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Abstrakt 
 

Bakalářská práce analyzuje a hodnotí kvalitu služeb pro dospělé uživatele předem zvolených 

brazilských veřejných knihoven v následujících městech: Rio de Janeiro, Salvador a Fortaleza. 

V teoretické části je zaznamenán historický vývoj, současná organizace brazilského 

knihovnictví a jeho zasazení do politicko-společenského kontextu. Praktická část představí 

charakteristiku vybraných knihoven spolu s výsledky kvalitativního výzkumu, jenž proběhl 

v přímé interakci s uživateli formou polo-strukturovaných rozhovorů. Výsledky výzkumu 

podávají obraz o současném stavu knihoven a spokojenosti se službami ze strany čtenářů.  

 

 

Abstract 

The Bachelor Thesis analyses and evaluates the quality of services for adult users in three 

chosen brazilian public libraries of Rio de Janeiro, Salvador and Fortaleza. In the theoretical 

part there is the introduction of historical development followed by the current politics  

of brazilian librarianship and its contextualization into the political and social situation of the 

country. The practical part of this thesis shows the analysis of chosen libraries along with the 

results of qualitative research conducted in direct interaction with users in the form  

of semi-structured interviews. The results of the research demonstrate the actual state  

of libraries and the satisfaction of their readers with provided services.  
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Seznam použitých zkratek 
 

Zkratka Originální název Český překlad 

BPE Biblioteca Pública Parque Estadual Knihovna Státního Parku 

BPEB Biblioteca Pública do Estado Bahía Veřejná knihovna státu Bahía 

BPGMP 

Biblioteca Pública Governador 

Menezes Pimentel 

Veřejná knihovna guvernéra Meneza 

Pimentela 

DIBIP Diretoria de Bibliotecas Públicas Ředitelství veřejných knihoven 

FBN Fundação Biblioteca Nacional  Národní knihovna 

FCP Fundação Pedro Calmon Nadace Pedra Calmona 

GESAC 

O programa Governo Eletrônico – 

Serviço de Atendimento ao Cidadão 

Elektronický vládní program soustředěný 

na obyvatele 

IBGE 

instituto brasileiro de geografia e 

estatística Brazilský geografický a statistický ústav  

IDG 

Instituto de Desenvolvimento e 

Gestão Ústav pro rozvoj a správu 

INL Instituto Nacional do Livro Národní knihovnický ústav 

LEED 

Leadership in Energy and 

Environmental Design 

Vedení v oblasti energetiky a životního 

prostředí 

PNLL Plano Nacional do livro e leitura Národní plán pro knihu a četbu 

SEBP-BA 

Sistema Estadual de Bibliotecas 

Públicas da Bahia 

Státní systém veřejných knihoven ve 

státě Bahía 

SEBP-CE 

Sistema Estadual de Bibliotecas 

Públicas da Ceará 

Státní systém veřejných knihoven ve 

státě Ceará 

SECULT Secretaría de Cultura Odbor kultury 

SNBP 

Sistema Nacional de Bibliotecas 

Públicas Národní systém veřejných knihoven 



 
 

 

Předmluva 
 

Bakalářská práce pojednává o brazilských veřejných knihovnách a spokojenosti uživatelů 

daných institucí s nabízenými službami. Ke zpracování tohoto tématu mě motivoval zájem  

o roli knihoven v zemích s neuspokojivými životními podmínkami, kam Brazílie, vzhledem 

k palčivé sociálně-ekonomické problematice, nedostatečné industrializaci a prezenci značné 

chudoby, bez pochyb patří. Téma bylo zpracováno především na základě osobních zkušeností 

ze země získaných během tříměsíčního pobytu realizovaného v roce 2016. V průběhu těchto 

dvanácti týdnů se mi naskytla příležitost nahlédnout do prostorů mnoha veřejných knihoven, 

z nichž jsem pro svůj kvalitativní výzkum v oblasti služeb zvolila tři objekty: Veřejnou 

knihovnu státu Bahía (A Biblioteca Pública do Estado da Bahía), Veřejnou knihovnu guvernéra 

Meneza Pimentela (A Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel) a Knihovnu Státního 

Parku (Biblioteca Parque Estadual). Vybrané knihovny si získaly mou pozornost a staly  

se předmětem výzkumu z mnoha různých důvodů. Knihovna ve městě Salvador da Bahía se 

chlubí čtyřmi patry a v rozlehlém vnitrobloku pořádá působivé programy pro zástupce každého 

věku. Knihovna ve Fortaleze mě zaujala z důvodu rozsáhlé rekonstrukce s cílem umožnit 

bezbariérový přístup znevýhodněným uživatelům a zajistit modernizaci celého objektu. 

