potřebné materiály pro vypracování 

bakalářské práce. 

 Při vytváření práce jsem vycházela ze zdrojů dostupných v tištěné verzi 

v českém jazyce. Ve většině případů šlo o časopisecké články. Velmi nápomocná 

mi byla bibliografie L.J. Živného [Živný, 1922-1936] 
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Použité zdroje jsou citovány dle normy ISO 690 (popřípadě ISO 690-2). 

Záznamy jsou řazeny abecedně dle autora. V textu je používaná citace pomocí 

prvního údaje záznamu a data vydání v hranatých závorkách (citační metoda dle 

normy ISO 690). Celkový rozsah bakalářské práce je 50 s. a 8 s. příloh. Seznam 

příloh a seznam použité literatury je zařazen na konci práce. 

Ráda bych poděkovala PhDr. Mileně Černé za vedení mé práce a rady, 

které mi poskytovala. 
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1. Vývoj knihovnického školství před rokem 1918 

Odborné vzdělání knihovníků je dnes běžnou praxí jak na středoškolské 

úrovni tak na vysokoškolské. Dříve však v knihovně knihovnické vzdělání nebylo 

požadováno a knihovnictví muselo ujít notný kus cesty, aby zaměstnanci byli 

odborně vzděláni. Vývoj vzdělávání můžeme sledovat již od starověkého Egypta. 

Ve starověkém Egyptě byla kniha (lépe řečeno svitek) velmi ceněna a 

zacházelo se s ní s nejvyšší úctou. Svitky byly ukládány v knihovnách 

(nejznámější je samozřejmě alexandrijská knihovna, ale to byla jen jedna 

z mnoha) a starali se o ně kněží. Jejich úkolem bylo opatrovat svitky, půjčovat je, 

evidovat. Své znalosti pak předávali dál a můžeme říci, že šlo o jakýsi druh 

vzdělávání, tedy spíše zasvěcování do povolání. Žádné školy pro knihovníky však 

nebyly a tento stav přetrval až do 19.století.  

Po celou dobu středověku se o knihy zprvu starali mniši v klášterních 

knihovnách, později vznikaly knihovny při univerzitách či  zámcích. Ani zde však 

nepracovali odborně vzdělaní lidé. Šlo o zaměstnance, kteří sami přišli na princip 

práce praxí. Knihovna však přestávala plnit pouhou funkci půjčovny knih. 

Knihovna začala být centrem vzdělání a poskytování informací. Navíc se 

rozrůstala novými počty svazků, začínalo se vydávat a kupovat stále více knih. 

V knihovnách státních či univerzitních situace nebyla ještě tak kritická jako 

v knihovnách městských a obecních. Zde často funkci knihovníka zastávali lidé 

jako vedlejší úvazek (nejčastěji učitelé) nebo dosazení úředníci. Knihovnického 

vzdělání bylo možno nabýt jenom praxí nebo soukromým studiem.  

Kvůli kritickému nedostatku odborně vzdělaných zaměstnanců začaly v druhé 

polovině 19.stolení pokusy o jakási školení a o zakládání škol, ve kterých by se 

vyučovaly odborné předměty potřebné pro práci v knihovnách. Tyto školy však 

byly určeny pouze pro pracovníky státních a univerzitních knihoven, zaměstnanci 

městských knihoven stále zůstávali opomíjeni. Pro pracovníky městských 

knihoven byli až později zřízeny knihovnické kurzy. [Živný, 1910] 
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I přes snahu otevírat školy a kurzy, nebylo možno ze začátku tyto snahy 

realizovat v plné míře. Hlavní překážkou byl akutní nedostatek odborně 

vzdělaných učitelů v oboru. Funkci učitele většinou zastávali knihovníci 

univerzitních knihoven (pro odborné předměty), pak také např. paleografové či 

literární historici pro předměty na všeobecné úrovni. Tito lidé často nebyli za svou 

práci učitele honorováni a měli ji jako vedlejší úvazek ke svému povolání. Dalším 

úskalím byl akutní nedostatek studijních materiálů. Odborných textů existovalo 

jen po skrovnou a pro účely výuky byly naprosto nedostačující. Kritickou situaci 

se pokusili změnit knihovníci v 19.st., kdy započaly první pokusy o poskytnutí 

odborného vzdělání jak v Evropě tak v  USA [Živný, 1910] 

 

1.1. Knihovnické školství před rokem 1918 ve světě  

1.1.1. Rakousko a Itálie 

Nejstarší pokusy o vzdělání knihovníků probíhaly v Rakousku-Uhersku. 

Zde roku 1851 padl návrh, aby pracovníci knihoven vykonávali zkoušky a k těmto 

zkouškám byli připravováni na speciálních školách. Roku 1874 byl tento návrh 

schválen a zaveden na Vídeňském historickém ústavu. Stejný koncept přijala i 

Itálie roku 1869 a v roce 1876 byl realizován v knihovně Viktora Emanuela 

v Římě.  

Poté po vzoru Německa a Velké Británie se v Rakousku-Uhersku 

uskutečňovaly různé krátkodobé knihovnické kurzy. Tyto kurzy  spíše než na 

odbornost kladly důraz na filologii a historii, tedy všeobecný přehled, který 

zaměstnancům knihoven chyběl. Kurzy však neměly tu úroveň, která by byla 

potřebná (hlavně po stránce odborné), a proto se v Itálii roku 1908 rozhodli 

vybudovat speciální školu pro knihovníky státních a univerzitních knihoven. 

Knihovníci zde byli rozděleni do tří kategorií- knihovníci a konzervátoři rukopisů, 

jejich zástupci a nakonec pracovníci výpůjček a zařazování. Pro každou kategorii 

byl vytvořen vlastní koncept a na každou pozici byl jiný požadavek vzdělání. Pro 

nejnižší třídu bylo třeba absolvovat 5-ti leté nižší gymnázium. Po roce studia se 

skládaly písemné zkoušky z italské skladby a francouzštiny, ústní pak zahrnovaly 
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nauku o pořádání knihoven. Vstupem do druhé třídy bylo úspěšné absolvování 

akademického vzdělání. Výuka trvala také rok a končila zkouškou z popisu 

prvotisku, latinského a italského rukopisu, znalost zákonných předpisů o 

knihovnách. Pro nejvyšší třídu bylo třeba znalostí nejvíce. V podstatě šlo o 

náročnější verzi druhé třídy, kdy absolventi museli být navíc vzděláni 

v paleografii a bibliografii, klasické klasifikaci, katalogizaci a správě knihoven. O 

této koncepci se rozepisuji hlavně z toho důvodu, že později byla přijata a 

zdokonalena v Anglii či Německu. [Živný, 1910] 

 

1.1.2. Německo 

V roce 1861 byla v německé univerzitní knihovně v Bonnu zřízena jakási 

škola pro knihovníky. Šlo však jen o provizorní uspořádání. O opravdovější baště 

knihovnického vzdělání lze mluvit až o dvacet let později roku 1886, kdy byla 

zřízena škola bibliologie a biblioekonomie v Göttingenu.  

Další škola podobného ražení (tím se rozumí škola vyššího vzdělání) byla 

založena v Berlíně roku 1900 a šlo o školu tříletou a přístupnou také ženám od   

16-ti let. Po absolvování mohli pracovat na podřízenějších místech ve státních 

knihovnách (nemohli tedy zastávat funkci vedoucích). Museli absolvovat kurzy 

latiny, řečtiny, francouzštiny, angličtiny, úvod do studia, dějiny literatury, nauku o 

výrobě papíru, sazbě, knihtisku, o vazbách, o knihkupeckém a antikvariátním 

obchodu, knižním právu, stenografii a psaní na stroji a biblioekonomii. Po 

absolvování mohli studenti také na přednášky univerzitní, což předtím nebylo 

možné.  

Roku 1902 vznikla knihovnická škola pro ženy od 19-ti let ve 

Wolfsteigemu a roku 1903 při berlínské univerzitě pro ženy s akademickým 

vzděláním.  

Přes všechny tyto pokusy o zřízení fundované knihovnické školy se 

rozhodla bavorská vláda pro založení nového odborného kursu (kde by byl kladen 

větší důraz na teoretickou i praktickou výuku) při univerzitní knihovně 
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v Mnichově. Přednášky trvaly od října 1905 do dubna 1906. Celkem se zájemci 

zúčastnili 151 hodin. Probíralo se celkem 15 předmětů- např. objednávka knih, 

povinné výtisky, dějiny knihoven, knihovnické stavitelství, rukopisy, vazba a 

půjčování. Navíc posluchači pracovali v čítárně a pomáhali při nákupu knih. I přes 

tuto zjevnou snahu zřídit odborné, kvalitní kurzy, Německo nedosáhlo na vysokou 

úroveň kurzů amerických, které je o hodný kus převyšovaly. Jen co se do počtu 

hodin týdně týče, tak americký zahrnoval 275 hodin, což je o celých 120 hodin 

více než v Německu. I obsah hodin byl značně rozdílný, v USA se více soustředili 

na teoretickou výuku a probírali více odborných předmětů. [Živný, 1910] 

 

1.1.3. USA 

Tak jako bylo Rakousko kolébkou knihovnických škol, tak USA bylo 

zakladatelem knihovnických kurzů. Zde na popud knihovnické asociace a hlavně 

Melwila Deweyho byl založen první knihovnický kurz na Columbijské univerzitě 

v roce 1887 (později New York State Library School).  

Roku 1900 se začaly konat šestiměsíční kurzy, tzv. letní školy (Summer 

Schools). Šlo o kurzy na rozhraní knihovnických škol a knihovnických kurzů. 

Kurzy byli pro pracovníky obecních knihoven a výuka byla zaměřena jak na 

teoretickou část tak i na praktickou.  

V USA byly také založeny první knihovnické školy, které udělovaly titul 

Bachelor in Library Science (B.L.S.), Master in Library Science (M.L.S.) a čestný 

doktorát. Jednalo se o školu newyorskou a urbanskou. Tyto školy stály na úrovni 

posledních dvou tříd středních škol a prvních dvou let vysokoškolského studia. 

Jednalo se o jediné knihovnické školy, které stály na úrovni vysokoškolského 

vzdělání. Všechny ostatní školy či školení byly spíše na úrovni středoškolské. 

Na knihovnických kurzech i školách zájemci procházeli teoretickou 

průpravou. Ta byla v USA velmi propracovaná a oproti evropským osnovám o 

notný kus vpředu. Například ve Velké Británii se vyučovalo 6 předmětů, oproti 

tomu například v newyorské knihovnické škole (New York State Library School) 
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bylo  v učební osnově zahrnuto 11 předmětů- 1. nauka o výběru knih, 2. nauka o 

nákupu knih, 3. desetinná klasifikace, 4. úprava katalogu, 5. práce v příručních 

knihovnách, 6. knihovnický nábytek a stavitelství, 7. evidence knih, 8. 

katalogizace, 9. knižní vazba, 10. metodika půjčování, 11. dětské knihovny. 

Kromě toho také posluchači procházeli i praktickou výukou. Navštěvovali místní i 

okolní knihovny, aby se seznámili s různými technickými rozmanitostmi práce v 

knihovnách. Poznávali jak efektivně pracovat se čtenářem, jak funguje vnitřní 

politika knihovna, jak se vede a řídí. [Živný, 1910] 

 

1.1.4. Velká Británie 

 Ve Velké Británii probíhalo školení trochu opačným způsobem než v  

ostatních zemích. Zde se konaly od roku 1884 odborné zkoušky pro knihovníky 

na základě vytyčených požadavků knihovnického spolku. Ke zřízení prvního 

knihovnického kurzu došlo až v roce 1893 v Londýně. Tento kurz trval do roku 

1897, kdy byl zrušen a v letech 1900, 1906 a 1908 probíhaly marné pokusy o jeho 

vzkříšení, ale pro nedostatek zájemců se neotevřely.  

Místo kurzů se však ve Velké Británii ujaly odborné přednášky, které se 

konaly od roku 1898 v Londýně ve spolupráci s knihovnickým spolkem, který 

měl pravomoc zasahovat do výběru profesorů, měl právo zkoušet a  vydávat 

vysvědčení. Přednášky probíhaly jednou týdně vždy dvě hodiny odpoledne po 

dobu jednoho roku.  

Zvláštním typem vzděláním, které probíhalo jak v USA tak i ve Velké 

Británii (zde mělo velkou publicitu, hlavně u mimolondýnských uchazečů) , lze 

označit písemné kurzy. Tyto kurzy byly určeny pro zájemce, kteří se nemohli 

vzdálit ze svého zaměstnání, protože by je mohli ztratit. Vyučování probíhalo tak, 

že učitel připravil seznamy odborné četby a spolu s otázkami je posílal uchazeči. 

Ten je zodpověděl, odeslal zpátky učiteli, který je zkontroloval a případně doplnil 

poznámkami. Za určitý počet dobře zodpovězených otázek  se udílely odměny. 

