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Abstrakt

Cílem práce je provést analýzu služeb českých veřejných knihoven se zaměřením na děti 

ve starším školním věku a v období adolescence a jejich srovnání se situací v zahraničí. 

V teoretické části je zpracována definice veřejné knihovny, přehled jejích služeb a rozbor 

některých služeb a akcí nabízených českými i zahraničními knihovnami pro děti ve starším 

školním věku a adolescentům. Praktická část je věnována rozboru historie a současného stavu 

čtyř zkoumaných knihoven (Městská knihovna v Táboře, Šmidingerova knihovna Strakonice, 

Městská knihovna v Českém Krumlově a Městská knihovna Soběslav). V této části je 

zpracován průzkum knihoven, který se zabýval tím, jaké služby a akce knihovny poskytují, 

anebo proč tyto služby neposkytují.

Přínosem práce je analýza stavu různě velkých českých veřejných knihoven v oblasti 

služeb se zaměřením na starší školní věk a období adolescence a přehled těchto služeb 

nabízených českými i zahraničními knihovnami.
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Abstract

The aim of this work is to analyze public library services focusing on teenagers. 

Theoretical part describes definition of a public library and its services and analysis of some 

services focusig on teenagers offered by Czech and foreign libraries. Practical part is devoted 

to analysis of history and the current situation of surveyed public libraries (in Tábor, 

Strakonice, Český Krumlov and Soběslav). There is also a research included in this section –

it is questioning libraries which services they offer to teenagers or why they don’t offer this 

services.

This work presents analysis of the different sizes of Czech public libraries in services 

focused on teenagers and also summary of this services offered by Czech and foreign 

libraries.
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Úvod

Knihovny jsou už dob jejich vzniku považovány za centra kultury a vzdělávání. Díky 

rozvoji nových technologií dochází k posunu zájmů lidí a vnímání knihoven. Jejich role se tak 

začíná měnit. Společně s informacemi a vzděláním se snaží přinášet i zábavu a aktivní 

vyplnění volného času. 

V současné době slouží v České republice široké veřejnosti více než šest tisíc knihoven, 

jejichž služby využívá více než 40% dospělé populace a většina dětí a mládeže. Věkové 

období staršího školního věku a adolescence je rizikovou skupinou čtenářů, která čte

především povinnou četbu a literaturu potřebnou ke studiu. Tématem mé diplomové práce 

jsou služby knihoven zaměřené právě na tuto věkovou kategorii.

Starší školní věk a období adolescence je fáze životního cyklu mezi dětstvím a 

dospíváním. V tomto období se mění zájmy i způsob myšlení, dochází k psychickému, 

sociálnímu i fyzickému dospívání, díky kterým také dochází krizím a zmatkům. V tomto 

období také dochází k osamostatňování se od rodičů a roste vliv vrstevníků – to vede i k 

vytvoření komunit a subkultury mládeže. V dnešní době již dospívající vyrůstají v době 

internetu, běžně využívají komunikační technologie a jejich život probíhá online. Knihovny 

by měly na tyto a další specifické aspekty této věkové skupiny směřovat své služby a akce.

Cílem mé práce je nabídnout přehled služeb se zaměřením na starší školní věk a období 

adolescence, které veřejné knihovny nabízejí v Čechách i zahraničí. Na rozboru čtyř různě 

velkých knihoven (v Táboře, Strakonicích, Českém Krumlově a Soběslavi) práce ukáže, 

v jakém stavu jsou tyto služby a zda je knihovny vůbec nabízejí.

První část práce je teoretická a zabývá se veřejnými knihovnami a jejich službami. Tato 

část práce je deskriptivní. V druhé části detailněji je rozebrána historie a aktuální stav 

zkoumaných knihoven a služeb, které tyto knihovny nabízejí pro dospívající. Tato část je 

analytická a obsahuje výzkum dotazováním vybraných knihoven.
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1 Veřejná	knihovna	a	služby

1.1 Definice	veřejné	knihovny

Veřejná knihovna je podle International Federation of Library Associations and 

Institutions (dále jen IFLA): „organizace, zřízená, podporovaná a dotovaná společností, a to 

buď prostřednictvím místní, regionální či národní správy nebo jinou formou společenské 

organizace. Zajišťuje přístup k vědění, informacím a uměleckým dílům prostřednictvím 

různých zdrojů a služeb. Je přístupná všem členům společnosti stejně, bez ohledu na rasu, 

národnost, věk, pohlaví, náboženství, jazyk, invaliditu, ekonomické postavení, zaměstnání a 

dosažený stupeň vzdělání“ (Gill, 2002).

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (dále jen Knihovní zákon) definuje knihovnu jako: 

„zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány 

veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem, a které je zapsáno 

v evidenci knihoven“ (Zákon, 2001).

V Manifestu UNESCO je veřejná knihovna: „místním informačním střediskem, 

zabývajícím se zpřístupňováním všech druhů vědomostí a informací svým uživatelům“

(Manifest, 2000).

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (dále jen TDKIV) nabízí 

dvě definice veřejné knihovny – z historického hlediska se jedná o: „knihovnu zřizovanou a 

financovanou z veřejných prostředků (nejčastěji obce, města, regionu) a přístupnou 

veřejnosti“ (KTD, 2015). Podle současného hlediska je veřejná knihovna: „knihovna 

poskytující veřejnosti rovný přístup k informačním fondům a službám“ (KTD, 2015).

Veřejná knihovna je tedy místem, kde každý bez ohledu na svůj věk, vzdělání, národnost, 

zdravotní či ekonomický stav, může získat vědomosti a informace. Knihovní fond takovéto 

veřejné knihovny by měl odpovídat zájmům všech věkových skupin, mít vysokou kvalitu a 

odrážet nové trendy (v informačních potřebách i technologiích). Naopak by neměl být 

ideologicky, politicky ani nábožensky omezen. (Manifest, 2000)

1.2 Služby	veřejné	knihovny

Veřejná knihovna musí poskytovat služby bez ohledu na politický, ideologický či 

komerční nátlak. Služby se neustále rozvíjí a přizpůsobují technologickým změnám i těm ve 

společnosti, při tom však berou ohled i na tradici. Rozsah služeb závisí na velikosti knihovny 

http://www.nkp.cz:8080/tdkiv/tdkiv
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a také na uživatelích, pro které je služba určena. Služby se neomezují jen na prostory 

knihovny, jdou přímo za uživateli – uživatelům, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou 

využívat běžně dostupné služby, musí knihovna nabídnout „služby a fondy speciální“

(Manifest, 2000). Tedy například nabízet cizojazyčný fond pro jazykové menšiny či umožnit 

vstup (nebo výpůjčku) osobám se sníženou pohyblivostí či jinak handicapovaným osobám.

1.2.1 Základní	obecné	rozdělení	služeb

Podle Vodičkové se služby knihoven dají rozdělit na tři základní skupiny – primární, 

sekundární a terciární služby. (Vodičková, 2009)

Primární služby jsou takové služby, při nichž jsou zpřístupňovány primární dokumenty –

dochází tedy ke „zpřístupňování knihovních dokumentů“ (Zákon, 2001). Tyto služby zahrnují 

především: „výpůjční, kopírovací a nejnověji i primární digitální služby“ (Vodičková, 2009).

Primární digitální služby zahrnují online i offline přístup k primárním dokumentům –

k e-knihám, e-časopisům i plnotextovým databázím. 

Sekundární služby zahrnují bibliograficko-rešeršní a referenční služby. Tyto služby 

poskytují čtenářům nástroje, kterými mohou překonat informační bariéry – neznalost 

existence dokumentů a problematiku přístupu k těmto dokumentům. Bibliograficko-rešeršní 

služby zahrnují:

 novinkovou službu – zpracování seznamů nových přírůstků,

 poskytování bibliografických soupisů,

 přístup ke katalogům,

 zpracování rešerší.

Referenční služby shrnují tyto služby:

 poradenské (konzultační) služby,

 elektronické služby – bezplatný přístup na internet (online katalogy, elektronické 

zdroje aj.),

 faktografické služby.

Terciární služby jsou propagační služby, které mají za úkol prezentovat knihovnu (ediční 

služby – letáky, brožury apod.), propagovat čtenářství i kulturně vzdělávací akce, které 

knihovna pořádá nebo se jich účastní.

1.2.2 Směrnice	IFLA

Podle směrnice IFLA by veřejná knihovna měla poskytovat především tyto služby:

 „(absenční) půjčování knih a jiných dokumentů/dalších médií,
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 poskytování knih a jiných dokumentů prezenčně v knihovně,

 informační služby s využitím tištěných a elektronických médií,

 poradenské služby čtenářům včetně rezervací,

 informační služby pro místní komunitu,

 vzdělávání zákazníků knihovny včetně podpory programů zvyšování gramotnosti,

 organizování programů a akcí, 

 využívání moderních komunikačních nástrojů jako jsou blogy, zprávy přes mobilní 

telefony a sociální sítě jak pro referenční služby, tak také pro Public Relations (vztahy 

s veřejností)“ (Koontz, 2012).

1.2.3 Rozdělení	služeb	podle	Knihovního	zákona

Veřejnými informačními službami, které jsou bezplatně poskytovány knihovnou, se 

podle Knihovního zákona rozumí:

 „zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo 

prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny,

 poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a 

rešerší,

 zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní 

správy a samosprávy,

 umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný 

přístup“ (Zákon, 2001).

Tyto služby jsou poskytovány bezplatně, s výjimkou:

 „zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny, které mají 

povahu rozmnoženin zvukového či zvukově obrazového záznamu,

 zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů jiných knihoven 

zprostředkováním jejich rozmnoženin v rámci meziknihovních reprografických služeb,

 zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů knihoven v rámci 

mezinárodních meziknihovních služeb“ (Zákon, 2001).

Knihovna však může poskytovat další služby:

 „umožnění přístupu k placeným informacím na internetu,

 kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti,

 vydávání tematických publikací,

 poskytování reprografických služeb,
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 poskytování písemných bibliografických, referenčních a faktografických informací a 

rešerší“ (Zákon, 2001).

1.3 Cíle	a	poslání	veřejné	knihovny

Knihovna mimo svých služeb poskytuje i přidanou hodnotu, kterou naplňuje své cíle. 

Podle Manifestu UNESCO o veřejných knihovnách by: „jádrem služeb veřejné knihovny měly 

být následující klíčové činnosti vztahující se k informacím, gramotnosti, vzdělávání a kultuře:

 vytváření a posilování čtenářských návyků od raného dětství;

 podpora samostatného sebevzdělávání i všech stupňů školského vzdělávání;

 poskytování příležitosti pro osobní tvůrčí rozvoj;

 povzbuzování imaginace a kreativity dětí a mládeže;

 podpora uvědomělého přístupu ke kulturnímu dědictví a k hodnotám umění a pokroku 

vědy;

 zajišťování přístupu ke všem kulturním formám prezentace reprodukčního umění;

 podpora dialogu mezi kulturami a kulturní rozmanitosti;

 podpora tradice lidové slovesnosti;

 zpřístupňování všech druhů obecních informací;

 poskytování informačních služeb místním podnikům, sdružením a zájmovým skupinám;

 podpora rozvoje informační a počítačové gramotnosti;

 podpora a podíl na všech akcích a programech zabývajících se odstraňováním 

negramotnosti, resp. - je-li to třeba - podněcování takových aktivit“ (Manifest, 2000).

Směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj uvádí následující cíle:

1.3.1 Vzdělávání

Knihovna je institucí, která zajišťuje přístup k informacím – ať už tištěným či 

elektronickým. Má poskytovat zdroje k formálnímu i neformálnímu vzdělávání a zároveň 

uživatelům pomoci tyto prostředky efektivně využívat. Knihovna by také měla podporovat 

kampaně proti negramotnosti a svými prostředky proti ní i sama bojovat.

1.3.2 Informace

„Základním lidským právem je mít přístup k informacím a rozumět jim“ (Gill, 2009).

Veřejná knihovna jako služba dostupná všem s tímto právem pomáhá a odpovídá za to, aby 

její uživatelé mohli toto své právo v jejích prostorách naplnit.
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1.3.3 Osobní	rozvoj

Knihovna může svým čtenářům umožnit věnovat se jejich zájmům a rozvíjet své 

schopnosti. Prostředkem může být literatura (a další zdroje) potřebné k rozvoji, kterou by si 

jednotlivec sám nemohl dovolit. (Gill, 2002)

1.3.4 Děti	a	mládež

Veřejná knihovna by měla vyhovět potřebám všech skupin společnosti, zvláštní důraz by 

však měl být kladen na děti a mládež. Tento bod souvisí s prvním bodem Manifestu UNESCO

– vytváření a posilování čtenářských návyků od raného dětství, ve starším věku větší 

propagace služeb i technologií, které knihovna nabízí a také výuka správné práce 

s informačními zdroji. (Gill, 2002)

1.3.5 Kulturní	rozvoj

Knihovna by měla spolupracovat i se svým okolím – s různými místními i regionálními 

organizacemi i umělci. Měla by: „fungovat jako centrum rozvoje kultury a umění a přispívat 

k formování a upevňování kulturní identity místní veřejnosti“ (Gill, 2002).

1.3.6 Sociální	úloha

Knihovna hraje důležitou roli v komunitním životě místa, ve kterém působí. Může 

přispívat k neformálním stykům mezi členy komunity a fungovat jako „obývací pokoj 

komunity“ (Gill, 2002).

Podle Andrlové a kol. jsou tyto cíle následující:

1.3.7 Rovný	přístup	k informacím

Veřejná knihovna by měla být přístupná všem – měla by tedy plnit princip rovnosti 

přístupu k informacím. Knihovny také mohou díky novým technologiím, či veřejnému 

internetu překonávat informační propast (digital divide)1.

1.3.8 Vytváření	komunit

Knihovny mohou být brány jako místo pro spolupráci, sdílení znalostí, ale i jako veřejný 

život (výstavy, přednášky apod.). Sdílení znalostí i událostí mohou zjednodušit nové 

                                                            
1

„Pojem vyjadřující skutečnost, že svět je rozdělen na lidi, kteří mají přístup či možnost používat moderní 
informační technologie včetně globálních informačních sítí (telefon, televizi anebo internet), a lidi, kteří tento 
přístup či možnost nemají. Digitální rozdělení existuje například mezi obyvateli měst a venkovských oblastí, mezi 
lidmi s vyšším a nižším vzděláním, mezi různými ekonomickými třídami nebo mezi obyvateli různých zemí a částí 
světa (KTD, 2015).“
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technologie, kterých knihovny využívají. Knihovny by měly budovat sítě – nejen uživatelů, 

ale díky pořádaným akcím i místních umělců, organizací či firem.

1.3.9 Podpora	vzdělávání	a	výzkumu

Knihovny jsou „výzkumným nástrojem“ (Andrlová, 2009) a díky svým fondům a 

informačním zdrojům poskytují informace vědcům o předchozím či podobném výzkumu. 

Také díky databázím a specializovaným pracovníkům mohou pomoci s patentovými 

databázemi (tedy např. vyhledávání stávajících patentů či podání žádostí).

1.3.10 Podpora	zaměstnanosti

V dnešní době se ukazuje rekvalifikace pracovní síly jako prostředek k získání pracovní 

pozice. „Účelem knihoven je připravovat informačně gramotné pracovníky, kteří obstojí

v nárocích dnešní ekonomiky“ (Andrlová, 2009). Knihovna může poskytnout prostory i 

zdroje pro celoživotní vzdělávání – ať už to jsou kurzy počítačové gramotnosti (nejen) pro 

seniory či populárně-naučná a naučná literatura.

1.3.11 Podpora	firem

Knihovny ve svém fondu mají knihy zaměřené na oblast podnikání – poskytují informace 

o standardech, normách, daních a legislativě. Také mohou nabídnout elektronické databáze 

plné aktuálních článků. Zároveň také mohou firmám nabídnout různá školení a kurzy 

informačních technologií.
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2 Starší	školní	věk	a	období	adolescence

Každý člověk ve svém životě prochází určitým vývojovým cyklem – od novorozence 

přes školní věk, pubertu, adolescenci až k dospělosti a stáří. Tato se práce se bude blíže 

zabývat obdobím staršího školního věku a adolescence.

Časově toto období spadá do druhého desetiletí života – „konkrétní časové vymezení a 

specifikace tohoto období se přitom u jednotlivých autorů velmi různí“ (Macek, 2003).

Charakterizovat tuto věkovou skupinu je v současné době složité – i kvůli „tzv. kultu mládí, 

který má vliv na fakt, že se mezi mládež počítají i osoby, které by před několika desítkami let 

do této kategorie rozhodně nepatřily“ (Smolík, 2010). V evropské psychologii tradičně 

dochází k rozlišování do dvou fází – pubescence (starší školní věk) a adolescence. (Macek, 

2003 a Smolík, 2010)

„Mnohé učebnice vývojové psychologie nediferencují mezi pubescencí a adolescencí, 

shrnují je do jedné kapitoly pojednávající o dospívání“ (Vágnerová, 2000). Podle Jandourka 

se dá období staršího školního věku a období adolescence shrnout do pojmu mládí. To je fáze 

životního cyklu „mezi dětstvím a dospělostí“ (Jandourek, 2001 a Macek, 2003).  

Toto období je charakterizované hledáním sociálních rolí, fyzickým dospíváním 

organismu, přípravou na převzetí role dospělého, odpoutání od primární rodiny, hledáním 

vlastních autorit a žebříčku hodnot. Právě díky těmto faktorům dochází v tomto období ke 

zmatkům a krizím. „Krize v dospívání je způsobena různou rychlostí biologického, 

psychického a sociálního vývoje dospívajícího“ (Jandourek, 2001). (Jandourek, 2001 a 

Vágnerová, 2000)

2.1 Starší	školní	věk

„Navazuje na období středního školního věku (přibližně 8-12 let) a trvá do ukončení 

základní školy, to znamená přibližně do 15 let“ (Vágnerová, 2000). Toto období může být 

označováno jako pubescence (Vágnerová, 2000 a Macek, 2003), puberta (Klimeš, 2005) nebo 

dospívání (Macek, 2003). Podle Macka se pubescence: „obvykle ohraničuje časovým 

intervalem 11-15 let“ (Macek, 2003).

V tomto období dochází ke komplexní proměně všech složek osobnosti dospívajícího. 

Jedná se o změny ve způsobu myšlení (rozvoj abstraktního myšlení), osamostatňování 

od rodičů a dochází k nárůstu důležitosti vlivu vrstevníků. Nejvýraznější jsou tělesné změny –

pohlavní dospívání. Jedinec získává první zkušenosti s partnerskými vztahy. Je to období 
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„charakteristické hledáním vlastní identity, bojem s nejistotou a pochybnostmi o sobě samém, 

o své pozici ve společnosti atd.“ (Vágnerová, 2000).

Díky všem změnám a fyzickému dospívání dochází ke změně uvažování. Dítě uvažuje 

o tom, jaký svět je, pubescent už o tom, jaký by svět mohl, nebo měl být. Postupně si tedy 

osvojí abstraktní myšlení, schopnost uvažování o různých možnostech, schopnost 

systematického uvažování, kombinování a integrování myšlenek. (Vágnerová, 2000)

Dospívajícím chybí zkušenosti, „které by jim mohly v jejich úvahách dopomoci a 

zjednodušit tak přístup k mnoha problémům. Subjektivní pochopení řádu světa, doprovázeným 

přílivem značného množství informací, se formuje v iluzi dostatečné kompetence ke zvládnutí 

většiny problémů. Z toho vyplývá kritičnost pubescentů, kteří jsou přesvědčeni, že všechno by 

šlo snadno vyřešit“ (Vágnerová, 2000). 