Knihovna ve městě Rio de Janeiro vzbudila můj zájem rozmanitou nabídkou vzdělávacích 

kurzů v moderním prostředí pro odpočinek a kulturní vyžití. V příloze této práce jsou 

uveřejněny fotografie společenských místností každé z analyzovaných knihoven. Součástí 

každé z knihoven je ochotná a cílevědomá skupina knihovníků, která svým návštěvníkům 

dopřává individuální přístup, jenž je velmi důležitý v procesu vylepšování životních podmínek 

jednotlivých vrstev obyvatelstva.  

Hlavním cílem práce je představit nejvýznamnější služby, které veřejné knihovny poskytují 

svým uživatelům, analyzovat spokojenost dotazovaných jedinců a poukázat na důležité funkce 

knihoven v sociálně nestabilním prostředí. Dále jsem ve své práci usilovala o nástin aktuální 

situace brazilských knihoven prostřednictvím identifikace aspektů, ve kterých jsou patrné 

nedostatky, což se projevuje především v oblasti online služeb a využívání technologií, na které 

chybí dotace a jejichž implementace do knihoven fatálně zaostává. Mimo zvolené instituce 

popisované v praktické části této práce jsem uskutečnila popis knihovní reality ve světě 

znevýhodněných skupin. Mezi tyto skupiny patří především nativní kmeny v severní části země  

a nejchudší třídy, majíc své zastoupení napříč všemi územními celky.  



 
 

 

Při psaní bakalářské práce jsem vycházela výhradně ze zahraniční literatury. Vzhledem  

ke zvolené lokaci se jednalo především o literaturu portugalskou, dále pak anglickou  

a španělskou. Většina poznatků je založena na vlastní zkušenosti a polo strukturovaných 

rozhovorech s uživateli knihoven, jež jsou zpracovány v praktické části bakalářské práce. 

Zpracování tématu, které se zabývá knihovnami a uživateli v oblastech deštného pralesa  

a chudinskými slumy, je uskutečněno v závislosti na několikatýdenním pozorování a interakci 

s místními obyvateli v jejich přirozeném prostředí. Dalšími zdroji jsou potom informace 

uveřejněné na webových sídlech knihoven nebo neformální rozhovory. Práce čítá od předmluvy 

po závěr 130 446 znaků. 

Při práci s literaturou jsem se setkala s řadou problémů, především v oblasti přístupu 

k materiálům, které byly způsobeny občasnou odmlkou v provozu internetových stránek. 

V rámci vyhledávání jsem narazila na komplikace pramenící z nepřesného zápisu 

vyhledávaných pojmů z důvodu neumožněného zaznamenání interpunkčních znamének 

využívaných v portugalském jazyce. Následkem těchto nepřesností byly termíny a texty 

nalezené ve španělském jazyce, jejichž obsah neodpovídal požadavkům. Vzhledem 

k odlišnostem mezi evropskou a brazilskou portugalštinou jsem očekávala mírné obtíže rovněž 

v této sféře, s danou problematikou jsem se však nesetkala. Překlady textů a parafrázování bylo 

v některých případech velmi náročné, smysluplné vyjádření v českém jazyce vyžadovalo 

uváženou tvorbu souvětí a překlady, které nejsou doslovné, ale neztrácí se z nich smysl obsahu. 

Na terminologické nesnáze došlo při překladu názvů knihoven ve městě Fortaleza a Rio  

de Janeiro, které by se doslovně v české verzi jmenovaly „Veřejná knihovna Guvernér Meneza 

Pimenteli“ a „Veřejná knihovna Státní Park“, jejich přeloženou formu tedy bylo nezbytné 

transformovat do vhodnější verze.  

Relevantní zdroje jsem roztřídila do několika kategorií dle probírané problematiky  

a uskutečněných studií. Oddíl publikací přinášející všeobecný nástin na situaci brazilských 

knihoven spolu se statistickými údaji a informacemi o zavedené politice jsem nazvala „Obecný 

přehled a organizace knihovnictví“. Nejužitečnější publikací v této oblasti se v asociaci s mým 

tématem stal článek v online periodiku Revista Digital de Biblioteconomia  

e Ciencia da Informacao (FREITAS, 2014), ukazující současný stav brazilských veřejných 

knihoven, odvedenou práci v rámci uskutečněných projektů a perspektivní vývoj pod záštitou 

Národního systému veřejných knihoven (SNBP).  