Tyto kurzy měli jak své příznivce tak i odpůrce. Odpůrci byli proti kurzům, 

protože podle nich neposkytovaly ucelené vzdělání a úplně postrádaly praktické 
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cvičení. Hlavní důvod pak byl ten, že zájemci nebyli pod dohledem vyučujícího, 

nemohli být správně vedeni a na jejich případné otázky neměl kdo odpovědět. 

Naproti tomu přívrženci těchto kurzů si libovali v tom, že písemné kurzy naopak 

prezentovaly dobré vědomosti zájemců. Protože pomocí otázek museli vyhledávat 

v odborné literatuře, orientovat se v ní a museli v ní nacházet odpovědi, lépe se 

zorientovali v problému a učili se větší samostatnosti. Co se týče praxe tak 

přiznávali, že ta chybí pod odborným dohledem, ale na druhou stranu písemného 

kurzu se účastnili lidé zaměstnaní v knihovnách, tudíž praxi zažívali ve své práci. 

Zajímavý je i vývoj učební osnovy, která byla probírána a vyučována ve 

Velké Británii. Na počátku kurzů se vyučovalo 6 předmětů- 1. anglická literatura, 

2. evropské literatury, 3. všeobecné literární dějiny, 4. principy klasifikace, 5. 

základy bibliografie a katalogizace, 6. správa knihoven. Je vidět, že se probíral 

kromě odborných předmětů (pouze 3!) také všeobecný přehled. To bylo hlavně 

z toho důvodu, že studenti neměli ve většině případů ani středoškolské vzdělání a 

museli mít alespoň základní všeobecný přehled, který byl pro práci v knihovně 

důležitý. Po roce 1900 se učební osnovy trochu změnily, obsahovaly také 6 

předmětů, ale z toho už bylo 5 odborných- 1. dějiny literatury, 2. základy 

bibliografie, 3. klasifikace, 4. katalogizace, 5. dějiny a organizace biblioték, 6. 

praktické řízení knihoven [Živný, 1910] 

 

1.2. Knihovnické školství před rokem 1918 v Československu 

České knihovnictví bylo dobře rozjetým vlakem, kterému chyběl jen jeden 

vagón- odborné vzdělání pro zaměstnance knihoven. Existovaly zde knihovny 

vědecké, univerzitní, městské a obecní, ale pracovníci neměli odborné vzdělání. 

Znalosti získávali pouze praxí či soukromým studiem. Po knihovnickém vzdělání, 

které bylo nezbytností, začalo volat mnoho lidí z oboru. Největšími agitátory však 

byli Ladislav Jan Živný a Josef Volf.  

L.J. Živný čerpal inspiraci ze zahraničních knihoven v USA, Velké Británii a 

několika dalších evropských zemích. Porovnával situaci v Československu a 

v zahraničí a došel k závěru, že situace byla všude stejná, tedy knihovny bez 
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odborně vzdělaných zaměstnanců. Ale zatímco v zahraničí svoji situaci vyřešili 

založením škol či zřízením kurzů, v Československu se stále nic nedělo. Proto se 

snažil, po vzoru zahraničních kolegů, založit knihovnické kurzy také u nás 

Josef Volf si také uvědomoval nutnost knihovnického vzdělání. Volf se 

zaměřil spíše na pracovníky městských knihoven . Uvědomoval si, že i na této 

nižší úrovni (oproti státním a vědeckým knihovnám) je nutno, aby knihovníci byli 

vzděláni, jak na úrovni teoretické tak i praktické. Navrhl, aby Osvětový svaz 

doporučil zemské školní radě založit knihovnické kurzy pro učitele a profesory, 

které by mohly být paralelní jiným kurzům konaných v Praze. Obsahem kurzů by 

byly přednášky z knihovnického oboru, světová a česká literatura a také praktická 

cvičení. Na tento návrh reagoval knihovní odbor Osvětového svazu až roku 1913, 

kdy se usnesl, aby knihovnický kurz začal roku 1914. To však již přišla válka a na 

kurz již nedošlo.  

Ani během války však neutichly hlasy po knihovnickém kurzu. Například dr. 

Jaroslav Thon navrhoval založit kočovné knihovnické kurzy. Podle jeho návrhu 

měl do centrálního města kraje přijet povolaný odborník, který by ve dvou, třech 

dnech uspořádal výklad o odborných věcech, které se týkají hlavně malých 

městských a obecních knihoven. Účastníky kurzu pak měli být knihovníci 

městských knihoven, knihovnických spolků, sokolských jednot a jednotlivci, kteří 

by o kurz měli zájem.  

Počátkem roku 1916 se navzdory válce začalo opět mluvit o založení 

knihovnického kurzu. Knihovní odbor Osvětového svazu se usnesl, že založí 

šestinedělní knihovnický kurz pro válečné invalidy (podmínkou by bylo 

minimálně městské vzdělání). Kurz se měl konat v Jedličkově ústavu pro 

zmrzačelé, ale jen pod podmínkou, že pro účastníku kurzu bude zajištěno 

umístěný do pracoviště po absolvování kurzu. Odezva však byla jen velmi chabá 

(zájem měl pouze okresní výbor v Praze-Karlíně a v Trutnově) a absolventy by se 

nepodařilo zařadit do knihoven. Proto kurz nebyl nikdy zrealizován. První kurz 

byl tak uskutečněn až v samostatném Československu. [Poch, 1948] 
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2. Knihovnické školství 1918 až 1948 

2.1. Knihovní zákon 

První snahy o vytvoření a přijetí knihovního zákona vzešly již v roce 1901 

a to od poslance dr. Pipicha, který žádal zákon od zemského sněmu Českého 

království. Na návrh však byla malá odezva a o knihovním zákoně se znovu 

začalo mluvit roku 1903. V tomto roce přišel s návrhem nového zákona Václav 

Štěch. Jeho zákon obsahoval 6 paragrafů. Návrh zákona vyšel v II. ročníku 

časopisu Máje a reakcí na něj byla obsáhlá kritika L. J. Živného, který se do debat 

o knihovním zákoně živě zapojil. Na návrhu zákona se mu např. nelíbil způsob 

financování knihoven (v nevýhodě byly malé knihovny, neboť přidělování financí 

záviselo na počtu obyvatel na knihovnu, i velké knihovny by měly značný 

problém vyjít s financemi, neboť ty zase musely platit úředníka a nájem budovy). 

Navíc v zákonu není ani zmínka o kvalifikaci zaměstnanců knihoven a to zvláště 

pak těch větších lidových či vědeckých. Všechny Živného námitky byly 

oprávněné a opodstatnělé a to hlavně z jeho poznatků, které získal z knihoven 

britských. Do Velké Británie podnikl několik pracovních cest a byl uchvácen 

tamním knihovnictvím. Za model si vzal i jejich knihovní zákon, který vyšel již 

v roce 1850 a upraven byl roku 1892. Líbilo se mu hlavně nařízení, které ukládalo 

povinnost zakládat knihovny v každé obci a městě. Dále způsob financování a 

otázka odborné kvalifikace knihovníků. To vše bylo v zákoně obsaženo a Živný 

viděl, že bez knihovního zákona nebude moci postavit solidní základy českého 

knihovnictví. Vedle Živného o knihovní zákon bojoval i Osvětový svaz. S ním 

Živný úzce spolupracoval a pod jeho vedením vydal několik odborných článků o 

potřebě knihovního zákona. Živný pak zašel ještě dál a roku 1906 přišel 

s vlastním návrhem zákona (byl otištěn v časopise Česká osvěta). Návrh zákona 

obsahoval 16 paragrafů, kde bylo např. uvedeno: zřídit knihovny v každé obci 

nejpozději do tří let od vydání zákona, financovat knihovny měly okresní 

knihovny přirážkou. V dalším paragrafu pak byla zmínka o menšinách. V každém 

městě, kde bylo více než 10% menšinového obyvatelstva, musela být zřízena 

speciální knihovna pro menšinu, kterou by řídil samostatný knihovník. Kromě 

těchto dvou bodů zde byl obšírně popsán systém financování knihoven. A ač byl 
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Živný propagátorem knihovnického vzdělání v prvním návrhu zákona o něm 

nebylo ani zmínky. Z návrhu zákona jasně vyplýval angloamerický vliv (např. 

povinnost zřizovat knihovny, zřízení zvláštní daně pro knihovny). Návrh zákona 

přišel na projednání v roce 1908 (jako autor však byl uveden předseda knihovního 

odboru Osvětového svazu Ferdinand Šrámek). Zákona však neprošel a na scéně se  

objevil až o deset let později [Poch, 1935] 

Další debaty o zákoně přišly po I.světové válce a to již v roce 1918. Debat 

se opět účastnil L.J. Živný. Již 5.listopadu 1918 se začalo jednat o knihovním 

zákoně (návrh zpracoval L.J. Živný a dr. Auerhan). Spolu s právníkem dr. Janem 

Bohuslavem vypracovali konečný návrh zákona, který předložili 31.ledna 1919 

(od návrhu z roku 1906 se lišil v několika bodech např. byla zavedena všeobecná 

povinnost obcí zřizovat knihovny). [Velemínský, 1935] 

 Zákon byl schválen a přijat 22.července 1919 jako Zákon o veřejných 

knihovnách obecních (Knihovní zákon) č. 430/19. Zákon obsahoval 12 paragrafů 

(např. 1§ pro vzdělanost všech obyvatel budou zřizovány knihovny s naučnou, 

vzdělávací i zábavnou četbou, 3§ knihovna se skládá z půjčovny knih, čítárny 

časopisů a příruční knihovny, 11§ dozor nad knihovnami drží ministerstvo 

školství a národní osvěty). Následně pak 5.listopadu 1919 vyšlo nařízení vlády 

Československa č. 607 Sb., kterým se prováděl zákon o veřejných obecních 

knihovnách. Nařízení obsahovalo celkem 61 článků, z nichž je pro tuto práci 

podstatný článek 45. Zde je stanovena povinnost odborného vzdělání pro 

pracovníky knihoven. Stupeň vzdělání je rozdělen podle počtu obyvatel města či 

obce, v které připadají na knihovnu. [Československu, 1919] 

• v  knihovně určené pro více než 10.000 obyvatel měl pracovat jako 

knihovník jen člověk, který absolvoval alespoň střední školu nebo ústav na 

úrovni střední školy. Kromě toho navíc musel mít státní knihovnickou 

zkoušku (ta se získala po jednoročním odborném studiu).  

• V knihovnách pro 2.000-10.000 obyvatel musel knihovník absolvovat 

minimálně měšťanskou školu a odborný kurz, který by byl zakončen státní 

knihovnickou zkouškou 
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Zákon tak stanovil trojstupňovité vzdělání- pro pracovníky knihoven nad 

10.000 obyvatel byla určena knihovnická škola, pro knihovníky v knihovnách 

s obyvatelstvem 2.000-10.000 státní knihovnický kurz, později byl pak přidán 

povinný krátkodobý knihovnický kurz pro zaměstnance knihoven s obyvatelstvem 

pod 2.000. 

K zákonu navíc vyšly ještě tři doplňující nařízení  

• Doplněk prováděcího nařízení k zákonu o veřejných knihovnách obecních 

ze dne 9.června 1921 č. 212 Sb. (upřesňuje článek 33 vládního nařízení ze 

dne 5.listopadu 1919 č. 607 Sb.) 