2.2 Adolescence

Adolescence je: „životní fáze navazující na pubescenci (obvykle mezi 14. a 22. r. 

života). V anglosaském písemnictví však zahrnuje i pubescenci“ (Jandourek, 2001). Toto 

období zahrnuje přebírání role dospělého, zapojování se do společenského života a definování 

vlastní sociální pozice. Také dochází ke změnám organismu a sexuálnímu dospívání. 

(Jandourek, 2001)

Podle Vágnerové toto období: „trvá přibližně od 15 do 20 let s určitou individuální 

variabilitou“ (Vágnerová, 2000). Vstup do adolescence je biologicky ohraničen pohlavním 

dozráním. V tomto období většinou dochází k prvnímu pohlavnímu styku, zakončení základní 

školní docházky a navazujícího studia (střední škola, učiliště apod.). Jedinec v tomto období 

dosahuje také právní dospělosti (v České republice se jedná o hranici 18 let). (Vágnerová, 

2000 a Macek, 2003)

Podle Macka je adolescence: „většinou datována od 15 do 20 (22) let“ (Macek, 2003).

V českém jazyce se pro tento termín využívají synonyma jako je dospívající, dorost, či 

mládež. (Macek, 2003)

Jak je již zmíněno výše, začátek adolescence je spojován s biologickým dozráváním, 

ukončení adolescence ale není ohraničeno žádnými biologickými kritérii, jedná spíše o 

„kritéria psychologická (dosažení osobní autonomie), případně sociologická (role dospělého) 

a pedagogická (ukončení vzdělávání a získání profesní kvalifikace“ (Smolík, 2010). (Smolík, 

2010)
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Styl myšlení se od pubescence příliš neliší. Pro toto období je typická flexibilita a 

schopnost používat nové způsoby řešení. Adolescenti preferují „jednoznačná, zásadní a 

rychlá řešení, která vedou k jistotě“ (Vágnerová, 2000). Kompromis chápou jako méně 

kvalitní a ne příliš žádoucí řešení. (Vágnerová, 2000)

Ke konci adolescence se mění vztah k vrstevníkům – jedinec začíná být vyspělejší a 

jistější, proto je schopen (a ochoten) projevit svůj vlastní názor a nesouhlasit s vrstevníky. 

Postupně se tedy „odpoutává ze závislosti na vrstevnické skupině“ (Vágnerová, 2000). I 

nadále ale vrstevníci zůstávají důležití jako „podpora jistoty na základě vzájemného 

pochopení a akceptace“ (Vágnerová, 2000).

2.3 Starší	školní	věk	a	adolescence

Pro potřeby této práce se přikloníme k definici, že adolescence zahrnuje: „celé období 

mezi dětstvím a dospělostí“ (Macek, 2003). Tedy, že pojem adolescence v sobě zahrnuje i 

starší školní věk.  Věkové rozmezí (pro potřeby průzkumu) stanovíme na 12-20 let.

Toto pojetí původně vzniklo na americkém kontinentě, rozšířilo se však do celého světa. 

Odráží skutečnost, že: „ve vyspělých industriálních zemích probíhají paralelně některé 

procesy, které období adolescence prodlužují“ (Macek, 2003). Jedná se o zrychlení 

pohlavního dospívání či prodlužování přípravy na dospělost. (Macek, 2003)

Adolescence je dospívání i mládí současně, je to tedy dlouhé období, které můžeme 

rozdělit do tří fází. První fáze je časná adolescence (cca 11-13 let), na ni navazuje střední 

adolescence (14-16 let) a poslední fází je pozdní adolescence (17-20 let, většinou déle). 

(Macek, 2003)

V časné adolescenci se odehrávají především pubertální změny – tedy biologické a 

fyzické změny. V tomto období dochází k rozvoji kognitivních procesů a zvýšení zájmu 

o vrstevníky. Většina dospívajících na konci tohoto období končí základní školu a přechází

na školu střední. (Macek, 2003)

Střední adolescence se vyznačuje úvahami o vlastním dospívání a okolí. Ve většině 

společností se dospívající v tomto období snaží odlišit od svého okolí (například oblékáním, 

poslechem specifické hudby aj.) – je možné to charakterizovat jako: „specifický životní styl, 

resp. kultura mládeže“ (Macek, 2003). Jedná se o období hledání vlastní identity a snahy o 

skupinovou příslušnost k vrstevníkům. (Macek, 2003)

Pozdní adolescence je obdobím nejvíce podobnému dospělosti. Většina dospívajících 

dokončuje vzdělání a snaží se najít pracovní uplatnění. Jedinec se: „zamýšlí nad svou osobní 



19

perspektivou, uvažuje o budoucích cílech a plánech, a to jak ve vztahu k profesi, tak i v oblasti 

partnerských vztahů“ (Macek, 2003).

2.3.1 Subkultura	mládeže

Proces dospívání nelze chápat jen jako zapojování do světa dospělých, ale také jako 

zapojování do světa vrstevníků – „subkultury mládeže“ (Macek, 2003). Rozvoj této kultury 

(subkultury) začal již v polovině 19. století (při rozšíření povinné školní docházky) a největší 

rozvoj nastal po 2. světové válce. „Tato kultura vznikala nejdříve jako opozice ke kultuře 

dospělého světa, postupně však získává stále specifičtější a relativně autonomní charakter“

(Macek, 2003).

Subkultura je „specifická minoritní kultura v rámci kultury majoritní“ (Klimeš, 2005) a 

subkultura mládeže je: „typ subkultury vázaný na specifické chování mládeže, na její sklon 

k určitým hodnotovým preferencím, akceptování či zavrhování určitých norem, životní styl 

odrážející podmínky života“ (Smolík, 2010).

Spojení se skupinou (nebo subkulturou) „poskytuje dospívajícímu jedinci dočasný azyl 

v období jeho vnitřního hledání“ (Smolík, 2010). Ve skupině dochází ke konfrontaci názorů, 

hodnot i vztahů (k sobě samému i okolí). V subkultuře si může jedinec vytvářet „paralelní 

kariéru“ (Smolík, 2010).

V jednotlivých subkulturách jsou důležité znaky (především vnější), které od sebe 

jednotlivé skupiny oddělí – jedná se např. o oblečení, účesy, mluvu či vystupování. (Smolík, 

2010)

Typologii subkultur mládeže je možné definovat na základě několika kritérií –

nejčastějším je hledisko vzniku. Podle něj se subkultury dělí na přenesené a originální 

(původní).  Další možná kritéria jsou: 

 rozšířenost,

 jednotnost/nejednotnost (existence několika proudů v rámci jedné subkultury),

 politická angažovanost,

 „míra společenské přijatelnosti z hlediska ústavního pořádku (extremistické a 

neextremistické“ (Smolík, 2010),

 společenská angažovanost,

 vztah k násilí, nebo

 vztah k užívání drog. (Smolík, 2010)
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Subkultury mládeže mají ve společnosti několik funkcí – „poskytují specifické útočiště 

nesocializovaným jedincům“ (Smolík, 2010), společnosti, umožňují realizovat nové vzorce 

chování, umožňují komunikaci pro výkon různých zájmových činností a také odráží 

demokratičnost a svobodu. Zároveň ale mohou mít i negativní důsledky – mohou být zdrojem 

problémům (kriminalita, rasové bouře aj.). (Gruber, 1997 a Smolík, 2010)

Dospělí do této kultury jen minimálně zasahují, buď jí tolerují, nebo jí sami využívají. 

V současné době existuje „průmysl pro teenagery“ (Macek, 2003 a Smolík, 2010), který je 

přímo specificky zaměřen na tuto oblast. Vztah mezi subkulturami mládeže a trhem je úzký 

již od 50. let 20. století. Mládež si nejprve sama vytvoří prvky subkultury (hudební styl, 

oblečení apod.) a následně na to zareaguje trh. Jakmile se díky trhu rozšíří znaky typické pro 

určitou subkulturu, sama subkultura i její znaky se stávají společensky přijatelnějšími.

Jednotlivé subkultury jsou pod tlakem „aby se staly pouhými styly, a byly zpracovány do 

širšího společenského rámce“ (Smolík, 2010). Ekonomickému tlaku se snaží „vzdorovat 

D.I.Y. princip (Do It Yourself, tj. udělej si sám)“ (Smolík, 2010) – tento princip v sobě 

zahrnuje širokou škálu činností od vydávání desek až po tvorbu plakátů či oblečení. (Macek, 

2003 a Smolík, 2010)

2.3.2 Dospívající	jako	komunita

Komunitu je možné definovat jako: „skupinu lidí ve vzájemné interakci, která je kohezní 

díky souboru hodnot společně sdílenými lidmi v této skupině“ (Lorenz, 2002). V takovéto 

skupině jsou díky stejným hodnotám určitá pouta, která umožňují vzájemnou blízkost a 

důvěru mezi členy. (Lorenz, 2002)

Důležitý je „zážitek komunity (sense of community)“ (Lorenz, 2002). Ten se skládá ze 

čtyř základních složek. První z nich je členství – tedy společné znaky, které komunitu 

ohraničují. Může se jednat o jazyk, oblečení či účesy. „Členové pociťují emoční jistotu a jsou 

otevřeni sdílení svých pocitů a vkládají do komunity svůj osobní čas“ (Lorenz, 2002). Druhou 

složkou je vliv – jak jedince na komunitu, tak komunity na jedince.  Třetí složkou je integrace 

a naplnění potřeb – to posiluje soudržnost skupiny.  Tu posilují i kompetence a dovednosti 

členů skupiny, které „přinášejí prospěch a možnost uspokojit své potřeby a sdílené hodnoty“

(Lorenz, 2002) skupiny. Poslední složkou je sdílená emocionální vazba, která vzniká při 

spolupráci a komunikaci mezi členy skupiny. Projevuje se mimo jiné i „identifikací se 

společnou historií skupiny nebo ještě lépe podílem na ní“ (Lorenz, 2002).
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Subkultura a komunita jsou blízké pojmy – komunita ale spíše „označuje stálejší 

populaci často vázanou na nějaké sousedství“ (Smolík, 2010). Dalším rozdílem je, že 

komunita je vázána na rodinu, subkultura je naopak vystavěna mimo rodinu. I přes tyto 

rozdíly se jedná o blízké pojmy, které se mohou částečně překrývat.

2.3.3 Dospívající	a	literatura

Tato věková skupina má svá specifika v chování i myšlení, stejně tak se liší i její zájmy. 

Z výzkumů (viz kapitola 2.5) vyplývá, že v Čechách je v této věkové kategorii většina 

čtenářů. Knihy, které tato skupina čte, se většinou liší od knih, které zajímají děti i knih, které 

čtou dospělí. Samozřejmě se mohou čtenářské zájmy i překrývat. Pro mladé se však 

v posledních letech vyčlenila skupina knih – tzv. young adult literatura. (Trávníček, 2014 a 

Glaus, 2014)

Problém přesné definice této literatury tvoří fakt, že v anglosaském světě označuje 

termín young adult mladé lidi ve věku 10 až 19 let. Je ale možné vybrat několik základních 

charakteristik young adult knih:

 hlavní hrdinové jsou dospívající,

 setkávají se se situacemi, se kterými se mohou dospívající ztotožnit a

 výsledky obvykle závisí na rozhodnutí a volbách hlavních postav.

Mladí lidé občas mají problém číst klasickou literaturu, právě proto, že je o tématech, se 

kterými se mladí lidé zatím nesetkali a mají proto problém knihy pochopit a ztotožnit se 

s příběhem. (Glaus, 2014)

2.4 Generace	Z

Další možná charakteristika období adolescence je pomocí generací. Toto dělení není 

„dosud vědecky prokázáno, navíc rozdělení není striktní, lidé z jiných generací mohou mít 

stejné charakteristiky“ (Ikaros, 2009). U vymezení generací je důležitý vývoj člověka 

v dětství a mládí, v kontextu informačních a komunikačních služeb se jedná o to, jaký měl 

člověk v dětství a mládí přístup k informačním technologiím a jak se s nimi naučil pracovat. 

Mezi aktuální generace se řadí generace X, Y a Z. Tato práce se zabývá současným (r. 

2015) stavem služeb zaměřených na adolescenty, a proto je pro ni důležitá generace Z. Další 

možné názvy této generace jsou: generace M (multitasking), generace I (internet), generace 

11. září (využívá se převážně v Americe, jedná se o populaci, které bylo v době útoků 13 let a 

méně) či generace Google (Kvidahl, 2015, Ikaros, 2009 a Ilin, 2014)
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Jedná se o generaci narozenou přibližně mezi lety 1995 až 2010 (Kvidahl, 2015, Ikaros, 

2009 a Ilin, 2014), v některých pramenech se uvádí, že se jedná o generaci narozenou po roce 

1993 (Rowlands, 2008). Pro její charakteristiku je důležité, že vyrostla v období mezi koncem 

Studené války a finanční krizí. Tato generace vyrůstá na síti world wide web a po celý život 

(většinou) využívá nové komunikační a jiné technologie.  Její život probíhá online a je 

charakteristická okamžitým sdílením myšlenek a názorů. Je první generací globalizace a 

vyznačuje se vysokým stupněm mobility, univerzálními hodnotami a virtuálním životem2. 

(Kvidahl, 2015 a Ilin, 2014)

Tato generace se také vyznačuje velkou vírou v technologie, jsou to lidé, kteří jsou 

„rychlí, stále hledají a potřebují nové věci, které okamžitě upadají v zapomnění, chtějí vše 

ihned. Ztrácí se tu čas na přemýšlení a tato generaci si tak nevytváří vlastní úsudek“ (Ikaros, 

2009).

To, že je tato generace počítačově gramotná, neznamená, že je i informačně gramotná. 

Mladí lidé z generace Z si nemusí vytvářet „dobré vyhledávací strategie, aby našli kvalitní 

informace“ (Rowlands, 2008). Na internetu sice umí rychle najít informace, neumí ale 

vyhodnotit jejich kvalitu. Mezi další problémy této generace patří:

 rychlé vyhledávání na internetu spojené s nedostatečným vyhodnocením informací, co 

se týče relevance, přesnosti či oprávnění3,

 preference vyhledávání za pomoci přirozeného jazyka, spíše než za pomoci klíčových 

slov,

 malá schopnost poznat relevantní dokumenty z dlouhého seznamu vyhledaných 

výsledků,

 špatné chápání informačních potřeb a tedy i problém stanovit efektivní vyhledávací 

strategii4. (Rowlands, 2008)

Z těchto problémů vyplývá, že mladí lidé mají jen velmi jednoduchou představu o tom, co 

internet je a z jakých zdrojů poskytuje informace. Dalším důsledkem je, že vyhledávácí 

nástroje využívající přirozený jazyk pro vyhledávání (např. Google) jsou využívány jako 

primární prostředek pro vyhledávání informací na internetu a knihovní zdroje jsou málo 

využívány (jsou složitější, mladí lidé raději využijí, to, co znají). (Rowlands, 2008)

                                                            
2 „It is characterized by a high degree of mobility, universal values, and virtualization (Ilin, 2014).“
3

„ [… ] speed of young people’s srarching means that little time is spent in evaluating information, either for 
relevance, accuracy or authority (Rowlands, 2008).“
4 „Young people have a poor understanding of their information needs and thus find it difficult to develop 
effective search strategies (Rowlands, 2008).“
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Z německých průzkumů mezi věkovou kategorií 12 až 19 let vycházejí zajímavé 

výsledky – mladí lidé internet využívají, ale nezajímají se o něj. „Je pro ně nepostradatelný, 

ale jen pokud se nenaskytne nic jiného“ (Trávníček, 2011). To platí i pro digitální domorodce 

(ti, kteří se narodili po rozšíření internetu), tedy i pro tuto generaci. (Trávníček, 2011)

2.5 Výzkumy	čtenářství	

2.5.1 Výzkum	Národní	knihovny	a	Ústavu	pro	českou	literaturu	Akademie	věd

V roce 2007 proběhl první komplexní čtenářský průzkum mezi českou dospělou 

populací (od 15 let výše).  Tento průzkum prováděly Národní knihovna ČR a Ústav pro 

českou literaturu Akademie věd ČR pod vedením Jiřího Trávníčka. Průzkum se opakoval 

v roce 2010 a 2013, další proběhne v roce 2018. Co z těchto průzkumů vyplývá jako 

charakteristika adolescentů? Adekvátní věková kategorie tohoto průzkumu je 15-24 let – to 

sice neodpovídá výše stanovené věkové hranici, ale vzhledem k nejednotným věkovým 

hranicím a zároveň charakteristice adolescentů je i věk 20-24 adekvátní pro potřeby této práce 

(může se jednat o studenty vysokých škol, kteří svou definicí stále spadají mezi adolescenty).

 Více než 85% procent mládeže využívá denně internet a zároveň patří 96% mládeže 

do kategorie internautů5.

 Ve věkové kategorii 15-24 let bylo v roce 2013 85% čtenářů (v roce 2007 a 2010 to 

byla srovnatelná čísla). V roce 2013 bylo v této věkové kategorii 23% častých čtenářů 

(více než 13 přečtených knih) a naopak pouze 15% nečtenářů. Tento průzkum 

ukazuje, že tato věková kategorie patří mezi nejsilnější čtenáře – je to dáno kombinací 

„volného času a institucionálního tlaku, tj. vzdělávání“ (Trávníček, 2011). V roce 

2010 bylo 75% z tohoto populačního ročníku na středních školách a 57% na vysokých 

– čtení je tedy nutnost. Jedná se o propojení kategorií „chci (mám volný čas a většinou 

nejsem připoután tzv. praktickými starostmi) a musím (chce se to po mně zvnějšku)“

(Trávníček, 2011).

 V roce 2013 uvedlo 79% této věkové kategorie, že čte časopisy – zajímavé je, že 

v roce 2010 to bylo o 10% více. Podle Trávníčka by mohlo být důvodem to, že se 

čtení časopisů a novin přesouvá spíše do digitální sféry. (Trávníček, 2014)

                                                            
5

„Internaut – pravidelný uživatel internetu, tj. někdo, pro koho neexistuje v přístupu k internetu žádná bariéra –
ani technologická, ani socio-kulturní. Užívání internetu se pro něj stalo civilizační samozřejmostí (Trávníček, 
2011).“
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 Oproti roku 2010 ve věku 15-24 let klesl počet návštěvníků knihoven (v roce 2010 to 

bylo 59% a v roce 2013 už jen 43%). I přesto jsou nejmladší společně s nejstaršími 

nejčastějšími návštěvníky knihoven.

 Službu kopírování využívá nejčastěji tato věková kategorie.

 Od roku 2007 klesá nákup knih u této věkové kategorie (v roce 2007 nakupovalo

knihy 77% a v roce 2013 už pouze 41%). Jedním z důvodů je i cena knih – je příliš 

vysoká.

 V roce 2010 bylo ochotno vyměnit tištěné knihy za elektronické 38% adolescentů.

 14% z této věkové kategorie uvedlo, že při čtení přeskakuje a čte jen to zajímavé.

(Trávníček, 2011 a 2014)

2.5.2 Výzkum	Národní	knihovny	pod	záštitou	Ministerstva	kultury

V roce 2013 a 2014 probíhal výzkum, který navazoval na výzkum Národní knihovny a 

Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Tento výzkum prováděla Národní knihovna díky 

financím od Ministerstva kultury České republiky. Týkal se dětí od 6 do 14 let.  Věkové 

skupiny, které jsou adekvátní pro tuto práci, jsou dvě – 11-12 let a 13-14 let. Jaké zajímavé 

informace se z tohoto průzkumu můžeme dozvědět?