 



 
 

 

Druhá kategorie se zabývá knihovnami v kulturně-společenském kontextu. Za stěžejní dílo 

v této kategorii může být považován článek uveřejněný v online periodiku Brazilian Journal of 

Information Science (SILVA, 2009), který v několika stránkách velice výstižně definuje 

důležitost literatury na území Brazílie, hlavní činnost brazilských knihoven a pestrou škálu 

funkcí dosahujících na pole vzdělávací, sociální a stejně tak kulturní.   

Dalším objektem mého literárního zájmu byla bibliografie zahrnující problematiku gramotnosti 

napříč brazilskými státy. Záznamy zabývající se výzkumem gramotnosti v těchto končinách 

s populací nad 200 milionů a význačně rozličnými podmínkami pro život v jednotlivých 

oblastech jsou nesmírně důležité. Jejich výsledky jsou bohužel značně znepokojivé,  

a to i navzdory obrovskému pokroku v posledních letech. Statistické údaje uveřejněné 

prostřednictvím IBGE1 odkrývají fakt, že 8,3 % populace nad 15 let neovládá čtení a psaní. 

Oproti tomu působení mladistvých na pracovním trhu je v Brazílii vysoké, což vypovídá  

o nekvalitním zázemí pro edukaci, jelikož dle výzkumu pracují téměř dvě ze tří dětí (IBGE, 

2015). Tato skutečnost je podložena neuspokojivým faktem, že většina pouličních prodavačů 

alkoholických nápojů nedosáhla věku nad 15 let. Vedle školního zázemí je knihovna místem, 

které může v oblasti vzdělávání nedocenitelně vypomáhat. A to nejen s gramotností jako 

takovou, nýbrž i s gramotností informační, jejíž ovládání je v současnosti, lapidárně řečeno, 

nutné. Informační společnost v Brazílii v souvislosti s pomocnou rukou brazilských veřejných 

knihoven analyzuje a výstižně popisuje Maria Cleide Rodrigues Bernardino (2014) v článku 

uveřejněném v online prostředí časopisu Biblios. 

Další kategorie zahrnuje zdroje související s vývojem knihoven napříč staletími a doplňující 

informace.  

                                                           
1              Instituto Brasileiro de Geografia y Estatística  
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1 Úvod 
 

Brazílie, jakožto největší země Latinské Ameriky, skýtá pohled na tisíce etnik a rozmanitou 

grandiózní plochu sestávající z 26 států a jednoho federálního celku (CAVALCANTI, 2008, 

str. 1). Vliv vzdálených kultur a extrémních podmínek je zde snadno zaznamenatelný.  

Velké kontrasty nalézáme nejen v přírodních a sociálních aspektech, ale také v knihovnictví, 

které má navzdory nepříliš vyhovujícímu zázemí vybudovaný solidní základ. Nedostatek zdrojů  

pro provoz a nepřetržitý rozvoj knihoven je paradigma vynořujíc se napříč staletími dodnes, 

stejně tak jako vysoký nezájem populace. Přesto však snaha o vznik kvalitních knihoven 

navzdory destruktivním tendecím neustupuje. 

Nejčastějšími typy knihoven v zemi jsou knihovny univerzitní a knihovny veřejné. 

V posledních letech vznikl v Latinské Americe nový knihovnický pojem – knihovna  

veřejno-školní (biblioteca público-escolar), tedy veřejná knihovna s důrazem na služby  

pro tu část veřejnosti, která je školou povinná. Tento počin byl reakcí na zvýšení počtu žáků  

ve školách a nedostatek didaktického materiálu.  

Veřejná knihovna coby informační centrum, které nabízí svým čtenářům přístup k informacím 

všech typů, zastává v brazilském světě především funkci sociální a vzdělávací. Svými 

programy rozvíjí schopnosti jedinců v mnoha sférách a přispívají tak kulturnímu cítění  

a utváření představ o okolním světě. Zajímavé je, že mnoho uživatelů navštěvuje veřejné 

knihovny jakožto nástroje sociálního světa právě kvůli vhodnému prostředí pro realizaci 

volnočasových aktivit, interakci s ostatními čtenáři, přístupu na internet či instalovaným 

ventilátorům, které se v mnoha brazilských domácnostech nevyskytují, ačkoli jsou vzhledem 

ke klimatickým podmínkám nepostradatelné. Během své návštěvy však o knihu nezavadí,  

což není běžným vzorcem chování v prostředí knihoven. Tento poznatek není nikterak 

procentuálně vyjádřen ani faktově ověřen, avšak v průběhu pozorování byl zaznamenán. Právě 

kulturní programy a akce pořádané pro pestrobarevnou společnost spolu s technickým 

zajištěním objektů jsou klíčové pro rozvoj knihoven na území Brazílie.  