• Instrukce okrskových dozorců knihovních (přesně vymezoval a doplňoval 

povinnosti okresních knihovních dozorců) 

• Správa veřejných knihoven obecných (výnos nařizoval vedení 

přírůstkového seznamu, místního seznamu, jmenného seznamu, příručního 

seznamu, pokladní knihovny a výpůjčního řádu)  

V takovémto znění zákon platil na českém území. V platnost na Slovensku 

přišel až v roce 1923, kdy ho Župní svaz osvětový (slovenská obdoba českého 

Osvětového svazu) přijal v nezměněné podobě.[Zákon, 1923] 

 

2.2. Knihovnické kurzy 

První pokusy o vytvoření knihovnického kurzu probíhaly již na počátku 20.století 

a to hlavně za podpory L.J. Živného a dr. Volfa. První návrh kurzu byl již roku 

1906, ale neprošel pro malý zájem.  Další přišel roku 1908, ale stejně jako první 

návrh nebyl realizován. I během války neustaly Živného  snahy o uskutečnění 

kurzu, ale k tomu došlo až v po válce v roce 1918. Hlavní náplní kurzů, tak jak 

navrhoval Živný, měla být správa knihoven a bibliografie podle anglosaského 

vzoru. 
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2.2.1 První knihovnické kurzy před knihovním zákonem 

 První knihovnické kurzy byly realizovány na spolkové úrovni, neboť 

neměly základ v knihovním zákoně, který  vyšel až v roce 1919. Kurzy proto byly 

vytvořené bez zákonného podkladu, ale vydaly první impulzy a ukázaly jak velká 

je poptávka po odborném vzdělání, neboť účast obou kurzů, které byly v letech 

1918 a 1919 pořádány, byla velká a posluchači byli výukou nadšeni. [Poch, 1948] 

 
• První knihovnický kurz, který se podařilo zrealizovat, probíhal  od 

2.-21. prosince 1918 a konal se v Praze. Výuka trvala od 17 do 19 hodin ve všední 

dny. O kurz se zasloužil Osvětový svaz, který kurz pořádal. Vedoucím kurzu se 

stal pak největší propagátor knihovnického vzdělání L.J. Živný. Kromě něho 

v něm vyučovali dr. Antonín Dolanský a dr. František K. Soukup. Kurz měl 

dohromady 30 hodin, ve kterých se probralo celkem 12 odborných předmětů- 

např. bibliografie, dějiny knihy, dějiny tisku (vyučoval dr. Dolanský), 

katalogizace, klasifikace, třídění (L.J. Živný), správa knihovny a nábytku, metody 

půjčování (dr. Soukup). Celkem se kurzu zúčastnilo 15 posluchačů (9 žen a 6 

mužů, z toho 10 lidí pracovalo již přímo v knihovně). Kromě teoretických hodin 

se posluchači účastnili 4 exkurzí do musejní, městské a strahovské knihovny a 

také tiskárny Politika. Tento kurz měl velký ohlas jak u samotných posluchačů, 

tak i u odborné veřejnosti, protože takto pojatý kurz byl první v Rakousku-

Uhersku. Kurz byl pro posluchače zdarma. [Poch, 1948] 

 

• Druhý kurz se ještě konal bez podpory knihovního zákona, ale byl 

již v jeho stínu, neboť probíhal od 7.-31. května 1919 také v Praze. Kurz opět 

pořádal Osvětový svaz, ale tentokráte již s podporou ministerstva školství a 

Národní osvěty. Měl celkem 60 hodin a přednášelo zde již 7 odborníků mezi nimi 

knihovníci L.J. Živný, Jan Thon,, dr. Antonín Dolanský či knihař Ludvík Bradáč. 

Kurz už měl 20 předmětů a oproti předchozímu kurzu obsahoval např. postup 

tisku, papír a jeho výroba, dějiny a vývoj písma, statistika knihoven, správa 

knihovny. Kromě toho se také účastnili 4 exkurzí do tiskárny, knihovny městské, 

musejní a univerzitní). Tohoto kurzu se účastnilo 55 posluchačů, kteří byli 
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rozděleni do dvou skupin a po zdárném ukončení kurzu jim bylo přiděleno 

vysvědčení o absolvování kurzu. Tento kurz měl také velký úspěch u posluchačů 

a to i přes to, že se platilo školné 20 Kč. [Poch, 1948] 

 

2.2.2. Knihovnické kurzy po roce 1919 

  Po vydání knihovního zákona č. 430/19 Sb. se pořádání 

knihovnických kurzů chopilo ministerstvo školství a národní osvěty. Navázaly na 

kurz z května 1919, který se konal v Praze. Protože kurz měl velký úspěch a plně 

vyhovoval koncepci odborného knihovnického vzdělání, byla osnova převzata i 

do dalších kurzů. Kurzy takto probíhaly v nezměněné podobě až do roku 1941, 

kdy byly přerušeny až do roku 1944 kvůli 2. světové válce. Konaly se vždy 

v době prázdnin, aby se jich mohli účastnit pracovníci knihoven, a na různých 

místech Československa (jak v Čechách, na Slovensku, tak i v Podkarpatské 

Rusi). Pevný řád dostaly kurzy až roku 1923 a to výnosem ministerstva školství a 

národní osvěty ze dne 24. června 19231. Délka kurzu byla stanovena na 3 týdny a 

učit se mělo podle předem dané osnovy2- 1. význam lidové výchovy, 2. vývoj 

knihovnictví, 3. vývoj českého lidového knihovnictví, 4. knihovnické zákony 

v Československu, 5. správa knihovny, 6. popis knihy, 7. osobnost knihovníka, 8. 

spolupráce knihovny s jinými organizacemi, 9. česká a světová literatura. Tento 

učební plán byl platný až do roku 1925, kdy ho nahradil jiný, upravený výnosem 

ministerstva školství a národní osvěty ze dne 20. června 19253. Ten byl již platil 

až do 30. června 1946. Osnova4 vyplývající z tohoto výnosu obsahovala 9 

předmětů, mírně pozměněných a doplněných a zároveň výnos také stanovil počet 

hodin připadající na jednotlivé předměty- 1. význam lidové výchovy, 2. vývoj 

knihovnictví, 3. vývoj československého knihovnictví, 4. knihovnické zákony 

v Československu, 5. správa knihovny, 6. katalogizace, 7. osobnost knihovníka, 7. 

československá a světová literatura. 

                                                 
1  Výnos č. 76.186/23 
2  Viz. příloha 1 
3 Výnos č. 70.601/25 
4 Viz. příloha 2 
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• První kurz pořádaný za podpory ministerstva školství a národní 

osvěty byl v Hořovicích od 2. do 29. srpna 1920. Na kurzu přednášeli dvě 

osobnosti českého knihovnictví- dr. Josef Volf (přednášel na kurzech ve všech 

zemích tehdejšího Československa) a Robert Balaš (pracovník ministerstva 

školství a národní osvěty, autor Příručky pro obvodové a okresní knihovny). Kurz 

trval 4 týdny a účastnilo se ho 36 zájemců, kteří všichni úspěšně splnili také 

závěrečné zkoušky. Osnova nebyla ještě dána žádným výnosem ani nařízením. 

Učební plán byl tedy plně v rukou obou vyučujících. [Poch, 1948] 

 

• V roce 1924  se knihovnické kurzy pořádaly v Táboře (od 7. 

července), Přerově (od 7. července), Ústí nad Orlicí (od 21. července) a  Znojmě 

(od 4. srpna). V létě toho roku se tedy konaly 4 české kurzy. Kromě toho byly 

také pořádány německé kurzy a to ve Stříbře (od 3. července) a v Rumburku (od 

3. srpna). Do všech kurzů bylo možno se přihlásit do 7. června na příslušných 

okresních osvětových sborech, kde stačilo vyplnit dotazník  jako přihlášku. 

Zájemcům bylo zajištěno ubytování a dokonce 50% sleva na dráhu (do 150 km od 

místa konání kurzu). Zprávy o kurzech vycházely pravidelně v časopisu Česká 

osvěta, aby zájemci byli včas informováni. Kurzy byly podle zákona určeny pro 

pracovníky knihoven s obyvatelstvem 2.000-10.000. Více než polovina lidí 

přihlášených do kurzu však nebyla pracovníky knihoven. Jednalo se o lidi z úplně 

jiných oborů (nejčastěji učitelé, profesoři, úředníci či studenti). ¼ přihlášených 

pak tvořili knihovníci z vesnických knihoven a poslední ¼ byli knihovníci 

městských knihoven. Důvodem proč se přihlásilo tak málo těch, kterým byl kurz 

určen, byl nedostatek financí. Úřady svým lidem totiž nemohly nahradit ušlou 

ztrátu peněz, která by vznikla volnem v zaměstnání během kurzu. Pro někoho byla 

alespoň pomoc ve formě noclehu zdarma, který poskytovalo ministerstvo školství 

a národní osvěty. Českých kurzů se zúčastnilo celkem 102 uchazečů (z toho 90 

mužů a 12 žen, z celkového počtu pak pracovalo 57 lidí v knihovně). Německých 

kurzů se zúčastnilo daleko více posluchačů, i když šlo jen o dva kurzy, a to 

celkem 82 posluchačů  (66 mužů a 16 žen, 45 lidí pak pracovalo přímo 

v knihovně). K závěrečné zkoušce v rámci  českých kurzů přišlo  96 lidí (a z toho 

dva neuspěli) a německých 70 (zde obstáli všichni). O ubytování a státní podporu 
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požádalo 46 českých a 37  německých posluchačů. V tomto kurzu ministerstvo 

školství a národní osvěty rozdalo 88 podpor v průměrné výši 177 korun. Kurzy 

v tomto roce ukázaly jednu podstatnou věc- většina zájemců se v kurzech 

vzdělávala pro potřebu práce v knihovnách vesnických. Pro ty však byly určeny 

krátkodobé knihovnické kurzy. Ministerstvo školství pak navrhovalo snížit počty 

knihovnických kurzů a naopak zvýšit na 15-20 krátkodobých okresních 

knihovnických kurzů. [Státní, 1924] 

 

• Místa konání kurzů se měnila, aby byla dostupná v Čechách i na 

Slovensku. V roce 1925 se konaly kurzy v Teplicích-Šanově (od 7. července), 

Košicích (od 7. července), Břeclavi (od 13. července) a v Báňské Bystřici (od 3. 

srpna). Mezi účastníky kurzu patřili také nemajetní lidé, kteří by si třítýdenní 

pobyt nemohli dovolit. Pro ty, kteří neměli peníze ministerstvo školství a národní 

osvěty  poskytlo bezplatně nocleh a slevu na stravu. K tomu navíc rozdávalo 

podpory. Například pro kurz v Teplicích-Šanově bylo rozděleno 10 podpor 

v hodnotě 300 korun a 5 podpor po 200 korunách, v Břeclavi pak bylo rozdáno 5 

podpor po 300 korunách a 10 podpor s částkou 200 korun. Pokud uchazeči chtěli 

podporu, tak museli spolu s žádostí o účast v kurzu poslat žádost také o podporu. 

Navíc si uchazeči ze vzdálenějších míst mohli nárokovat 50% slevu na jízdném. 

Sleva jízdného i podpora byla uchazečům dána až po úspěšném absolvování 

kurzu, aby nedocházelo ke zbytečným platbám ze stran ministerstva. [Státní, 

1925] 

Kurzu v Teplicích-Šanově se zúčastnilo 42 posluchačů (29 mužů a 13 

žen). Z toho v knihovnách pracovali jen 3 lidé. Nejvíce zastoupené povolání bylo 

učitelské a to v počtu 26 lidí. Kromě toho se kurzu také zúčastnili 3 dělníci  a 1 

student. Kurzu v Břeclavi se pak zúčastnilo celkem 38 posluchačů (31 mužů a 7 

žen). Z celkového počtu posluchačů bylo pouze 7,9 % lidí zaměstnáno 

v knihovně. Kromě teorie se posluchači zúčastnili dvou exkurzí- do 

benediktýnské knihovny v Rajhradě a do akciového pivovaru. 28 lidí pak dostalo 

podporu v hodnotě 200 nebo 300 korun. V roce 1925 se také poprvé konaly kurzy 

na Slovensku. Účast byla poměrně vysoká, účastnilo se jich celkem 62 lidí, 
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z nichž všichni absolvovali závěrečnou zkoušku. Knihovnické povolání z nich 

vykonávali pouze 2, ostatní byli učitelé a 3 úředníci.[Státní, 1925 ] 

 

• Kromě Čech a Slovenska se kurzy pořádaly také na Podkarpatské 

Rusi, neboť ministerstvo školství a národní osvěty chtělo šířit vzdělání v tomto 

oboru také do vzdálených koutů Československa. První kurz se konal v roce 1933 

v Sevluši. Účastnilo se ho 43 posluchačů  (37 mužů a 6 žen). Ze 67% byli 

uchazeči učitelé a kurzu se nezúčastnil  žádný knihovník (kromě učitelů také 5 

zemědělců  a 6 studentů). Z toho je jasně vidět jaká byla situace- v knihovnách 

nepracovali žádní knihovníci, ale lidé jiných povolání, kteří práci v knihovně měli 

jako přívazek ke svému hlavnímu povolání (vládla tam stejná situace jako 

v Československu v malých lidových knihovnách s obyvatelstvem pod 2.000). Na 

Podkarpatské Rusi také žilo mnoho národností a to se projevilo i na kurzu-         

37 posluchačů bylo Rusů, 4 Maďaři, 1 Čech a 1 Rumun. To tvořilo trochu potíže 

při výkladu, ale i přes jazykovou bariéru úspěšně kurz dokončilo 40 lidí (2 nebyli 

vůbec připuštěny ke zkoušce a jeden odstoupil dobrovolně sám). Na kurzu 

vyučovalo celkem 6  odborníků podle osnov, které byly stanoveny výnosem 

z roku 1925. [Knihovnické, 1933] 

 

• Malý zájem o knihovnické kurzy ze stran pracovníků knihoven si 

ministerstvo školství i Osvětový svaz snažilo vysvětlovat malou propagací kurzů. 