 Přibližně 45% dětí z obou věkových kategorií si myslí, že číst knihy je zábavné. Jen 

pro 8% 11 až 12 letých dětí je čtení ztráta času (v kategorii 13-14 let si to myslí 13% 

respondentů).

 Přibližně 12% respondentů z obou věkových skupin čte každý den.

 Přibližně 37% dětí ve věku 11-14 let čte knihy, které jim doporučí rodiče.

 41% dětí z obou věkových skupin nikdy nečetlo knihu v elektronické podobě, i když 

by to rády zkusili (oproti 1% dětí, které čte knihy v elektronické podobě pravidelně).

 50% dětí ve věku 11-12 let a 53% ve věku 13-14 let chodí alespoň občas do veřejné 

knihovny (do školní knihovny alespoň občas chodí 35% z obou věkových skupin).

 Mezi důvody, proč děti nechodí do knihovny častěji, patří například: 

o Nemám zájem o knihy (50% dětí ve věku 11-12 let a 57% ve věku 13-14 let).

o Mám hodně knih doma (21% a 23%).

o Prostě se mi tam nechce (43% a 47%).

 Přibližně 13% z obou věkových skupin navštěvuje v knihovně speciální akce jako je 

Noc s Andersenem, Den pro dětskou knihu aj. (Landová, 2015)
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2.5.3 Halifax	Public	Libraries

V roce 2011 provedla Vivian Howard ze Školy informačního managementu na Dalhousie 

Universitě v Halifaxu6 společně se svými vysokoškolskými studenty průzkum mezi 12-15 

letými obyvateli Halifaxu. Tento průzkum se týkal toho, zda a jak často do knihovny chodí, 

jestli jsou s knihovnou (s jejími službami a sbírkami) spokojeni a co jim na knihovně vadí.

Hodnocení spokojenosti a dalších otázek probíhalo na základě stanovených prohlášení, ke 

kterým dotazovaní přiřazovali odpovědi ze škály nevím, striktně nesouhlasím, nesouhlasím, 

souhlasím a striktně souhlasím. I když jsou v této věkové skupině relevantní průzkumy 

z českého prostředí, některé odpovědi mohou být zajímavé i pro český trh. Zajímavá je sekce 

dotazů Co mladí nemají na knihovně rádi:

 V knihovně nikdy nenajdu nic zajímavého – s tímto prohlášením souhlasilo (sčítají se 

odpovědi souhlasím a striktně souhlasím) 24,5% respondentů (9% odpovědělo, že 

neví).

 V knihovně je příliš mnoho pravidel – souhlasilo 21,5% dotazovaných (8,5% neví).

 Programy knihovny jsou nezajímavé – souhlasilo 47% tázaných (22,4% odpovědělo, 

že neví – tedy programy pravděpodobně nejsou dostatečně propagovány).

 V knihovně není dostatečné množství počítačů – souhlasilo 36,8% respondentů (neví 

13,6%).

 Nepotřebuji veřejnou knihovnu – souhlasilo 30% mladých (neví 9,4%).

Zajímavým faktem dále také je, že přes 30% dotazovaných uvedlo, že je pro ně problematické 

se do knihovny dostat a 19% vadí, že si v knihovně nemohou dělat domácí úkoly do školy.

(Howard, 2011)

2.5.4 Shrnutí	výsledků	průzkumů

Co z těchto čísel může vyplývat pro knihovny? Například to, že i když je mezi 

dospívajícími ve věku 15-24 let 85% čtenářů, internet je pro ně zajímavé a denně využívané 

médium, proto je vhodné zaměřit se i tímto směrem. Může se jedna o web pro mladé - v 

současné době ho má například Městská knihovna v Praze. Půjčování e-knih (popřípadě i e-

čteček) také může být pro mladé přitažlivé (41% respondentů ve věku 11-14 let nikdy nečetlo 

e-knihu, i když by měli zájem). Knihovny by mohly nabízet i elektronické časopisy a noviny 

(79% mladých ve věku 15-24 let čte časopisy). Poměrně alarmující je, že pouze 13% dětí ve 

                                                            
6 School of Information Management, Dalhousie University, Halifax
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věku 11-14 let navštěvuje čtenářské akce pořádané knihovnou. Proto by pravděpodobně bylo 

vhodné zlepšit propagaci těchto akcí, například vylepováním plakátů ve školách.



27

3 Knihovny	a	dospívající

3.1 Knihovnický	marketing

Knihovny by rády nabízely služby dospívajícím, proto je důležité tyto služby vytvořit 

tak, aby mládež zaujaly a odpovídaly jejím potřebám. Pokud už takovéto služby knihovny 

nabízí, je důležité je dobře propagovat (na správných kanálech) a také kontrolovat, zda jsou 

tyto služby využívány a zda je není potřeba změnit tak, aby vyhovovaly novým požadavkům 

mládeže. K vytvoření služeb na míru, jejich propagaci i výzkumu toho, zda jsou nějaké služby 

vůbec potřeba a pokud ano, tak jaké, slouží nástroje marketingu7.

Jedná se o formování nabídky (velikost fondu, kvalita), formování komunikace

(propagace, public relations), formování distribuce (volba místa, výpůjční doba) a investic 

uživatele (registrační poplatky, pokuty). Marketingová koncepce pro veřejné knihovny má 

několik fází – stanovení úkolů a funkcí knihovny, shromáždění a zpracování údajů o 

knihovně, segmentace trhu, stanovení cílů marketingu a plánování nabídky, propagace a 

public relations a v neposlední řadě také hodnocení a kontrola. (Křivá, 2004 a Johnová, 2008) 

K shromáždění informací o knihovně lze využít i průzkum trhu. Do toho je potřeba 

zahrnout interní i externí informace – tedy informace o nákladech knihovny, pracovnících, 

procesech probíhajících v knihovně i cílové skupiny, konkurence, možnosti spolupráce, 

veřejné mínění, finanční zdroje a další potřebné informace.

Průzkum trhu je možné dělat dvěma způsoby – primární průzkum si organizace může 

dělat vlastními prostředky (knihovny většinou bojují s nedostatkem financí a průzkum externí 

firmou bývá drahý). Jedná se o průzkum za pomoci pozorování, dotazníků, skupinové diskuze

či průzkumu čtenářů. Je možné využívat i techniku – např. čtečky čárových kódu, průmyslové 

kamery, audiometru, počítadla návštěvnosti na webových stránkách apod.

Další možností je sekundární průzkum – ten se dělí na interní (informace od dozorců,

zaměstnanců, atd.) a externí (informace ze statistických přehledů či ročenek). Tyto informace 

jsou většinou zastaralé a nepřináší sebou konkurenční výhodu. (Johnová, 2008)

3.1.1 Analýza	zákazníka

Zákazníci (v případně knihovny spíše uživatelé či čtenáři) – i ti potencionální – se liší 

různými vlastnostmi a tím se člení do skupin (segmentů). Tyto segmenty by měly být 

dostatečně velké a snadno rozeznatelné, aby se vyplatilo je oslovit komunikačními cestami. 

                                                            
7 „Marketing je procesem plánování a naplňování koncepce, oceňování, propagace a distribuce myšlenek, 
výrobků a služeb, který směřuje k uskutečnění vzájemné výměny uspokojující potřeby jedinců (Johnová, 2008).“
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Existuje několik kritérií, podle kterých se skupiny dělí – geografické, demografické (pohlaví, 

věk, vzdělání, příjem, atd.) a psychografické (týká se životní ho stylu, společenských vrstev 

apod.). Dospívající jsou vymezeni jednak geografickým kritériem (místo, kde se nachází 

knihovna) a také demografickým kritériem (věk). Každá skupina má svá specifika a pro 

každou je vhodný způsob oslovení.  V případě dospívajících se může jednat o oslovení přes 

sociální sítě nebo v prostorách školy. (Johnová, 2008)

Chování zákazníka (uživatele, čtenáře) ovlivňuje mnoho faktorů – jednak nástroje 

marketingu (formování nabídky a distribuce), ale také například okolí, technologie, kulturní, 

sociální a politické faktory. Další faktory se řadí mezi subjektivní proměnné – jedná se o 

zájmy a preference či osobní vztahy. (Johnová, 2008)

3.1.2 Plánování	služeb	a	akcí	pro	dospívající

Služby knihoven pro dospívající je potřeba správně naplánovat, uvést do provozu, 

propagovat i kontrolovat jejich využívání a spokojenost s nimi. Mezi další důležité kroky 

patří: nalezení vhodných služeb a nápadů (odborný tisk, komunikace s dalšími knihovnami 

apod.), analýza toho, co knihovna již má a poskytuje a toho, co by měla mít a poskytovat, 

zajištění podpory zaměstnanců, nalezení vhodných prostor i dobrovolníků, proškolení 

zaměstnanců i dobrovolníků a zajištění zpětné vazby (od zaměstnanců i uživatelů). (Johnová, 

2008 a Rockefeller, 2013)

K naplánování služeb pro dospívající je možné využít i znaky subkultury mládeže a 

jednotlivé složky zážitku komunity (viz kapitoly 2.3.1 a 2.3.2).

3.2 Knihovny	pro	dospívající

Jak už bylo zmíněno výše, mladí lidé mezi dětstvím a dospělostí mají svou vlastní 

kulturu.  Veřejné knihovny pro tuto kulturu musí mít pochopení a snažit se svými službami 

uspokojovat specifické potřeby, které z této kultury mohou plynout. (Koontz, 2012 a Macek, 

2003)

Jedná se i o pořizování knihovních dokumentů (včetně elektronických informačních 

zdrojů), které jsou „odrazem zájmů a kultury dospívajících“ (Koontz, 2012). Může se jednat 

například o komiksy, DVD, časopisy pro náctileté, populární romány, nebo počítačové hry. 

Aby tyto dokumenty skutečně odrážely zájem a kulturu dospívajících, je dobré získávat mladé 

lidi jako pomocníky do knihovny. (Koontz, 2012)
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Ve větších knihovnách mohou být tyto dokumenty uloženy ve specializovaných 

odděleních, které jsou upravené právě pro dospívající. To u dospívajících napomůže odstranit 

pocit odcizení, který je pro tuto věkovou skupinu poměrně obvyklý.  (Koontz, 2012)

Zároveň by knihovna měla zajišťovat materiály na pomoc formálnímu i neformálnímu 

vzdělávání (to se netýká jen potřeb dospívajících, ale všech věkových kategorií). Knihovna by 

měla uživatelům pomoci tyto materiály využívat efektivně a nejen tak jim usnadňovat 

studium. (Gill, 2002)

Knihovny jsou součástí infrastruktury vzdělávacího systému – měly by tedy kromě jiného 

podporovat „četbu zejména u dětí a mládeže a aktivně podporovat čtenářskou gramotnost 

realizací aktivit zaměřených na práci s knihou“ (Koncepce, 2012). (Nejen) kvůli masovému 

sledování televize klesá schopnost tradiční čtenářské gramotnosti a tím i schopnosti najít a 

poznat kvalitní informace. Mezi dalšími cíli Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-

2015 (dále jen Koncepce) je i zvýšení podílu dětské populace mezi návštěvníky knihoven či 

podpora spolupráce knihoven a škol. (Koncepce, 2012)

3.3 Dospívající	pro	knihovny

Dospívající toho mohou pro knihovny udělat stejně hodně, jako knihovny pro 

dospívající.  Jejich pohled se liší od toho knihovnického, i proto mohou knihovně přinést 

mnoho dobrého. Dospívající se mohou podílet na výběru fondu do jejich oddělení, nebo 

poradit s výzdobou a vybavením tohoto oddělení. To ale není rozhodně vše – dospívající 

mohou být zapojeni jako dobrovolníci jak do běžných činností knihovny, tak i do speciálních 

akcí – např. vzdělávacích.

3.3.1 Dobrovolníci	v knihovnách

Dobrovolník je: „člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, 

zkušenosti, dovednosti a energii k rozšíření či zkvalitnění služeb knihovny, příp. napomáhá při 

aktivitách spojených se službami knihovny“ (Ježková, 2015). V českém prostředí musí být 

dobrovolník starší 15 let (do 18 let je potřeba souhlas rodičů). Většinou se realizuje na bázi 

občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Knihovny s dobrovolníky mohou uzavřít 

písemnou či pouze ústní dohodu. (Ježková, 2015)

Jedním z bodů v Koncepci je i větší využívání dobrovolníků v činnosti knihoven. 

Dobrovolníci se v knihovnách mohou uplatnit v široké škále služeb – např. jako předčítači, 

pro donášení knih imobilním uživatelům knihoven, lektoři různých kroužků, či informátoři 

pomáhající s orientací v knihovně. (Koncepce, 2012 a Koontz, 2012)
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4 Služby	a	akce	knihoven	pro	dospívající

V této kapitole jsou uvedené vybrané příklady dobré praxe z České republiky i ze 

zahraničí. Uvedené příklady jsou vybrané s důrazem na zkoumanou věkovou kategorii (noční 

akce v knihovnách, knihy versus filmy, umělecké soutěže a výstavy apod.), která má jiné 

zájmy než mladší děti či dospělí.

4.1 Knihy	a	filmy

Knihy a filmy mezi sebou mají úzké propojení – je mnoho knih, které by nevznikly bez 

filmů či seriálů, ale je ještě více filmů (či seriálů), které by nevznikly bez inspirace knihami. 

Každý rok přichází do kin velké množství filmů natočených podle knižní předlohy a mnoho 

z nich je určeno právě pro dospívající. Tento vztah platí i obráceně – některé filmy podpoří 

zájem o knihu.  Jako příklad můžeme uvést ságu Stmívání či film Hvězdy nám nepřály. Tento 

vztah inspiruje (nejen) knihovny.

4.1.1 Situace	v ČR

V roce 2006 proběhla v Česku akce Přečtěte si to dřív než Hollywood8 s podnázvem 

protože ve filmovém zpracování pak původní románový klenot už nerozpoznáte. Jednalo se o 

plakátovou akci, která měla být zaměřena spíše na mladší populaci, která často preferuje 

rychlejší a pasivnější kulturu (televize, internet atd.). Plakáty byly postaveny na kontrastu 

mezi titulem klasického románového díla (konkrétně se jednalo o knihy Zločin a trest, Jana 

Eyrová a Stařec a moře) s vizualizací hollywoodského trháku. (Svaz, 2015)

Městská knihovna Tábor pořádá akci S knihovnou do kina9, kdy z aktuálního programu 

kina vybere filmy, které jsou natočené podle knižní předlohy, a k filmům, které nejsou 

natočené podle knižní předlohy, připojí knihu (či seznam knih), které se k nim tematicky 

hodí. Tyto vztahy pak prezentuje na svém webu. (Městská knihovna Tábor, 2015)

4.1.2 Situace	v zahraničí

I americké knihovny se snaží dospívající přilákat ke čtení knih za pomocí filmů. Ať už se 

jedná o informování, že známý film je natočen podle knižní předlohy nebo besedy 

s porovnáváním filmu a knihy. V průběhu amerického Týdne čtení mládeže10 (Teen read 

week) byla ve veřejné knihovně v Madisonu pořádána akce The Book versus the Movie. 

V rámci této akce byly v knihovně promítány filmy natočené podle knižní předlohy. Je možné 

                                                            
8

http://skip.nkp.cz/akcTyden04plak.htm
9 http://www.knihovnatabor.cz/blog/s-knihovnou-do-kina/
10 http://teenreadweek.ning.com/
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propagovat knihu v dostatečném předstihu před promítání v knihovně, aby si ji zájemci mohli 

přečíst a debatovat nejdříve o knize, po zhlédnutí filmu pak porovnat obě verze. U několikrát 

zfilmovaných příběhů je možné také porovnávat verze. (Vieau, 2010)

4.2 Noc	v knihovně

Být v knihovně po zavírací době je přitažlivé nejen pro mladé. Na této myšlence je 

postaveno několik zajímavých akcí zaměřených na mládež.

4.2.1 Noc	s Andersenem11

Asi nejznámější noční akcí v českých knihovnách je Noc s Andersenem. Je to každoroční 

akce zaměřená na děti do 15 let, například v Městské knihovně v Praze jsou účastníci

nejčastěji ve věku do 12 až 13 let.

Jedná se o přespání v knihovně spojené s plněním úkolů a zajímavým programem –

většinou pohádkovým či literárním.

Variací na tento projekt je například Podvečer s Andersenem, kde nedochází k přespání, 

pouze k podvečernímu programu v knihovně (např. Městská knihovna v Českém Krumlově)

či Noc bez Andersena.

4.2.2 Noc	bez	Andersena12

Tuto akci letos poprvé pořádala Městská knihovna v Praze. Účastnili se jí bývalí účastníci 

Noci s Andersenem a pravidelní návštěvníci knihovny. Tato akce byla zaměřená na mladé 

dospělé se vztahem ke knihovně (např. dobrovolníci, vyrostlé děti). V knihovně se v tomto 

případě hrály deskové hry i playstation, hrála hudba a probíhaly kurzy šermu a tance.

(Městská knihovna v Praze, 2015)

4.2.3 Teen	nights

V australské knihovně ve městě Lalor pořádají každý první pátek v měsíci Teen night. 

Knihovna je zavřená pro všechny, kromě teenagerů, kteří tak mohou využít všechny 

prostředky, které knihovna nabízí (například herní konzole či počítače). V knihovně hraje i DJ 

a probíhají herní zápasy. První taková akce proběhla v roce 2008 a přilákala 20 teenagerů, 

jejich počet se od té doby významně zvýšil.

                                                            
11 http://www.nocsandersenem.cz/
12 http://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/smichov/fotogalerie/f1254-noc-bez-andersena/?knihovna=  
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4.3 Umění	v knihovnách

Knihovny jsou také kulturní centra a jako takové často pořádají výstavy či besedy 

spojené s autorskými čtení.  V mnoha českých knihovnách jsou dnes samozřejmostí různá 

tvořivá odpoledne, většinou na určitá témata. Knihovny také často pořádají různé soutěže, ve 

kterých dospívající mohou soutěžit se svými uměleckými výtvory.

4.3.1 Výtvarná	a	literární	soutěž	v Městské	knihovně	v Českém	Krumlově13

Tato soutěž je určená pro žáky základních škol. Má dvě samostatné části – výtvarnou a 

literární, které je zakázáno míchat (tedy příběhy nemohou být ilustrované, ale ilustrace 

k příběhům mohou soutěžit zvlášť ve výtvarné kategorii). Výtvory jsou vyhodnoceny 

odbornou porotou, výsledky jsou slavnostně vyhlášeny a poté jsou všechny soutěžní práce 

vystaveny v prostorách knihovny.

4.3.2 Fine	arts	programs	(South	Regional	Library,	Woodlands,	Texas)

I knihovna v americkém městě Woodlands nabízí dospívajícím umělecké soutěže. 

Knihovna pořádá každoroční uměleckou soutěž, která není omezená na jeden druh umění -

dospívající se mohou zúčastnit například s fotografiemi, výtvarnými či literárním díly. 

