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Abstrakt   

Bakalářská  práce  podává  přehled  o  pořádání  kulturně  vzdělávacích  aktivit 

v knihovnách  Plzeňského  kraje.  Úvodní  část  je  věnována  definování  klíčových 

pojmů.  Zaměřuje  se  na  systém  knihoven  ČR,  jejich  aktivity,  komunitní  roli  a 

Plzeňský kraj. Druhá kapitola se zaobírá Studijní a vědeckou knihovnou v Plzni, její 

historií  a  funkcemi.  Dvě  služby  jsou  rozebrány  podrobněji,  vzdělávání  pro 

knihovníky a výkon regionálních  funkcí.  Ve třetí  části  je vybráno deset  knihoven 

Plzeňského  kraje,  u  kterých  je  sledována  jejich  kulturně  vzdělávací  činnost. 

Následuje  shrnutí  vycházející  ze  statistik  a  informací  poskytnutých  samotnými 

knihovnami.  V závěru  jsou  zmíněny  výhody  a  nevýhody  programů  pro  čtenáře  a 

doporučení pro knihovny, jak se mohou vypořádat s ubývajícím zájmem, konkurenty 

a přizpůsobit se době. 
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Předmluva

 „  Knihovna není jen mnoho knih pohromadě  “ – je název jedné z mnoha 

kulturních akcí, které knihovny pořádaly a stále pořádají. Toto heslo plně vystihuje 

téma mé bakalářské práce, ve které jsem se zaměřila na kulturně vzdělávací akce ve 

veřejných knihovnách. Orientovat se na celou Českou republiku by bylo nadlidským 

úkolem a zabralo by to jistě mnoho stran. Já jsem se proto zaměřila na Plzeňský kraj, 

který je velmi rozsáhlý, ale hustotou zalidnění se zařazuje na nejnižší příčky. Celkově 

má tento region cca 516 knihoven, kam počítám jak knihovny profesionální,  tak i 

neprofesionální, o které se ve svém volném čase starají dobrovolní knihovníci.

Z většiny definic  veřejných knihoven vyplývá,  že jsou kulturními,  informačními  a 

vzdělávacími  centry,  dostupnými  všem  vrstvám  obyvatel.  Plní  tak  své  poslání 

významného  nástroje  k uskutečňování  práva  občanů na  rovný a  svobodný přístup 

k informacím a pro získávání vědomostí. 

Knihovny už dávno nejsou jen místy půjčování knih, dnes plní funkci multikulturních 

středisek, obzvláště pak v menších obcích, kde jiná kulturní vyžití neexistují. Není to 

pokus suplovat akce jiných zařízení, ale snaha o rozvoj čtenářství a lásce ke knize a to 

již  od ranného věku.  Zejména dětem se snaží  dokázat,  že  četba není  trestem,  ale 

mohou s ním zažít mnohá dobrodružství. Pro starší je tu spousta tematických besed, 

veřejných čtení či školení v oblasti informačních technologií.  Hlavní myšlenkou je 

dostat  knihovnu do povědomí obyvatel z blízkého okolí, aby se do ní rádi vraceli a 

využívali jejích nabídek.

Cílem mé práce je porovnat pořádání kulturních projektů ve vybraných knihovnách 

Plzeňského kraje a zjistit, zda si knihovny tyto akce samy vymýšlejí a pořádají, jestli 

spolupracují s jinými organizacemi či se inspirují u svých kolegů. Dalším hlediskem 

je, na jaké věkové kategorie se knihovny nejvíce zaměřují  a mají-li jejich aktivity 

vzestupnou tendenci.

Text  je  rozčleněn  do  čtyř  kapitol.  V úvodu  jsou  definovány  základní  pojmy,  od 

termínu  knihovny  až  po  základní  údaje  o  Plzeňském  kraji.  Druhá  kapitola  je 

věnována  Studijní  a  vědecké  knihovně  sídlící  v Plzni,  která  plní  funkci  krajské 

knihovny a má v kompetenci tvorbu statistických údajů. Z jejích povinností jsem se 

pak zaměřila  na projekt  VISK 2 -  mimoškolní  vzdělávání  pracovníků knihoven a 

1



výkon regionálních prací. Třetí kapitola je klíčová. Nejdříve představuje tři celostátní 

akce, které už mají svou tradici a každým rokem se k nim přidávají další knihovny, 

samozřejmě i z Plzeňského regionu. Poté následuje nejdůležitější část, kdy je vybráno 

deset veřejných knihoven kraje, u kterých sleduji kulturně vzdělávací činnosti. Další 

částí  je  shrnutí  uvedených  informací.  V samém  závěru  hodnotím,  co  je  účelem 

pořádání  akcí  a  navrhuji  doporučení  pro ty  knihovny,  které  se  rozšiřování  funkcí 

brání.

Rozsah práce je 48 normostran. 

Při  citování  informačních  zdrojů  jsem vycházela  z  norem ISO 690  a ISO 690-2. 

Použila jsem Harvardský systém, tj. citování pomocí prvního údaje záznamu a roku 

vydání, stanoveného normou ČSN ISO 690.

Závěrem bych chtěla  poděkovat  zejména PhDr.  Haně Slámové,  Ph.  D.,  která  tuto 

práci vedla. Dále pak Mgr. Haně Hendrychové a její kolegyni Ing. Haně Petrovičové 

z oddělení Služby knihovnám Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, jež mi 

věnovaly svůj čas a poskytly důležité informace. Nakonec děkuji všem osloveným 

knihovnám  Plzeňského  kraje,  které  zodpověděly  mé  dotazy  a  poskytly  mi  tak 

podklady pro zpracování mé bakalářské práce.
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1 Vymezení klíčových pojmů

1.1 Systém knihoven v ČR

1.1.1 Rozdělení podle zákona č. 257/2001 Sb.

a. Knihovny zřizované Ministerstvem kultury ČR

- Národní knihovna České republiky

- Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

- Moravská zemská knihovna v Brně

b. Krajské knihovny 

Jsou  zřízené  příslušným  orgánem  kraje.  Krajská  knihovna  má  povinnost 

zajišťovat  tzv.  regionální  služby  pro  další  knihovny  v kraji  (základní).  Tyto 

knihovny mohou také plnit v místě svého působení i funkci základní knihovny. 

Podílí se tak tedy na zabezpečení  veřejných knihovnických a informačních služeb 

obce.

c. Základní knihovny

Knihovny s univerzálním nebo specializovaným knihovním fondem jsou součástí 

systému knihoven vykonávající informační, kulturní a vzdělávací činnosti.

d. Specializované knihovny

Specializovaná  knihovny  mají  specializovaný  knihovní  fond.  Vykonávají 

koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a 

poradenské činnosti. [ČESKO, 2001]

1.1.2 Rozdělení podle dostupnosti služeb pro veřejnost

a. Veřejné knihovny

 Knihovny obecní, městské, krajské a národní

 Specializované knihovny 

Právě na tento typ  knihoven jsem se zaměřila.  Jsou veřejně dostupné,  své služby 

poskytují  všem.  Zajišťují  kulturní,  informační  a  vzdělávací  činnosti  a  v malých 
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obcích  jsou  tak  kulturním  střediskem.  Vytvářejí  zázemí  pro  vzdělávání,  nabízejí 

možnosti využití volného času a poskytují široké spektrum informací.

b. Vysokoškolské knihovny

c. Specializované knihovny umístěné v neveřejných objektech

d. Zámecké knihovny

e. Školní knihovny 

[Národní knihovna ČR, 2008 - 2009]

1.2 Aktivity knihoven (kulturně vzdělávací akce)

Podle  §  4  zákona  č.  257/2001  novelizovaném  v roce  2006  může  provozovatel 

knihovny  poskytovat  další  služby  spočívající  zejména  v umožnění  přístupu 

k placeným informacím na internetu,  v kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti, ve 

vydávání tematických publikací, poskytování reprografických služeb a v poskytování 

písemných  bibliografických,  referenčních  a  faktografických  informací  a  rešerší. 

[ČESKO, 2001]

Z toho  vyplývá,  že  se  s kulturně  vzdělávacími  aktivitami  v knihovnách  počítá. 

V současné  době  je  skoro  nutností  takovéto  akce  uvádět.  Jedním  z důvodů  je 

propagace  knihovny,  jejich  služeb  a  informačních  zdrojů.  Kulturní  a  vzdělávací 

funkce knihoven proto nejsou zaměřeny jen na registrované čtenáře, ale na všechny, 

kteří mají rádi společnost a se zájmem vyzkouší něco nového. Knihovny jako veřejné 

instituce mohou také pomáhat občanům daného regionu (komunitní role). 

Mezi  projekty  knihoven  patří  výstavy,  koncerty,  besedy,  soutěže,  autorská  čtení, 

vzdělávací programy a mnoho dalších zábavných akcí. Například, zaměříme-li se na 

dětské čtenáře, tak to může být celorepubliková akce Noc s Andersenem či Pasování 

na čtenáře, seniory zase zaujme kurz práce na počítači

Knihovny mají mnoho možností, jak své čtenáře, ale i ostatní zájemce informovat o 

připravovaných společenských setkáních. Hlavní je samozřejmě sama knihovna, kde 

jsou často vyvěšovány pozvánky na nástěnce, pokud má knihovna prostředky, může 

vytvořit  i  letáky  objevující  se  i  na  frekventovaných  místech  (potraviny,  obecní 

nástěnky, zdravotnická zařízení, školy,…) v obci. Dalším způsobem je internet, dnes 

4



už má většina knihoven své stránky, kde se o akcích zmiňuje. A následně přidává 

fotky  popř.  články,  jak  se  akce  povedla.  V některých  městech  (obcích)  vychází 

v místním tisku přehled, co knihovna připravuje a na co zve obyvatele. 

Tyto  aktivity  jsou  pro  knihovny  zvláště  důležité,  jelikož  zvou  do  knihovny 

potenciální  čtenáře,  kteří,  budou-li  spokojení,  rozšíří  řadu návštěvníků  a tak třeba 

zabránit úpadku místní knihovny. Bohužel to v současné době není takto jednoduché 

a každá knihovna musí bojovat o své místo a dokazovat, že je potřebná.

1.3 Komunitní knihovna

V současné  době  se  objevuje  výraz  komunitní  knihovna  či  komunitní  funkce 

knihoven.

V roce 2004 proběhl  ve Zlíně seminář,  který se zabýval  komunitní  rolí  knihoven. 

Tato role zatím neměla ucelenou definici a nebyla možná plně srozumitelná. Po řadě 

workshopů,  přednášek  a  diskusí  se  postupně  začal  utvářet  obraz  toho,  co  by tato 

funkce v knihovnách měla splňovat a co bychom od ní mohli očekávat.