Návštěvnost (s ohledem na profese zájemců) se však nijak nezměnila. To můžeme 

např. vidět  v roce 1930. V tomto roce byly uskutečněny tři knihovnické kurzy 

v Mělníce, Telči a v Prešově. V Mělníce probíhal kurz od 7. července a účastnilo 

se ho celkem 51 osob,  i když přihlášeno jich bylo 66 (z toho bylo 40 mužů a 11 

žen). Největší procento účastníků zahrnovali učitelé a to celými 64% (celkem to 

bylo 33 učitelů).  Z celkového počtu 51 posluchačů nebyl ani jeden zaměstnanec 

knihovny!  Přednášky se pak konaly každý den vždy od 9 do 12 hodin a 

odpoledne od 13:30 do 14:30. Aby výuka probíhala řádně, dohlíželo se velmi 

pozorně na přítomnost při hodinách a ta v tomto kurzu byla 100% (to ukazovalo 
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na velký zájem posluchačů). Kromě přednášek absolvovali posluchači také 

exkurze do městské knihovny v Kralupech, soukromé knihovny dr. Rašína či 

místní tiskárny. Ubytování bylo pro dojíždějící posluchače zdarma a kromě toho 

bylo rozdáno na podpoře 8.000 Kč (7 podpor v hodnotě 250 Kč, 29 v částce      

200 Kč a tři podpory za 150 Kč). Kurz v Telči také začínal 7.července, ale 

účastnilo se ho daleko méně posluchačů a to 43 (přihlášku podalo 52 posluchačů). 

Celkem bylo 32 mužů a 11 žen (malá účast žen byla již tradiční, ale nebylo to pro 

nezájem o práci v knihovně, ale o tradičním uspořádáním společnosti, kdy jen 

málo žen chodilo do práce a spíše zůstávaly doma a staraly se o rodinu). Kromě 

účastníků z Moravy se kurzu zúčastnil i jeden člověk z Podkarpatské Rusi. Mezi 

posluchači bylo 17 pracovníků knihoven (i když původním povoláním byli 

nejčastěji učitelé). Závěrečné zkoušky se zúčastnilo 31 lidí. Během kurzu 4 

posluchači odstoupily a 5 se jich účastnilo bez chuti dokončovat kurz závěrečnou 

zkouškou (na kurzech se posluchači dozvídali mnoho nových odborných 

informací, že se kurzu účastnili i lidé, kteří zkoušku měli dávno složenou). Stejně 

jako na jiných kurzech i zde bylo pro zájemce ubytování zdarma a 21 z nich 

dostalo finanční podporu. V rámci exkurze se pak posluchači dostali např. do 

místní tiskárny a knihkupectví p. Fišera. Kurz v Prešově začal 4. srpna. Na kurz se 

překvapivě přihlásilo 120 zájemců (z toho bylo 89% učitelů), ale kurzu se pak 

účastnil tradiční počet zájemců a to 56 (ze Slovenska 46, Podkarpatské Rusi 9 a 1 

z Moravy) a z toho 83% posluchačů bylo původním povoláním opět učitelů 

(zájem mezi učiteli přetrvával a to hlavně z toho důvodu, že literatura a knihy jim 

byli blízké). Ministerstvo posluchačům věnovalo 5.000 Kč podpory, kterou 

zkušební komisaři rozdělili podle výsledků u zkoušek, majetnosti a vzdálenosti 

posluchačů od Prešova. K závěrečné zkoušce se nakonec dostavilo 40 posluchačů, 

kteří všichni úspěšně složili zkoušku. [Zpráva, 1931][Státní, 1931][Štítný, 1931] 

Zájem o kurzy zůstal nezměněn ze stran posluchačů, jen ministerstvo 

školství a národní osvěty snížilo počty kurzů. V roce 1924 můžeme vidět celkem 

6 kurzů (4 české a 2 německé). O pět let později byly úplně zrušeny kurzy 

německé a celkem byly pořádány každé léto 3 kurzy. Dva v Čechách a jeden na 

Slovensku. Výjimečně se kurzy pořádaly na Podkarpatské Rusi (spíše se zájemci 

z této oblasti účastnili kurzů na Slovensku).  
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2.3. Krátkodobé knihovnické kurzy 

 Krátkodobé knihovnické kurzy byly určeny pro odborné vzdělání 

knihovníků, kteří pracovali v knihovnách s méně než 2.000 obyvateli. Zde 

pracovali spíše jako dobrovolníci rolníci, řemeslníci či místní učitelé a brali to 

jako přívazek ke svému hlavnímu povolání (jednalo se o knihovny na vesnicích či 

v městečkách). Tyto kurzy (šlo o nejnižší stupeň knihovnického vzdělání) byly až 

do roku 1946 nechány napospas samy sobě. Nebyla určena přesná osnova, trvání 

ani náplň kurzů. Některý kurz trval třeba jeden den o osmi vyučovacích hodinách, 

jiný zase tři týdny vždy odpoledne a celkem obsahoval 12 vyučovacích hodin. I 

obsah hodin byl naprosto odlišný. Někde se vyučoval základ ke knihovní správě, 

jmenný seznam či literatura jinde zase nákup knih. V některých kurzech byli 

posluchači pouze odkazováni na odbornou literaturu. Tento chaotický stav 

fungoval až do roku 1946, kdy přišla dlouho očekávaná změna.[Poch, 1948] 

 

• 5. a 6. listopadu 1925 se konal v Levicích 8 hodinový knihovnický kurz. 

Byl uspořádán za pomoci ministerstva školství a národní osvěty. Účastnili se ho 

delegáti okresních osvětových sborů , osvětoví instruktoři, dva starostové a rolníci 

(ti už ale vykonávali funkci knihovníka ve své obci). Celkem se kurzu účastnilo 

65 posluchačů, kteří všichni úspěšně absolvovali. Na kurzu bylo probírané hlavně 

téma vhodného výběru knih pro lidové knihovny, knihovnické zákonodárství a 

instituce podporující práci v knihovně (to bylo důležité hlavně z toho důvodu, aby 

budoucí knihovníci mohli žádat dotace nebo dary). Kromě této teorie se zúčastnili 

také praktického cvičení, které obsahovalo správné vyplňování popisných lístků a 

přírůstkového seznamu. [Krátkodobý, 1926] 
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2.4. Rozhlasové kurzy 

V polovině 30. let 20.století ministerstvo školství a národní osvěty 

uvažovalo o zrušení třítýdenních knihovnických kurzů a založení rozhlasových 

kurzů pro knihovníky. Odborná veřejnost nově navrhované kurzy nezavrhovala, 

jen nechtěla, aby nahradila stávající kurzy. Rozhlasové kurzy se jim nezdály dost 

odborné a fundované, aby mohly nahradit třítýdenní kurzy. Rozhlasové kurzy 

však mohly vystřídat krátkodobé knihovnické kurzy, které byly určeny pro 

knihovníky pod 2.000 obyvatel. Ty jen těžko nacházely čas se účastnit kurzů a 

večerní rozhlasové vysílání by jim značně ulehčilo práci a to hlavně s výběrem 

knih (to se také ukázalo jako největší problém v práci knihovníků malých 

knihoven, protože v knihovnách často pracovali zemědělci či dělníci a ti ve 

vybírání vhodných knih neměli žádnou praxi). Pracovníci malých knihoven by 

tedy byly rozhlasovými kurzy pravidelně informováni a věděli by o všech 

novinkách v oblasti lidového knihovnictví, neboť by jim tyto kurzy mohly 

nahradit několikadenní kurzy, kterých se nemohli často účastnit z časového nebo 

finančního důvodu. Na rozhlasové kurzy bohužel nikdy nedošlo, protože většina 

odborníků dávala přednost osobnímu kontaktu při kurzech s posluchači a ten 

nemohl nic nahradit. Navíc účastníci kurzů měli možnost pokládat přímo otázky 

týkající se problémů, které jim byly blízké a vyučující kurzu jim mohli efektivně 

pomáhat. Tento kontakt by pak u rozhlasových kurzů chyběl. [Rozhlasový, 1934] 

 

2.5. Knihovnické školy 

2.5.1. Státní knihovnická škola 
 
 Státní knihovnická škola byla založena roku 1920 a to výnosem 

ministerstva školství a Národní osvěty 30.ledna 19205. Škola začala fungovat již 

na podzim roku 1920. Prvním ředitelem se stal doktor Zdeněk Tobolka, který se 

také velkou měrou přičinil o vznik knihovnické školy. 

                                                 
5  Výnos č.  64.583/19 
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 Jednalo se o školu jednoletou, na kterou bylo možno nastoupit po získání 

středoškolské maturity. Pokud člověk maturitu neměl, mohl na školu nastoupit až 

poté, co vykonal speciální zkoušku, ve které měl prokázat své všeobecné vzdělání. 

Zkouška byla na středoškolské úrovni a vázala se na odbornou přípravu 

(podmínka speciální zkoušky byla dána výnosem ministerstva školství a Národní 

osvěty 25.9.19206). Zkouška se konala z dějepisu (s důrazem na Českou a 

Slovenskou), přírodovědy a logiky (důležité pro třídění věd). Všichni uchazeči se 

pro vstup na Stání knihovnickou školu museli účastnit přijímacího řízení. Zde byl 

kladen důraz na československé písemnictví, světovou a domácí literaturu 

potřebnou pro knihovnictví. Škola byla určena jak pro knihovníky lidových tak 

vědeckých knihoven. Pro lidové knihovníky bylo vysvědčení přímo podmínkou 

pro vykonávání práce v knihovně (stanoveno zákonem č. 430/19), pro pracovníky 

vědeckých knihoven sloužilo vysvědčení jako doklad o absolvování kurzu. Rozdíl 

mezi lidovými a vědeckými knihovníky byl činěn i při výuce. Pro lidové 

knihovníky bylo připraveno pět předmětů, pracovníci vědeckých knihoven museli 

absolvovat výuku devíti předmětů. 

• Lidové knihovny- 1. knihovny a čítárny, jejich třídění, dějiny a přítomný 

stav našeho i cizího knihovnictví, 2. zákonodárná úprava 

v Československu a v zahraničí, 3. správa knihovny, 4. všeobecná  

katalogizace (knihy, časopisy, mapy), 5. knihkupecký sortiment 

• Vědecké knihovny- 6. zákon o tisku, povinné výtisky, 7. speciální 

katalogizace (rukopisy, prvotisky), 8. bibliografie, 9. dějiny tisku a knihy 

Škola měla velký ohlas u zájemců. V prvním roce se zkoušky zúčastnilo 38 

posluchačů. Avšak přes všechnu snahu se na knihovnickou školu snesla snůška 

stížností, problémů a také návrhy na její okamžitou reorganizaci. Nejvíce se  

odborným knihovníkům (mezi nimi byl např. Živný či Koutecký) nelíbilo 

rozdělení školy na vzdělání pro lidové a vědecké knihovníky. Zaměstnanci 

lidových knihoven se cítili méněcenně, neboť jejich vzdělání začalo být 

označováno jako nižší a byli tak hodnoceni i při přijímání do nových zaměstnání. 

Stejně tak se hodnotilo se záporným ohlasem přijímání posluchačů bez 
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středoškolského vzdělání. Ti po absolvování školy žádali stejná místa (například i 

místa vedoucích) jako absolventi střední školy a argumentovali stejným 

vysvědčením o absolvování školy, které podle nich mělo stejnou váhu.  

Velkým příznivcem reorganizace byl L.J. Živný (který mimochodem na 

knihovnické škole učil). Ve dvou článcích, které napsal k prvnímu výročí školy, 

se vyjadřoval k tomu, co bylo ve škole špatné a mělo se změnit. Velkým 

nedostatkem školy byla podle Živného absence praxe, nedostatek seminárních 

cvičení a malý počet učebních hodin. Zdálo se mu také, že pouze roční studium je 

nedostatečné a mělo by ho nahradit dvouleté. Navíc žádal, aby byl vytvořen dvojí 

učební plán- pro pracovníky lidových knihoven a pro vědecké knihovny. 

Připomínky pak proti škole měl například i první absolvent školy Bohuslav 

Koutník (nelíbila se mu možnost absence středoškolského vzdělání či chybějící 

výuka literatury), dr. Jan Thon či poslanec Otakar Srdínko. Ten svým návrhem 

reorganizace knihovnické školy však vše naopak zkomplikoval  (např. chtěl 

zavést dvouleté studium pro vědecké knihovníky, pro lidové by pak stačil pouze 

rok studia a ještě nemuseli mít uchazeči ani maturitu). Tento návrh nebyl přijat 

s čímž odborná veřejnost vřele souhlasila.  

Rok 1925 byl pro Státní knihovnickou školu zlomový. Její ředitel Zdeněk 

Tobolka se pokusil přičlenit školu k Filozofická fakultě Univerzity Karlovy 

s odůvodněním, že posluchači knihovnické školy potřebují navíc vzdělání 

v literárních dějinách a pomocných historických vědách, které by na Filozofické 

fakultě získali I přes značný odpor některých odborníků v oblasti knihovnictví, 

byla státní knihovnická škola zrušena v roce 1926 a roku 1927 začal první kurz při 

filozofické fakultě. 