Knihovna pořádá i různé soutěže v jednotlivých disciplínách a workshopy (výtvarné, literární 

i taneční). (Benway, 2010)

4.4 Webové	stránky	pro	mladé

Dospívající mají jiný vkus a názory než dospělí (viz kapitoly 2.3.1 a 2.3.2). Je proto 

možné na ně zacílit i jejich speciální knihovní webovou stránkou. Dospívající coby 

dobrovolníci si mohou web sami navrhnout, nebo se na jeho tvorbě podílet. (Barone, 2010)

4.4.1 Situace	v Čechách

Speciální webové stránky pro mladé už nejsou výjimkou ani v Čechách. Městská 

knihovna v Praze má web pro mládež s názvem K4U14. Stránka odkazuje na služby knihoven 

pro dospívající (půjčování deskových her, herní konzole na určitých pobočkách) i akce (Klub 

deskových her, Ok klub). Také odkazuje na věci, které by mohly mladé zaujmout – je to třeba 

nabídka komiksů v knihovně, odkaz na program kina v Ústřední knihovně, nebo odkazy na 

zajímavé audio a e-knihy. (Městská knihovna v Praze, 2015)

                                                            
13 Viz www.knih-ck.cz
14 http://www.mlp.cz/cz/projekty/cilove-skupiny/k4u/?knihovna=



33

Knihovna Jiřího Mahena v Brně nabízí na své webové stránce sekci věnovanou dětem a 

mládeži. Na té je možné najít odkazy na stahování e-knih, knižní novinky a akce pro děti a 

mládež. (Knihovna Jiřího Mahena v Brně, 2015)

4.4.2 Situace	v zahraničí

Speciální knihovní webovou stránku má například americká knihovna Montgomery 

County Memorial Library. Ta má dokonce dvě speciální stránky – jednu pro děti a druhou pro 

teenagery. Stránka pro teenagery odkazuje na speciální služby pro mladé – například pomoc 

s domácími úkoly, odkazy na povinnou četbu a elektronické knihy související se studiem. 

Také obsahuje odkazy na audio knihy a hudbu. (Montgomery County Memorial Library, 

2015)

V amerických knihovnách se kromě speciálních webových stránek pro mladé rozvíjejí i 

prvky webu 2.0. V případě knihovny v Cary (Severní Karolína) se jedná například o to, že 

dospívající sami píší krátké anotace svých oblíbených knih či vytvářejí plakáty k propagaci 

knih, které jsou zveřejněné na webu knihovny. Další možností je vytváření podcastových 

(jedná se o zvukové nebo video záznamy zveřejněné na internetu) recenzí na knihy. (Barone, 

2010)

4.5 Hry v knihovnách

Knihovny jako prostor pro mladé nabízejí často i možnosti výpůjček různých deskových 

či počítačových her. Některé knihovny organizují různé herní kluby či herní soutěže.

Pro dospívající je vhodnější hrát počítačové hry ve skupině v knihovně a rozvíjet tak 

například komunikační dovednosti, než je hrát jednotlivě doma. (Hill, 2010)

4.5.1 Městská	knihovna	v Praze

Čtyři pobočky (Ústřední knihovna, Chodov, Opatov, Smíchov) pražské knihovny 

nabízejí ve svých prostorách herní konzole wii s širokou nabídkou her. 

Některé pobočky (Ústřední knihovna, Smíchov, Chodov, Korunní) pořádají Kluby 

deskových her. Ty vysvětlují pravidla složitějších her a představují herní novinky. Na dalších 

pobočkách je možné v určené časy hrát hru Magic. Knihovna také chystá hry v přímém 

přenosu – LARPy15 (Live Action Role Play).

                                                            
15

„forma hraní rolí, ve kterém živí lidé fyzicky svými činy představují činy svých postav. Účastníci interagují mezi 
sebou navzájem a s okolním prostředím, přičemž usilují o splnění cílů ve fiktivním světě reprezentovaném 
světem skutečným“ (Larp, 2001).
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4.5.2 Situace	v zahraničí

V amerických knihovnách jsou herní konzole velmi časté. Knihovna v Queens pořádá tři 

odpoledne v týdnu  herní klub. Knihovna v Pikes Peak uvádí, že právě herní konzole k nim do 

knihovny přitáhly nové mladé uživatele, kteří se postupně naučili využívat i dalších služeb 

knihovny. Tato knihovna má také omezení na hraní her – v době studijních hodin centra pro 

mladé se hry hrát nesmí. (Czarnecki, 2010)

4.6 Akce	na	podporu čtenářství	dospívajících

4.6.1 Česká	republika

Den	pro	dětskou	knihu16

V roce 2006 byl první ročník této akce v Městské knihovně v Děčíně, o rok později už to 

byla akce celorepubliková. Pořadatelem této akce je Svaz knihovníků a informačních 

pracovníků a tato akce je primárně zaměřena na knihu – Svaz doporučuje uspořádat například 

prodejní výstavy knih ve spolupráci s antikvariáty a knihkupci z okolí knihovny.

Jedná se o akci na podporu čtenářství a koná se v předvánočním adventním období. 

Program si každá knihovna stanovuje sama. Například Městská knihovna Tábor v roce 2014 

prodávala nové a antikvariární knihy, pořádala výstavu adventních věnců, besedu doporučené 

dětské četby na Vánoce a vyráběly se drobné vánoční dárky. (Městská knihovna Tábor, 2015 

a Svaz, 2015)

Suk	– čteme	všichni17

Od roku 1993 probíhá akce Suk – čteme všichni, anketa o nejoblíbenější knihu pro děti a 

mládež vydanou v konkrétním roce na území České republiky. Jedná se o celostátní anketu 

dětí, učitelů a knihovníků školních a veřejných knihoven. Akci organizují Národní 

pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského a Klub dětských knihoven Svazu 

knihovníků a informačních pracovníků.

Cílem této ankety je upozornit na nové tituly v této oblasti a zároveň posunout čtenářské 

preference dětí. Udělují se tato ocenění – Cena dětí, Cena knihovníků, Cena Noci 

s Andersenem a Cena učitelů za přínos dětskému čtenářství. (Anketa, 2015)

                                                            
16 http://www.dendetskeknihy.cz/
17 http://www.npmk.cz/node/24
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Čtenářské	soutěže

Čtenářské soutěže jsou v knihovnách velmi oblíbené – nejčastěji se jedná o vyhlášení 

nejpilnějšího čtenáře (toto ocenění vyhlašuje například Knihovna v Praze-Letňanech). 

České knihovny se také mohou zapojit do čtenářské soutěže portálu Celé Česko čte 

dětem18. Na stránkách tohoto projektu je každý měsíc zveřejněn pracovní list k určité knize. 

Ze správně vyplněných pracovních listů jsou vylosování tři výherci. (Celé, 2015)

Knihovníci vymýšlejí i zajímavější soutěže – Městská knihovna Vimperk pořádá pro děti 

do 15 let čtenářskou soutěž Lovci perel19. Děti si v knihovně vyberou speciálně označenou 

knihu, po jejím přečtení vyplní pracovní list s otázkami a za správné vyplnění dostanou perlu. 

Na konci soutěže bude odměněn nejlepší „lovec perel“ ve třech věkových kategoriích.

(Městská knihovna Vimperk, 2015)

Městská knihovna v Letovicích pořádá v roce 2015 pro děti do 15 let čtenářskou akci 

Duhové čtení20. Děti plní roční čtenářský plán, jehož součástí je přečtení 10 knih, na jejichž 

obálkách převládají jednotlivé barvy duhy a také čtenářské výzvy – přečtení dosud 

neznámého autora, přečtení knih v různých rozsazích (více než 500 stran apod.) či přečtení 

knih, jejichž názvy začínají jednotlivými písmeny abecedy. (Městská knihovna – MKS 

Letovice, 2015)

4.6.2 Situace	v	zahraničí

Teen	Read	Week

Teen Read Week je americkou celonárodní akcí pořádanou Young Adult Library 

Services Associations (dále YALSA). Koná se vždy třetí víkend v říjnu již od roku 1998 a 

každý ročník má určité téma. Clem tohoto týdne je podpořit dospívající, aby četli a stali se 

pravidelnými návštěvníky knihovny. 

Zúčastněné knihovny by měly pořádat akce na podporu informační gramotnosti 

dospívajících. Tyto akce by měly být zábavné a zajímavé, aby do knihovny přitáhly co 

nejvíce mladých. 

V propagaci této akce je vhodné spolupracovat se školami – upozornit studenty na tuto 

akce nebo doporučit či přímo navštívit nějakou akci knihovny. Mezi další partnery může 

patřit místní tisk či rádiová stanice. 

                                                            
18

http://celeceskoctedetem.cz/pro-deti/soutez-kniho-rej
19 http://www.knihovnavimperk.estranky.cz/clanky/ctenarska-soutez-lovci-perel.html
20 http://www.mks-letovice.cz/knihovna/?p=4422
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YALSA řadí mezi doporučené činnosti například prodlouženou otevírací dobu knihovny, 

týden amnestie, festival knih a filmů, přespání v knihovně, nabídku knih ve školních 

autobusech, knižní trh v knihovně, předčítání dospívajících mladším dětem a mnoho dalšího. 

(Young, 2015)

Massachusetts	Teen	Choice	Book	Award

Udělování ocenění je organizováno Massachussetskou knihovnou asociací 21 ve 

spolupráci s Massachusetskou asociací školních knihoven 22 . Každý dospívající může 

nominovat nebo hlasovat pro svou oblíbenou knihu vydanou v daný kalendářní rok. (Rogers, 

2010)

Čtenářské	bingo

New Yorská knihovna nezapomíná na své mladé čtenáře ani v létě – organizuje pro ně 

letní program. Jeho součástí bylo i čtenářské bingo. Každý účastník musí přečíst za léto pět 

knih – za každou knihu se mu vyplní jedno políčko na jeho bingo lístku. Za vyplněný lístek 

bylo možné získat výhru od Přátel knihovny – například kupon na ostříhání či stahování 

hudby z oblíbeného portálu zdarma.

Tato akce ale nevyhovovala všem – nebyla vhodná pro pomalejší čtenáře či dyslektiky.

Proto knihovna připravila čtenářskou soutěž založenou i na době strávené čtením. (Morrison, 

2010)

                                                            
21 Massachusetts Library Association
22 Massachusetts School Library Association
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5 Přehled	dotazovaných	knihoven

Pro praktický výzkum veřejných knihoven a jejich služeb nabízených pro mládež byly 

vybrány čtyři knihovny Jihočeského kraje. Knihovny se nachází v různě velkých městech –

v Táboře (přibližně 34 700 obyvatel), v Strakonicích (přibližně 23 000 obyvatel), v Českém

Krumlově (přibližně 13 200 obyvatel) a v Soběslavi (přibližně 7 100 obyvatel). Tyto 

knihovny byly vybrány tak, aby se dala porovnat situace v menším a středně velkém městě. 

5.1 Městská	knihovna	Tábor

Obrázek č. 1: Městská knihovna Tábor
(zdroj: www.mkta.cz)

Historie	knihovny

Knihovna byla založena již v roce 1897 – první výpůjčka se uskutečnila 19. prosince 

1897, do konce roku bylo půjčeno 29 knih. Fond byl původně uložen v jedné místnosti, v roce 

1910 byla knihovna přestěhována do větších prostor. Zároveň se stěhováním byl knihovně 

věnován dar literatury pro děti – základ budoucího dětského oddělení.

Během První světové války došlo ke snížení zájmu o půjčování knih, ale v roce 1922 je 

již zakládáno hudební oddělení. I přes problémy jako je nedostatek místa a nevyhovující 

vybavení dochází v dalších letech k rozvoji knihovny. Vznikaly katalogy (divadelní, 

gramodesek, jmenný, názvový a předmětový) ve formě seznamů i lístkového katalogu. 

http://www.mkta.cz/
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V roce 1980 knihovna začala půjčovat audioknihy zrakově postiženým. V roce 1992 

proběhl proces automatizace knihovny, do konce roku měla knihovna 6 počítačů. V roce 2003 

byl v dětském oddělení zpřístupněn internet – kvůli nárůstu zájmu byl vybudován i 

internetový koutek. V roce 2010 začalo testování RFID kódů, které bylo v roce 2011 

dokončeno. V roce 2010 bylo zajištěno wi-fi připojení pro studovnu a internetový koutek.

Knihovna se od března 2011 prezentuje i na sociálních sítích. V roce 2013 byl umožněn vstup 

do Hudebního oddělení i čtenářům s registrací do oddělení dětí a mládeže (dříve to bylo 

možné jen s registrací do oddělení pro dospělé – ta je od 15 let).

Současný	stav

Městská knihovna Tábor je veřejná univerzální knihovna, která plní funkci městské 

knihovny se systémem poboček na území města. Také plní regionální funkci pro profesionální 

i neprofesionální knihovny regionu Táborsko. Poskytuje služby podle Knihovního zákona 

(viz kapitola 1.2).

Knihovna obsluhuje šest poboček na území města – největší jsou Pražské sídliště a 

Sídliště nad Lužnicí, další jsou Čekanice, Měšice, Náchod a Zárybničná Lhota.

Knihovna se prezentuje i na sociálních sítích – konkrétně má profil na Facebooku. Tam 

jsou prezentovány novinky ve fondu (knihy i hudební oddělení), odkazy na zajímavé akce 

(nejen ty pořádané knihovnou) a také fotky z proběhlých akcí, které knihovna pořádala nebo 

se na jejich pořádání podílela. 

Knihovna využívá SMS zpráv a e-mailů pro informování čtenářů o konci výpůjční doby, 

jejím překročení a splnění rezervace. Je možné zadat více telefonních čísel či e-mailů – toho 

mohou využívat rodiče pro kontrolování výpůjček dětí. 

Otevírací	doba (hlavní	pobočka)

Oddělení pro dospělé

Úterý 9:00-18:00

Středa 9:00-18:00

Čtvrtek 9:00-18:00

Pátek 9:00-18:00

Sobota 8:00-12:00

Tabulka č. 1: Otevírací doba Tábor – oddělení pro dospělé
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Oddělení pro děti

Úterý 9:00-18:00

Středa 12:00-18:00

Čtvrtek 9:00-18:00

Pátek 12:00-18:00

Sobota 8:00-12:00

Tabulka č. 2: Otevírací doba Tábor – oddělení pro děti

Statistické	údaje	za	rok	2014

Počet knihovních jednotek 174 252
Počet titulů docházejících 

periodik
245

Přírůstek knihovních jednotek 12 669

Počet čtenářů 7 609

Počet fyzických návštěv 151 750

Počet uživatelů internetu 13 623

Počet virtuálních návštěv webu 
knihovny

141 879

Počet návštěvníků akcí 6 160

Počet výpůjček na čtenáře 50

Počet fyzických návštěv 
knihovny na čtenáře

20

Počet vzdělávacích akcí 233

Tabulka č. 3: Statické údaje za rok 2014 Tábor
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Ceník	pro	rok	2015

Registrační poplatek (7-14 let) 30 Kč

Registrační poplatek (15-69 let) 100 Kč

Registrační poplatek (70 a více 
let)

zdarma

Registrační poplatek (0-6 let) zdarma

Registrační poplatek (ZTP, 
ZTP/P)

zdarma

Registrace právnické osoby 100 Kč

Rezervace, objednávka zdarma

Smluvní pokuta za prodlení s 
vrácením knihovní jednotky po 

dobu 1 - 10 dní
20 Kč

Smluvní pokuta za prodlení s 
vrácením knihovní jednotky za 

11. a další den prodlení

3 Kč za knihovní 
jednotku a každý 

započatý den

Smluvní pokuta po uplynutí 
výpůjční lhůty čtečky 
elektronických knih

10 Kč za každý 
započatý den

Tabulka č. 4: Výběr z ceníku 2015 Tábor

Služby a	akce	knihovny	pro	dospívající

Knihovna nabízí mnoho služeb a akcí, které sice nejsou primárně zaměřeny na mladé, ale 

mohou je zaujmout. Jedná se například o službu Ptejte se knihovny, půjčování e-knih a e-

čteček. Dalšími službami je půjčování deskových her a tematických kufříků – kufříky jsou 

zaměřené na určité téma (např. příroda, vesmír, historie, lidské tělo) a obsahují například CD, 

hračky a různé didaktické pomůcky. Tyto kufříky jsou spíše zaměřené pro mladší děti, 

některá témata jsou ale vhodná i pro dospívající. V létě knihovna otevírá mobilní pobočku na 

městském koupališti, kde si čtenáři mohou půjčit knihy a deskové hry. Mobilní knihovna také 

reprezentuje knihovnu na různých akcích v Táboře a okolí. Knihovna nabízí službu

S knihovnou do kina (viz kapitola 4.1.1) a v dětském oddělení pořádá tematická odpoledne 

(např. Halloween), odpoledne plná her, divadelní představení či soutěže. V počítačovém 

koutku pořádá vzdělávací akce související s počítačem a internetem – například se jedná o 

základy práce s počítačem, kurz úpravy digitálních fotografií či téma e-knih. Akce Živá 

knihovna je také zajímavá i pro dospívající – jedná se projekt, kdy živé knihy tvoří zajímavé 

osoby (např. členové minorit, lidé se zajímavým osudem či povoláním), se kterými je možné 
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si v prostoru knihovny povídat. Samozřejmostí je pro knihovnu akce Noc s Andersenem a Den 

pro dětskou knihu (viz kapitoly 4.2.1 a 4.6.1).

Knihovna nabízí širokou škálu akcí pro školy (mateřské, základní i střední). Jedná se o 

nabídku exkurzí, autorských čtení a informačního vzdělávání. Do posledního bodu spadají 

lekce zaměřené na práci s fondem knihovny i s internetem a elektronickými informačními 

zdroji.

5.2 Šmidingerova	knihovna	Strakonice

Obrázek č. 2: Šmidingerova knihovna Strakonice
(zdroj: Facebookový profil knihovny Strakonice)

Historie	knihovny

Základem knihovny se stal dar souboru knih, který městu daroval v roce 1843 páter Josef 

Schmidinger. Knihovna se tak řadí mezi jednu z nejstarších knihoven v Čechách. V roce 1880 

byla knihovna umístěna v tzv. Besedě, v roce 1916 byla přestěhována do prostor Sokolovny. 

V roce 1949 byla znovu stěhována do prostor hradu, kde sídlí dodnes. V roce 1951 vzniklo 

hudební oddělení, v roce 1962 metodické a v roce 1981 regionální.

V roce 2007 byly prostory knihovny rekonstruovány a byla otevřena nová studovna a 

společenský sál. Došlo také k vybudování výtahu.

Současný	stav

Šmidingerova knihovna Strakonice je veřejnou univerzální knihovnou. Má jednu 

pobočku Za Parkem, kde je i informační centrum pro neziskové organizace a ekoporadnu.
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Hlavní pobočka zaštiťuje oddělení pro děti, pro dospělé, pro nevidomé, hudební oddělení, 

čítárnu, studovnu a oddělení základních knihovnických informací (slouží pro přibližně 80 

malých venkovských knihoven v regionu).

Knihovna rozváží knihy imobilním občanům (každé první úterý v měsíci) a od roku 1998 

je jedinou knihovnou Jižních Čech se samostatným oddělením pro nevidomé čtenáře. Ti mají 

možnost nechat si audio knihy zasílat i domů.

Dětské oddělení vydává pro děti časopis Kamarád (2x ročně) a knihovna se podílí na 

vydávání časopisu Kompost – strakonický měsíčník o ochraně přírody. 

Knihovna se propaguje i na sociálních sítích – konkrétně má profil na Facebooku. Na 

tomto profilu knihovna informuje o akcích knihovny i dalších zajímavých akcích konajících 

se ve Strakonicích a také zveřejňuje fotografie z těchto akcí.