Možná definice by mohla znít takto:

Komunitní otevřená knihovna je institucí, která napomáhá rozvoji společnosti v místě 

svého působení, kde podporuje dobré soužití lidí,  pomáhá zlepšovat obec, v níž se 

nachází a rozvíjet dobré vztahy mezi jednotlivci, skupinami i organizacemi na daném 

území. Jde tedy o knihovnu, jež nezaměřuje své aktivity na registrované čtenáře, ale 

plánovitě oslovuje celou komunitu a své kompetence rozšiřuje a uzpůsobuje tak, aby 

mohla reagovat na potřeby všech skupin na místě. Knihovna poskytuje pro aktivity 

jednotlivých skupin prostor, propojuje je s dalšími skupinami i jednotlivci v souladu 

s rozvojem společnosti (např. podpora propojování veřejného a soukromého sektoru, 

rozvoj partnerství mezi organizacemi a představiteli veřejné správy, atd.), podílí se na 

společném  životě  místa,  je  charakteristická  bohatou  spoluprácí  se  zdejšími 

organizacemi  a  institucemi,  zároveň  posiluje  své  umístění  v komunitě. 

[HOUŠKOVÁ, 2004]
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1.4 Plzeňský kraj

Jak už z názvu bakalářské práce vyplývá, zaměřila jsem se na knihovny v Plzeňském 

kraji, proto je třeba  o tomto regionu zmínit i několik základních informací.

Plzeňský  kraj  leží  na  jihozápadě  Čech.  Na  severozápadě  sousedí  s Karlovarským 

krajem,  na  severu  má  kratičký  úsek  společné  hranice  s Ústeckým  krajem,  na 

severovýchodě hraničí se Středočeským a na jihovýchodě s Jihočeským krajem.

Představuje  přirozenou  geografickou  jednotku  vůči  německému  Bavorsku 

vymezenou Českým lesem a Šumavou, která tvoří důležitou zónu cestovního ruchu a 

rekreace.  Podstatnou část  kraje  zabírá  Plzeňská pahorkatina,  na severovýchodě se 

nachází  Plzeňská  kotlina  a  ze  Středočeského  kraje  sem  zasahují  Brdy. 

Nejdůležitějším  chráněným  územím  je  Národní  park  Šumava,  jehož  část  do 

Plzeňského kraje zasahuje. V regionu jsou i další chráněné krajinné oblasti, přírodní 

parky a 162 maloplošných chráněných území. 

Na  území  kraje  je  7  okresů s  5  okresními  městy.  Od  1.  ledna  2003  se  území 

samosprávných krajů dělí na správní obvody obcí s rozšířenou působností a ty se dále 

člení na správní obvody obcí s  pověřeným obecním úřadem. Kromě Plzně, která je 

statutárním  městem  od  roku  1990,  vykonává  rozšířenou  působnost  státní  správy 

v Plzeňském kraji dalších 14 obcí.               [WIKIPEDIA, 2008; Knižní klub,2005]

  Mapka  1 

Plzeňský kraj [GOOGLE, 2009]
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Ačkoli je Plzeňský kraj rozlohou v Česku třetí největší, počtem obyvatel je až devátý 

a hustota zalidnění je dokonce druhá nejnižší  v zemi.  V kraji  je minimum středně 

velkých měst. Na metropolitní Plzeň, která je výrazným populačním a hospodářským 

centrem, navazují drobné vesnice. Čtyři pětiny rozlohy kraje tvoří katastry obcí do 

2000 obyvatel. 

Kromě  Plzně  má  zbytek  kraje  spíše  agrární  ráz  s   průmyslem  rovnoměrně 

rozmístěným.  Průmyslu  dominuje strojírenství,  významně zastoupena jsou odvětví 

potravinářství,  stavebních hmot,  textilní  a  dřevozpracující.  Zemědělsky se využívá 

50,8  %  území,  39,4  %  je  zalesněno.  V pohraničním  pásmu  hraje  výraznou  roli 

živočišná výroba. Významný je chov skotu a ovcí , relativně málo prasat.

Hlavní dopravní trasy se radikálně sbíhají v Plzni. Krajem prochází důležitá  dálnice 

D5 z Prahy do Bavorska. [WIKIPEDIA, 2008; Knižní klub, 2005]
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2 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Než se dostanu k jednotlivým veřejným knihovnám, které jsem si v rámci pozorování 

pořádání kulturně vzdělávacích akcí vybrala, je nezbytné uvést Studijní a vědeckou 

knihovnu Plzeňského kraje sídlící v Plzni, která plní funkci krajské knihovny.

2.1 Historie knihovny

Studijní  a  vědecká  knihovna  Plzeňského  kraje,  dále  jen  SVK  PK,  byla  založena 

v roce 1950 jako Státní  studijní knihovna.  Podnětem k zřízení univerzální  vědecké 

knihovny bylo  založení  plzeňských  vysokých  škol,  Lékařské  fakulty  UK, Vysoké 

školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty. Knihovna se ve své době stala 

jednou z nejmodernějších.

Počátkem 50. let začala vést knihovní fondy klášterních knihoven. Získala tak velmi 

významné historické fondy. Od roku 1963 schraňovala ve svých sbírkách veškerou 

českou  a  slovenskou  tiskovou  produkci,  jelikož  získala  právo  na  úplný  povinný 

výtisk. Tuto pravomoc však zase ztratila v roce 1996.

Knihovna postupem času zaváděla  specifické  služby.  V roce 1978 to  byl  hudební 

kabinet a Knihovna pro nevidomé. O rok později byla vytvořena speciální studovna 

zpřístupňující bibliografické, rešeršní a speciální technické informace. V roce 1995 je 

otevřena  Rakouská  knihovna,  dále  pak  v roce  1998  Německá  knihovna  Goethe 

institutu  a počátkem roku 2002 začíná  SVK PK spravovat  i  Anglickou knihovnu, 

která je podporována Britskou radou.

Na  začátku  90.  let  dochází  k postupné  automatizaci  knihovny  vlastním 

automatizovaným  knihovnickým  systémem  KIMS.  V roce  1996  získává  knihovna 

připojení  na  internet  a  od  roku  1997  je  lokální  elektronický  katalog  zpřístupněn 

čtenářům  na  17  stanicích.  Tento  proces  vyžaduje  vytvoření  speciální  internetové 

studovny,  která  v knihovně  funguje  od  října  1998.  Posledním  krokem  k co 

nejbližšímu  kontaktu  se  čtenářem  je  v roce  1999  zpřístupnění  katalogu  na 

internetových stránkách knihovny. Knihovna má v současné době přístup do desítek 

zahraničních databází. 

V její  více  než  padesátileté  působnosti  se  několikrát  změnil  její  název,  počet 

zaměstnanců  a  zejména  velikost  knihovního  fondu.  SVK  PK  byla  založena  jako 

Státní studijní knihovna v Plzni s 9 zaměstnanci a 134 000 knih. Se vznikem krajů 
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v roce 2001 knihovna spadá pod Plzeňský kraj, má 84 pracovníků, kteří se starají o 

fond velikosti  1 650 000 knihovních  jednotek  a  její  název  zní  Studijní  a  vědecká 

knihovna Plzeňského kraje. [Yourface.cz, 2005-2008]

2.2 Funkce

SVK PK vedle klasických knihovnických činností (půjčovní, informační, poradenské) 

pořádá  sama  řadu  pořadů.  Nejvíce  jsou  zastoupeny  výstavy  v prostorách  hlavní 

budovy  a  v Galerii  Evropského  domu,  autorská  čtení,  videoprojekce  v oddělení 

zahraničních  knihoven  jako  doplněk  jazykového  vzdělávání,  je  také  místem 

odborných konferencí a seminářů. 

Kromě  všech  těchto  funkcí  a  akcí  pro  čtenáře,  poskytuje  SVK  PK  i  služby 

knihovnám, jelikož jak jsem se již zmínila, plní funkci krajské knihovny.

 Knihovnám nabízí:

- Meziknihovní výpůjční služby

- Vzdělávání pro knihovníky v regionu

- Výkon regionálních funkcí

- Členství v profesních organizacích

- Konzultační a metodickou činnost

Všechny uvedené funkce mají pod svými křídly Mgr. Hana Hendrychová a Ing. Hana 

Petrovičová, se kterými jsem měla možnost osobně se setkat, a poznat tak blíže jejich 

práci.  Také  mi  mnohým  způsobem  velice  ochotně  poskytly  podklady  pro  mou 

bakalářskou práci. 

Ze zmíněných úkolů knihovny bych ráda rozebrala druhý a třetí bod tzn. vzdělávání 

pro knihovníky a  regionální  funkce.  Jelikož  obě tyto  části  jsou velmi  úzce spjaty 

s kulturně vzdělávacími akcemi knihoven Plzeňského kraje. 

2.2.1 Vzdělávání pro knihovníky v regionu

Při  SVK  PK  působí  Vzdělávací  centrum,  které  vzniklo  za  finanční  podpory 

Ministerstva  kultury  díky  grantovému  projektu  VISK  2.  Slouží  přednostně  pro 

knihovníky  a  informační  pracovníky  Plzeňského  kraje.  Centrum  je  zaměřeno  na 

podporu práce knihovníků s informačními technologiemi. Základními kurzy jsou ty, 
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které se týkají informační gramotnosti v rozsahu ECDL (European Computer Driving 

Licence), součástí výuky jsou i odborné semináře a školení pro knihovníky. 

Vzdělávací  centrum je vybaveno 15 počítači,  které  jsou připojeny na veškeré sítě 

(lokální a internetovou) a mají potřebný software. 

Probíhají  zde  kurzy  základní  informační  gramotnosti,  které  se  skládají  z několika 

modulů i kurzy expertní. Ke kurzům základů počítačové gramotnosti patří například: 

Základy informačních technologií,  Používání PC a správa souborů, Textový editor 

Word,  Tabulkový  kalkulátor  Excel,  Prezentace,  atd.  U nadstavbových  poté  mohu 

zmínit:  Kurz pro malé knihovny, Tvorba www stránek, Digitální fotografie,…

Vzdělávací centrum je také využíváno k dalšímu vzdělávání vlastních zaměstnanců, 

k rozšiřováním znalostí veřejnosti a také k prezenčním účelům, buď přímo knihovny 

nebo je pronajímáno firmám k jejich potřebám. Za získané prostředky z pronájmu je 

poté možno pořádat některé z dalších kulturně vzdělávacích aktivit knihovny.

[Yourface.cz, 2005-2008]

           

2.2.1.1 VISK 2 – Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven

Podprogram VISK 2 byl koncipován koncem 90.letech jako součást programu dotací 

Veřejné  informační  služby  knihoven  (VISK).  Hlavním  bodem  bylo  od  počátku 

připravit:

a) pracovníky veřejných knihoven na roli potenciálních instruktorů či školitelů, 

kteří  budou  schopni  poskytovat  pomoc  obyvatelům  v obcích  při  zvládání 

informační a komunikační techniky a technologie (ICT) a práci s informacemi

b) kvalifikované poskytovatele veřejných informačních služeb

K dosažení  tohoto  cíle  měla  být  vybudována  a  vybavena  vzdělávací  centra  při 

velkých knihovnách v jednotlivých krajích, vytvořeny týmy kvalifikovaných lektorů 

a  zahájeno  masivní  vzdělávání  knihovníků.  Tak  zněla  počáteční  idea,  ale  jako  u 

každého  projektu  i  zde  došlo  k určitým  peripetiím  a  nedodržení  všech  bodů 

programu. Od r. 2000, kdy program startoval, došlo k různým úpravám. 