Protože zrušení školy bylo označeno jako dočasné, na scénu českého vzdělání 

se dostala zpět roku 1928, ale již značně reorganizovaná výnosem ministerstva 

školství a osvěty ze dne 19. července 19287. Škola byla spojena s Německou 

státní knihovnickou školou (měla tak dvě oddělení a dva učitelské sbory- český a 

německý) a měla být především určena osobám pracujícím ve veřejných  obecních 

knihovnách. Ředitelem se stal dr. Josef Volf (dosavadní ředitel knihovny 
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Národního musea).  Osnova obsahovala 9 předmětů a více se blížila vzoru 

Německé státní knihovny, (přibyly např. přednášky o lidové výchově), navíc 

převládal technický ráz hodin, který školu přiblížil americkému vzoru (důraz na 

teoretické předměty). Zůstala jednoletou školou. Osnova zahrnovala 9 předmětů- 

1. československá (německá) literatura s ohledem na obecní knihovny, 2. světová 

literatura s ohledem na obecní knihovny, 3. obecní zřízení, 4. lidová výchova a 

její organizace, základy psychologie, 6. knihovnické zákony u nás a ve světě, 7. 

úvod do knihovnictví  a knihovnické praxe, 8. knihovní správa, 9. katalogizace.  

Po dr. Josefu Volfovi na ředitelské místo nastoupil dr. Antonín Moucha 

(ředitel knihovny vysokých škol) a po válce Josef Poch (knihovník veřejné 

městské knihovny v Berouně). Přes všechnu snahu o dobrou školu se ozvalo 

několik nespokojených hlasů. Byl mezi nimi např. i ředitel školy dr. Moucha, 

který na základě svých názorů a poznatků dal podnět k uspořádání přenášky o 

reformě školy (rok 1937), kde se diskutovalo o jejích nedostatcích a přednášely se 

návrhy na její zlepšení. Jako citelným nedostatkem se jevilo to, že nebylo přesně 

určeno vzdělání, které bylo nutné pro vstup na školu, nebyla zavedena povinná 

praxe v knihovnách a škola nebyla pro posluchače hlavním úkolem, spíše 

vedlejším studiem konaným při zaměstnání. Po této kritice přistoupil dr. Moucha 

k některým opatřením, která zvýšila hodnotu školy. Úpravy byly přijaty až za 

protektorátu a to výnosem ze dne 19. dubna 19438. Mezi hlavní změny patřilo 

rozšíření studia na dvouleté s praktickou výukou v knihovnách. Navíc v sobě 

slučovala jak předměty pro práci v lidové knihovně (vyučovaly se v prvním 

ročníku) tak pro vědecké knihovny (učivo druhého ročníku). Tyto změny byly 

přijaty velmi příznivě, ale měly jen krátkého trvání. Roku 1944 byla škola zavřena 

stejně jako jiné odborné školy v Čechách. 

V roce 1945 se krátce uvažovalo o zrušení Státní knihovnické školy s tím, 

že by ji nahradilo studium na Filozofické fakultě. To však nebylo realizováno a 

knihovnická škola musela být reorganizována pro své nové působení na školské 

scéně. Odbor B-IV9, v jehož kompetenci byla reorganizace školy, rozhodl 

sjednotit školu pro všechny knihovny (jak lidové tak i vědecké), dále škola měla 

                                                 
8 Výnos č. V-0-03-235/43 
9  Odbor lidové výchovy a lidového knihovnictví ministerstva školství a osvěty 
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přejít na dvouleté studium. Spolu s navrhovanou osnovou návrh prošel a to 

výnosem ministerstva školství a osvěty ze dne 8. října 194510 a výnosem ze dne 

14. června 194611. Škola byla rozdělena na tři oddělení- jednoleté, dvouleté a 

speciální. 

• Jednoleté studium- určeno pro pomocné knihovnické služby. 

Podmínkou pro přijetí do studia bylo vzdělání alespoň jednoročního 

učebního kurzu spojeného s měšťanskou školou, dále věk minimálně 

17 let, úspěšné složení přijímacích zkoušek (písemné- český jazyk; 

ústní- česká literatura, dějiny, jeden přírodovědný obor podle volby 

uchazeče (matika, fyzika, chemie nebo biologie). Podle osnovy12 

absolvovali týdně 30 hodin 

• Dvouleté studium- školilo posluchače pro konceptní a aktuárské 

knihovní služby. Navíc poskytovalo základ pro práci okresního 

knihovnického inspektora. Za posluchače byli přijati absolventi 

středních škol. Týdně se pak podle osnov13 vyučovalo 36 hodin. 

• Speciální studium- mělo být otevřeno jen podle potřeby např. pro 

specifickou práci v knihovnách či úřadech. Předměty a osnova měla 

být dodána dodatečně (např. v roce 1946 byl zřízen speciální kurz pro 

zaměstnance knihoven ústředních úřadů v Praze, kurz trval od 17. září 

1946 do 12.prosince 1946 a týdně absolvovali 78 hodin) 

Podle této koncepce se začalo vyučovat na podzim roku 1945 (jednoleté studium 

bylo pak zahájeno v roce 1946) pod vedením nového ředitele dr. Josefa Pocha.  

 Škola nebyla nijak drasticky uzavřena, ale plynule přešla ve školním roce 

194/1949 pod Pedagogickou fakultu v Praze, kde na dva roky vznikly 

knihovnické dvouleté kurzy spojené s lidovou výchovou. [Poch, 1948] 

 

                                                 
10 Výnos č. B-156.193/45 
11 Výnos č. B-38.910/46 
12 Viz Příloha 3 
13 Viz Příloha 4 
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2.5.2. Německá státní knihovnická škola 

 V roce 1921 byla v Ústí nad Labem otevřena státní knihovnická škola. Její 

stanovy byly dány výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 24. 

srpna 192114. Prvním ředitelem byl jmenován prof. Josef Martin (knihovník 

městské knihovny v Ústí nad Labem).  

 Tato škola byla určena spíše zaměstnancům lidových knihoven než 

vědeckých. Dále oproti české knihovnické škole přijímala jen uchazeče 

s maturitou. Bez maturity byli přijati jen mimořádní uchazeči, kteří s vysvědčením 

z této školy mohli dělat jen pomocnou službu při větších lidových knihovnách, 

nebo spravovat knihovnu s méně než 10.000 obyvateli. V osnově bylo celkem 6 

předmětů- 1.  knihovnické zákony u nás a ve světě, 2. správa knihovny, 3. 

všeobecná katalogizace, 4. bibliografie, dějiny knihy, technika knižní výroby, 5. 

dějiny literatury (hlavně díla pro lidovou výchovu), 6. dějiny a vývoj veřejných 

knihoven a čítáren v Československu. Z osnovy je jasně vidět, že šlo skutečně o 

školu se zaměřením na lidové knihovny. Tato škola tak podstatně více vyhovovala 

než Státní knihovnická škola. Svoji činnost však skončila v roce 1928, kdy byla 

sloučena s českou knihovnickou školou. [Poch, 1948] [Gillarová, 1936] 

 

2.5.3. Knihovnické kurzy při Filozofické fakultě 

 Knihovnické kurzy byly zřízeny na popud tehdejšího ředitele Státní 

knihovnické školy Zdeňka Tobolky. V roce 1925 začal jednat s Filozofickou 

fakultou Karlovy univerzity, zda by bylo možno k ní přičlenit Státní knihovnickou 

školu (návrh přešel přes ministerstvo školství a Národní osvětu). Tento svůj krok 

odůvodňoval tím, že chtěl svým posluchačům umožnit vzdělání v literatuře a 

pomocných vědách historických. Filozofická fakulta na tento návrh přistoupila a 

slíbila zřídit knihovnické kurzy při Filozofické fakultě, které by měly podobnou 

osnovu jako knihovnická škola. Návrh na tyto kurzy však nepřešel přes 

                                                 
14  Výnos č. 6546/21 
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Lidovýchovné oddělení osvětového odboru15 s odůvodněním, že by se jednalo o 

kurzy jen pro pracovníky vědeckých a administrativních knihoven. Kromě této 

záporné reakce se ozvalo mnoho negativních ohlasů z řad odborné veřejnosti proti 

zřízení kurzů. Zdály se jim naprosto neopodstatnělé a zbytečné, a pokud by kurzy 

už měly existovat, tak chtěli alespoň kurzy rozšířit také na lidové knihovny (zdálo 

se jim nesmyslné oddělovat lidové a vědecké knihovnictví). Navíc v tom někteří 

viděli soukromé důvody Zdeňka Tobolky (Tobolka habilitoval na Filozofické 

fakultě v roce 1927). 

Avšak i přes všechny negativní názory kurzy při Filozofické fakultě 

vznikly. Stalo se tak roku 1927 výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze 

dne 26. září 192716. Ředitelem kurzů se stal Zdeněk Tobolka. Osnova byla 

uzpůsobena knihovníkům vědeckých a administrativních knihoven a byla 

rozdělena do dvou let. 

• 1 ročník- 1. soustavný úvod do knihovědy, 2. zákonodárná 

knihovnická úprava u nás a ve světě, 3. všeobecné základy 

knihovní správy, 4. všeobecná bibliografie, katalogizace, 5. dějiny 

a současnost československého knihovnictví 

• 2. ročník- 6.  zákon o tisku a povinném výtisku, 7. správa 

vědeckých a speciálních knihoven, 8. speciální bibliografie a 

katalogizace, 9.dějiny a současnost zahraničního knihovnictví, 10. 

dějiny knihtisku u nás a v zahraničí 

Kurzy i přes opakované kritiky pokračovaly za ředitelování Zdeňka Tobolky až 

do okupace, kdy byly uzavřeny spolu s univerzitou. 

Ani v období války neustaly snahy o vytvoření vysokoškolského 

knihovnického vzdělání. S novým návrhem přišel dr. Jaroslav Drtina. Podle něj 

měla být na univerzitě v Praze nebo Brně zřízena knihovnická škola nezávisle na 

jiných oborech. Škola měla být určena všem typům knihoven na dobu dvou  až 

čtyř let. Po dvou letech mohli absolventi získat aktuárskou aprobaci pro střední 

                                                 
15  Celým názvem Lidovýchovné oddělení osvětového odboru ministerstva školství a národní 
osvěty 
16 Výnos č. 78.857/27 
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službu v knihovnách (vědeckých, lidových i soukromých). Po čtyřech letech by 

pak obdrželi aprobaci vysokoškolskou. Co se osnovy týče, tak tu by sestavili 

profesoři filozofické fakulty (pro předměty mimo knihovnický obor jako byla 

literatura) a odborníci z oblasti knihovnictví (pro odborné předměty jako 

katalogizace či správa knihoven). Kromě teoretické výuky by posluchači 

absolvovali také praktickou výuku, seminární cvičení a praxi. Proti této koncepci 

knihovnického vzdělání se zvedlo několik hlasů, přesto po válce Svaz českých 

knihovníků navrhl zrušit současnou státní knihovnickou školu i kurzy při 

filozofické fakultě (ty  se stejně za války nekonaly) a nahradit je dvouletou 

knihovnickou školou (při univerzitě v Praze nebo Brně) pro všechny typy 

knihoven. Absolventi s výborným prospěchem pak měli mít možnost studovat 

další dva roky na samostatném oboru knihovnictví na univerzitě. Osnova 

kopírovala návrh Jaroslava Drtiny. Filozofická fakulta na Karlově univerzitě ale 

tento návrh  v červenci 1945 zamítla  s tím, že v takto krátké době nebylo možno 

založit nový obor na univerzitě.  

Přes to všechno v zimním semestru 1945 Filozofická fakulta Univerzity 

Karlovy obnovila knihovnické kurzy (teď už byly známé jako Tobolkovy kurzy). 

Kurzy však nebyly přijaty odbornou veřejností, Svazem českých knihovníků ani 

ministerstvem školství a osvěty. Odpůrci kurzů poukazovaly na zastaralost 

osnovy, na nízký počet vyučovacích týdnů (v prvním roce 13 vyučovacích týdnů, 

v druhém roce pouze 5 týdnů). Navíc zde byla nově reorganizovaná Státní 

knihovnická škola, která plně vyhovovala učebním plánům knihovnictví. Oproti 

kurzům na Filozofické fakultě měla propracovanější osnovu, více vyučovacích 

hodin, odbornější a specifičtější přednášky. Kromě toho se ministerstvo a Svaz 

knihovníků obával, aby zájemci nedávali přednost kurzům před školou, protože 

absolvování kurzů bylo daleko pohodlnější (vzhledem k malému počtu 

vyučovacích hodin). Ministerstvo svůj negativní postoj ke kurzům nezměnilo, ale 

Svaz českých knihovníků později alibisticky otočil kvůli svému prospěchu. Po 

počáteční kritice změnili členové Svazu názor, kurzy začali podporovat a mnozí 

z nich vstoupili do učitelského sboru knihovnických kurzů.. Kurzy pak byly 

zrušeny v roce 1949 (byl to také rok smrti Z.V. Tobolky, který kurzy vedl od roku 

1925 do okupace).[Poch, 1948] 
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2.6. Osobnosti knihovnického vzdělání 

 Situace v českém knihovnictví byla na počátku 20. století katastrofální. 