Otevírací	doba (hlavní	pobočka)

Oddělení pro dospělé

Pondělí 8:00-18:00

Středa 8:00-18:00

Čtvrtek 8:00-18:00

Pátek 8:00-18:00

Sobota 8:00-12:00

Tabulka č. 5: Otevírací doba Strakonice – oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

Pondělí 12:00-18:00

Středa 12:00-18:00

Čtvrtek 
8:00-11:00 
12:00-18:00

Pátek 12:00-18:00

Sobota 8:00-12:00

Tabulka č. 6: Otevírací doba Strakonice – oddělení pro děti
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Statistické	údaje	za	rok	2013

Počet knihovních jednotek 126 292

Počet titulů docházejících 
periodik

160

Přírůstek knihovních jednotek 7 309

Počet čtenářů 4 209

Počet fyzických návštěv 154 126

Počet uživatelů internetu 5 527

Počet virtuálních návštěv webu 
knihovny

73 307

Počet návštěvníků akcí 7 824

Počet vzdělávacích akcí pro 
veřejnost

89

Tabulka č. 7: Statické údaje za rok 2013 Strakonice

Ceník pro	rok	2015

Registrační poplatek (děti) 70 Kč

Registrační poplatek 
(dospělí)

150 Kč

Rodinná registrace 250 Kč

Meziknihovní výpůjční 
služba

40 Kč + 
poplatek 
půjčující 
knihovny

Rezervace (oznámení 
poštou)

10 Kč/kus

Rezervace (oznámení sms, e-
mailem)

5 Kč/kus

1. upomínka (dospělí/děti) 10/2 Kč

2. upomínka (dospělí/děti) 30/10 Kč

3. upomínka (dospělí/děti) 50/20 Kč

Tabulka č. 8: Výběr z ceníku 2015 Strakonice

Služby	a	akce	knihovny	pro	dospívající

Knihovna nabízí speciální web pro děti – Otíkův web pro děti. Ten je zaměřen především 

na děti do 15 let. Na tomto webu je možné najít fotogalerie z proběhlých akcí knihovny.

Dětské oddělení nabízí několik akcí pro školy – jedná se o exkurze do knihovny a různé 

vzdělávací akce na podporu informační gramotnosti i čtenářství. Pro mladší (mateřská škola 
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až 7. třída základní školy) je program Jak se chodí do knihovny. Tento program se týká 

všeobecné informační lekce o knihovně, a proč je dobré číst knihy. Pro starší studenty jsou 

pak v nabídce lekce o literárních žánrech, osobnostech literatury či ilustrátorech knih. Lekce a 

besedy je možné přizpůsobit na míru požadavkům učitelů a potřebám žáků. Akce Seznámení 

s knihovnou je určena i pro širokou veřejnost, pro žáky je určena akce Vyznejte se v knihovně 

(seznámení s fondem, informačními zdroji, databázemi apod.) a Vznik a vývoj písma, historie 

knihoven.

Knihovna se také připojuje k tradičnímu studentskému Majálesu – v letošním roce kromě 

jiného pořádala zajímavý fotokoutek. Knihovna nabízí počítačové kurzy a vzdělávací 

přednášky, jejichž témata mohou zaujmout i mladé. Samozřejmostí je Noc s Andersenem a 

Den pro dětskou knihu.

Další služby nejsou určené přímo pro dospívající, ale mohou je zaujmout. Jedná se 

například o půjčování Kouzelných kufříků (obdoba táborských Tematických kufříků) a 

půjčování deskových her.

5.3 Městská	knihovna	v Českém	Krumlově

Obrázek č. 3: Městská knihovna v Českém Krumlově
(zdroj: Facebookový profil knihovny v Českém Krumlově)

Historie	knihovny

V roce 1879 členové české stolní společnosti KŘEN začali postupně budovat sbírku 

českých knih a časopisů. O dva roky později byla založena Česká beseda se spolkovou 
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knihovnou – na konci 19. století měla knihovna přibližně 200 čtenářů a přibližně 5 000 

výpůjček ročně. V roce 1911 se otevřela veřejná čítárna a o deset let později byl knihovně dán 

statut veřejné knihovny.

V roce 1992 došlo k automatizaci katalogizace a v roce 2001 došlo i k automatizaci 

výpůjček. Od roku 2008 knihovna sídlí v prostorách bývalé Městské galerie.

Současný	stav	knihovny

Městská knihovna v Českém Krumlově je veřejná knihovna s regionální funkcí. 

Knihovna má dvě pobočky – obě se zkrácenou otevírací dobou. Knihovna půjčuje zvukové 

knihy handicapovaným uživatelům.

Knihovna se propaguje se na sociální síti Facebook – na svém profilu zveřejňuje 

upozornění na akce knihovny i zajímavé kulturní akce v Českém Krumlově a okolí. Zároveň 

do profilu ukládá fotografie z akcí, které v knihovně proběhly.

Otevírací	doba (hlavní	pobočka)

Oddělení pro dospělé

Pondělí 8:00-18:00

Úterý 8:00-18:00

Čtvrtek 8:00-18:00

Pátek 8:00-18:00

Tabulka č. 9: Otevírací doba Český Krumlov – oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

Pondělí 13:00-18:00

Úterý 13:00-17:00

Čtvrtek 13:00-17:00

Pátek
9:00-12:00 
13:00-16:00

Tabulka č. 10: Otevírací doba Český Krumlov – oddělení pro děti
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Statistické	údaje	za	rok 2014

Počet knihovních jednotek 121 501

Přírůstek knihovních jednotek 3 606

Počet čtenářů 2 473

Počet fyzických návštěv 49 372

Počet uživatelů internetu 1 209

Počet virtuálních návštěv webu 
knihovny

79 225

Počet výpůjček 120 672

Počet vzdělávacích akcí 
pro veřejnost

141

Tabulka č. 11: Statické údaje za rok 2014 Český Krumlov

Ceník	pro	rok 2015

Registrační poplatek (děti, 
studenti, důchodci)

70 Kč

Registrační poplatek 
(dospělí)

140 Kč

Meziknihovní výpůjční 
služba

50 Kč

Rezervace (oznámení 
poštou)

poštovné

Rezervace (oznámení sms, e-
mailem)

0 Kč

1. upomínka 15 Kč

2. upomínka 30 Kč

3. upomínka 50 Kč

4. upomínka 70 Kč

Tabulka č. 12: Výběr z ceníku 2015 Český Krumlov

Služby	a	akce	knihovny	pro	dospívající

Knihovna každoročně pořádá výtvarnou a literární soutěž na dané téma. Zúčastnit se 

mohou děti do 15 let (jsou rozděleny do dvou kategorií podle věku). Místo Noci 

s Andersenem knihovna pořádá Podvečer s Andersenem. 

Knihovna nabízí program pro školy – jedná se o lekce informační výchovy a různé 

besedy. Témata informační výchovy jsou například – základní informační prameny, jak 
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vyhledávat informace či bezpečné užívání internetu a volně šiřitelné programy. Většina 

programu je zaměřena na základní školy.

5.4 Městská	knihovna	Soběslav

Obrázek č. 4: Městská knihovna v Soběslavi
(zdroj: Facebookový profil knihovny v Soběslavi)

Historie	knihovny

Provoz knihovny v Soběslavi byl zahájen 2. prosince 1900. Před První světovou válkou 

byla knihovna udržována jen díky darům od obyvatel města a místních spolků. Knihovníci 

pracovali dobrovolně a zdarma. Během války byla knihovna uzavřena, její provoz byl 

obnoven v roce 1918. Po sloučení Táborského a Soběslavského okresu v roce 1960 došlo 

k rozvoji služeb, nárůstu fondu a zvýšení počtu čtenářů i výpůjček.

V roce 1995 byl zakoupen první počítač, o tři roky později už byl plně automatizován 

výpůjční systém.
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Současný	stav

Městská knihovna Soběslav je veřejná univerzální knihovna. Knihovna od roku 2010 

sídlí v zrekonstruovaném severním křídle gotického hradu. Knihovna plní roli komunitního a 

informačního centra města a regionu.

Knihovna své akce a služby propaguje i na sociální síti Facebook – na svém profilu 

upozorňuje na novinky ve svém fondu, akce knihovny i zajímavé kulturní akce. Zároveň 

zveřejňuje fotky z akcí, které v knihovně proběhly.

Otevírací	doba

Úterý 9:00-18:00

Středa 9:00-17:00

Čtvrtek 9:00-18:00

Pátek 8:00-15:00

Sobota
1. sobota v 

měsíci

Tabulka č. 13: Otevírací doba Soběslav

Statistické údaje	za	rok 2014

Počet knihovních jednotek 29 226

Přírůstek knihovních jednotek 931

Počet čtenářů 1 353

Počet fyzických a online návštěv 55 529

Počet uživatelů internetu 3 391

Počet výpůjček 70 558

Počet vzdělávacích akcí pro 
veřejnost

178

Tabulka č. 14: Statické údaje za rok 2014 Soběslav
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Ceník	pro	rok 2015

Registrační poplatek (děti, do 
15 let)

70 Kč

Registrační poplatek 
(dospělí)

150 Kč

Meziknihovní výpůjční 
služba

60 Kč

1. upomínka 20 Kč

2. upomínka 30 Kč

3. upomínka 50 Kč

4. upomínka 150 Kč

Tabulka č. 15: Výběr z ceníku 2015 Soběslav

Služby	a	akce	knihovny	pro	dospívající

Knihovna se účastní akce Noc s Andersenem a pořádá další akce pro děti a besedy 

s autory. Pořádá také lekce knihovnicko-bibliografické gramotnosti pro žáky mateřských a 

základních škol.

5.5 Porovnání	vybraných	knihoven

Jak je již uvedeno v úvodu kapitoly, hlavní rozdíl mezi knihovnami je, v jak velkém 

městě (co se týče počtu obyvatel) se nacházejí. Od toho se odvíjí i to, jestli mají knihovny 

pobočky (Tábor, Strakonice a Český Krumlov) nebo ne (Soběslav), protože je vzhledem 

k počtu obyvatel nepotřebují. 

Otevírací doba knihoven je podobná, pouze knihovna v Českém Krumlově nemá 

otevřeno v sobotu a knihovna v Soběslavi má otevřeno pouze každou první sobotu v měsíci.

Jednou z otázek výzkumu knihoven bude, proč mají dětská oddělení zkrácenou výpůjční dobu

oproti oddělením pro dospělé.

Co se týče fondu, knihovna v Táboře je největší a má i největší počet registrovaných 

čtenářů (zároveň i město má nejvyšší počet obyvatel). Knihovny ve Strakonicích a v Českém 

Krumlově mají přibližně stejně velký fond, knihovna ve Strakonicích má ale větší počet 

registrovaných čtenářů (a zároveň má město Strakonice i vyšší počet obyvatel než Český 

Krumlov). Knihovna v Soběslavi je nejmenší co do počtu knihovních jednotek, počtu 

registrovaných čtenářů i obyvatel města.
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Knihovna v Táboře má nejnižší registrační poplatky, ostatní tři knihovny je mají stejné či 

srovnatelné (pro dospělé je roční registrace v těchto knihovnách 140-150 Kč, pro děti je to 70 

Kč).

Knihovna v Táboře také pořádá nejvíce vzdělávacích akcí (233), druhá v pořadí je 

nejmenší knihovna v Soběslavi (178), na třetím místě je knihovna v Českém Krumlově (141) 

a nejméně vzdělávacích akcí pořádá druhá největší knihovna z našeho výběru – knihovna ve 

Strakonicích (89).

Z tohoto srovnání vyplývá, že nejmenší město a počet obyvatel automaticky neznamená 

nejméně aktivní knihovnu (otevírací doba či vzdělávací akce).
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6 Praktická	část	– dotazování	ve	vybraných	knihovnách

Dotazování na stav služeb se zaměřením na starší školní věk a období adolescence 

probíhalo v červnu 2015 ve čtyřech vybraných jihočeských knihovnách. Tyto knihovny byly 

vybrány na základě porovnání situace v jednom kraji v knihovnách sloužících různě velkým 

městům. 

Výzkum probíhal osobním rozhovorem s knihovnicemi. Otázky byly rozděleny do osmi 

základních kategorií (konkrétně viz příloha č. 1):

 s kým a jak knihovny spolupracují (školy, zájmové spolky, další knihovny, 

knihovnické organizace a spolky, apod.), 

 jakými kanály propagují služby, 

 zda v knihovně pracují dobrovolníci,

 jaké služby knihovna poskytuje vybrané věkové kategorii, 

 jak je prostředí knihovny uzpůsobené na míru vybrané věkové kategorii, 

 otevírací doba a dostupnost knihovny, 

 sbírání zpětné vazby a 

 subjektivní názor knihovnic na dospívající a jejich vývoj v posledních letech.

Otázky byly stanoveny na základě obsahové analýzy webových stránek, profilů knihoven 

na sociálních sítích a volně dostupných dokumentů (výroční zprávy knihoven). Následovaly

strukturované rozhovory s vybranými knihovnami.

Vybrané knihovny byly osloveny e-mailem – v úvodním e-mailu bylo představeno téma 

práce a stručně naznačeno, jakých oblastí se bude dotazování týkat. Po souhlasu knihoven 

s jejich zapojení do výzkumu diplomové práce došlo k domluvě termínu osobního setkání 

přímo v knihovnách. Při komunikaci byly knihovnice velmi vstřícné a ochotné.

Při osobním setkání s knihovnicemi byly kladeny jednotlivé otázky doplněné volným 

rozhovorem na téma této práce. Jednotlivé rozhovory trvaly přibližně hodinu a půl a byly 

spojené s exkurzí v jednotlivých knihovnách. Pokud z rozhovorů chyběly některé potřebné 

informace, knihovny byly znovu osloveny e-mailem a rychle a vstřícně poslaly doplňující 

údaje.

Údaje získané z osobních strukturovaných rozhovorů byly vyhodnoceny částečně 

graficky (tabulky) a částečně věcnou interpretací výsledků.
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6.1 Stanovení	hypotéz

Po analýze stávajícího stavu služeb určených pro věkovou kategorii staršího školního 

věku a období adolescence v českém i zahraničním prostředí a analýze jednotlivých knihoven 

jsem si stanovila následující hypotézy:

Hypotéza 1: Všechny knihovny budou nabízet kurzy informačního vzdělávání23 základním a 

středním školám ve svém okolí.

Hypotéza 2: Knihovny nebudou spolupracovat s vysokými či vyššími odbornými školami, 

které jsou v jejich blízkosti.

Hypotéza 3: Všechny knihovny budou pořádat čtenářské soutěže.

Hypotéza 4: Žádná knihovna nebude mít speciální oddělení pro mladé, všechny knihovny ale 

budou mít vyčleněný fond pro mladé (young adult literatura apod.)

Hypotéza 5: Pouze dvě větší knihovny (Tábor a Strakonice) budou dělat průzkumy 

spokojenosti se službami. 

Hypotéza 6: Nejvíce registrovaných čtenářů v relevantní věkové kategorii 12-20 let bude mít 

knihovna v Táboře.

6.2 Výsledky	dotazování

6.2.1 Počet	čtenářů	ve	věku	12-20	let

Tábor Strakonice Český Krumlov Soběslav

504* 272** 292** 332**

Tabulka č. 16: Počet čtenářů ve věku 12-20 let

* stav ke konci roku 2014

** stav k červnu 2015

Nejvíce registrovaných čtenářů ve věku 12-20 let má knihovna v největším městě –

v Táboře. Překvapivý je ale počet čtenářů v této věkové skupině v Soběslavi – má jich o 50 

                                                            
23

„Ucelený formativní proces získávání znalostí, vědomostí a návyků z oborů a disciplín, které se zabývají 
shromažďováním, zpracováním, uchováváním, zpřístupňováním a využíváním informací (především informační 
vědy a knihovnictví) (KTD, 2015).“
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více než knihovna v druhém největším městě (Strakonicích), které má přibližně třikrát tolik 

obyvatel. Více uživatelů v této věkové kategorii má i knihovna v Českém Krumlově – městě, 

které má přibližně o 10 tisíc obyvatel méně než Strakonice. 

Poměrně nízký počet čtenářů ve věku 12-20 let ve Strakonicích může být zapříčiněn i 

tím, že místní střední školy nemají zájem chodit do knihovny na exkurze, besedy či lekce 

informačního vzdělávání. Knihovna v Soběslavi je v blízkosti škol, děti ji navštěvují i během 

volných hodin či při čekání na dopravní spoj - to může vysvětlovat, proč má knihovna více

čtenářů v relevantní věkové skupině oproti větším knihovnám.

6.2.2 Dostupnost	knihoven

Městská knihovna v Táboře se nachází v centru města v těsné blízkosti (docházková 

vzdálenost do 5 minut) třech středních škol (Obchodní akademie, Střední zemědělská škola a 

Gymnázium Pierra de Coubertina) a v krátké docházkové vzdálenosti (do 10 minut) dvou 

základních škol a jedné mateřské školy. V blízkosti se nachází i zastávky městské hromadné 

dopravy (také vzdálené chůzí přibližně pět minut). V okolí knihovny je možné parkovat na 

placeném parkovišti. Knihovna má šest poboček, které obsluhují sídliště a příměstské části, 

kde se nacházejí i další mateřské a základní školy. Tyto pobočky mají většinou zkrácenou 

otevírací dobu (kromě dvou největších sídlištních poboček). Knihovna má také bibliobox pro 

vracení knih, je postaven u hlavní pobočky.

Šmidingerova knihovna ve Strakonicích U areálu hradu, kde knihovna sídlí, je 

zastávka městské hromadné dopravy. V blízkosti knihovny je možné bezplatně parkovat.

Knihovna má také bibliobox, který je umístěn u hlavní pobočky. Hlavní pobočka v hradu není 

v blízkosti škol (pouze základní umělecké školy), naopak pobočka Za Parkem se nachází 

v bezprostřední blízkosti několika mateřských, základních i vysokých či vyšších odborných 

škol.

Městská knihovna v Českém Krumlově má situaci o poznání horší. Nachází se 

v historickém centru města, kde jsou úzké ulice a terén nepříliš vhodný pro handicapované 

čtenáře. Do centra je sice možné vjet autem, zaparkovat se v blízkosti knihovny dá pouze na 

placených parkovištích, která jsou poměrně drahá. Zároveň město nemá městskou hromadnou 

dopravu, na sídlištích a u centra zastavují některé spoje dálkových autobusů (poslední spoj 

jede kolem šesté hodiny večer a o víkendu jezdí spoje přibližně třikrát denně). Mateřské a 

střední školy jsou poměrně vzdálené (docházková vzdálenost kolem 20 minut), ale základní 
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školy jsou v blízkosti knihovny. Pobočky na sídlištích jsou malé, větší třídy se do nich 

nevejdou – proto mají pobočky zaměřené programy pouze na mateřskou školu.

Městská knihovna Soběslav je v nejmenším zkoumaném městě – to také nemá 

městskou hromadnou dopravu. V blízkosti knihovny se dá zaparkovat v přilehlých ulicích. 

Mateřská, základní i střední škola jsou v delší docházkové vzdálenosti (přibližně 15 minut).

Knihovna je v centru města, ze sídliště se k ní dá dojít přibližně za 20 minut.

Knihovny v Táboře a Strakonicích jsou dobře dostupné – jak pro normální čtenáře, tak i 

pro školy. Knihovna v Soběslavi je dostupná o něco hůře, situace je nejhorší v Českém 

Krumlově – a to jak díky prostředí knihovny (stará budova, která není bezbariérová), tak i 

kvůli poloze knihovny ve městě.