Bylo rozhodnuto, že vzdělávací centra budou vybudována v ústředních knihovnách 

krajů.  V průběhu  pěti  let  se  potvrdila  správnost  tohoto  rozhodnutí.  Ve  všech 
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krajských knihovnách a Národní knihovně ČR jsou funkční vzdělávací centra, která 

se věnují vzdělávání knihovníků v regionu. Centra mají vybavené počítačové učebny, 

v nichž  probíhají  pravidelné  kurzy  počítačové/informační  gramotnosti  i  další 

vzdělávání v oblasti ICT. S rozšířením regionálních funkcí krajských knihoven trvale 

stoupá jejich význam jako vzdělávacích institucí pro knihovníky kraje – rozšiřují se a 

prohlubují jejich vzdělávací aktivity. 

Volná kapacita počítačových učeben je efektivně využívána, nejen ke zmiňovaným 

vzdělávacím  aktivitám  programu  VISK  2,  ale  také  ke  školením  vlastních 

zaměstnanců, veřejnosti, představitelů veřejné správy a dalších. 

Mezi účastníky kurzů počítačové gramotnosti často patří i knihovníci z jiných typů 

knihoven,  to  pomáhá  zvyšovat  úroveň  práce  i  v dalších  institucích  (př.  knihovny 

muzeí a galerií, vysokoškolské knihovny, specializované knihovny)

Počítačová gramotnost se zvláště v městských knihovnách stala standardem, ovšem 

v nejmenších obecních , zvláště neprofesionálních není situace prozatím uspokojivá.

Problém je se zájemci o studium, to jsou většinou lidé, kteří se o knihovnu starají ve 

svém volném čase a jsou tak jedinými  zaměstnanci.  Z toho vyplývá,  že buď bude 

knihovna v daných hodinách zavřená a knihovník (má většinou ještě své zaměstnání) 

pojede na kurz nebo se raději na kurz nepřihlásí, a tak umožní čtenářům v pravidelné 

době  navštívit  knihovnu.  Další  komplikací  je  to,  že  ne  všechny  knihovny  jsou 

automatizované nebo je jednoduše potřeba vzdělání v oblasti ICT podceňována, kdy 

často  ani  zřizovatelé  a  zaměstnavatelé  knihoven  nedoceňují  význam a  výhodnost 

programu.  [Houšková, 2007]
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Graf  1 Počet  kurzů  konaných  v rámci  vzdělávacích  center  ČR  v průběhu  let  2006  –  2008 
[Hendrychová, 2004 – 2008]
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Program má velmi  pozitivní  výsledky.  Z Grafu  1 můžeme  vyčíst,  že  počet  kurzů 

základní informační počítačové gramotnosti klesá, zatímco počet expertních kurzů se 

drží na stejné úrovni, souvisí to s rozvojem informačních technologií, je třeba nová 

koncepce,  která  půjde  s dobou  a  požadavky.  Proto  se  otvírají  nové  expertní 

nadstavbové kurzy, které uspokojují poptávku po nových technologiích. V roce 2006 

byl zahájen e-learningový kurz, od té doby se počet těchto kurzů neustále zvyšuje. Do 

budoucna je nutná stálá propagace informační gramotnosti a vzdělávání. 
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Graf 2 Rozsah vyučovaných hodin 2006 -2008 [Hendrychová, 2004 -2009]

Graf  2  znázorňuje  velký  rozdíl  v rozsahu  vyučovacích  hodin  kurzu  základní 

informační gramotnosti a expertních kurzů v letech 2006 -2008. Je to dáno tím, že je 

základní  program je  velmi  důležitý  a  bez  něho  budou účastníci  těžko  absolvovat 

specializované hodiny, které jsou již náročnější. V roce 2008 je patrný úbytek hodin 

primárních kurzů a naopak růst počtu hodin expertních. Způsobeno to může být tím, 

že zájemci o toto další vzdělávání, již základní lekce mají splněny a další účastníci se 

nehlásí, což je patrno i v následujícím Grafu 3.
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Graf 3 Počet účastníků 2006 -2008 [Hendrychová, 2004 – 2008]
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Graf 3 potvrzuje myšlenku , že během let 2006 - 2008 klesl počet účastníků základů 

informační gramotnosti na úkor vzestupu návštěvnosti expertních kurzů. V roce 2006 

byl  obrovský  zájem  o  počítačové  základy,  účastnili  se  jich  například  knihovníci 

menších  knihoven,  kteří  potřebovali  uživatelské  znalosti  počítače.  Rok  2008 

zaznamenal  pokles,  to  může  dokládat,  že  klíčové  dovednosti  ovládá  většina 

knihovníků Plzeňského kraje (alespoň ti, kteří o kurzy projevili zájem) a nyní jako 

nástavbu studují specializované kurzy.

V současné době se cíle VISKU 2, jako reakce na dosud probíhající kurzy,  trochu 

pozměnily:

a) prioritně vyškolit min. 1 pracovníka každé veřejné knihovny v dovednostech 

práce  s informačními  a  komunikačními  technologiemi  (ICT)  na  úrovni 

evropského standartu ECDL, aby mohl:

a. poskytovat  kvalifikovanou  asistenci,  případně  základní  uživatelské 

proškolení v ICT ostatním obyvatelům města/obce

b. instruovat či školit ostatní pracovníky knihovny

b) vyškolit pracovníky dalších typů veřejných a veřejně dostupných knihoven

c) expertním školením specialistů a školením nových trendů v oblasti využívání 

ICT ve veřejných informačních  službách knihoven podpořit  rozvoj  nových 

typů služeb v bázi ICT

d) dopracovat  a  uplatnit  „Koncepci  celoživotního  vzdělávání  knihovníků“  při 

koordinaci  vzdělávacích  aktivit  pro  pracovníky/knihovníky  v rámci  ČR, 

zejména  s vazbou  na  projekt  „Výukové  centrum  pro  další  vzdělávání 

knihovníků v České republice        

                          [Houšková, 2009]
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2.2.2 Výkon regionálních funkcí

Zákon 257/2001 Sb. definuje regionální funkce, jako funkce, v jejichž rámci krajská 

knihovna  a  další  jí  pověřené  knihovny  poskytují  základním  knihovnám  v kraji  

především poradenské,  vzdělávací  a  koordinační  služby.  Budují  výměnné  fondy  a 

zapůjčují  výměnné  soubory  knihovních  dokumentů  a  vykonávají  další  nezbytné  

činnosti  napomáhající  rozvoji  knihoven  a  jejich  veřejných  knihovnických  a  

informačních služeb. 

Aby plnění  těchto  funkcí  mělo  dané  nějaké  normy byl  vydán  Metodický  pokyn 

Ministerstva kultury k zajištění  výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich 

koordinaci na území České republiky. 

Centrem systému knihoven je Národní knihovna ČR, která celostátně metodicky řídí 

výkon regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich plnění.

K cílům regionálních funkcí knihoven patří:

1. zajištění dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech 

místech ČR

2. vyrovnání  rozdílů  v úrovni  poskytování  veřejných  knihovnických  a 

informačních služeb

3. zajištění kvality a kontinuity veřejných knihovnických a informačních služeb 

v návaznosti na informační potřeby uživatelů

4. odstranění  nežádoucích  diferencí  v úrovni  poskytování  veřejných 

knihovnických a informačních služeb mezi jednotlivými regiony a kraji

5. účelná dělba práce a koordinace odborných činností kraje

6. efektivní využití veřejných finančních prostředků

7. garance  průběžné  aktualizace  knihovního  fondu  knihoven  provozovaných 

obcemi

8. udržení odborného standardu služeb v knihovnách regionu

9. garance kvalifikačního růstu pracovníků knihoven (celoživotního vzdělávání)

[Čermáková, 2005]
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SVK PK koordinuje  regionální  knihovnické  činnosti  v úzké spolupráci  s krajským 

úřadem  Plzeňského  kraje,  Národní  knihovnou  a  Ministerstvem  kultury.  Také 

poskytuje  poradenskou  a  konzultační  činnost,  metodické  návštěvy  a  možnosti 

vytvoření  plánů  a  rozborů.  Důležitou  prací  je  i  tvorba  statistik  knihovnických 

činností.  Probíhá  zde  ediční  funkce  s knihovnicko-metodickým  zaměřením  a 

v neposlední řadě vzdělávání knihovníků s množstvím seminářů a porad. 

Další  funkce přenesla  na pověřené knihovny.  To jsou většinou základní  knihovny 

v kraji, zapsané v evidenci Ministerstva kultury, které na základě smlouvy uzavřené 

s krajskou  knihovnou  plní  regionální  funkce  v rozsahu  a  na  území  smlouvou 

vymezeném. [Čermáková, 2005]

Pověřené  knihovny  Plzeňského  kraje  se  starají  o  nákup  a  zpracování  knihovních 

fondů  pro  veřejné  knihovny  regionu  pořízených  z prostředků  kraje,  případně 

provozovatelů. Tvoří výměnné knihovní fondy a následně dohlíží na jejich cirkulaci a 

distribuci.  Pomáhá  při  revizi  a  aktualizaci  knihovních  fondů.  Samozřejmostí  je 

poradenská  a  konzultační  činnost  a  doškolování  knihovníků  neprofesionálních 

knihoven. [Yourface.cz, 2005-2008]
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Graf  4  Porovnání počtu akcí pořádaných v rámci výkonu regionálních funkcí a zároveň i srovnání 
počtu účastníků těchto akcí za období 2004 – 2008 [Hendrychová, 2004 – 2008]
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Pro  zajímavost  jsem  ze  Statistických  výkazů  výkonu  regionálních  funkcí 

poskytnutých SVK PK vytvořila Graf 4, ve kterém se vyskytují dvě důležité veličiny 

a to počet pořádaných akcí  a počet účastníků v rámci  výkonu regionálních funkcí 

Plzeňského kraje. Na první pohled je zřejmé, že nejproduktivnějším rokem byl rok 

2006 a v letech 2007-2008 akce i počet účastníků klesá. Může to být způsobeno tím, 

že  nebyly  poskytnuty  dostatečné  finanční  prostředky,  což  je  většinou  ten  hlavní 

důvod  nebo  o  kulturní  aktivity,  přestal  být  zájem  či  nebyly  dosti  propagovány. 

Uvidíme,  jak  tomu  bude  v následujících  letech.  V současné  době  procházíme 

hospodářskou krizí, takže bude asi ještě těžší sehnat potřebné peníze. Potom už tedy 

záleží na knihovnách a jejich zřizovatelích, jak se k situaci postaví. 
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3 Kulturně vzdělávací činnosti

3.1 Celostátní akce

 Týden knihoven  

Cílem této  události  je  upozornění  na  funkci  knihoven.  Nabízejí  dětem,  mládeži  a 

dospělým kulturní a vzdělávací alternativu, jsou místem, kde je možné trávit volný 

čas. Přestože knihovny na tomto poli čelí obrovské konkurenci, navštěvuje je stále 

větší počet lidí a zvyšuje se i využívání knihovních fondů. Knihovny tak podporují 

rozvoj čtenářství a napomáhají prohlubovat vzdělanost všech vrstev obyvatelstva bez 

rozdílu.