Knihovny sloužily jen pro uskladnění knih, pracovali zde lidé bez odborného 

vzdělání. Kniha však v tomto období zaznamenala velký rozmach. Kromě 

odborné literatury se vydávala také zábavná či dobrodružná. Knihovna už dále 

nemohla sloužit jen jako čítárna, ale měla poskytovat také studijní místo. To si 

uvědomovali jak pracovníci knihoven tak i knihovnické spolky. S velkou inspirací 

v zahraničí (zde se již od 50.let 19.století zakládaly knihovnické školy, pořádaly 

knihovnické kurzy či přijímaly knihovnické zákony) se u nás počaly zdvihat hlasy 

z řad knihovníků volající po odborném knihovnictví. Na počátku století zde bylo 

několik vynikajících osobností, bez nichž by nebylo knihovnictví tam, kde je nyní. 

Byl mezi nimi např. dr. Josef Volf, dr. Jaroslav Thon, dr. Antonín Dolanský, Josef 

Poch či později Jaroslav Drtina. Dva z nich však z řad knihovníků vyčnívali a 

proslavili se více než jejich kolegové. Byl to Ladislav Jan Živný a Zdeněk Václav 

Tobolka. 

 

2.6.1. Ladislav Jan Živný  

 Živný se narodil 3.ledna 1872 v Novém Bydžově, ke strávil své dětství 

v rodině venkovského učitele. Podobný osud následoval i Živného. Šel ve stopách 

svého otce a stal se učitelem (vystudoval jednoletý speciální kurz pro učitele, 

neboť na vysokoškolské studium neměl peníze, univerzitu vystudoval až v roce 

1919), ale více ho lákaly knihy a rukopisy. Jeho láska se naplno projevila při cestě 

do Velké Británie v roce 1902. Zde naplno propadl knihám a knihovnictví. Na 

svých cestách do Velké Británie (celkem jich v letech 1903-1910 absolvoval šest) 

poznával britské knihovny, knihovnické zákonodárství a porovnával je 

s knihovnami v Holandsku či Francii, které také navštívil. Anglosaský přístup ke 

knihovnám ho zaujal a chtěl ho s jistými obměnami zavést také u nás (např. podle 

zákona měly úřady ve Velké Británii povinnost zakládat knihovnu v každé obci 
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buď kamennou nebo pojízdnou, líbily se mu dobře vedené katalogy či volný 

přístup ke knihám). Zaujal ho hlavně nový typ veřejných knihoven, které sloužily 

širokým masám a nejen inteligenci. To nebylo v Čechách typické a takto vedené 

knihovny ho natolik uchválily a inspirovaly, že je chtěl otevřít také u nás.  

 Svoje nápady a inovace knihovnictví zveřejňoval v různých periodikách a 

dokonce ve svém vlastním časopise, neboť založil knihovnický časopis Česká 

osvěta a to již roku 1904 (po pěti letech přešel časopis pod Osvětový svaz a 

vycházet přestal až v roce 1948). Nezapřel v sobě učitele a časopis kromě 

knihovnictví otiskoval články z oblasti lidové výchovy. Zde se čtenáři mohli 

dozvědět o knihovnictví ve Velké Británii, knihovnických školách či kurzech. Ve 

svých článcích Živný doporučoval změny ve veřejných knihovnách a poukazoval 

na velký význam knihoven jako vzdělávací centrum pro  nejširší lidové vrstvy. 

Živný se  dostal se svými články do podvědomí většiny knihovníků  i čtenářů, 

neboť psal srozumitelně a velmi čtivě. 

 Po anglosaském vzoru se pokusil vytvořit také knihovnický zákon u nás. 

Věděl, že bez právního základu knihovnictví nebude nikdy pevné. I když i před 

Živného návrhem tu bylo několik pokusy o vytvoření zákona (např. návrh 

Václava Štěcha), až Živný přinesl života schopný návrh. Zákon podle Živného 

měl zajistit podporu knihoven ze stran zákona, systematizaci knihovnické práce či 

kvalifikaci knihovníků. Již v roce 1906 předložil první návrh knihovního zákona, 

ale ten byl přijat až v samostatném Československu a to 22. července 1919. 

Hlavní podíl na jeho vzniku nesl Živný s velkou pomocí dr. Auerhana a soudce 

Bohuslava, kteří s ním na nové podobě zákona pracovali. Základem zákona se stal 

návrh, který přednesl Živný v roce 1906.  

 Kromě zákona živě prosazoval dva odborné předměty, které do té doby 

nebyly v Čechách obvyklé. Bylo to desetinné třídění a bibliografie. V obou 

případech se mu podařilo je zakořenit v českém knihovnictví. Desetinné třídění se 

mu zdálo ideální pro naše knihovny, neboť řazení podle tohoto způsobu bylo 

efektivní a pro uživatele přijatelné. Bibliografie zde byla také neznámá, ale Živný 

chtěl vytvořit národní bibliografii a dokonce český bibliografický ústav. Zpočátku 

se mu kolegové nedůvěřivě smáli, jiní ho odsuzovali jako pomatence, ale i přesto 
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se mu podařilo obojího dosáhnout a přivést do zdárného konce. Díky němu byl 

založen Bibliografický ústav již 1.října 1917 a sám se stal jeho prvním a zároveň 

posledním ředitelem, protože ústav byl roku 1925 zrušen a jeho činnost přešla pod 

Národní knihovnu. V práci však neustal, neboť se ve stejném roce stal ředitelem 

Národní knihovny a to až do roku 1935, kdy odešel na odpočinek. 

 Vedle publikační činnosti v Československu aktivně působil také 

v zahraniční. Přispíval např. do Bibliographie de la France, The Library Journal či 

The Library Association Record a jako jeden z mála českých knihovníků úzce 

spolupracoval se zahraničními knihovnami (podílel se např. na doplňování 

amerických knihovních fondů českou literaturou pro české emigranty) a 

knihovníky (úzký písemný kontakt udržoval s M. Dewey). Kromě zahraničních 

příspěvků se také účastnil několika mezinárodních knihovnických akcích např. 

Mezinárodního kongresu knihovníků a bibliofilů v roce 1923 či Mezinárodního 

knihovnického kongresu v roce 1926  

Kromě příspěvků do periodik napsal nepřebernou řadu odborných 

publikací, které si získaly velkou oblibu u knihovníků, neboť to byla často vhodná 

studijní pomůcka pro práci v knihovně. Mezi nejvýznamnější díla patří  Desetinné 

třídění v praxi (1917), Veřejné knihovny, jejich vývoj a správa (1919), Rukověť 

bibliografie (1924), Československé knihovnictví (1925) a další. Kromě toho se 

mu podařilo vydávat Bibliografii československé knihovědy a to od roku 1928. 

Do roku 1933 bibliografii zpracovával sám, poté ji pouze řídil a dohlížel na 

mladší kolegy (bibliografie vycházela nepřetržitě do roku 1943). 

 Velkou část svého života zasvětil také odbornému knihovnickému 

vzdělávání. Již před rokem 1918 si uvědomoval potřebu odborného vzdělání pro 

knihovníky. Vycházel jak z vlastní zkušenosti tak i ze zahraničních knihoven (a to 

hlavně z USA a Velké Británie). Zde již plně fungovaly knihovnické kurzy či 

školy a Živný chtěl podobný systém zavést také u nás. Potřebu odborného 

vzdělání uvedl také ve svém návrhu zákona. K prvnímu školení však došlo až 

v roce 1918. Pod jeho vedením se ho účastnilo 15 uchazečů, o rok později (už pod 

záštitou knihovního zákona) se  kurzu pod jeho vedením zúčastnilo 70 uchazečů. 

Jako vyučující se kurzů aktivně účastnil ještě několikrát, ale kromě toho také 
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vyučoval na Státní knihovnické škole (založena roku 1920) a to pod vedením 

Zdeňka Václava Tobolky. Zde vyučoval jemu blízké předměty jako bylo cizí 

zákonodárství, vývoj literárních dokumentů či historie a stav význačných 

knihoven. Velmi aktivně se snažil také zanést do výuky předmět desetinné třídění 

To se mu také později povedlo. Přestože na škole učil, často ji kritizoval a volal 

po její reorganizaci. Nelíbila se mu například absence praxe při vyučování, nebo 

jednoletá docházka. Zdálo se mu to málo a požadoval školu dvouletou. Jisté jeho 

navrhované změny přešly v realitu v roce 1928, kdy škola byla reorganizována 

Jako učitel působil až do roku 1935. Jeho studenti si ho velmi vážili a brali ho 

jako velkou autoritu oboru. Zemřel 17.března 1949 v Praze. [Skolková, 2005] 

 

2.6.2. Zdeněk Václav Tobolka 

 Narodil se 21.června 1874 v Poděbradech. Pocházel z rodiny hostinských. 

On sám se však stal historikem (vystudoval historii, filozofii a bohemistiku na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy). Vydal několik historických prací, ale 

nebyl jako historik brán často vážně svými profesory ani kolegy. Kritizovali ho za 

to, že psal historii jako člověk, který uznává pouze své vlastní stanovisko na dění 

a tomu celé své dílo podřizuje bez ohledu na jistá fakta. 

 Kromě historie a knihovnictví se Tobolka aktivně účastnil politického 

dění. Spolu s T.G. Masarykem, kterého velmi obdivoval, založil Česku lidovou 

stranu, v roce 1906 vstoupil do Strany národně svobodomyslné (později se 

přejmenovala na Stranu národně demokratickou). V letech 1911-1918 pak působil 

jako poslanec za Stranu národně demokratickou. Po válce pak vstoupil do 

Československé sociálně demokratické strany dělnické. 

 Sledovat Tobolkovu činnost v knihovnictví je velmi náročné, neboť on 

sám byl plný energie, temperamentu a chaosu, který se objevoval i v jeho práci. 

Účastnil se a stál při zrodu řady spolků, založil a publikoval do několika časopisů, 

předsedal různým knihovnickým spolků. Byl  navíc několikrát obviněn z přebírání 

a publikování cizích myšlenek. Ani s kolegy nevycházel pro svůj sarkasmus a 

neústupnost příliš dobře. Pro svou energii začal mnoho dobrých věcí (např. 
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založení Spolku československých knihovníků), ale dokončovat ji museli jiní za 

něj, neboť nedokázal přivést projekty do úplného konce. 

Do knihovnictví se dostal v roce 1897, kdy začal pracoval v Národní 

knihovně (tenkrát nesla název C.k. Veřejná a univerzitní knihovna). Založil první 

knihovnický časopis u nás a to České knihovnictví, který byl bohužel po roce 

vydávání zrušen pro malý zájem. V roce 1920 se opět pokusil vydávat časopis 

tentokráte již s pomocí a to dr. Josefa Volfa. Časopis dostal název Knihy a čtenáři. 

Roku 1906 se stal Tobolka prvním předsedou Osvětového svazu, který byl 

založen v roce 1905. V této funkci vydržel do roku 1909, kdy na chvíli opustil 

knihovnictví, aby se mohl věnovat politice. Po návratu mezi knihovníky se stal 

v roce 1918 ředitelem knihovny Národního shromáždění a v této funkci vytrval až 

do roku 1939, kdy odešel do důchodu. Kromě toho byl také předsedou Spolku 

československých knihovníků. I když se o tuto funkci ucházel již v roce 1919, 

byla mu přidělena  až v roce 1925 (místo však musel opustit již o tři roky později 

kvůli nesrovnalostem ve financích spolku). V roce 1930 založil Československou 

knihovědnou společnost. Vedle toho ještě stihl být členem IFLA (International 

Federation of Library Associations and Institutions) za československé 

knihovnictví. 