6.2.3 Bezbariérovost

Tábor Strakonice Český Krumlov Soběslav

✓* ✓ X ** ✓

Tabulka č. 17: Bezbariérovost
* pouze dospělé oddělení

** pouze jedna místnost dospělého oddělení

Knihovny v Soběslavi a Strakonicích jsou plně bezbariérové – také jsou to dvě 

nejnověji postavené či rekonstruované knihovny. Knihovna v Táboře má bezbariérové pouze 

oddělení pro dospělé. Český Krumlov má částečně bezbariérové oddělení pro dospělé (je 

možnost se dostat do jedné části knihovny), jinak bezbariérová není – naopak do knihovny 

vedou poměrně příkré schody. Je to dáno stářím budovy, ve které knihovna sídlí. Stejný 

problém (poměrně příkré schody) je i ve Strakonicích, kde je k dispozici i výtah.

6.2.4 Otevírací	doba

Dospělé/dětské 
oddělení (hodin)

Tábor Strakonice Český Krumlov Soběslav

Klasická 
otevírací doba

40/34 44/31 40/19 33

Letní otevírací 
doba

32/26 44/24 37/24 36

Tabulka č. 18: Otevírací doba – počet hodin

U knihoven, které mají oddělení pro děti a pro dospělé zvlášť (tedy u všech kromě 

Soběslavi), je vidět, že oddělení pro děti jsou méně otevřená veřejnosti než ta pro dospělé. 
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Tento fakt vychází z několika myšlenek. Jednou z nich je fakt, že děti (většinou do 15 let) 

jsou dopoledne ve škole, a proto není potřeba, aby knihovna byla otevřená. Dalším důvodem 

je to, že knihovny mohou dopoledne pořádat vzdělávací akce pro školy a pokud není 

knihovna otevřena veřejnosti, je na tyto lekce větší klid a více prostoru. 

Dopolední otevírací doba se ale začíná proměňovat – knihovny už myslí i na maminky 

s malými dětmi, proto je například dětské oddělení knihovny ve Strakonicích otevřeno 

prozatím zkušebně ve čtvrtek dopoledne.

Letní otevírací doba většinou znamená zkrácení otevírací doby pro veřejnost – jedním 

z důvodů jsou dovolené a tedy nedostatek personálu, dalším důvodem je to, že čtenáři 

knihovny v létě méně navštěvují. 

Knihovna v Táboře o prázdninách ruší sobotní provoz, v dospělém i dětském oddělení 

navíc o hodinu zkracuje otevírací dobu – podle zkušenosti knihovnic totiž lidé v pozdějším 

odpoledni v létě knihovnu nenavštěvují.

Dětské oddělení knihovny ve Strakonicích sice zkracuje odpolední otevírací dobu, 

přidává ale dopolední otevření ve všechny všední dny (kromě úterý).

I knihovna v Českém Krumlově omezuje otevírací dobu – v dospělém oddělení přidává 

knihovnicím polední pauzu. V dětském oddělení dochází naopak k prodloužení otevírací doby 

– jejímu dopolednímu rozšíření.

Naopak knihovna v Soběslavi má v létě otevřeno déle než po zbytek roku. Přidává 

sobotní dopolední provoz, a to proto, že knihovna je oblíbeným cílem turistů.

6.2.5 Prostory	knihoven	pro	mládež

Knihovna v Táboře dovoluje dětem mladším 15 let půjčovat si knihy v dospělém 

oddělení pouze v tom případě, že rodiče tuto možnost schválí v přihlášce. Zároveň knihovna 

nemá v žádném svém oddělení vyčleněný fond young adult knih. V dětském oddělení je 

možné posadit se u jednoho stolu a pracovat na 4 volně přístupných počítačích. V knihovně se 

nenachází žádná možnost zakoupení občerstvení, ale je možné přinesené jídlo konzumovat. 

Knihovna se snaží vyjednat zapojení automatu s občerstvením v prostorách knihovny.

Počítačová studovna se nachází ve vestibulu budovy knihovny.

V knihovně ve Strakonicích dodržují věkovou hranici 15 let striktněji – po dosažení 

tohoto věku čtenáři přecházejí z dětského oddělení do dospělého. Knihovna také nemá 

vyčleněn speciální fond pro mládež, pouze rozděluje knihy do kategorií podle žánru či 

zaměření. V dospělém oddělení je jen málo možností ke čtení a odpočívání, to je možné ve 
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studovně, kde jsou k dispozici také počítače. Dětské oddělení je nově rekonstruováno, takže 

nabízí moderní hezké prostory i k besedám a odpočinku. Pro menší děti je k dispozici 

čtenářská nora, pro větší pak sedací pytle, pracovní stoly či vyvýšené pódium překryté 

kobercem. Zajímavostí je, že v dětském oddělení se volně dostupné počítače automaticky po 

půl hodině vypínají. Tomu se lze vyhnout domluvou s knihovnicí. V prostorách dospělého 

oddělení je postaven nápojový automat. Počítačová učebna je spojena se studovnou.

Obrázek č. 5: Zrekonstruované oddělení pro děti Strakonice
(zdroj: www.knih-st.cz)

Knihovna v Českém Krumlově také nemá vyčlenění speciální fond pro mladé. Děti si 

mohou chodit půjčovat knihy do dospělého oddělení – je jen na úvaze knihovnic, zda jim 

knihu půjčí (snaha nepůjčovat dětem nevhodné knihy). To platí i naopak – dospělí (či starší 

15 let) si mohou půjčovat knihy z dětského oddělení. V dětském oddělení je pouze několik 

pracovních míst a jeden volně dostupný počítač. Dospělé oddělení nabízí více prostoru pro 

odpočinek a četbu knih. Občerstvení by se v knihovně nemělo konzumovat ani se nikde 

v prostorách nedá zakoupit. Knihovna má rovněž počítačovou učebnu spojenou se studovnou.

Knihovna v Soběslavi spojuje všechna oddělení do jednoho velkého prostoru –

dětskému oddělení je vyčleněn ochoz. Prostor je otevřený a volného je ho poměrně málo. I 

tak je ale v knihovně několik pracovních stanic (stolky s počítači) i místo k sezení. Knihovna 

také nevyčleňuje literaturu pro mládež. Specifikem knihovny je i venkovní terasa, kde se dá 

za hezkého počasí posedět a také se na ní konají některé vzdělávací a kulturní akce. 

http://www.knih-st.cz/
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V knihovně se smí konzumovat přinesené občerstvení, zakoupit ho nelze. Knihovna nemá 

počítačovou učebnu ani studovnu, pouze několik volně dostupných počítačů. 

Ani jedna z dotazovaných knihoven nemá speciální oddělení pro mládež. Podle věku 

mládež chodí buď do oddělení pro děti, nebo pro dospělé. Zároveň knihovny nemají ani 

vyčleněn fond pro tuto věkovou kategorii. Nejzajímavější prostředí (z technického a 

architektonického hlediska) nabízí knihovna v Soběslavi, nejpříjemnější prostředí (posezení a 

celková atmosféra) nabízí knihovna ve Strakonicích. V tamějším dětském oddělení je možné 

se setkávat a trávit čas i ve více osobách, což je pro mladé přitažlivé.

Knihovny jsou omezeny prostory knihovny i financemi, proto se pravděpodobně v blízké 

budoucnosti nedá očekávat vybudování speciálních prostor pro mládež. 

6.2.6 Dobrovolníci

Tábor Strakonice Český Krumlov Soběslav

✓ X X X

Tabulka č. 19: Dobrovolníci

Táborská knihovna využívá služeb jedné smluvní dobrovolnice – jedná se o 

vystudovanou knihovnici místní střední knihovnické školy. Dobrovolnice vypomáhá 

v knihovně se zařazováním knih a podobnými činnostmi. Na některých akcích knihovny 

(například tvořivá odpoledne v dětském oddělení nebo festival Tabook, který knihovna 

spolupořádá) vypomáhají různí dobrovolníci bez smlouvy. Samozřejmostí je umožnění praxe 

v knihovně pro studenty knihovnictví. V současné době se příliš o rozšíření počtu 

dobrovolníků neuvažuje.

Ve Strakonicích vypomáhá jedna seniorka (bývalá knihovnice v důchodu) při různých 

akcích knihovny a jedna studentka při přírodovědných přednáškách, ale tyto dobrovolnice 

nemají smlouvu. V dětském oddělení by knihovnice přivítali někoho na pomoc 

s přebalováním knížek (v současné době probíhá rozsáhlé přebalování a přeznačování fondu), 

jinak pro ně není myšlenka mít v knihovně pomocníky nijak zajímavá. Knihovna si také 

dělala malý výzkum, zda by čtenáři měli zájem být dobrovolníky v knihovně – ukázalo se, že 

lidé o to nemají zájem. 

V Českém Krumlově je situace stejná – občas někdo vypomůže s kulturními akcemi a 

knihovna také poskytuje prostor pro praxi studentů. Jinak se o dobrovolnících nikdy moc 

neuvažovalo, knihovnice neví, co by v knihovně mohli dělat. Je ale možné, že se 

v budoucnosti tento názor změní, v současné době se pro knihovnu hledá nový ředitel. 
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V Soběslavi také umožňují praxi studentů a při některých kulturních akcích vypomáhají 

dobrovolníci (bez smlouvy). O dobrovolnících se smlouvou se uvažuje – jejich využití by 

bylo například pro roznáškovou službu knih hůře pohyblivým čtenářům. Knihovna také 

poskytuje prostor pro dobrovolnice, které vypomáhají regionálním neziskovým organizacím 

(např. Rolnička, Nedoklubko). Tyto dobrovolnice je jednou týdně sházejí v prostorách 

knihovny a tvoří různé věci, které jsou buď využívané jako pomůcky např. pro postižené, 

nebo věci určené k prodeji – zisk pak putuje neziskovým organizacím.

Zajímavé je, že ačkoli všechny knihovny využívají nesmluvní dobrovolníky při pořádání 

veřejných vzdělávacích nebo kulturních akcí, smluvního dobrovolníka má pouze knihovna 

v Táboře. Ostatní knihovny o smluvních dobrovolnících příliš nepřemýšlí a kromě knihovny 

v Soběslavi pro ně nevidí v knihovně ani dlouhodobé využití. Nábor dobrovolníků 

v budoucnosti ale knihovny nezavrhují.

6.2.7 Spolupráce	knihoven

Městská knihovna v Táboře spolupracuje se základními a středními školami v Táboře. 

S vyššími odbornými a vysokými školami nemá navázánu spolupráci. S jinými knihovnami 

spolupracuje v rámci regionálních funkcí, je zapojena do Klubu dětských knihoven SKIP 

(Klubko), konference Andersen a dalších aktivit SKIPu. Se zájmovými kroužky (skaut apod.) 

knihovna příliš nespolupracuje – jen klub skautů přibližně jednou ročně pořádá v knihovně 

tvořivé odpoledne. Zároveň knihovna zájmové spolky a kroužky nepovažuje za konkurenci, 

která by odváděla děti a mládež od čtení a návštěv knihovny. Knihovna spolupracuje 

s Galerií-knihkupectvím Baobab a kavárnou AUX Café – například při autorských čtení.

Společně s G-centrem knihovna pořádá literárně-hudební pořady pro seniory a spolupracuje i 

s místními neziskovými organizacemi (např. prodej jejich výrobků v knihovně, výstavy 

apod.). 

Strakonická knihovna také spolupracuje s mateřskými a základními školami. Střední 

školy nemají o spolupráci zájem i přes opakované e-mailové nabídky a roznos letáčků. 

Zároveň knihovnu navštěvují i školy v přírodě, příměstské tábory, neslyšící ze zvláštní školy 

v Praze (jezdí do Strakonic na školu v přírodě) a mentálně postižení z praktické školy. S 

dalšími knihovnami spolupracují v rámci regionálních porad, školení, Klubka, SKIPu i 

konference Andersen. Místní základní umělecká škola s knihovnou spolupracuje (je umístěna

ve stejném objektu) – kromě jiného se postarala v novém dětském oddělení i o výmalbu.

Místní baletní škola se podílela na představení Z pohádky do pohádky a Český svaz ochránců 
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přírody pořádá ve spolupráci s knihovnou procházky přírodou. Místní kroužky a spolky 

knihovně čtenáře neodvádějí, funguje to spíše naopak – v rámci kroužku se dostanou do 

knihovny a stanou se pravidelnými čtenáři.

Knihovna v Českém Krumlově spolupracuje se základními a středními školami ve 

svém okolí. S místní vysokou školou spolupracuje jen částečně – nepořádá vzdělávací akce 

pro studenty školy, ale do fondu nakupuje dokumenty, které se studentům hodí. Knihovna 

s dalšími knihovnami spolupracuje v rámci regionálních porad a školení, SKIPu, Klubka a 

konference Andersen. Ve městě je hodně zájmových kroužků a spolků, které nemají zájem o 

spolupráci i přes snahu knihovny. V minulosti se knihovna snažila navázat spolupráci 

například s Komunitním centrem Rovnost, spolupráce ale brzy skončila kvůli nezájmu dětí.

Knihovna dlouhodoběji spolupracuje pouze s Domem dětí a mládeže, kdy hudební kroužky 

doprovázejí knihovnické akce, například pasování prvňáčků. S Regionálním muzeem 

knihovna spolupracuje při tvorbě výtvarných dílem a zaměstnanci muzea jsou členy porot 

různých soutěží pořádaných knihovnou.

Soběslavská knihovna spolupracuje se základními a středními školami ve městě. 

S dalšími knihovnami spolupracuje v rámci regionálních porad a školení, je zapojena do 

konference Andersen, SKIPu i Klubka. Spolupracuje s místními neziskovými organizacemi 

(např. Rolnička). Knihovna v zájmových kroužcích a spolcích nevidí konkurenci, ale ani 

s nimi nespolupracuje.

Všechny knihovny se snaží spolupracovat se školami ve svém okolí. Táborská a 

strakonická knihovna si však nevšímají vysokých a vyšších odborných škol ve svém okolí, na 

rozdíl od knihovny v Českém Krumlově, která s vysokou školou alespoň částečně 

spolupracuje. Zároveň má také strakonická knihovna problém navázat spolupráci se středními 

školami, důvodem může být i větší vzdálenost knihovny od škol. 

Všechny knihovny se také snaží spolupracovat s místními organizacemi – ať už se jedná 

o neziskové organizace, zájmové kroužky či místní podnikatelé z různých oborů.

6.2.8 Informační	vzdělávání pro	školy

Městská knihovna v Táboře poskytuje školám dva základní typy služeb. Prvním typem 

jsou moderovaná autorská čtení spojená s besedou, která se mohou konat v prostorách 

knihovny i ve školách. Druhým typem jsou lekce informační výchovy a knihovnictví pro 

střední školy. Ty se také dělí na dva typy – lekce zaměřené na práci s fondem knihovny a 

lekce zaměřené na práci s internetem, elektronickou komunikaci a informačními databázemi.
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Všechny programy je možné přizpůsobit podle konkrétních požadavků a potřeb. Knihovna 

nenabízí kurzy mateřským školám. V kurzech pro základní a střední školy se knihovna 

zaměřuje především na rozvoj jazyka a jazykové komunikace, práci s informačními a 

komunikačními technologiemi, výchově k myšlení v evropských a světových souvislostech, 

osobnostní a sociální výchovu a mediální výchovu. Lekce jsou interaktivní a kladou důraz na 

společnou či individuální práci studentů, vytváření modelových situací a komunikační 

dovednosti. Knihovna nabízí například lekce zaměřené na práci s denním tiskem a časopisy 

(Mediálním analytikem I a II), zaměřuje se na práci s internetem a její rizika (Internet –

v pavučině sítí) či učí, jak správně vyhodnotit a prezentovat informace (Informace  - od 

informací ke znalostem). 

Obrázek č. 6: Vzdělávací lekce pro školy Tábor

(zdroj: www.knihovnatabor.cz)

Šmidingerova knihovna ve Strakonicích nabízí lekce zaměřené spíše pasivně – jedná 

se o exkurze do knihovny a přednášku Vznik a vývoj písma, historie knihoven. Aktivnější 

zapojení studentů vyžaduje jen lekce Vyznejte se v knihovně, která má naučit samostatné 

vyhledávání relevantních informací z různých zdrojů, které knihovna nabízí. Dětské oddělení 

nabízí lekce pro mateřské a základní školy přibližně do 7. třídy. Dvě základní lekce jsou Jak 

se chodí do knihovny (proč chodit do knihovny a proč číst) a Vánoce a Velikonoce (historie, 

zvyky apod.). Pro základní školy nejsou lekce příliš interaktivní (jedná se o povídání o 

literárních žánrech, osobnostech literatury či jak vzniká kniha). Pro mateřské školy a mladší 

ročníky základních škol jsou lekce více interaktivní – například Příběhy zvířátek, kdy se nejen 

http://www.knihovnatabor.cz/
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čtou příběhy, ale je potřeba i zapojení dětí při domýšlení příběhů. Střední školy ve 

Strakonicích nemají ani přes opakované oslovení učitelů zájem o exkurze a výukové lekce. 

Důvodem může být i to, že knihovna nabízí jen tři lekce, které nejsou příliš aktivně zaměřené 

a je možné, že by studentům nic nepřinesly.

Městská knihovna v Českém Krumlově kombinuje nabízení interaktivních i 

pasivnějších lekcí. Aktivnější je například Jak vyhledávat informace (praktické vyzkoušení 

práce se zdroji), pasivnější jsou lekce s literárními a vlastivědnými tématy (Pověsti našeho 

kraje, Když se řekne komiks apod.). Nabízí kurzy pro základní školy, některá témata jsou 

vhodná i pro střední školy a většinu programů je možné přizpůsobit věku posluchačů. Střední 

školy v Českém Krumlově nemají o exkurze a lekce příliš zájem, jedním z důvodů může být i 

to, že jsou příliš vzdálené od knihovny, a proto je pro učitele problematické vyšetřit dostatek 

času na lekce.

Soběslavská knihovna nabízí lekce knihovnicko-bibliografické gramotnosti pro žáky 

mateřských a základních škol. Jedná se nejčastěji o přednášky na různá témata (pověsti 

Soběslavska, spisovatelé a ilustrátoři, Vánoce, Velikonoce a besedy o jednotlivých knihách –

např. Lovci mamutů). Tato knihovna je ve vzdělávacích akcích pro školy limitována 

prostorem – dětské oddělení není oddělené od zbytku knihovny a proto všechny lekce musí 

probíhat v otevřené knihovně. Dalším limitem je i počet knihovnic – pouze tři knihovnice na 

celý provoz knihovny, která je i zajímavým turistickým cílem.

Všechny knihovny se zaměřují především na základní školy. U některých knihoven ještě 

nenastal posun od pouhého pasivního poslouchání lektorů a exkurzí do knihoven 

k aktivnějšímu programu, kdy se studenti mohou naučit práci s textem, informacemi, 

kritickému myšlení a dalším důležitým znalostem. Žádná z knihoven zároveň nenabízí lekce 

vyhledávání v databázích (už jen proto, že kromě několika základních databází jako je 

například Anopress, žádné databáze knihovny nemají) či lekce citování a informační etiky, 

které by byly vhodné pro starší studenty. 

6.2.9 Besedy	s autory

Tábor Strakonice Český Krumlov Soběslav

✓ ✓ ✓ ✓

Tabulka č. 20: Besedy s autory
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Táborská knihovna pořádá besedy s autory minimálně jednou měsíčně. Jedná se o 

Ozvěny Tabooku a jsou pořádány ve spolupráci s Galerií-knihkupectvím Baobab. Knihovna se 

také zapojuje do LiStOVáNí24, což je cyklus scénických čtení knih. Knihovna pořádá také 

moderovaná autorská čtení, která nabízí hlavně školám.