Knihovny  jsou  klidným  a  kultivovaným  místem  setkávání  lidí  a  jsou  dostupné 

každému a právě v tomto týdnu se dveře těchto zařízení otevřou široké veřejnosti. 

Mnohé akce se uskutečňují i pod širým nebem na veřejných prostranstvích, kde se 

každý může přesvědčit, co všechno knihovny nabízejí. Ty si připravují program podle 

vlastních možností a nápadů. [SKIP, 2005]

    

Obr. 1 a 2 Týden knihoven [archiv knihovny www.rokycany.cz]

 Noc s     Andersenem  

Noc s Andersenem má již několikaletou tradici, rok od roku ji pořádá více knihoven. 

Je to velká událost, zejména pro děti, které mohou v knihovně přespat a ještě předtím 
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hrát všemožné hry a naslouchat předčítání pohádek. Pestrý program připravuje každá 

přihlášená knihovna, družina či škola podle místních podmínek. Je na co se těšit, v 

předcházejících  ročnících  kromě  čtení  pohádek  ožily  pohádkové  bytosti,  hrálo  se 

loutkové divadlo, tančilo se na pohádkových diskotékách, putovalo se nočními městy, 

recitovalo,  kouzlilo,  malovalo,  atd.  V dnešní  době  elektronické  komunikace,  si 

knihovny chatují a děti si vyměňují zážitky či spolupracují na zadaných úkolech. Pro 

knihovnu  je  to  samozřejmě  velmi  náročné,  připravit  zajímavý  program  a  udržet 

dětskou pozornost.                                                 [SKIP, 2005]

   

   Obr. 3 a 4 Noc s Andersenem [archiv knihovny www.rokycany.cz]

 Březen měsíc internetu  

Program, při němž se knihovny aktivně zapojují do kampaně na podporu internetu a 

využívání informačních technologií v celé společnosti. Těžištěm aktivit je přiblížení 

internetu  všem skupinám obyvatelstva,  vzdělávací  akce a propagace různých  typů 

elektronických  zdrojů.  Jako  předchozí  aktivity,  také  tato  velmi  značně  ovlivňuje 

návštěvnost a pohled na knihovnu dnešní doby. 

Je  možností  pro  všechny  věkové  kategorie  naučit  se  efektivně  využívat  internet. 

Kromě  dětí  je  to  skupina  seniorů,  lidí  bez  zaměstnání,  matek  na  mateřských 

dovolených (př. Městská knihovna Rokycany)

                                                                                                          [SKIP, 2005]
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Toto jsou pouze vybrané nejznámější akce, ale samozřejmě jich existuje celá spousta. 

Loga některých z nich jsou k vidění na Obr. 5.

Obr. 5  Loga celonárodních akcí

  

                             

Zdroj:  www.susice.cz
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3.2 Vybrané knihovny Plzeňského kraje

Plzeňský  kraj  má  v současné  době  14  veřejných  knihoven,  které  jsou  pověřeny 

regionálními  funkcemi,  navíc zde působí Studijní  a vědecká knihovna Plzeňského 

kraje mající nad těmito funkcemi záštitu. Počet obsluhovaných knihoven, ať už jsou 

profesionální či neprofesionální, dosahuje čísla 501. 

Pro  potřeby  zpracování  bakalářské  práce  jsem si  vybrala  deset  větších  veřejných 

knihoven.  Většinou  jsou  to  právě  pověřené  knihovny,  které  zajišťují  regionální 

činnost, a tak mohou metodicky působit na menší a neprofesionální knihovny.  

Stanovila jsem si drobnou osnovu, kterou jsem se snažila udržet u všech zmíněných 

knihoven.  První  část  knihovnu  představuje  z  hlediska  její  historie  a  drobné 

charakteristiky,  druhá  vyjmenovává  poskytované  služby  (tak,  jak  je  prezentují 

knihovny na svých webech), zvýrazněny kurzívou jsou kulturně vzdělávací aktivity. 

Klíčová je třetí část zaměřená na kulturně vzdělávací činnost v roce 2008, někdy jsou 

uvedeny i statistiky z let předchozích.

3.2.1 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLOVICE  

V květnu roku 1879 vznikl Literární spolek, který byl základním kamenem pro vznik 

městské  knihovny.  Zprvu sloužila  knihovna pouze  pro  členy spolku.  Už však  na 

konci roku se knihovna stala přístupnou „ k volnému užití“ a po roce působení měl 

fond 662 svazků knih a dále se rozrůstal. V roce 1905 měla knihovna dohromady již 

1411 svazků, které četlo 179 čtenářů. 

V roce 1921 byla předána knihovna městu a byla umístěna na radnici. V období druhé 

světové  války  došlo  k ochuzení  knihovního  fondu  o  knihy,  které  neodpovídaly 

německému režimu. 

Zřízením okresu v roce 1949 se rozšířila působnost knihovny i na okolní obce. V roce 

1956 měla  knihovna již 8 372 svazků a 326 registrovaných čtenářů.  V roce 1973 

stoupá počet svazků na číslo 15 202.

Po několika změnách se správce knihovny v roce 1992 ustálil, je jím město Blovice. 

Zároveň  s knihovnou  přechází  pod  správu  města  i  doplňovací  oddělení  Okresní 

knihovny, které metodicky řídí a zásobuje okolí knihovny výměnnými soubory knih. 
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Významným  rokem  pro  knihovnu  je  rok  1995,  kdy  se  podařilo  vyměnit  dosud 

nedostačující prostory 2 místností v budově staré školy, za suché a světlé 4 místnosti 

v přízemí radnice, které jsou ještě navíc spojeny s doplňovacím oddělením a skladem 

knihovny v suterénu. V tomto roce dochází i k započetí automatizace, byl zakoupen 

knihovnický systém LANius a počítač s tiskárnou. V roce 2001 je dokončena první 

etapa automatizace, i přes přerušení stěhováním do prostor staré školy. 

Rok  2002  přinesl  knihovně  pověření  regionálními  funkcemi  pro  okolní  vesnické 

knihovny (29). V roce 2004 přešla knihovna na program Clavius. Následujícího roku 

byly  zpřístupněny  webové  stránky  knihovny  s on-line  katalogem.  Od  r.  2006  je 

přístup na internet pro návštěvníky zdarma.

Poskytované služby:

- Absenční půjčování

- Prezenční výpůjčky

- Rezervace požadovaných dokumentů

- MVS

- OPAC

- Přístup k internetu

- Poskytování bibliograficko-informačních služeb

- Reprografické a kopírovací služby

- Činnosti regionálních funkcí

- Besedy pro širokou veřejnost

- Kurzy práce na PC

 [RT Soft, 2006]

Kulturní a vzdělávací činnost:

Kromě zvýrazněných bodů ve výčtu poskytovaných služeb neuvádí knihovna žádné 

odkazy či pozvánky na kulturně vzdělávací akce. Po komunikaci s knihovnou jsem se 

dozvěděla,  že  vzhledem  k personálnímu  obsazení  a  nevhodným  prostorám,  je 

pořádání kulturních aktivit složité. Knihovnice, paní Drahomíra Seidlová, kterou jsem 

oslovila, přiznala, že akce propagují knihovnu, ale zdržují od běžné práce, jelikož je 

knihovna vymýšlí a organizuje sama. Přesto se v roce 2008 uspořádalo pro čtenáře 28 

projektů (Tabulka 1), které navštívilo 487 návštěvníků.
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Tabulka 1  Přehled akcí 2008 Blovice

PŘEHLED AKCÍ 2008

NÁZEV AKCE POČET USKUTEČNĚNÍ

Pasování na čtenáře pro 1. tř. 3 x

Beseda pro 2 tř. 4 x

Beseda pro 3 tř. 4 x

Beseda pro ZVŠI 4 x

Beseda pro gymnázium 1 x

Beseda pro MŠ 3 x

Pohádkové čtení + 

Odpoledne s pohádkou
6 x

Porada knihovníků regionu 3 x

                                                                          Zdroj: Údaje poskytla knihovnice Drahomíra Seidlová

Jak je patrné z Tabulky 1, nachází do knihovny cestu tradičně děti z mateřské školy, 

žáci základní školy, zvláštní školy internátní a 1. ročníku gymnázia. Pro ně se snaží 

knihovna připravovat besedy o knížkách, půjčování a čtení. Pro žáky prvních tříd je 

připraveno Pasování na čtenáře,  což se setkalo s velkým ohlasem. Největší  oblibu 

získala pohádková čtení, kterých se v roce 2008 uskutečnili nejvíce (6).

K výročí  K.  Čapka  proběhlo  v knihovně  Odpoledne  s pohádkou  pro  malé  děti. 

Pokračuje  se  v pravidelném čítání  pod názvem Veřejné pohádkové čtení,  které  se 

koná každé první pondělí v měsíci. 

Na pracovní porady se v knihovně schází dobrovolní knihovníci z okolí.

3.2.2 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOŽENY NĚMCOVÉ DOMAŽLICE  
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S počátky knihovny je spjato jméno Boženy Němcové, která se přistěhovala do města 

v září  1845.  Objednávala  knihy  v Praze,  organizovala  setkání  žen  a  dívek,  čtení 

českých knih, hrála divadlo, pořádala literární akademie, koncerty.

V roce 1861 vzniká spolek „Měšťanská beseda“, který si dává obnovu knihovny za 

hlavní úkol. Knihovna skutečně vzniká po roce 1870 a existuje téměř 25 let.

V roce 1890 je  navrženo založit  městskou  veřejnou knihovnu,  která  je  slavnostně 

otevřena 3. února 1895 pod jménem  „Veřejná obecní knihovna královského města 

Domažlice“.  Knihovna se  postupně  rozrůstala,  přikoupila  i  fond bývalé  knihovny 

Měšťanské besedy. 

V roce 1947 dostává název „Městská knihovna v Domažlicích.“. V roce 1971 získává 

knihovna, která se po válce stěhovala na různá, málo vyhovující místa, část domů na 

náměstní,  které  byly  pro  její  potřeby  přestavěny.  Zároveň  je  přejmenována  na 

Knihovnu Boženy Němcové. V těchto prostorách pak působí 23 let.

Rok 1989 přinesl zásadní změny i do knihovny. Do fondu se vrátily zakázané knihy, 

které byly přes 40 let tabu. Knihovna se mění v centrum informačních služeb, vzniká 

oddělení speciálních služeb a regionální oddělení, knihovnická práce se automatizuje 

a zavádějí se počítače. 

K největším událostem 90. let patří navrácení budovy vedle bývalého kláštera, která 

je  po  rozsáhlé  rekonstrukci  3.6.1994  slavnostně  otevřena.  V roce  1996  dochází 

k transformaci,  okresní  knihovna  je  zrušena  a  vzniká  Městská  knihovna  Boženy 

Němcové a okresní středisko knihovnických služeb. Zřizovatelem knihovny se stává 

město  Domažlice.  V roce 1999 je otevřena internetová studovna,  která  v současné 

době má 6 stanic.