Byl autorem několika odborných publikací, které stojí za zmínku a staly se 

základními kameny československého knihovnictví- České knihovnictví (1900-

1901), Pravidla heslového katalogu (1924), Dějiny československého knihtisku 

v době nejstarší (1930), Pravidla popisu prvotisků (1930), Kniha: její vznik, vývoj 

a rozbor (1949) 

Největší kus práce vykonal v oblasti vzdělávání. Stal se prvním ředitelem 

Státní knihovnické školy a to v letech 1920-1926. Kvůli rozporám byla škola 

v roce 1926 uzavřena a Tobolka se stal v roce 1927 ředitelem prvních 

knihovnických kurzů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (později byly 

označovány  jako  Tobolkovy  kurzy).  V  čele  těchto  kurzů  stál  až  do  uzavření  
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vysokých škol za II. světové války.  Někteří jeho kolegové viděli v jeho 

ředitelování na Filozofické fakultě pouze osobní důvody (jako první zde 

habilitoval jako docent knihovědy v roce 1927), přesto kurzy byly vedeny dobře a 

za jeho ředitelování úspěšně ukončilo studium 376 lidí. Stejně jako Živný zemřel 

v roce 1949 v Praze. [Chadimová, 2005] 
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3. Situace v knihovnickém školství  1945- 1950 

 Situace v letech 1945-1950 na sebe úzce navazovala a prolínala se. 

V těchto letech se uskutečňovaly plány, které nestihly být realizovány před válkou 

nebo během války byly vymyšleny a čekaly na provedení. Proto se v popisu nedá 

přesně končit rokem 1945, neboť vývoj úzce souvisel s příštími roky. Navíc 

v těchto letech stejně jako většinu dalších odvětví postihl politický převrat v roce 

1948. I knihovnické školství bylo ovlivněno nástupem komunistické strany a 

přizpůsobovalo se novému stylu myšlení.[Poch, 1948] 

 

3.1. Knihovnické kurzy 

 Knihovnické kurzy probíhaly až do roku 1946 podle výnosu ministerstva 

školství a národní osvěty ze dne 20. června 1925.  Teprve v květnu 1946 došlo ke 

změnám ve výuce kurzů. Stalo se tak na základě výnosu ministerstva školství a 

národní osvěty 10. května 194617. Výnos oproti minulým stanovám určoval 

podmínky přijímacího řízení do kurzů, denní vyučovací plán či způsob zkoušek a 

klasifikace. Kromě toho byl také nově určen tzv. pedagogický správce. Jím se 

stával jeden z učitelů kurzu a dohlížel na správné dodržování předpisů, účastnil se 

hodin a kontroloval, zda vše probíhá tak jak má. Navíc se třítýdenní kurzy 

rozšířily na čtyřtýdenní, ale to až poté, co si ministerstvo udělalo průzkum, zda o 

tak dlouhý kurz bude  mezi dobrovolníky zájem (zájemci se kurzu ve většině 

případů účastnili na úkor svých dovolených). Ministerstvo si také důkladně prošlo 

nově navrhovanou osnovu18 a nechalo si ji prověřit u knihovnických odborníků a 

až poté byla schválena. Počet probíraných předmětů se zmenšil na 7, ale zvýšil se 

počet vyučovacích hodin 140- 1. státní osvětová péče, 2. vývoj knihovnictví, 3. 

vývoj a stav lidového knihovnictví u nás, 4. československé lidové knihovnické 

zákony, 5. správa knihovny, 6. katalogizace, 7. literatura. Vyučovací náplň se do 

značné míry rozšířila. Například v kapitole správa knihovny přibylo několik 

nových vyučovacích položek. Nejvíce však doznala změny kapitola literatura. 

                                                 
17  Výnos č. B-31.105/46 
18  Viz příloha 5 
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Z původních 12 hodin se rozšířila na 40 a již hodnotně pokrývala potřeby 

knihovníka na úrovni lidových knihoven. Nešlo ani tak o výčet jednotlivých děl, 

ale o souhrn literatury po střední lidové knihovny. 

 Další reorganizace kurzů nastala v roce 1948 a to hlavně z politických 

důvodů (nástup komunistické strany do čela státu v únoru 1948). Organizační 

struktura kurzů zůstala nezměněna, jen se upravil počet vyučovaných hodin a 

náplň předmětů.  Celkem se zájemci účastnili 137 vyučovacích hodin, z toho bylo 

99 teoretických a 38 praktických. Praktickou výuku přednášeli všichni vyučující. 

Osnova19 se rozšířila na 13 předmětů- 1. aktuální politický referát, státní osvětová 

péče, 2. lidová správa, 3. knihovnický zákon, 4. dějiny knihoven, 5.politická 

literatura, 6. správa knihovny, 7. osobnost knihovníka, 8.beletrie v lidových 

knihovnách, 9. literatura pro mládež, 10. odborná literatura, 11. práce se čtenářem, 

12. katalogizace a bibliografie, 13. třicet let republiky. Z osnovy můžeme vidět, 

kam se posunula úroveň kurzů. Počet odborných hodin se rapidně snížil a převahu 

dostaly politicky zaměřené předměty. Oproti roku 1946 se zvýšila výuka politické 

výchovy z 2 hodin na 19 a k tomu ještě 10 hodin výuky politické literatury. To je 

celkem o 27 hodin více. Naproti tomu odborné předměty byly sníženy např. 

katalogizace. Z 50 hodin po reorganizaci z roku 1948 zbylo pouhých 12. Pokud se 

podíváme na názvy předmětů, i tam vidíme politický vliv např. pětiletka, politická 

literatura, Gottwaldovy knihovny, aktuální politický referát, lidová správa. Změnu 

můžeme porovnat v následující tabulce, která procentuálně porovnává počet hodin 

jednotlivých předmětů: 

Předmět Osnova z roku 1946 Osnova z roku 1948 

1. Politická výchova 2,14% 19,19% 

2. Knihovnické zákonodárství 4,28% 5,05% 

3. Dějiny knihoven 3,57% 5,05% 

4. Správa knihovny 25,71% 23,23% 

5. Katalogizace 35,70% 12,12% 

6. Literatura 28,60% 35,36% 

 

                                                 
19  Viz příloha 6 
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Nová osnova však přinesla i jistá pozitiva např. práci se čtenářem bylo věnováno 

daleko více hodin, než v osnově předešlé. Také se zvýšil počet probíraných hodin 

v předmětu literatura. Velká část byla věnována politické literatuře, ale navíc zde 

byl kladen důraz na literaturu pro mládež a odbornou (snížil se tak trochu počet 

hodin věnovaných beletristické literatuře). Hlavním cílem osnovy však zůstala 

ideová výchova knihovníků a následné předávání těchto myšlenek čtenáři. 

Knihovníci v lidových knihovnách pak novou osnovu uvítali, protože se pro ně 

stala jednoduší. Nemuseli se dlouze zabývat administrativními a technickými 

věcmi (bibliografie, katalogizace), ale spíše prací se čtenářem a politickými 

otázkami. 

 Knihovnické kurzy po reorganizaci v roce 1948 neměly dlouhého trvání, 

byly zrušeny v 50.letech 20.století jako nedostačující. 

 

3.2. Krátkodobé knihovnické kurzy 

 Knihovnické kurzy nebyly až do roku 1946 organizovány, probíhaly 

chaoticky a na každém místě jinak. Ministerstvo školství a národní osvěty  se 

rozhodlo  zřídit nové kurzy. Podle výnosu ze dne 9.února 194620 se měly zřídit tři 

kurzy po šesti vyučovacích hodinách. Knihovník pak měl projít všemi třemi kurzy 

(nemusel se jich účastnit naráz ale postupně během několika let). První kurz měl 

poskytnout základní informace o vedení knihovny, druhý o literatuře a třetí měl 

posluchače zasvětit do správy knihovny. Návrh byl dobře vymyšlen, ale hůře 

proveden. S očekávanou realizací knihovnictví (mělo dojít k novelizaci zákona č. 

430/19) se nevědělo zda začít s reorganizací kurzů (nebylo jasné zda kvůli 

reorganizaci knihovnictví nedojde i ke změně vedení malých knihoven, bylo proto 

těžké určit náplň kurzů, tak aby vyhovovala zatím neznámým novotám). Pro 

začátek byla určena osnova21 základního kurzu dle výnosu ze dne 9. února 1946. 

Osnova zahrnovala 5 předmětů- 1. význam a úkoly státní osvětové péče, 2.  

organizace knihovny, 3. vnitřní správa knihovny, 4. vnější správa knihovny, 5. 

                                                 
20 Výnos č. B-23.054/46 
21  Viz příloha 7 
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čtenář a knihovny. Kromě osnovy určoval ještě výnos, že absolvování kurzu je 

podmínkou pro potvrzení ve funkci knihovníka. Okresní knihovníci, kteří kurzy 

pořádali, pak dostali instrukce, jak kurzy pořádat. Hlavním cílem byla kvalita 

vyučujícího  kurzu. Mělo jít o lidi, kteří znali praxi v malých lidových knihovnách 

(tedy žádní odborníci z velkých vědeckých knihoven, kteří by mohli práci 

v malých knihovnách příliš zkomplikovat a ztížit). Za vyučující byli doporučování 

okresní knihovní referenti, okrskoví knihovní dozorci, okresní knihovní inspektoři 

a jim podobní, neboť oni znali práci na malých lidových knihovnách.  Osnova a 

uspořádání druhého kurzu pak vyšla až výnosem ministerstva školství a národní 

osvěty 30.prosince 194722. Osnova23 měla také pět předmětů a 6 vyučovacích 

hodin. Tento kurz se pak zaměřoval na písemnictví a literaturu- 1. základní 

pojmy, 2. nástin vývoje domácího písemnictví, 3. domácí a zahraniční literatura, 

4. literatura pro mládež, 5. literatura naučná a krajová. Ani v nejmenším nemohla 

osnova zcela obsáhnout celé vědění literatury. Šlo spíše o hrubý nástin tvorby, aby 

se posluchači orientovali v problému a hlavně jim kurz měl být nápomocen při 

nákupu knih do fondu. To bylo hlavním cílem II. kurzu. Kurzy pak měly být 

vedeny knihovníky malých knihoven, okresními knihovnickými inspektory, 

bývalými okresními referenty, knihovními dozorci, učiteli a profesory (vyučující 

český jazyk a literaturu).  

K vytyčení osnov třetího kurzu pak již nikdy nedošlo a krátkodobé kurzy 

byly úplně zrušeny.  

 

3.3. Vysokoškolské studium 

 Snahy o vytvoření samostatného vysokoškolského odborného studia 

neskončily spolu s válkou, ale naopak propukly v plné síle. Nejdříve se Osvětový 

svaz snažil přičlenit knihovnické školství k Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy, ale ta zaujala zamítavý postoj. Proto se Svaz obrátil na pedagogickou 

školu. Na pedagogické fakultě vznikal obor Lidová výchova a k tomu se mělo 

                                                 
22 Výnos č. B-312.609/47 
23  Viz příloha 8 
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přičlenit studium knihovnictví. Po společných 4 semestrech se měl předmět 

rozdělit do dvou větví lidovýchovné a knihovnické. Diskuze o vytvoření nového  

předmětu na této vysoké škole trvaly od roku 1945 až do roku 1948, kdy byl 

otevřen první ročník lidové výchovy spojené s knihovnictvím (vliv na toto 

uspořádání knihovnického vysokoškolského oboru měl také nástup komunistické 

strany). Pokus o vyučování na vysoké škole pedagogické neuspěl a po dvou letech 

v roce 1950 bylo zrušeno a nahrazeno v témže roce lektorátem knihovnictví na 

Filozofické fakultě Karlovy univerzity, kdy byl po dvou letech lektorát nahrazen 

katedrou knihovnictví. Knihovnictví se tak stalo plnohodnotným studijním 

oborem na Filozofické fakultě. 
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Závěr 

 Knihovnické školství se v Československu začalo vyvíjet na počátku 

20.století, kdy se několik knihovníků a milovníků knih  pokoušelo zřídit první 

kurzy, kde by se mohli vzdělávat pracovníci knihoven. První pokusy byly 

odrazem zkušeností ze zahraničních knihoven, kde se knihovníci inspirovali. 

Navázat na prvotní snahy se podařilo po I. světové válce v samostatném 

Československu 

 Důležitým rokem pro knihovnické školství byl rok 1919. V tomto roce 

vznikl první knihovní zákon č. 430/19 v Československu. V něm byla mimo jiné 

přímá zmínka o knihovnickém vzdělání. Podle zákona museli projít školením 

všichni zaměstnanci knihoven. Přesně stanovil, kde se měli vzdělávat. Vznikla tak 

ze zákona povinnost pořádat krátkodobé knihovnické kurzy, třítýdenní 

knihovnické kurzy a knihovnické školy. Zákon byl na svou dobu velmi kvalitní a 

dal československému knihovnictví pevné základy.   

 V letech 1918 až 1945 byly položeny základní kameny knihovnického 

školství, na kterých dnes stavíme. V těchto letech probíhalo školení jak na 

středoškolské tak i na vysokoškolské úrovni. Kromě toho se v Československu 

hojně pořádaly knihovnické kurzy pro obecní a městské knihovníky. Kurzy či 

školy byly několikrát reorganizovány, zaváděly se kvalitnější a odbornější osnovy 

a tak během krátké doby 25 let vznikly fundované bašty knihovnického vzdělání, 

na které se navazovalo po roce 1945. 