Obrázek č. 7: Autorské čtení Tábor

(zdroj: Facebookový profil knihovny v Táboře)

Knihovna ve Strakonicích často připravuje besedy s autory – hlavně v dětském 

oddělení. Ale i dospělé oddělení pořádá tyto besedy. Někteří autoři (např. v minulosti Ilona 

Borská) pořádají dvě přednášky – jednu pro mladší a jednu pro starší děti, podle své tvorby. 

Knihovna hostí mnoho zajímavých autorů (zajímavých i pro mládež).

Další dvě knihovny (českokrumlovská a soběslavská) besedy moc nepořádají. Autory 

do knihovny pozvou jen v rámci nějakého programu, kdy má autor turné po knihovnách (tyto 

akce pořádá například jihočeské Klubko). Knihovny mají nízké rozpočty a nemohou si 

dovolit autory pozvat a hostit. Výjimkou jsou tedy regionální a místní autoři, kteří nepožadují 

honorář, ubytování apod.

6.2.10 Čtenářské,	umělecké	a	literární	soutěže

Městská knihovna Tábor pořádá pro své čtenáře (hlavně mladší) různé čtenářské 

soutěže. V současné době knihovna je knihovna zapojená do čtenářské soutěže Lovci perel

(viz kapitola 4.6.1). Společně se Středná zemědělskou školou pořádá různé soutěže –

                                                            
24 http://www.listovani.cz/
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v současné době probíhá literární soutěž Ve vzduchu – ve vodě – na zemi aneb Zvířata 

v botanické zahradě25. Soutěžní příspěvek musí být próza (fejeton, povídka, pohádka, pověst, 

báje, bajka, apod.) - soutěží několik věkových kategorií (pro tuto práci jsou relevantní dvě 

věkové skupiny: 6.-7. třída a 8.-9. třída základních škol). Knihovna je sběrných místem 

soutěžních prací. Knihovna je zapojena do výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás26, kde 

slouží jako sběrné místo a vystavuje soutěžící obrázky. Zároveň se také snaží soutěž 

propagovat. Pokud knihovna akce přímo pořádá či spolupořádá, musí zajistit i odměny. 

V případě Táborské knihovny se odměňuje diplomy, drobnostmi zakoupenými z rozpočtu 

knihovny či registrací do knihovny zdarma.

Knihovna ve Strakonicích je také zapojena do soutěže Lovci perel a pořádá i další 

soutěže zaměřené na různá témata – v současné době je v dětském oddělení kvíz o První 

světové válce. Literární prvotiny mohou čtenáři i nečtenáři zveřejňovat v časopise Kamarád.

Pokud knihovna soutěže a akce pořádá, odměny jsou zakupovány z rozpočtu knihovny, občas 

nějaké odměny dostane knihovna od sponzorů (například před Vánoci mělo nakladatelství 

Tafta v knihovně prodejní akci, po ní věnovalo knihovně několik knih).

Knihovna v Českém Krumlově se účastní akce Lesy a příroda kolem nás. Knihovnice 

v dětském oddělení také připravují pro čtenáře různé kvízy – v současné době je to kvíz o 

Janu Husovi. V dospělém oddělení akce nejsou pořádány – není kapacita ani zájem čtenářů.

Knihovna také pořádá tradiční literární a výtvarnou akci, která je zaměřená na školy i 

jednotlivce (viz kapitola 4.3.1). Soutěž je rozdělena pro různé věkové kategorie a vždy je více 

oceněných. V porotě jsou i renomované osobnosti (např. Jindra Čapek – ilustrátor). Odměny 

jsou nakupovány z rozpočtu knihovny, snaha oslovit místní firmy o sponzorské dary byla 

neúspěšná.

Soběslavská knihovna soutěže nepořádá – knihovnice nejsou nakloněny soutěžení, 

pořádají spíše akce, kterých se může účastnit kdokoliv.

Všechny knihovny, kromě té soběslavské, pořádají různé soutěže – čtenářské, výtvarné i 

literární. Tyto soutěže jsou především cíleny na základní školy, několik z nich i na ty střední. 

Soběslavská knihovna soutěže nepořádá, důvodem je osobní přesvědčení knihovnic.

Čtenářské soutěže by bylo možné rozšířit i pro starší – s minimem nákladů, ale nutný by 

byl čas knihovníků. Princip soutěží by mohl být stejný, knihovníci by jen vybírali jiné knihy a 

                                                            
25

http://www.szestabor.cz/
26 http://www.lesycr.cz/volny-cas-v-lese/akce-pro-verejnost/dny-s-lesy-ceske-republiky/Stranky/lesy-a-priroda-
kolem-nas-2015.aspx
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vypracovali by na ně pracovní listy. Odměny by mohly být maličkosti, nebo i odpuštění 

registračního poplatku na další rok.

6.2.11 Čtenářské	a	umělecké	akce	a	kroužky

Táborská knihovna pořádá tvořivá odpoledne (přibližně jednou měsíčně, spíše pro 

mladší děti) a herní odpoledne. Knihovna vymyslela akci S knihovnou do kina (viz kapitola

4.1.1). Ve spolupráci s Galerií-knihkupectvím Baobab pořádá jednou měsíčně Čtenářské 

kluby27 – každé setkání je tematicky zaměřené, každý může přinést knihu na dané téma.

Strakonická knihovna pořádá ve spolupráci se základní uměleckou školou knihovna 

výtvarné akce – výtvarné dílny či ilustrování knih. Oddělení pro dospělé organizuje čtenářský 

klub Čtení sluší každému - knihy, které frčí28.

Knihovna v Českém Krumlově pořádá přibližně dvakrát ročně (Velikonoce, Vánoce) 

výtvarné dílny – jsou zaměřené spíše na menší děti. V Českém Krumlově není zájem o 

literární kroužek – zkoušela ho knihovna i Dům dětí a mládeže.

Soběslavská knihovna pořádá jednou ročně Maraton čtení29- dobrovolníci předčítají od 

rána do odpoledne, v letošním roce se plánuje několik dnů za sebou. Účastní se i škol a kdo 

četl, podepíše se do listiny. Knihovna také organizuje různé výtvarné lekce – pro mladé může 

být zajímavá například technologie smaltování, jejíž kurz už v knihovně proběhl.

Menší knihovny (Český Krumlov, Soběslav) opomíjejí čtenářské kluby. Knihovny 

v Táboře a Strakonicích mají klub v oddělení pro dospělé, pro mladší děti nejsou vybírány 

vhodné knihy. Pokud by knihovny vybraly vhodné knihy, které zajímají mladé, byly by 

čtenářské kluby vhodné a možná i atraktivní i pro mladé (viz kapitoly 2.3.3 a 4.1). Knihovny 

pořádají různá tvořivá odpoledne, která jsou zaměřená spíše na mladší děti, po úpravě témat 

(např. technologie tvorby či to, co se vytváří), by byly vhodné i pro starší věkovou kategorii. 

                                                            
27

http://www.knihovnatabor.cz/akce/ctenarsky-klub/
28

http://www.knih-st.cz/akce/cteni-slusi-kazdemu-knihy-ktere-frci-0
29 http://www.knihovnasobeslav.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=168:maraton-
teni&catid=35:aktuality&Itemid=106
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6.2.12 Účast	na	celonárodních	akcích

Tábor Strakonice Český Krumlov Soběslav
Noc s 

Andersenem
✓ ✓ ✓* ✓

Den pro dětskou 
knihu

✓ ✓ X ✓

Celé Česko čte 
dětem

✓ X X X

Noc literatury ✓ X ✓ X

Týden knihoven ✓ ✓ ✓ ✓

Březen - měsíc 
čtenářů

✓ ✓ ✓ ✓

Týden čtení X X X ✓

Čtenář roku X X X X

Hry bez hranic X X X X

Tabulka č. 21: Účast na celonárodních akcích

* Odpoledne s Andersenem

Městská knihovna v Táboře se účastní největšího počtu celonárodních akcí. Jedním 

z důvodů může být velikost knihovny (a města) a počet zaměstnanců. Akci Noc 

s Andersenem zaměřuje na 1. stupeň základních škol. V rámci akce Celé Česko čte dětem 

pořádá předčítání pohádek v dětském oddělení a také divadelní představení.

Strakonická knihovna pořádá Noc s Andersenem pro děti do věku přibližně 13 let. 

Knihovna se neúčastní akcí jako je Noc literatury či Celé Česko čte dětem, do budoucna ale 

nevylučuje zapojení. 

Knihovna v Českém Krumlově nepořádá Noc s Andersenem, ale pouze Odpoledne 

s Andersenem. Důvodem je to, že dětské oddělení má pouze jednu knihovnici a také to, že v 

dětském oddělení není vhodný prostor pro přespání dětí. Dalším důvodem může být i to, že je 

problém dostat se večer do knihovny (kvůli hromadné dopravě i nedostatku parkovacích 

míst). Akce je pro děti z prvního stupně základní školy. Některých dalších akcí se knihovna 

neúčastní také z důvodů špatných možností dopravy do knihovny ve večerních hodinách či 

nedostatku prostoru.

Knihovna v Soběslavi pořádá Noc s Andersenem pro děti z prvního stupně základní 

školy. Neúčastní se některých celostátních akcí (např. Celé Česko čte dětem či Noc 

literatury), v budoucnu je ale možné zapojení i do těchto akcí.
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I mnoho těchto akcí by se dalo přizpůsobit pro dospívající. Akci Noc s Andersenem už 

uzpůsobila Městská knihovna v Praze jako Noc bez Andersena (viz kapitola 4.2.1). Stejně tak 

by se daly přizpůsobit i další akce.

6.2.13 Hry	v knihovně

Tábor Strakonice Český Krumlov Soběslav
✓ ✓ X X

Tabulka č. 22: Deskové hry v knihovnách

Městská knihovna v Táboře má ve svém fondu více než 200 deskových her, které jsou 

velice půjčované (v červnu 2015 se půjčilo 272 her). Knihovna nedisponuje počítačovými 

hrami ani hrami pro herní konzole, ale v knihovně je možnost hrát online počítačové hry.

Knihovna ve Strakonicích má ve svém fondu přibližně 30 deskových her. Výpůjček her 

je přibližně 40 za měsíc (odhad knihovnic). Knihovna nenabízí počítačové ani jiné hry. 

Počítače jsou kvůli jejich nízkému počtu primárně určeny pro studium, ne pro hraní her.

Knihovny v Českém Krumlově a Soběslavi ve svém fondu nemají deskové ani jiné hry 

a zároveň kvůli nedostatku počítačů ani neumožňují hrát online hry.

6.2.14 E-knihy,	e-čtečky

Tábor Strakonice Český Krumlov Soběslav

E-čtečky ✓ ✓ X X

E-knihy ✓ ✓ ✓ X

Tabulka č. 23: E-knihy a e-čtečky v knihovnách

Táborská knihovna půjčuje čtečky elektronických knih, vypůjčují se ale málo (v 

červnu 2015 se vypůjčily 3). Čtečky se více půjčovaly v období, kdy byly novinkou, v dnešní 

době už má většina čtenářů možnost si přečíst e-knihy na svém vlastním zařízení, a proto si e-

čtečky nepotřebují půjčovat. Knihovna je zapojena i do půjčování knih přes portál eReading30, 

půjčování je ale v začátku, a proto se prozatím půjčuje málo knih – přibližně 3 e-knihy týdně.

I strakonická knihovna nabízí svým čtenářům čtečky elektronických knih. Stejně jako 

v Táboře byly čtečky často půjčovány v začátcích, v současné době je zájem o ně spíše 

okrajový. Knihovna se nově zapojila i do půjčování e-knih přes portál eReading, statistiky 

půjčování knih zatím ještě nemá.

                                                            
30 http://www.ereading.cz/cs/
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Českokrumlovská knihovna nepůjčuje čtečky elektronických knih, v současnosti se 

zapojuje do půjčování e-knih přes portál eReading. Vzhledem k novosti služby knihovna 

nemá prozatím statistiky půjčování.

Soběslavská knihovna nepůjčuje čtečky elektronických knih ani e-knihy. V budoucnosti 

je možné zapojení do půjčování e-knih.

6.2.15 Výstavy	v knihovně

V prostorách Táborské knihovny jsou pořádány výstavy (i prodejní) různých 

regionálních sdružení (Focus, Rolnička, Kočky ČB a další). Výstavy mohou být ale i jiných 

organizací – v červnu byla v knihovně putovní výstava Pohledy do nebe, která je uspořádána 

ve spolupráci s Astronomickým ústavem Akademie věd České republiky. Zároveň v knihovně 

vystavují místní mateřské, základní a vysoké školy. Další vystavované díla jsou například ta 

vyrobená při tvořivých odpoledních v knihovně či díla účastníci se soutěží pořádaných či 

spolupořádaných knihovnou. Knihovna také vystavuje knižní novinky ve fondu, nebo 

tematické výstavky knih.

Strakonická i českokrumlovská knihovna připravují tematické knižní výstavky (při 

akci Čtení pomáhá, regionální osobnosti, důležitá výročí apod.). Zároveň jsou v prostorech 

knihovny vystavovány výrobky z tvořivých odpolední či soutěží knihovny.

Knihovna v Soběslavi poskytuje prostory pro vernisáže a výstavy různých místních 

organizací a také vystavuje věci vyrobené v rámci akcí knihovny.

6.2.16 Vzdělávací	a	kulturní	akce

Městská knihovna v Táboře má vzdělávací akce omezeny na počet 15 účastníků – tolik 

notebooků má knihovna pro lekce k dispozici. Knihovna nabízí lekce práce s počítačem a 

internetem pro seniory – do těchto lekcí by bylo možné zapojit dospívající ať už při plánování 

obsahu lekcí či jako lektory nebo osobní asistenty seniorů při lekcích. Knihovna nabízí velké

množství tematických přednášek (např. zdravé stravování, cestovatelská odpoledne, krajiny 

světla) a autorských čtení. Knihovna podporuje projekt Živá knihovna, kdy knihy představují 

zajímaví lidé – cizinci, lidé se zajímavým povoláním apod. Čtenáři si s takovými „knihami“ 

mohou povídat. Knihovna také získala v roce 2014 dotaci na mobilní knihovnu – neboli 

nákup zařízení umožňující provádět zápis nových čtenářů a půjčovat knihy i mimo budovy 

knihovny. Knihovna se tak může účastnit různých kulturních akcí ve městě a také má v létě 

otevřenou „pobočku“ v areálu koupaliště (viz příloha č. 2, obrázek A). Knihovna také 



68

v letošním roce zřídila mini knihovnu na Náměstí T.G. Masaryka. Je to otevřená malá 

knihovna zřízená na principu Půjč si knihu a vrať knihu.

Obrázek č. 8: Mobilní knihovna na koupališti Tábor

(zdroj: Facebookový profil knihovny v Táboře)

Obrázek č. 9: Knihobudka Tábor

(zdroj: www.knihovnatabor.cz) 

Strakonická knihovna spolupořádá společně s Českým svazem ochránců přírody výlety 

do přírody. Ve studovně pořádá kurzy práce s počítačem – základy práce s powerpointem či 

e-mailem. Knihovna pořádá v dětském oddělení tvořivá odpoledne – v červnu to bylo 

například téma Z pohádky do pohádky, kdy děti vytvářely pohádkové postavy, a o 

http://www.knihovnatabor.cz/


69

doprovodný program se postarala místní základní umělecká škola. V knihovně se konají také 

různé přednášky – v červnu to byla například přednáška Vzpomínky Otava neodnáší aneb 

Naše město očima místních i přespolních, kterou provázel pracovník strakonického archivu.

Knihovna organizuje Akademii volného času. Ta byla původně zaměřena na seniory, 

postupně se rozšířila na širokou veřejnost. Knihovna pořádá i různé zajímavé kurzy, které se 

někdy díky zájmu opakují. Takovým kurzem je i Módní poradna (viz příloha č. 2, obrázek C) 

– účastnice se mohou naučit správnému líčení podle tvaru obličeje, nebo péči o pleť. 

Knihovna má také mobilní pobočku, knihovna na cestách je v létě k dispozici v areálu 

venkovního plaveckého stadionu. Knihovna se také zapojila do projektu Kniha do vlaku31, 

kdy je na nádraží k dispozici malá knihovnička, z nichž si cestující mohou vybrat knihy a 

vrátit je v cílové stanici. Knihovna je také zapojena do projektu mini knihoven stejně jako 

táborská knihovna. 

Obrázek č. 10: Kniha do vlaku Strakonice

(zdroj: Facebookový profil knihovny Strakonice)

                                                            
31 http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/propagace-cetby-a-knihoven/kniha-do-vlaku-projekt-mestske-
knihovny-mikulov-a-cd-1
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Obrázek č. 11: Mini knihovna Strakonice

(zdroj: Facebookový profil knihovny Strakonice)

I knihovna v Českém Krumlově pořádá mnoho vzdělávacích a kulturních přednášek na 

různá témata (geografické, historické a další zaměření). V dubnu pořádala přednášky 

Čarodějnictví v dějinách či Nesem‘ vám noviny aneb Jak vzniká regionální deník? a několik 

dalších. Organizuje také Univerzitu třetího věku pro seniory. Pro děti a mládež knihovna 

pořádá také mnoho zajímavých přednášek – jednou z nich byla přednáška Do kosmu 

s Krtkem. Knihovna nemá mobilní knihovnu ani není zapojena do projektů Kniha do vlaku či 

Mini knihovna. V budoucnosti je zapojení možné.

Soběslavská knihovna pořádá také mnoho akcí a přednášek pro veřejnost. Pořádá i 

autorská čtení a besedy na různá témata. Kromě toho knihovna pořádá i několik akcí 

zaměřených přímo na starší děti a dospívající – jedním z nich je Svět Harryho Pottera, kdy se 

knihovna změní na Bradavický hrad a dětští návštěvníci na nové studenty. Tento program 

vznikl inspirací projektem Živá kniha. Knihovna do budoucnosti plánuje další podobné 

interaktivní programy, například na téma komiks. V loňském roce knihovna za pomoci svých 

čtenářů sehrála interaktivní pohádku.
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Obrázek č. 12:  Svět Harryho Pottera Soběslav

(zdroj: Facebookový profil knihovny Soběslav)

Všechny knihovny pořádají velké množství vzdělávacích a kulturních akcí, přičemž 

hranice mezi nimi je velmi nejasná a každá knihovna ji vnímá jinak. Z toho vyplývají i 

rozdílné počty vzdělávacích akcí, které jsou uvedeny ve shrnutí statistických údajů 

jednotlivých knihoven (viz kapitola 5). Knihovny se zaměřují především na výstavy 

v prostorách knihovny a na besedy a přednášky na různá témata. Tyto akce většinou nejsou 

zaměřeny přímo na mladé, jejich témata je ale mohou zaujmout a jsou proto pro ně vhodné.

Některé přednášky nebo programy (např. práce na počítači, Akademie volného času) by po 

malých změnách (např. témat, zapojení mladých jako lektorů) byly vhodné i pro dospívající.

Některé aktivity knihoven jsou limitovány velikostí knihoven i měst a jejich rozpočtem, 

například malá knihovna v Soběslavi nebude tolik potřebovat mobilní pobočku a 

pravděpodobně na ni ani nebude mít finance v rozpočtu.