Městská  knihovna  Boženy  Němcové  Domažlice  (MěkBN) je  veřejnou  knihovnou 

s univerzálním fondem. Plní funkci pověřené knihovny v rámci regionálních funkcí 

pro domažlický region. Knihovna je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, 

jejím zřizovatelem jsou Domažlice. 

[MěkBN, 2000]

Poskytované služby:

- Absenční půjčování 
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- Prezenční půjčování v čítárně a odd. speciálních služeb

- Rezervace dokumentů

- MVS

- Katalog, OPAC

- Přístup k internetu, poskytování bibliograf.-informačních služeb

- Reprografické a informační služby

- Besedy  pro  děti  a  mládež,  informatika  pro  SŠ,  kulturní  akce  pro  dospělé,  

kurzy práce na PC

- Publikační činnost

[MěkBN, 2000]

Kulturní a vzdělávací činnost:

Městská  knihovna  Boženy  Němcové  (dále  MěkBN)  navazuje  na  svou  historii  a 

pořádá velké množství kulturních akcí. 

MěkBN zajišťuje besedy pro MŠ, ZŠ a i praktické a soukromé školy, družiny. Také 

pořádá  lekce  informativní  výchovy.   Většina  z aktivit  je  zaměřená  na  rozvoj  a 

podporu čtenářství hlasitou četbou knih, prohlubováním informační gramotnosti dětí 

a  informatické  výchovy  ve  vztahu  k orientaci  v knize,  ve  fondu,  vyhledávání 

v databázích.  Další činností  jsou výstavky připomínající  výročí slavných osobností 

v oddělení, zajišťování výstav ve vestibulu knihovny, kulturně vzdělávací přednášky 

pro veřejnost či lekce základů přístupu na internet pro žáky praktické školy. 

Knihovna připravuje i  mimořádné akce,  např.  celorepubliková Noc s Andersenem, 

Magnesia Litera, Světový den knihy a autorských práv, Velké říjnové společné čtení, 

Týden knihoven či  Březen – měsíc internetu.   V souvislosti  s internetem probíhají 

pravidelně různá školení. 

Velkým plusem MěkBN je  také dobrá informovanost  pro občany o konajících se 

kulturně  vzdělávacích  a  výchovných  aktivitách.  Webové  stránky  knihovny  jsou 

průběžně  aktualizovány.  K měsíční  aktualizaci  poté  dochází  na  serveru  města. 

Pravidelné informace a články o činnosti knihovny vychází v měsíčníku Domažlický 
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zpravodaj.  Knihovna  též  spolupracuje  s regionálním  tiskem  Domažlický  deník, 

Domažlicko a  Nové Domažlicko.

[MěkBN, 2000]

            

Tabulka 2  Kulturně vzdělávací činnost – porovnání r. 2007 – 2008 (počet akcí)

AKTIVITY / ROK 2007 2008

Besedy, přednášky, 

informatika, prezentace 
244 191

Odd. pro děti a mládež 137 126

Odd. speciálních služeb 47 44

Internetová studovna 50 21

DALŠÍ ČINNOSTI

Výstavy ve vestibulu 

knihovny
11 11

Burzy knih a časopisů 2 2

Publikační činnost 24 20

                              Zdroj: Výroční zpráva MěkBN 2008

V roce 2008 došlo k poklesu návštěvníků, výpůjček i společensky vzdělávací činnosti 

ve  srovnání  s rokem  2007  (viz  Tabulka  2).  Zatímco  v roce  2007  proběhlo  244 

kulturních aktivit, následujícího roku jich bylo jen 191. Důvodem pro tuto skutečnost 

mohou být personální změny, v rámci nichž musela být omezena kulturně vzdělávací 

činnost  pro  základní  školy  i  pořádání  školení  v internetové  studovně,  které  bylo 

nahrazeno individuálními konzultacemi při běžné provozní době knihovny.

Nejvíce aktivit probíhá v oddělení pro děti a mládež tj. 191 akcí v roce 2008, což 

tvoří  více  než  polovinu  celkových  činností  knihovny.  Z programů  lze  jmenovat 

prohlubování  informační  gramotnosti  dětí,  Noc  s  Andersenem,  vyhledávání 

v databázích. Významná je také publikační činnost, například pravidelné příspěvky 

do Domažlického zpravodaje.
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3.2.3 MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE  

Knihovna Horažďovice  patří  též  ke knihovnám,  které  jsou pověřeny regionálními 

funkcemi.  Své  metodické  služby  poskytuje  22  knihovnám.  V současnosti  sídlí 

v rozsáhlém areálu  zámku  spolu  s muzeem,  informačním  centrem,  domem  dětí  a 

mládeže a galerií.

Bohužel informace o historii knihovny nejsou k dispozici.

Poskytované služby:

- Půjčování beletrie, naučných časopisů, novin

- Rezervace, on-line katalog, přístup k internetu, MVS

- Kartotéka, regionální literatura

- Reprografické a jiné kopírovací služby

- Besedy, přednášky a exkurze

- Knihovnické lekce 

- Soutěže pro děti                                         [Viták, 2004 – Horažďovice]

Kulturní a vzdělávací činnost:

Mezi knihovní aktivity patří besedy, literární pásma, knihovnické lekce (Tabulka 3) 

školení v informační technologii. 

Tabulka 3  Knihovnické lekce pro školy knihovna Horažďovice

Knihovnické lekce
1. třída: knihovna, knihkupectví, zacházení s knihou
2. třída: kniha, autor, ilustrátor, přihláška
3. třída: fond knihovny, abecední řazení, beletrie (nutná znalost abecedy)
4. třída: dělení literatury, naučná literatura, MDT
5. třída: práce na PC, vyhledávání knih
6. třída: vznik knihy, rukopis, nakladatelství…
7. třída: struktura knihy, vazba, obálka…
8. třída: vznik a historie písma, písaři…
9. třída: historie knihoven, bibliografické informační pomůcky

       Zdroj: www.knihovna.horazdovice.cz

Akce  jsou  určeny  nejširší  veřejnosti  –  snaží  se  začlenit  veškeré  kategorie. 

Spolupracuje se školami v regionu a zapojuje tak děti a mládež. Další spolupráce je 

s Charitou, se kterou vytváří programy pro seniory. 
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Tabulka 4 Vzdělávací a výchovné akce 2004 – 2008 Horaždovice

akce/rok
2004 2005 2006 2007 2008

akce/účast akce/účast akce/účast akce/účast akce/účast

Knihovnické 

lekce
27 34/701 35/725 36/712 17/375

Besedy, lit. 

pásma
75 71/2067 74/2479 84/2863 67/3130

Exkurze 8 6/159 4/65 5/110 5/115

Soutěže 2 3/187 4/47 4/154 2/56

Výstavky 2 2 4 2 2

Školení IT 3 7/63 7/123 9/93 5/82

celkem 117 / 2 354 123/3177 128/3448 140/3932 98/3758

                                                                                Zdroj: Údaje poskytla knihovnice Lenka Šimonová

Tabulka 4 vypovídá o veškerých činnostech knihovny. S údajů můžeme vypozorovat, 

že počet akcí i návštěvníků se od r. 2004 neustále zvedal. Pokles nastal v roce 2008, 

kdy se počty aktivit a tím i účastníků snížily. Nejobsáhlejší položkou jsou besedy a 

literární pásma. V loňském roce jich proběhlo hned několik, hlavním tématem roku 

byly závislosti všeho druhu. 

Jak mi  paní  Lenka Šimonová  (vedoucí  knihovny)  sdělila,  většinu  akcí  organizuje 

knihovna sama, ale využívá pomoc i jiných subjektů. Příkladem může být Den pro 

dětskou knihu, na kterém se podílí Skauti, PS Otaváci, ochotníci, kulturní středisko, 

pěvecké spolky, Charita a v neposlední řadě stávající i bývalé knihovnice.

Knihovna se v průběhu roku 2008 zapojila do několika celostátních akcí např. Březen 

měsíc internetu, Týden knihoven nebo se také společně s celým Českem četl Čapek. 

Další významným projektem je Děti a čtení, který se zaměřil na závislosti. V průběhu 

roku knihovna zprostředkovala dětem a mládeži setkání s lidmi, kteří o závislostech 

píší a nebo jsou sami závislí. Například o závislosti na pohádce a na psaní pro děti 

vyprávěla  spisovatelka  Martina  Drijverová.  Myšlenka  závislostí  se  promítla  i  do 

dalších akcí. V březnu, který je zaměřen na internet, se mluvilo o závislosti na něm a 
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také  o  nebezpečí,  které  zde  číhá.   Zmíněny  byly  i  závislosti  na  bájích,  historii, 

pověstech, ale i ty závažné jako gamblerství, bulimie, anorexie a drogy.

Proběhlo i  pasování  prvňáčků na Rytíře  řádu čtenářského,  které  se neslo v duchu 

bratří Čapků. Děti obdržely pasovací listinu s fotografií a kouzelný měšec plný dárků 

od sponzorů. 

V rámci  Týdne  knihoven  pokračovaly  besedy  na  téma  závislostí.  Do  tajů 

komunitního  plánování  zasvětila  žáky  devátých  tříd  starostka  města,  která  děti 

seznámila  s problematikou  drog  a  možnostmi  seberealizace  mladých  lidí 

v Horažďovicích.

Vyvrcholením  roku  byl  již  podruhé  Den  pro  dětskou  knihu.  Podle  speciálního 

počítadla,  kterým  byl  vánoční  řetěz,  přišlo  673  návštěvníků,  jež  po  celý  den 

nakupovali knihy,  poslouchali  autorská čtení,  hráli deskové hry,  soutěžili,  zkoušeli 

různá řemesla, psali Ježíškovi vánoční prací a knihovně vysvědčení atd. 

V rámci projektu Děti a čtení bylo celkem uspořádáno 38 akcí, kterých se zúčastnilo 

2 135 návštěvníků.

Během roku  probíhaly  i  tři  soutěže,  kdy  jedna  byla  celoroční  Sbírej  samolepky. 

Knihovna se zapojila i do projektu Prácheňsko digitálně.

3.2.4 MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLATOVY  

Počátky klatovského knihovnictví spadají do období rozmachu národní kultury,  do 

éry vlasteneckého nadšení,  které  po pádu Bachova absolutismu poznamenalo  celé 

Čechy.  S rozvojem  společenského  života  se  organizuje  i  život  kulturní,  kde 

podstatnou roli hraje literární činnost. 

Bezprostřední  návrh  k založení  knihovny  dal  v roce  1859  tehdejší  klatovský 

purkmistr Dr. J. Nauš. 21. prosince téhož roku se rozhodlo o zřízení městské veřejné 

knihovny, v níž se půjčovaly zdarma knihy a časopisy. 