 Hybnou silou toho všeho byli knihovníci. Poznatky získávali ze zahraničí 

a snažili se je přenést do českého prostředí. V té době zde bylo skutečně několik 

významných lidí, kteří si uvědomovali důležitost knihoven. Bez jejich usilovné 

práce, by české knihovnictví a české knihovnické školství nebylo tak daleko, jak 

je dnes. Stavěli na „zelené louce“ a bez jejich osobního nasazení by se jim to 

nikdy nepodařilo. 
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 Snahou bakalářské práce bylo ukázat vývoj a význam československého 

knihovnického školství v letech 1918-1945. Cíl práce se, podle mého názoru, 

podařilo splnit v rozsahu určeném pro závěrečnou bakalářskou práci. 
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Příloha 1 

Plné znění osnovy třítýdenních kurzů z roku 1923 

1. Význam lidové výchovy a knihovnictví po stránce kulturní, sociální a 

hospodářské 

2. Všeobecný historický nástin vývoje knihovnictví 

3. Vývoj a stav lidového knihovnictví u nás až do vydání zákona ze dne 22. 

července 1919 

4. Zákonná úprava československého knihovnictví 

5. Správa knihovny- třídění knihoven, jak se získávají knihy do knihovny, 

třídění a značkování knih, místní seznam, přírustkový seznam, lístkový 

seznam, věcný seznam, příruční seznam, výpůjční technika, knihovní a 

čítárenský řád, statistické výkazy, účetnictví, revise knihovny, vnější 

zařízení knihovny a čítárny 

6. Popis knihy 

7. Knihovník- osobnost knihovníka a její význam pro poslání knihovny, 

důležitost psychologie čtenáře pro výchovnou práci knihovníka, 

knihovníkovi odborné pomůcky 

8. instituce podporující práci knihovníka a součinnost knihovníka s nimi 

9. Česká a světová literatura novodobá s hlediska úkolů veřejné knihovny 
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Příloha 2 

Plné znění osnovy třítýdenních kurzů z roku 1925 

 Počet 
hodin 

1. Význam lidové výchovy a knihovnictví po stránce kulturní, sociální a 

hospodářské 

2,5 

2. Všeobecný dějinný nástin vývoje knihovnictví 0,5 

3. Vývoj a stav veřejného knihovnictví u nás až do vydání zákona ze dne 

22. července 1919 

6 

4. Zákony obecního knihovnictví v Československu 6 

5. Správa knihovny-  třídění knihoven, jak se získávají knihy do 

knihovny, třídění, umisťování a značkování knih, o vazbě a úpravě knih, 

výpůjční technika, knihovní a čítárenský řád, statistické výkazy čtenářů, 

knih a výpůjček, účetnictví, revise knihovny, místnosti knihovny a 

čítárny venku i zevnitř 

30 

6. Katalogizace- formy seznamů, přírůstkový seznam, místní seznam, 

jmenný seznam, názvový seznam, heslový seznam, věcný seznam, 

křížový seznam 

50 

7. Knihovník- osobnost knihovníka jeho význam propískání knihovny, 

organizace práce v knihovně, odborné pomůcky knihovníka, důležitost 

psychologie čtenáře pro lidovýchovnou práci knihovníka, instituce 

podporující práci knihovníka 

30 

8. Československá a světová novodobá literatura z hlediska obecní 

knihovny 

12 

 101 
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Příloha 3 

Osnova jednoleté Státní knihovnické školy v roce 1946 

 1. 
pol. 

2. 
pol. 

1. Kulturní dějiny 19. a 20.století 3 3 
2. Politická výchova 1 1 
3. Úvod do knihovědy 2 2 
4. Psychologie čtenáře 2 - 
5. Úvod do veřejného práva 2 - 
6. České písemnictví 3 3 
7. Světové písemnictví 3 3 
8. České a světové naučné literatury 2 2 
9. Mládež a knihovna - 2 
10. Abecední jmenný seznam 2 2 
11. Věcná katalogizace - 2 
12.Správa lidové knihovny 2 2 
13. Správa vědecké a administrativní knihovny 2 2 
14. Bibliografie 2 2 
15. Knihkupectví - 1 
16. Zákony a současný stav lidových knihoven u nás a v cizině 1 - 
17. Zákony a současný stav vědeckých  knihoven u nás a v cizině - 1 
18. Zákony, předpisy a současný stav admin. knihoven u nás a v 
cizině 

- 1 

19. Lidová výchova 1 1 
20. Psaní na stroji  2 - 
 30 30 
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Příloha 4 

Osnova dvouleté Státní knihovnické školy  v roce 1945 

 

 1.pol. 

1.roku 

2.pol. 

1.roku 

1.pol. 

2.roku 

2.pol. 

2.roku 
1. Úvod do filozofie 2 2 - - 
2. Úvod do sociologie, soc. knihy a čtenáře 2 - - - 
3. Úvod do národního hospodářství 2 2 - - 
4. Sociální a politické vědy, polit. výchova 2 2 - - 
5. Úvod do psychologie  2 2 - - 
6. Psychologie čtenáře, práce se čtenářem - - 2 2 
7. Úvod do veřejného práva 2 2 - - 
8. Pomocné vědy historické - - 2 2 
9. Kulturní dějiny 19., 20. století 2 2 - - 
10. České písemnictví 3 3 3 3 
11. Světové písemnictví 3 3 3 3 
12. České a světové naučné literatury 2 2 2 2 
13. Mládež a knihovna - - 2 2 
14. Abecední jmenný seznam 2 2 2 2 
15. Věcná katalogizace - - 2 2 
16. Speciální katalogizace - - - 2 
17. Správa lidové knihovny 2 2 2 2 
18. Správa vědecké a admin. knihovny 2 2 2 2 
19. Vazba - - - 1 
20. Speciální knihovny - - 1 - 
21. Bibliografie 2 2 1 1 
22. Dokumentace - - 1 - 
23. Knihkupectví - - 1 1 
24. Zákony lidových knihoven u nás a ve světě - - 2 2 
25. Zákony a správní předpisy vědeckých knihoven - - 1 - 
26. Zákony a správní předpisy administrativních 
knihoven 

- - - 1 

27. Dějiny a přehled lidových knihoven u nás a v 
cizině 

2 - - - 

28. Dějiny a přehled vědeckých knihoven u nás a v 
cizině 

- 2 - - 

29. Dějiny písma a knihtisku u nás a v cizině 2 2 - - 
30. Krásná kniha - - - 2 
31. Lidová výchova 2 2 2 2 
32. Statistika - - 2 - 
33. Účetnictví - - 1 - 
34. Psaní na stroji - 2 - - 
35. Knihovědní seminář - - 2 2 
 36 36 36 36 
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Příloha 5 

Plné znění osnovy čtyřtýdenních kurzů  z roku 1946 

 Počet 

hodin 

1. Význam státní osvětové péče po stránce kulturní, politické, sociální a 

hospodářské 

1 

2. Všeobecný dějinný nástin vývoje knihovnictví u nás  a v cizině, 

zvláště v době nové, druhy knihoven 

3 

3. Vývoj a stav lidového knihovnictví u nás a v cizině 2 

4. Zákonodárství československého lidového knihovnictví, obecní zřízení 

se zřetelem k potřebám lidového knihovnictví 

8 

5. Správa knihovny- kancelářská agenda, půjčovna knih, jak se získávají 

knihy, přírůstkový seznam, tříděn, stavění a značkování knih, místní 

seznam, revise knihovny, vazba a úprava niky, výpůjční technika, 

půjčovní řád, čítárna časopisů, příruční knihovna, speciální oddělení 

knihovny zejména oddělení pro mládež, propagace knihy a knihovny, 

čtenářské besídky a kroužky, statistika v knihovně, účetnictví 

v knihovně, místnosti knihovny, knihovník, osobnost knihovníka a její 

význam pro poslání knihovny, odborné pomůcky knihovníka, úřady a 

spolky podporující práci knihovníka, psychologie čtenáře a metoda práce 

s čtenářem, doplňovací knihovna 

36 

6. Katalogizace- formy seznamů, abecední jmenný seznam, věcné 

seznamy naučné a krásné literatury, názvový seznam, seznamy pro 

čtenáře, bibliografie 

50 

7. Literatura z hlediska úkolu veřejné obecní knihovny- pojem literatury 

a literární druhy, literární směry, funkce literatury, kulturní, sociální a 

politická, česká a slovenská krásná literatura, ostatní krásné literatury, 

písemnictví pro mládež, literatura naučná 

40 

 140 
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Příloha 6 

Plné znění osnovy čtyřtýdenních kurzů  z roku 1948 

 Počet 

hodin 

1. Aktuálně politický referát- současná politická situace, program vlády, úkoly 

kultury v lidové demokracii, státní osvětová péče- složky, význam 

4 

2. Lidová správa- národní výbory, akční výbory, jejich struktura, osvětové 

rady, knihovní rady 

5 

3. Knihovnický zákon- stručný výklad knihovnických zákonů v cizině, čsl. 

knihovní zákon 

5 

4. Dějiny knihoven a jejich druhy- stručný přehled dějin knihoven ve světě a u 

nás, knihovny lidové, studijní, závodní, školení,ústavní, vojenské, 

administrativní, Gottwaldovy, jejich vzájemná spolupráce a jednotná soustava 

knihoven 

5 

5. Politická literatura- základní díla politické literatury pro lidové knihovny, 

význam politické literatury v lidové knihovně 

10 

6. Správa knihovny- kancelářská agenda, získávání knih, přírůstkový seznam, 

třídění, stavění knih, značkování knih, místní seznam, revise knihovny, vazba a 

úprava knih, půjčovní technika, výpůjční řád, čítárna, doplňovací knihovna, 

speciální oddělení knihovny, oddělení pro mládež a dorost, oddělení hudební 

5 

7. Knihovník- osobnost knihovníka, vývoj knihovnického povolání vzdělání 

knihovníků, mezinárodní federace knihovnických svazů, Svaz českých 

knihovníků, jeho vznik, práce vývoj a budoucí úkoly, spolupráce Svazu 

českých knihovníků s ROH a ostatními složkami národa, odborná knihovnická 

literatura 

5 

8. Beletrie v lidových knihovnách- úvod do literatury, její funkce a význam, 

literatura česká a slovenská, ostatní světové literatury 

15 

9. Literatura pro mládež- význam literatury pro mládež, stručný přehled 

literatury pro mládež ve světě a u nás, hlavní díla pokrokové literatury pro 

mládež 

5 

10. Odborná literatura- naučná literatura technická, zemědělská, lékařská, 

matematická, zeměpisná, přírodopisná, obchodní, právnická, dějepisná, o 

umění 

5 

11. Práce se čtenářem – práce s dětským čtenářem, čtenářské kluby 13 
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12. Katalogizace a bibliografie- jmenný, věcný katalog, MDT, bibliografie a 

bbg. Příručky 

12 

13. Třicet let republiky a pětiletka- úkoly knihoven 10 

 99 
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Příloha 7 

Plné znění osnovy krátkodobých knihovnických kurzů z roku 1946 

 Počet 

hodin 

Význam a úkoly státní péče osvětové a její složky lidového 

knihovnictví. Dekret presidenta republiky ze dne 26. října 1945 a státní 

péči osvětové, zákon č. 430/19 Sb. a vládní nařízení č. 607/19 Sb. 

0,5 

Organizace knihovny- půjčovna knih, čítárna časopisů, příruční 

knihovna 

1 

Vnitřní správa knihovny- knihovní rada, knihovník, dozor na knihovny 1,5 

Vnější správa knihovny- přírůstkový seznam, seznam ztrát, stavění 

knih, revise knih, vazba knih 

2 

Čtenář a knihovna- výpůjční řád, příruční seznam pro čtenáře, výpůjční 

soustava, statistika v knihovně a její výkaz 

1 

 6 
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Příloha 8 

Plné znění osnovy II. Krátkodobého knihovnického kurzu z roku 1947 

 Počet 

hodin 

1. Základní pojmy- výměr slovesného určení, literární druhy, hlavní 

myšlenkové proudy a jejich vliv na literární tvorbu, funkce literatury 

1 

2. Nástin vývoje domácího písemnictví od nejstarších dob po 

současnost v hlavních směrech a jejich představitelích se zřetelem 

k souvislosti s písemnictvím cizím, hlavně slovanským 

2 

3. Živá díla literatury domácí i cizí, utříděná podle námětů 2 

4. Hlavní otázky literatury pro mládež 0,5 

5. Pojem a pokyny pro výběr literatury naučné a krajové 0,5 

 6 
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Evidence výpůjček 

Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým 

podpisem, že bude tuto práci řádně  citovat v seznamu použité literatury. 

 

V Praze dne 30.července 2007 

Jana Poschová  

 

Jméno Pracoviště Datum Podpis 
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