6.2.17 Online	služby	pro	mladé

Všechny knihovny mají webové stránky se základními informacemi, upozorněním na 

akce, čtenářským kontem, katalogem a dalšími důležitými informacemi. Zároveň mají 

všechny knihovny profil na sociální síti Facebook, kde se prezentují, upozorňují na různé 

akce knihovny a komunikují se svými čtenáři.

Všechny knihovny používají knihovní software Clavius a knihovny v Táboře,

Strakonicích a Českém Krumlově již mají katalog Carmen, který má prvky webu 2.0 a je více 
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interaktivní (čtenáři mohou hodnotit a komentovat přečtené knihy, vytvářet si vlastní štítky a 

kategorie), samotné vyhledávání je rychlejší a je možné ho snadněji upravit a také je možné 

z katalogu jednodušeji kontaktovat knihovny.

Knihova v Táboře měla speciální webovou stránku pro (spíše mladší) děti, kvůli 

nezájmu byl provoz stránky pozastaven. Knihovna na webové stránce nemá žádnou speciální 

sekci pro mladé, nabízí ale blog. 

Šmidingerova knihovna ve Strakonicích má speciální dětský web pro mladší děti32, 

který obsahuje fotografie z akcí dětského oddělení, zajímavé odkazy, seznam novinek ve 

fondu a soupis služeb dětského oddělení (audioknihy, deskové hry či zábavné kufříky). 

Samozřejmostí je odkaz na katalog a přihlášení do čtenářského konta. Webová stránka 

knihovna nemá speciální sekci pro mladé.

Knihovny v Soběslavi ani v Českém Krumlově žádné webové stránky (ani jejich 

sekce) pro děti a mládež nenabízejí.

6.2.18 Využívání	nových	technologií	v knihovnách

Dotazované knihovny využívají pro identifikaci a zabezpečení kombinaci čárových kódů, 

magnetických pásků a technologie RFID (Radio Frequency Identification) 33 . Žádná 

z knihoven prozatím nevyužívá technologie NFC (Near Field Communication)34 např. pro 

samoobslužné vracení. Knihovny nevyužívají ve svých prostorách QR kódy (Quick 

Response), což je prostředek pro automatizovaný sběr dat. V knihovnách je možné tuto 

technologii využívat například pro navigaci nebo odkazy na elektronické knihy. Žádná 

z knihoven v současné době nenabízí mobilní verzi knihovního katalogu. V budoucnosti je 

možné rozšíření využívání těchto a dalších technologií.

                                                            
32

http://www.knih-st.cz/oddeleni-knihovny/pro-deti/uvodni-strana
33 „Způsob identifikace založený na bezkontaktní automatické komunikaci pomocí rádiových vln. Hlavní součástí 
technologie RFID je čip, v jehož paměti jsou uloženy všechny údaje. Pokud je čip aktivován, dochází k přenosu 
dat do snímacího zařízení, které je přečte. Dále jsou data zpracována v digitální podobě v počítači nebo v jiném 
zařízení sloužícím k jejich zpracování. V knihovnách se využívá RFID k identifikaci čtenářů a půjčovaných 
dokumentů.(KTD, 2003)“
34 „Modulární technologie radiové bezdrátové komunikace mezi elektronickými zařízeními na velmi krátkou 
vzdálenost (do 4 cm) s přiblížením přístrojů (Kubát, 2013).“
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6.2.19 Propagace	služeb	a	akcí	knihoven

Tábor Strakonice Český Krumlov Soběslav

Sociální sítě ✓ ✓ ✓ ✓

Webová stránka 
knihovny

✓ ✓ ✓ ✓

Místní tisk ✓ ✓ ✓ ✓

Plakáty ✓ ✓ ✓ ✓

Letáky ✓ ✓ ✓ ✓

Místní 
rozhlas/rádio

X X ✓ ✓

Místní televize X X ✓* X

Tabulka č. 24: Propagace

* místní internetová televize

Všechny knihovny využívají prakticky stejné metody propagace – jedná se především o 

webovou stránku knihovny a sociální sítě (všechny knihovny využívají profil na Facebooku).

Městská knihovna v Táboře využívá pro propagaci i místní tisk (např. Táborsko) a také 

plakáty a letáky. Ty si knihovna vyrábí a tiskne sama, plakáty jsou umísťovány na výlepové 

plochy města, do divadla a v prostorách knihovny (viz příloha č. 2, obrázky A a B). Letáky 

jsou k dispozici jen v knihovně. Ve školách jsou oslovování konkrétní učitelé za pomoci 

emailu. Knihovna prozatím nemá v plánu rozšiřovat svou propagaci, připadá jí dostatečná.

Knihovna ve Strakonicích využívá k propagaci místní tisk (např. Strakonický deník). 

Plakáty a letáky si knihovna vyrábí svépomocí, umisťuje je na nástěnky knihovny v různých 

částech města (viz příloha č. 2, obrázky C a D). Školy jsou oslovovány za pomoci emailů i 

roznosu letáků. Knihovna také využívá své časopisy Kamarád (vychází 2x ročně) a Kompost

(vychází 1x měsíčně). Knihovna nemá v plánu nijak propagaci rozvíjet, v současné době 

považuje možnosti za vyčerpané.

Knihovna v Českém Krumlově využívá podobné možnosti jako předchozí knihovny –

využívá místní tisk (např. Českokrumlovský deník), plakáty a letáky vyrobené svépomocí, 

které jsou umístěné po městě a v knihovně (viz příloha č. 2, obrázky E a F). Zároveň jsou také 

e-mailem zasílány například do škol. Knihovna zveřejňuje upoutávky na své akce také 

v místním KUKu – Kulturním kalendáři. Knihovna navíc využívá občas místního rádia a také 

místní internetové televize. V současné době knihovna nepřemýšlí nad dalším rozšiřováním, 

ale vše záleží na budoucím řediteli knihovny.
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Knihovna v Soběslavi se také v propagaci neliší. Využívá místní Soběslavský měsíčník 

a občas i krajský tisk (např. Táborsko). Plakáty a letáky vyrobené svépomocí knihovna 

distribuuje do institucí města (Městský úřad apod.), do škol, spřátelených neziskových 

organizací (např. Rolnička) a také jsou v prostorách knihovny (viz příloha č. 2, obrázky G a 

H). Knihovna využívá i místní rozhlas. Prozatím není v plánu žádné další rozšíření –

knihovna nemá dostatek financí a také využívané možnosti považuje prozatím za dostatečné.

6.2.20 Zpětná vazba	od	mladých

Knihovna v Táboře pořádá jednou za tři roky celkový průzkum čtenářů ohledně 

spokojenosti a využívanosti služeb. Zároveň má na webové stránce možnost kontaktovat 

knihovnu – například ohledně návrhů na nákup dokumentů do fondu. Samozřejmostí je 

možnost ústního sdělení názoru knihovnicím či zaslání e-mailu.

V knihovně ve Strakonicích píšou děti dopisy jako reakci na Noc s Andersenem. V 

katalogu Carmen je možnost zaslat knihovně návrhy na nákup do fondu a komunikovat 

s knihovnou. To je možné i e-mailem. V dětském oddělení jinak děti a mládež většinou akce 

hodnotí ústně.

V knihovnách v Českém Krumlově a Soběslavi je možné hodnotit služby a dávat 

návrhy na nákup do fondu pouze ústně i e-mailem.

6.2.21 Co	si	knihovnice	myslí	o	mladých

Podle názoru většiny knihovnic (Tábor, Strakonice, Soběslav) mladí lidé stále čtou. To, 

co se mění, jsou knihy, které mladí čtou. Knihovnice vidí posun od čtení klasiků ke čtení 

fantasy literatury a dalším moderním žánrům. Nicméně někteří klasičtí oblíbení autoři se 

nemění – stálicí je například Čapek. V posledních přibližně pěti letech vidí větší rozvoj 

informačního vzdělávání a také větší využívání informačních a komunikačních technologií. 

Mladí si už příliš nechodí ani pro povinnou četbu, spíše do knihovny posílají rodiče a 

prarodiče.

Knihovnice v Českém Krumlově má opačný názor – boom internetu a počítačů v 90. 

letech odvedl mladé od čtení i návštěv knihovny.

Celkově došlo i k poklesu výpůjček naučné literatury – jedním z důvodů je i to, že 

odborná literatura (články, encyklopedie apod.) je snadno dostupná na internetu.

Mladé lidi už nezajímá jen předčítání, chtějí aktivitu a interaktivitu, proto pro knihovny 

může být problematické pro ně připravit zajímavý program, který by mladým zároveň něco 

přinesl.
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Novým trendem je také chození maminek s malými dětmi do knihoven (i z důvodů 

ekonomické krize – knihy jsou drahé) a tedy možnost knihoven vychovat si novou čtenářskou 

generaci.

6.2.22 Plány	knihoven	do	budoucnosti

Knihovna v Táboře se služby snaží rozšiřovat rovnoměrně všemi věkovými skupinami, 

proto je v plánu i rozšíření služeb a akcí i pro dospívající.

Ve Strakonické knihovně probíhá postupná rekonstrukce, proto byl rozvoj služeb 

v poslední době pomalejší. Dětské oddělení je už přestěhováno v nových prostorech, proto má 

v plánu dále rozšiřovat služby – a to i pro mladé.

V knihovně v Českém Krumlově právě probíhá personální změna na postu ředitele 

knihovny (stávající ředitelka odchází do důchodu), další rozvoj služeb závisí na novém 

řediteli.

Soběslavská knihovna je limitována prostory i počtem zaměstnanců, do budoucnosti i 

tak plánuje další rozvoj akcí pro mládež.

6.3 Vyhodnocení	hypotéz

Hypotéza 1: Tato hypotéza se v průběhu dotazování potvrdila. Rozsah i typ nabízeného 

informační vzdělávání se však v jednotlivých knihovnách liší. Také se liší využívání kurzů 

středními školami – ve Strakonicích školy o kurzy nemají zájem, v Českém Krumlově mají 

zájem pouze malý.

Hypotéza 2: Tato hypotéza se potvrdila částečně. Knihovny v Táboře, Strakonicích i Českém 

Krumlově mají ve svém okolí vysoké či vyšší odborné školy, ale pouze knihovna v Českém 

Krumlově alespoň částečně spolupracuje s vysokou školou – nakupuje do fondu knihy, které 

studenti potřebují ke studiu.

Hypotéza 3: Tato hypotéza se nepotvrdila – knihovna v Soběslavi nepořádá žádné čtenářské 

soutěže.

Hypotéza 4: Tato hypotéza se potvrdila napůl – žádná z knihoven skutečně nemá oddělení pro 

mladé (pouze oddělení pro děti a oddělení pro dospělé), ale zároveň také nemá vyčleněný 

fond knih pro mladé (young adult literatura).
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Hypotéza 5: Tato hypotéza se nepotvrdila. Pouze knihovna v Táboře dělá každé 3 roky 

průzkum mezi svými čtenáři, ostatní knihovny žádný sběr zpětné vazby nepořádají. Ve všech 

knihovnách ale funguje možnost ústního hodnocení akcí a služeb. Co se týče možnosti dávat 

návrhy na doplnění fondu, všechny knihovny tyto návrhy přijímají ústně a ve dvou případech 

i za pomoci webového formuláře (Tábor, Strakonice, Český Krumlov).

Hypotéza 6: Tato hypotéza se potvrdila. Tábor je největší město ze všech zkoumaných, proto 

je logické, že má i největší počet čtenářů v relevantní věkové skupině. 

6.4 Shrnutí	výzkumu

Ani jedna ze zkoumaných knihoven se příliš nezaměřuje na dospívající. Služby, které 

nabízí, jsou zaměřené na mladší děti, na dospělé či na školy. Ale i mezi takovýmito službami 

je možné najít takové akce a služby, které zaujmou i mladé. Knihovny pořádají velké 

množství vzdělávacích i kulturních akcí (hranice mezi nimi je mnohdy nejasná) a čtenářských, 

uměleckých či literárních soutěží, které sice nejsou zaměřeny přímo na mladé (kromě 

informačního vzdělávání pro školy), ale i tak je mohou zaujmout – nebo je mohou zaujmout 

po určitých úpravách.

Jednotlivé knihovny mají svá specifika – například knihovna v Českém Krumlově špatné 

umístění, nebo knihovna v Soběslavi nedostatečný prostor pro některé akce a také to, že je 

knihovna díky své výjimečnosti oblíbeným turistickým cílem a knihovnice se tak musí 

věnovat kromě čtenářů i turistům. I přes tyto skutečnosti se svým čtenářům snaží vytvořit 

příjemné a dostupné prostředí, kde i mladí mohou trávit svůj volný čas. 

Pro propagaci knihovny využívají širokou škálu distribučních prostředků, určité rozšíření 

je stále možné (například sociální síť Twitter). K propagaci je možné využít v knihovnách i 

dospívající (tvorba plakátů a letáků, zodpovědný mladý čtenář spravující profil knihovny na 

sociální síti, mladí tvořící si speciální web pro svou věkovou skupinu apod.). 

Knihovny nedostatečně sbírají zpětné vazby na své služby a akce – to se netýká jen 

dospívajících, ale všech věkových skupin.
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Závěr

České knihovnictví má oproti zahraničím knihovnám zpoždění ve vývoji služeb. 

Zaměření knihoven na mládež a adolescenty je poměrně novým trendem i v zahraničí 

(přibližně od konce 90. let). I v českém prostředí už se ale začínají objevovat knihovny, které 

své akce a služby zaměřují právě na tuto věkovou skupinu (starší školní věk a období 

adolescence).

Knihovny se v současnosti na dospívající příliš nezaměřují. Dělí svá oddělení na ta pro 

děti a ta pro dospělé, dospívající se pohybují mezi oběma odděleními, ale nepatří vlastně do 

žádného. Jedním z důvodů je, že se zájmy této věkové skupiny oproti předchozím generacím 

proměnily. Také se proměňuje to, co mladé zaujme (např. elektronické služby, akce s větší

interaktivitou), což klade na knihovny větší nároky při přípravě akcí i komunikaci s touto 

věkovou skupinou. Přitom mnoho z akcí, které knihovny v současnosti nabízí, by při menších 

úpravách mohlo zaujmout i mladé a více je přitáhnout do knihovny a ke čtení. Knihovníci a 

knihovnice také mohou mít strach, že mladí toho mohou vědět více než ony a nejsou si jisté 

jak mladé zaujmout.

I přesto, že na ně knihovny své služby příliš necílí, dospívající knihovny navštěvují. 

Jejich návštěvy částečně závisí i na umístění knihoven – více mladých je v knihovnách 

registrováno, pokud jsou pobočky v blízkosti škol či snadno dostupné v centru a na místech, 

kde se mladí pohybují.

Knihovny mladým nabízejí hlavně lekce informačního vzdělávání (pro školy) a besedy 

s autory. Další akce a služby jsou zaměřené na širokou veřejnost, i tak mohou mladé svými 

tématy zaujmout. Některé další služby by stačilo za využití i jen minimálních nákladů 

pozměnit tak, aby byly pro mladé přitažlivější.

Zároveň by knihovny mohly dospívající více zapojit do dění v knihovně – nejen jako 

účastníky akcí, ale i jako spoluorganizátory (např. při kurzech práce na počítači pro seniory, 

tvorbě plakátů pro knihovnu apod.). Oslovit potenciální dobrovolníky by nemuselo být složité 

- v dětském oddělení mají knihovníci a knihovnice většinou poměrně blízký vztah se svými 

čtenáři a v dospělém oddělení by bylo možné mladé oslovit ústně či za pomoci tištěných nebo 

elektronických dotazů. 

Knihovny by také mohly více rozvíjet své webové a elektronické služby – sekce na webu 

pro mladé, katalog uzpůsobený pro mobilní telefony a katalogy uzpůsobené pro větší 

interakci (hodnocení knih, doporučování apod.), které už mnohé knihovny nabízejí. I větší 
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zapojení nových technologií (např. QR kódy jsou téměř zadarmo) by mohlo mladé 

v knihovnách zaujmout.

Tyto technologie také mohou přispět k jednoduššímu sbírání zpětné vazby i nových 

podnětů. Například jednoduchý elektronický dotazník, který je rozeslán čtenářům e-mailem 

nebo je sdílen na profilu sociální sítě, může pomoci se sběrem dat a názorů a pomoci tak 

knihovně upravit či lépe cílit služby.
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Příloha	č.	1: Osnova	dotazování	knihoven

1. S kým a jak spolupracujete? 
 Školy – ZŠ, SŠ, VŠ
 Jiné knihovny
 Zájmové spolky (skaut, hvězdářský kroužek, …)
 Je nějaká instituce, která odvádí děti – pokud ano, nedalo by se s ní nějak 

spolupracovat?

2. Jakými kanály služby propagujete?
 Tisk
 Sociální sítě
 Webová stránka knihovny
 Plakáty – kde?
 Letáky
 Jiné …
 Plán na rozšíření?
 Žádné – proč ne?
 Plány do budoucna

3. Pracují v knihovně dobrovolníci?
 I nezletilí?
 Na jakých činnostech a akcích se podílejí?
 Pokud ne – proč ne?
 Plány do budoucna

4. Služby a akce pro mladé
 Herní akce (deskovky, PC)
 Výpomoc s úkoly 
 Studijní hodiny (např. kdy se nesmí hrát hry apod.)
 Online služby pro mladé
 Informační vzdělávání
 Podpora čtenářství

o Čtenářské soutěže
o Čtecí maratón

 Celorepublikové akce (Březen měsíc knihoven, Den pro dětskou knihu, Celé Česko 
čte dětem, …)

 Umělecké soutěže
 Noc s Andersenem a podobné akce
 Besedy s autory 
 Výstava knih 
 Další …
 Akce – sponzoři, způsob odměňování
 Žádné – proč ne? – prostor, finance?
 Jaké jsou plány do budoucna?
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5. Prostředí knihovny
 Samostatné oddělení pro mládež?
 Vyčleněný fond pro mládež
 Speciální klubovna či místnost
 Počítačová učebna?
 Pokud ne - proč ne?
 Plány do budoucna

6. Otevírací doba
 Proč je otevírací doba dětského oddělení jiná než toho dospělého?
 Letní otevírací doba a jsou akce i v průběhu léta?

7. Zpětná vazba od mladých
 Co chtějí doplnit do fondu
 Výzkumy spokojenosti se službami
 Pokud ne – proč ne?
 Plány do budoucna

8. Co si knihovna myslí o mladých?
 Jaká je jejich proměna za poslední léta?
 Jak je knihovníci vnímají? 
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Příloha	č.	2: Pozvánky	na	akce	a	přednášky	knihoven

Obrázek A: Tábor  - Knihovna u vody
(zdroj: Facebookový profil knihovny Tábor)

Obrázek B: Tábor – Sportovní odpoledne
(zdroj: Facebookový profil knihovny Tábor)
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Obrázek C: Strakonice – Módní poradna II
(zdroj: Facebookový profil knihovny Strakonice)

Obrázek D: Strakonice – setkání se spisovatelem
(zdroj: Facebookový profil knihovny Strakonice)
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Obrázek E: Český Krumlov - výstava
(zdroj: Facebookový profil knihovny Český Krumlov)

Obrázek F: Český Krumlov - výstava
(zdroj: Facebookový profil knihovny Český Krumlov)
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Obrázek G: Soběslav – Maraton čtení
(zdroj: Facebookový profil knihovny Soběslav)

Obrázek H: Soběslav - přednáška
(zdroj: Facebookový profil knihovny Soběslav)
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