V roce 1861 je v knihovně přes 200 svazků knih. V následujících letech (1862-1864) 

byl příjem jen nepatrný. V roce 1866 činnost knihovny prakticky zanikla.
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1. května 1898 byla v Klatovech otevřena veřejná čítárna. Činnost Městské veřejné 

čítárny v Klatovech pokračuje i na počátku nového století, i když za velice obtížných 

až svízelných  podmínek.  Později  však dochází  k zavedení  katalogizace,  to čítárnu 

velmi proslaví. 

V 50.  letech  vstoupila  klatovská  knihovna  do  podvědomí  čtenářské  veřejnosti 

zejména  pořádáním vlastivědných  literárních  zájezdů.  Těch  se  za  léta  1953-1957 

uskutečnilo 10 s průměrnou účastí 70 čtenářů. 

Postupem doby se aktivita knihoven na Klatovsku dostávala z roviny dobrovolnosti 

knihovníků a spolupracovníků na úroveň profesionální knihovnické práce.

Dalším mezníkem v systému knihovnictví v Klatovech bylo převedení knihovny pod 

správu města. Knihovna navázala na úspěšnou minulost zejména tradičními formami, 

ale  i  některými  zcela  novými.  Vzniklo  nové  hudební  oddělení,  oddělení  pro 

nevidomé, regionální oddělení a úspěšně se rozvíjí činnost antikvariátu. Organizují se 

oblíbené besedy se spisovateli, novináři a publicisty, literární soutěže apod.

Poskytované služby:

- Půjčování beletrie, naučné, cizojazyčné a divadelní literatury

- Rezervace knih

- MVS

- Elektronický katalog

- Regionální funkce

- Exkurze pro SŠ a další zájmové skupiny   [Viták, 2004 – Klatovy]

Kulturní a vzdělávací činnost:

Městská knihovna Klatovy uskutečňuje velké množství aktivit, jak pro ty nejmladší, 

tak  pro  nejstarší.  Na  pořádání  některých  akcí  spolupracuje  s jinou  organizací  či 

knihovnou. Samozřejmě se zařazuje i do celostátních programů. 

V roce  2008  uvedlo  oddělení  pro  děti  a  mládež   87  kulturních  projektů,  které 

navštívilo 1783 dětí. Byly to zejména besedy, soutěže, exkurze a knihovnické lekce 

pro ZŠ, ŠD a MŠ. Besedy probíhaly zejména na téma literárních děl pro mládež. 

Například Lindgrenová,  A. – Život a dílo,  Děti z Bullerbinu,  Preussler, O. - Malá 

čarodějnice, Doskočilová, H. – Pejskování s Polynou a další, kromě toho se některé 

besedy zaobíraly doporučenou četbou či klasickou a moderní pohádkou.
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Probíhaly  i  soutěže  na  téma  O  nejkrásnější  žábu,  Mimozemšťan,  Pohádková 

postavička.  Oddělení  se  zapojilo  do  celostátní  akce  „Kamarádka  knihovna“,  kdy 

vysvědčení pro knihovnu vystavují čtenáři. Dalšími celostátními akcemi, ke kterým 

se knihovna přidala, jsou Březen měsíc internetu, Noc s Andersenem či Celé Česko 

čte  dětem,  při  této  příležitosti  se  každou středu konalo  společné  čtení  pro  školní 

družiny. 

Knihovna má  ještě  pobočku oddělení  pro děti  a  mládež  v ZŠ Tolstého,  kde  bylo 

uspořádáno  54  kulturních  aktivit,  kterých  se  zúčastnilo  1  040  dětí.  Jednalo  se 

především  o  divadelní  představení,  literární  a  vědomostní  soutěže,  besedy  a 

knihovnické lekce. 

Pro  dospělé  to  jsou  pak  zejména  výstavy,  besedy  a  přednášky,  které  se  týkají 

všemožných  témat.  Pro  matky  na  mateřské  dovolené  byl  vymyšlen  program 

Seznámení  s internetem,  pro  Klub  seniorů  proběhlo  3x  promítání,  sestřih  akcí 

knihovny 2002 - 2008 na téma „Knihovna není jen mnoho knih pohromadě“ 

V rámci celostátní akce Březen měsíc internetu knihovna uspořádala tři semináře pro 

dobrovolné knihovníky a dva semináře pro seniory s názvem Seznámení s internetem. 

Vznikl Kurz znakové řeči pro začátečníky a pokročilé, byl vyhlášen XVIII. ročník 

celostátní  amatérské  soutěže  v oboru  literárních  prací  „Literární  Šumava  2008“, 

proběhlo  sympózium  s názvem  „V  ráji  realistickém“,  během  Týdne  knihoven  se 

konala řada zajímavých akcí pro širokou veřejnost. 

Návštěvou  partnerské  knihovny  v německém  Chamu  se  významně  prohloubila 

vzájemná spolupráce mezi oběma knihovnami,  která se datuje od Týdne knihoven 

2007, kdy proběhl Týden bavorské kultury.       

  (informace poskytla R. Kubíčková)

Tabulka 5 Počet akcí Městské knihovny Klatovy

ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

POČET 

AKCÍ
156 164 164 147 214 173 187 223 182

                                                                                                           Zdroj: Údaje poskytla R. Kubíčková 
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Knihovna se podle údajů v Tabulce 5 drží na podobné úrovni do roku 2003. Rok 

2004 zaznamenává velký nárůst počtu aktivit a tím pokračuje až do roku 2008, kdy je 

sice  činností  méně,  ale  jsou  dlouhodobější,  jako  je  Seznámení  s internetem  pro 

seniory či matky na mateřské dovolené. 

3.2.5 MĚSTSKÁ KNIHOVNA V     KRALOVICÍCH  

Městská knihovna v Kralovicích je nejstarší kulturní institucí města, neboť čtenářská 

záliba má zde hluboké kořeny. Veřejná knihovna byla založena Čtenářskou besedou a 

učitelstvem. Poprvé byla veřejnosti otevřena 5. února 1910 a byla označována jako 

„Husova  veřejná  knihovna  v Kralovicích“.  Při  svém založení  měla  760  svazků  a 

v roce 1931 již 1800 svazků. V šedesátých létech minulého století byla karlovická 

knihovna zprofesionalizována a stala se zároveň střediskovou knihovnou. 

Od 1.1. 2003 je městskou knihovnou s regionální funkcí, což znamená, že zásobuje 

výměnnými soubory knih celkem 19 obecních a městských knihoven, a zároveň jim 

poskytuje metodickou pomoc. 

V současné  době  má  knihovna  cca  53 000  svazků  knih  a  109  titulů  časopisů. 

V knihovně je také veřejná internetová stanice.  Od r.  1998 se buduje elektronický 

katalog (Clavius), který je také součástí těchto stránek. Obsahuje zatím pouze 70% 

knihovního fondu včetně novinek a je postupně stále doplňován.

Poskytované služby:

- Poskytování knihovnických a informačních služeb v odd. pro dospělé a pro 

děti

- Kopírovací služby

- Provoz veřejné internetové stanice

- Výkon regionální funkce pro 19 obecních a městských knihoven

                                                                [Městská knihovna Kralovice, 2007]

Kulturní a vzdělávací činnost:

Knihovna pořádá besedy,  knihovnicko-informativní  lekce  a spolupracuje  se všemi 

školami ve městě (MŠ, ZŠ, SŠ). Nemá však prostory na konání větších akcí, takže 

maximální počet účastníků je cca 30.
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Besedy jsou  připravovány podle  konkrétních  požadavků jednotlivých  vyučujících. 

Pravidelně jsou uváděny tematické besedy – Vánoce, Velikonoce, apod., speciálně 

pro  školní  družinu  a  praktickou  ZŠ.  Jednou  až  dvakrát  do  roka  je  připravena 

přednáška o nějaké významné osobnosti pro Klub důchodců v Kralovicích.

Takovýchto menších akcí organizuje knihovna každoročně v průměru 35-40. 

Kromě  toho se  účastní  i  celonárodních  akcí  jako  Týden  knihoven,  Březen  měsíc 

internetu, Týden čtení apod. 

[informace poskytla vedoucí knihovny Milena Václavíková]

3.2.6 MĚSTSKÁ KNIHOVNA NÝŘANY  

Historie  knihovny se  datuje  od  15.6.1874,  kdy byla  založen  Čtenářská  a  zábavní 

beseda. V roce 1882 byla otevřena první česká matiční škola. Krátce nato vznikla při 

české škole knihovna. 

Prvním  knihovníkem  byl  J.  Čížek,  který  knihovnu  rozdělil  na  žákovskou,  pro 

inteligenci a lidovou. Ústřední matice školská zaslala knihovně 107 knih jako dar. 

Později do knihovny přispívali i místní občané, vlastenecké spolky Radbuza, Národní 

Pošumavská  jednota,  plzeňské  spolky  atd.  Od  té  doby  se  knihovna  několikrát 

stěhovala a zaznamenala velké změny.

V roce 1993 byl do knihovny zakoupen první počítač, což bylo velké usnadnění pro 

zaměstnance. Od r. 2003 poskytuje knihovna službu veřejného internetu.

24. října 2007 otevírá knihovna činnost ve zcela nové podobě. Součástí knihovny se 

stalo středisko ekologické výchovy a vzdělávání. V nových prostorách je umístěna 

stálá expozice o historii Nýřan a okolí. Dále zde mimo jiné probíhají besedy, výstavy 

a jiné kulturní akce. 

Knihovna má nyní knihovní fond v počtu cca 32 000 knih, 697 čtenářů, z toho 146 

knih.

V budoucnu uvažuje o zavedení půjčování CD se čtenou formou knih pro čtenáře se 

zrakovým postižením.

Poskytované služby:
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- Absenční půjčování dokumentů za podmínek stanovených knihovním řádem

- Rezervace požadovaných dokumentů

- MVS

- Možnost prodloužení výpůjček přes internet, přístup k internetu

- Poskytování bibliograficko-informačních služeb

- Besedy pro širokou veřejnost

[Městská knihovna Nýřany, 2009]

Kulturní a vzdělávací činnost:

Teprve  v roce  2007  získala  knihovna  prostory,  kde  se  může  věnovat  i  kulturně 

vzdělávacím aktivitám. 

Pro děti z MŠ, ZŠ, ŠD pořádá nejrůznější akce, jejichž tématem jsou například autoři 

a ilustrátoři pro děti, seznámení s regionální literaturou, naučit školní děti vyhledávat 

údaje z knih, na přání učitelek středověk – život na hradě, rytíři, apod. 

Pro dospělé probíhají besedy (s cestovateli, autorkou kuchařek,…). Také se prodávaly 

knihy a vybraná částka šla na charitu. Knihovna též připravuje program o životním 

prostředí  kraje,  při  kterém  využije  regionální  filmy.  Velmi  je  také  propagována 

výstavka Nýřansko a okolí, která je v knihovně umístěna. Výstavek je připravováno 

více,  jsou  pravidelně  obměňovány,  například  v  nynější  době  probíhá  výstava 

fotografií „100 let šachty ve Zbůchu,  Šachty a doly v Nýřanech a okolí. 

Knihovna již léta spolupracuje s literárním kroužkem Rumcajs při ZŠ a každoročně 

jezdí na akce do Památníku národního písemnictví a  knižní veletrh do Prahy.

Samozřejmě se zapojuje do celonárodních akcí jako je Celé Česko čte dětem či Kniha 

mého srdce.                                                      (informace poskytla R. Eisenmayerová)

3.2.7 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PŘEŠTICE  

Městská  knihovna  je  organizační  složkou  města  Přeštice,  které  jsou  i  jejím 

zřizovatelem.  Je  kulturní  a  vzdělávací  institucí,  veřejnou  univerzální  knihovnou, 

střediskem  knihovnických,  bibliografických  a  informačních  služeb.  Zajišťuje 

regionální služby pro 26 obecních knihoven. 

Poskytované služby:
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- Prezenční a absenční výpůjčky knih a jiných dokumentů

- Vyhledávaní v elektronickém katalogu, MVS

- Knihy, časopisy pro děti a mládež

- Práce na počítači s vyhledáváním informací na CD-ROMech, stanice internetu 

pro veřejnost

- Knihovnické lekce, soutěže, besedy

K prezenčnímu  studiu  nabízí  encyklopedie  a  slovníky,  regionální  literaturu  a 

databáze na CD-ROM (Lexikon české literatury, Česká literatura od roku 1945, 

Kronika českých zemí, Encyklopedie Diderot, Státy a jejich představitelé, Cesta 

časem do roku 1900, Kronika města Přeštic).

                                                             [Městská knihovna Přeštice, 2008]

Kulturní a vzdělávací činnost:

Práce s dětmi má v přeštickém knihovnictví dlouholetou tradici,  proto své akce 

zaměřuje  převážně  na  ně.  Uskutečňuje  nejrůznější  besedy a  soutěže  pro  žáky 

mateřských a základních škol, tj. cyklická knihovnická informatika doplňovaná 

literárními ukázkami odpovídajícími věku dětí.  Poté to jsou i besedy pro žáky 

školních  družin,  kdy  probíhají  vědomostní  kvízy  z knih  encyklopedického 

charakteru a beletrizovaných ukázek z knižních novinek.

Jako ostatní knihovny využívá knihovna též účast na celonárodních akcí. V roce 

2008 to  byl  Den pro  dětskou knihu,  kdy děti  po knihovně provázely  postavy 

z pohádek a rodiče měli možnost využít mimořádné nabídky nákupu knih přímo 

z nakladatelství.  Druhou akcí byl  Týden knihoven, který byl  zaměřen na Karla 

Čapka a předčítání jeho pohádek          [Městská knihovna Přeštice, 2008]

                                                                                           

3.2.8 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKYCANY  

Základ veřejné knihovny v Rokycanech položil v r. 1841 učitel Václav Pába darem 

22 knih a 12 zlatých.  Roku 1848 je ve městě založena Čtenářská beseda, která se 

zaměřuje hlavně na předčítání a vykládání časopisů. Její činnost je utlumena v době 

Bachova  absolutismu,  kdy  knihy  převzalo  město.  Po  roce  1860  je  založena 
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Měšťanská  beseda  mající  vedle  pěveckého,  divadelního  a  hudebního  i  odbor 

čtenářský. Pomalu vzniká obecní knihovna. 

Knihovny si v 2. pol. 19. stolení zakládaly i nově vznikající spolky: Sokol, dámský 

spolek Ludmila, spolek národních dělníků Havlíček, Živnostenská beseda, Čtenářský 

a zábavní spolek Hálek. Tyto knihovny časem postupně splynuly v jednu městskou.

Městská  knihovna  pracuje  ve  stávající  podobě  od  1.  ledna  1994,  kdy  se  stala 

příspěvkovou  organizací  města.  Jako  pověřená  knihovna  plní  základní  regionální 

funkce pro 50 místních knihoven okresu. 

Kromě knih  zahrnuje  fond knihovny i  brožury,  periodika  a  zvukové nosiče,  jako 

magnetofonové pásky a CD-ROMy.

Poskytované služby:

- půjčování knih, novin, časopisů, zvukových knih, hudebních nahrávek, 

průvodců a map, …

- rezervace, elektronické katalogy, přístup k internetu

- reprografické služby

- donášková služba knih pro staré a nemocné čtenáře

- literární pásma, knihovnické a tématické besedy pro školy z Rokycan i okolí

- organizování literárních besed pro dospělé čtenáře

- prohlížení naučných i zábavných CD-ROMů

[WEBHOUSE, 2005]

Kulturní a vzdělávací činnost:

Pro své uživatele připravuje knihovna celou řadu čtenářských projektů, především pro 

děti  a  mládež  –  knihovnické  lekce,  literární  pásma,  tematické  besedy,  literární 

soutěže, atd. 

Dospělí  mohou  využít  nabídek  autorského  čtení  a  různých  výukových  a 

informativních  programů  z oblasti  internetu  (i  přístup  do  vybraných  zahraničních 

databází).

Tabulka 6  Počet akcí a jejich návštěvnost v letech 2000 – 2008 Městské knihovny  Rokycany
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ROK / POČET AKCE DĚTI DOSPĚLÍ

2000 227 - -

2001 73 - -

2002 154 - -

2003 242 - -

2004 152 4 155 1 108

2005 202 5 236 1 151

2006 175 5 352 2 079

2007 181 6 208 3 452

2008
188 6 452 3 410

                                                                                    Zdroj: Údaje poskytla knihovnice Jana Frühaufová

V areálu knihovny je nově vybudovaný Klub komorní kultury, který vznikl na Letní 

scéně  Městské  knihovny  v Rokycanech  na  jaře  roku  2002  iniciativou  vedení 

knihovny a kde se od května do září konají koncerty. Z Tabulky 6 je zřejmé, že tím 

knihovna zvětšila svou nabídku akcí. V porovnání roků 2001 a 2002 stoupl počet akcí 

dvojnásobně. 

V posledních letech jsou akce zaměřené na děti hojně navštěvovány.  Rok od roku 

jsou  čísla  větší.  Například  počet  dětských  návštěvníků  od  roku  2004  vzrostl  o 

neuvěřitelných 2 297. Aktivity jsou zaměřeny buď na všechny věkové skupiny nebo 

cíleně na jednotlivé (MŠ, ZŠ, ŠD, SŠ, seniory, klub maminek,…). 

K tradičním  programům,  které  knihovna  pořádá,  můžeme  zařadit  Pasování 

rokycanských  žáků  prvních  tříd  na  Rytíře  krásného  slova  a  čtenáře,  Pravidelná 

páteční  setkání  dětí  z rokycanských  školních  družin  v městské  knihovně,  Noc 

s Andersenem, Týden knihoven či Kde končí svět, což je rozsáhlý celostátní projekt 

zahrnující literární, čtenářské, výtvarné a dramatické soutěže pro děti, který od roku 

2001  připravuje  Klub  dětských  knihoven  Svazu  knihovníků  a  informačních 

pracovníků.

                                                        [informace poskytla  knihovnice  Jana Frühaufová]
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3.2.9 MĚSTSKÁ KNIHOVNA SUŠICE  

Základ k obecní knihovně v Sušice položil pan J. A. Gabriel. Již roku 1843, kdy byla 

z jeho popudu založena  knihovna obecné školy.  První veřejná čítárna  pak vznikla 

v roce 1883 a působila ve městě společně s celou řadou spolkových knihoven. V roce 

1914, po jejich sloučení, vznikla veřejná knihovna, jejíž udržování převzala obec a již 

byl dán název „ Lidová knihovna a čítárna Husova“.

V následujících letech prošla knihovna velmi pestrým vývojem. Smutnou kapitolou 

jsou její  osudy za 2.  světové  války.  Byla  zachována  jen díky mimořádnému úsilí 

zasloužilého učitele, básníka a dlouholetého knihovníka Jana Jáši. 

Zřizovatelem knihovny bylo nejprve město Sušice, v období 1978 – 1991 Okresní 

knihovna v Klatovech,  pak  opět  město  Sušice  a  od roku 1993 je  provozovatelem 

knihovny Městské kulturní středisko v Sušici. V roce 2002 byla knihovna pověřena 

výkonem regionální funkce pro oblast Sušicka. 

Činnost knihovny prošla dlouhým vývojem jako knihovna sama a dnes je moderním 

pracovištěm, poskytujícím své služby ve třech odděleních s plně automatizovaným 

provozem, veřejně přístupným internetem a bohatým knihovním fondem.

Poskytované služby:

- Půjčování beletrie a naučné literatury

- Rezervace knih, elektronický katalog

- MVS

- Bibliograficko-informační služby

- Exkurze a besedy                               [Viták, 2009]

Kulturní a vzdělávací akce:

Ve svých  aktivitách  se  knihovna  zaměřuje  na  spolupráci  se  školami,  školkami  a 

penzionem pro důchodce. Právě pro seniory by měl být pravidelně v březnu konán 

internetový  kurz.  V únoru  letošního  roku  byla  spolu  s Domem,  penzionem  pro 

důchodce, uspořádána přednáška „Anděl nad Sušicí aneb Staré pověsti z Pošumaví“. 

Dospělí si přijdou na své při všemožných výstavách a upoutávkách.

Pro děti je tu KIDD – knihovní informující  dobrý duch, který vymýšlí  nejrůznější 

soutěžní otázky, besedy a setkání pro děti a mládež. 
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Knihovna spolupracuje se školami na Noci s Andersenem a celé Česko čte dětem.

Tabulka 7 Kolektivní akce Městské knihovny v Sušici 2005 – 2008

ROK
KOLEKTIVNÍ 

AKCE

POČET 
ÚČASTNÍKŮ

 Kol. Akcí

VÝSTAVKY
+

UPOUTÁVKY

2005 16 334 8

2006 17 325 18

2007 7 121 25

2008 25 563 37

Zdroj. Údaje poskytla vedoucí knihovny Michaela Votavová

V roce 2008 bylo uspořádáno 25 kolektivních akcí, které navštívilo 563 účastníků, 

kromě toho ještě  proběhlo 37 knižních upoutávek a výstavek,  což je nejvíce z let 

2005 – 2008.  Knihovna zaznamenala velký nárůst zájmu o kulturní činnost

                                         [informace poskytla vedoucí knihovny Michaela Votavová]

3.2.10 MĚSTSKÁ KNIHOVNA TACHOV  

28.10. 1945 byla zřízena v Tachově veřejná knihovna, jejíž nepříliš rozsáhlé knižní 

fondy pocházely  z darů.  V roce 1952 byla  Městská  knihovna v Tachově pověřena 

okresní funkcí. 

Od roku 1958 provozuje knihovna bibliobus pro 48 obcí okresu, autobus jezdil pouze 

5 let. Postupem času byla otevřena pobočka knihovny na sídlišti Tachov – východ.
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V roce  1995  zahájila  program  postupné  automatizace  odborných  knihovnických 

činností,  využívala  knihovnický  program  Lanius.  O  rok  později  byla  Okresní 

knihovna zrušena, dále působí pod Městským kulturním střediskem Tachov. 

Během  let  2002  –  2004  byla  knihovna  plně  automatizována  a  bylo  dokončeno 

elektronické  zpracování  knihovního fondu.  V roce  2005 knihovna završuje  proces 

automatizace přechodem na nový knihovnický program Clavius a další modernizací 

služeb  (čtyři  internetová  místa,  elektronický  katalog  pro  děti  a  dospělé,  webové 

stránky).          

Je  pověřena  regionálními  funkcemi,  svou  metodickou  pomoc  poskytuje   39 

knihovnám v okresu.

Poskytované služby:

- Půjčování beletrie, naučnou literaturu, časopisy

- Rezervace

- MVS

- Přístup k internetu

[L7 webstyling, 2005]

Kulturní  a vzdělávací činnosti:

Knihovna pořádá besedy se spisovateli, akce týkajících se např. Vánoc, Velikonoc, 

apod.,  kdy  děti  vytvářejí  dárečky  či  dekorace.  Také  spolupracuje  na  celostátních 

akcích. 

V současné době v knihovně proběhlo Čtení z Bible, v březnu to byla akce Bezpečný 

internet, v rámci něhož probíhaly knihovnické lekce pro děti. 

Děti měly možnost v knihovně přespat, a to díky akci Noci s Andersenem.

Bohužel  nebyla  k dispozici  statistika,  takže  u  této  knihovny  nemohu  aktivity 

podrobněji  rozebrat.  Zaujaly mě však upoutávky na akce,  které  knihovna inzeruje 

formou letáků.                                                                             [L7 webstyling, 2005]

                                                                       

3.3 SHRNUTÍ

Z údajů, které jsem uvedla u knihoven, lze jasně vyčíst, že kulturně vzdělávací akce, 

pořádá většina knihoven. V případě vybraných deseti se konají aktivity ve všech. 
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V současné době pracuje každá z knihoven na tom, aby k sobě přilákala nové čtenáře, 

proto se snaží svou činnost něčím ozvláštnit. Počty akcí se různí, což je samozřejmé, 

jelikož ne všechny knihovny mají odpovídající prostor, vybavení, personální zajištění 

a zejména finanční prostředky, které jsou stále rozhodujícím faktorem. 

Mnoho knihoven zaměřuje své činnosti převážně na děti a mládež. Nejvíce tomu tak 

je například u domažlické či horažďovické knihovny, které spolupracují s MŠ, ZŠ, 

atd.  Zdůvodňují  to  tím,  že  dnešní  děti  málo  čtou  a  nemají  moc  dobrý  vztah  ke 

knihám.  Je  dobré  je  seznámit  s možnostmi,  které  současné  knihovny  nabízejí  – 

poznají, že nemusí trávit čas jen u televize či internetu. I s knihou lze zažít všemožná 

dobrodružství a rozvíjet svou fantazii. 

Naopak od dětí, které se snažíme, alespoň na chvíli odlákat od internetu nebo je učit 

dalším novým věcem v informačních  technologiích,  jsou  zde  kurzy a  školení  pro 

matky  na  mateřské  dovolené  a  zejména  důchodce,  kteří  se  s těmito  novými 

technologiemi  teprve  seznamují,  z vybraných  deseti,  tyto  akce  pořádá  knihovna 

Klatovy či Sušice. Pak jsou tu samozřejmě různé besedy,  výstavy,  koncerty,  které 

nejsou vymezeny nějakou kategorií, jsou určeny všem.

Trendem posledních let jsou celostátní akce, ke kterým se připojuje většina knihoven. 

Mohu jmenovat  Noc s Andersenem,  kdy děti  přespávají  v knihovně a  naslouchají 

čtení  pohádek,  plní  různé úkoly či  si  dokonce pomocí  internetu  vyměňují  zážitky 

s dětmi  z  jiné  knihovny  v  republice.  Probíhají  Týdny  knihoven,  Březen  měsíc 

internetu, Celé Česko čte dětem, Kamarádka knihovna, Děti a čtení a podobně.

U celostátních akcí je dána konkrétní idea, poté záleží na samotné knihovně a jejích 

možnostech, jak akci pojme. Zda bude jako například při současné akci „Kniha mého 

srdce“ rozdávat pouze hlasovací lístky nebo uspořádá veřejná čtení, ankety, besedy na 

téma oblíbená kniha. 

Počty  akcí  stoupají  a  podle  toho,  jak  dobře  jsou  propagovány a  s kým knihovna 

spolupracuje,  je velká návštěvnost.  Pokud je akce smluvená s nějakou institucí,  je 

účast vždy větší. To může potvrdit třeba knihovna v Horažďovicích spolupracující se 

Skauty, ochotníky či Charitou.

Vybraných deset knihoven nabízí  rozlišnou škálu pořadů, nejvíce jich uskutečňuje 

Městská knihovna Boženy Němcové v Domažlicích,  která  v roce 2008 uspořádala 

191 kulturně  vzdělávacích  akcí.  Na pomyslném posledním místě  by byla  nejspíše 
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Městská knihovna v Kralovicích,  která  během roku organizuje  v průměru  35 -  40 

akcí. Důvodem je to, že knihovna nemá prostory na konání větších akcí. 

Z toho všeho vyplývá,  že  záleží  na  knihovnách  a  již  zmiňovaných  faktorech,  jak 

budou tyto činnosti přijímány a zda se zájem o ně bude zvětšovat. 

4 Závěr

Citací jsme začali a také citací skončíme: „ Existují dva druhy knihoven: ty, které se 

změní  a  ty,  které  zaniknou.“  Autorem  této  věty  je  RNDr.  Tomáš  Řehák  (ředitel 

Městské knihovny v Praze), člověk, který do zákulisí knihoven velmi dobře vidí a ví 

o čem mluví. Z toho vyplývá, že je důležité, aby knihovny šly s dobou. V dnešní době 

nestačí mít kvalitní knihovní fond a dobré technické vybavení, ale určitě je významné 

vyvíjet  další  aktivity,  jelikož  konkurence  je  až  příliš  veliká.  Aktivity  knihovny 

zviditelňují a propagují. Dávají lidem větší rozhled a snaží se ukázat, že knihu lze 

propojit téměř s jakoukoliv činností člověka. 
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Tabulka 8 Počet vzdělávacích a výchovných kolektivních akcí

ROK 1981 1982 1983 1984 1985
ZÁPADOČESKÝ 

KRAJ
3 761 4 052 4 620 5 064 5 161

                      Zdroj: NK v Praze

ROK 1991 1992
ZÁPADOČESKÝ 

KRAJ
5 449 5171

                                                                              Zdroj: NK v Praze

Pro potvrzení hypotézy, že se počet akcí během let zvyšuje, jako tomu je dnes, jsem 

vyhledala počty kulturních a vzdělávacích akcí v 80. a 90. letech v Západočeském 

(dnes Plzeňském) kraji. Na první pohled je zřejmé, že jejich počet stoupá, tedy kromě 

roku  1992,  který  zaznamenal  menší  sestup.  Tím  se  dá  také  doložit,  že  kulturně 

vzdělávací  akce  nejsou  novinkou,  ale  mají  již  dlouholetou  tradici.  Jistě  se  tyto 

činnosti od dnešních lišily, a to zejména možnostmi použití moderních technologií. 

Naopak lidé navštěvovali knihovny více, byl to pro ně stejný kulturní zážitek, jako jít 

do divadla. Dnes mají lidé knihovny často zafixované jen jako místa, kde je spousta 

knih,  jež  si  lze  zapůjčit.  Z tohoto  důvodu vyplývají  snahy změnit  tento  pohled  a 

dokázat, že knihovna může být multikulturním místem. 

Převaha knihoven se tedy shodne na pořádání kulturně vzdělávacích akcích, ale které 

akce to mají být, co lidi zaujme, jakým způsobem dát  o akci vědět?

Je jasné, že čím více je připravovaná beseda propagovanější, tím více lidí zaujme. 

První radou by tedy mohlo být, aby do zviditelnění akcí knihovny vkládaly větší úsilí, 

jelikož dnešní doba je o reklamě. Když se o akci mluví, lidé vidí letáky na úřadě, 

v kadeřnictví,  novinách, osloví je to a ze zvědavosti  se půjdou podívat.  Příkladem 

dobré propagace, když vezmeme pro srovnání webové stránky,  je knihovna Klatovy 

či Domažlice, naopak velmi málo informací poskytuje Tachov. 
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Dalším  důležitým  prvkem je  spolupráce  s institucemi  –  pokud  se  chce  knihovna 

zaměřit na děti, osloví  MŠ, ZŠ, SŠ a pokusí se zjistit, o co by měli zájem, a zda-li je 

v jejích možnostech to uskutečnit. Takto to funguje u všech sledovaných knihoven. 

Nachází-li  se  ve  vesnici,  městě  domov  důchodců  (př.  Městská  knihovna  Sušice), 

určitě i pro ně by byla nabídka spolupráce zajímavá. Stejně tak jako zaměření na ženy 

v domácnosti, na mateřské dovolené (př. Městská knihovna Klatovy)

Jaké akce a jakým způsobem je lze pořádat? 

Buď knihovníci využijí vlastních nápadů (např. souvislost s místními tradicemi) nebo 

mohou čerpat ze zdrojů celostátních činností pro knihovny a upravit si je pro vlastní 

možnosti.  V současné  době  žádná  metodická  příručka  pro  pořádání  kulturně 

vzdělávacích aktivit neexistuje, knihovníkům je dána volná ruka. Je otázkou, zda by 

třeba  neuvítaly  brožuru,  kam  by  přispívaly  knihovny  kraje  svými  nápady, 

zkušenostmi a reakcemi na dané programy. V rámci regionálních funkcí a přátelských 

vztahů jistě existuje výměna informací a vzájemné inspirování a spolupráce, ale mít 

všechny informace na jednom místě by bylo jistě užitečné.

Knihovny jsou příspěvkovými organizacemi a na reklamy a velkolepé akce nejsou 

prostředky. Je tedy na šikovnosti každého knihovníka, zda sežene sponzory nebo si, 

např. školeními vydělá na uspořádání besedy. 

Druhým negativem je personální obsazení. Menší neprofesionální knihovny a jejich 

knihovníci, kteří mají navíc ještě svá zaměstnání, nemají čas a ani sílu konat aktivity 

navíc.  Ale  i  pro  větší  knihovny  to  je  problém,  všechno  náročné  plánování  a 

připravování  zabírá  množství  času,  který se často velmi špatně hledá nebo nejsou 

lidé, kteří by se toho ujali. 

Problémem může být i prostor, jako je tomu u knihovny Kralovice. Ta nemá možnost 

konat větší akce, ale i tak se snaží každoročně svou činnost zpestřit. 

Osobně si myslím, že pár besed či výstav se dá během roku uspořádat a přilákat tak 

své potenciální čtenáře. Vždy tu existuje možnost spolupráce knihoven mezi sebou. 

Dětí, které navštěvují Noc s Andersenem, pohádková čtení a odpovídají na soutěžní 

otázky,  naštěstí  přibývá.  Snad  tedy  do  budoucna  budou  knihovny  významným 

místem kultury a vzdělání, nejen půjčovnou. 
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