Od vzniku nezávislé Brazílie v 19. století je země vedena k evropskému modelu civilizace,  

což se odráží nejen na brazilské architektuře ovlivněné krásou evropských církevních budov, 

ale také v exteriéru, jakož i interiéru existujících knihoven.  
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2 Vývoj brazilských veřejných knihoven 
 

 Zatímco historie knihoven mnohých evropských měst kráčí až 2000 let zpátky do minulosti,  

ty brazilské dosahují sotva na čtvrtinu této doby. Od antropofagie k veřejným knihovnám vedla 

dlouhá cesta, ale o to s větší vervou brazilské knihovny svébytně usilovaly a nadále usilují  

o své postavení ve společnosti. Stopování historických milníků může být rozděleno na tři etapy, 

a to vznik knihoven v koloniálním období, postupný vývoj od zániku císařství a příchod 

informačního milénia.  

2.1 Koloniální doba 1500-1889 

 

V koloniálním období měla brazilská populace téměř nulový kontakt s knihovnou či samotnou 

knihou. Zatímco Evropou otřásala Francouzská revoluce, „Ostrov pravého kříže“2 se potýkal 

se střety evropské dominantní kultury se zvyky primitivních kmenů brazilského pralesa. Jak 

praví Moraes (2006, s. 4), do poloviny 16. století knihy prakticky neexistovaly, osadníci byli 

více zainteresováni v pěstování a vývozu fernambukového dřeva3 než v četbě a studiu.  

V rámci utváření brazilského národa docházelo k mísení ras, tradic a jazyků. Jihoamerický 

gigant poskytoval útočiště pro mnoho odlišných skupin, které se staly ekonomickým  

i společenským pilířem rané Brazílie. V zastoupení byl kolonizující katolicismus, židovská 

komunita utíkajíc od všudypřítomné inkvizice (ELKIN, 2014, s. 11) i spirituální evoluce  

afro-brazilských kultů, jež dorazily s otroky a smísily se s náboženstvím původních indiánů. 

Koexistence náboženských skupin nebyla možná a akcelerující snahy jezuitů o transformaci 

divošského myšlení vedly ke vzniku prvních knihoven s cílem budování morálního pokroku 

v náboženském rozsahu (SANTOS, 2008, s. 4).  

 

                                                           
2  Ostrov pravého kříže – Ilha da Vera Cruz – když Pedro Álvares Cabral roku 1500 doplul do Brazílie, dal  
ji toto jméno v domnění, že se jedná o ostrov.  
3  Fernambukové dřevo – Pau Brasil – dřevo z deštných amazonských pralesů, které roste pouze v Brazílii 
a je velice vzácné. 
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První zmínky o existenci knihoven vznikajících pod správou jezuitů pochází z roku 1549,  

kdy byla zřízena první známá knihovna v brazilském Salvadoru a de facto započala systém 

vzdělávání pod správou náboženských norem (MORAES, 2006, s. 5). Téměř 300 let byl klášter 

jedinou edukační jednotkou. Knihy a knihovny byly v koloniální Brazílii vzácné vzhledem 

k zákazu instalace tiskáren a cenzuře uložené katolickou inkvizicí. Na počátku 18. století 

existovaly na území měst Rio de Janeiro a Recife dva tiskařské stroje, ty byly ovšem zabaveny 

portugalským dvorem, čímž byly zmařeny první pokusy o vývoj tisku v Brazílii 

(VERGUEIRO, 1997, s. 3). V roce 1773 byli jezuité vyhnáni a opuštěné knihovny 

v brazilských klášterech nebyly využívány až do roku 1851 (SANTOS, 2010, s. 53).  

Příchod portugalské královské rodiny do Brazílie v roce 1808 byl mezníkem v historii 

knihoven. Vzápětí po přesunu dvora byla zahájena intenzivní modernizace společnosti. 

Královský dvůr s sebou dovezl 60 tisíc položek zahrnujíc knihy, rukopisy, grafické listy, mapy, 

mince a medaile, z nichž v tehdejším hlavním městě Rio de Janeiro vznikla Královská 

knihovna. Mimojiné začal konstantně růst počet knihkupectví a tištěných knih pod správou 

Royal Press (VERGUEIRO, 1997, s. 5). Královská knihovna4 byla roku 1814 otevřena  

pro veřejnost, již od svého vzniku však čelila řadě problémů, mezi něž patřily především 

rozpočtové nesnáze a nedostatečná bezpečnost. Zůstala téměř 50 let bez rekonstrukce, načež 

v roce 1858 změnila své působiště, které prošlo několika rekonstrukcemi (SANTOS,  

2010, s. 55). Nyní je tato knihovna jednou z nejdůležitějších zdrojů informací na území Brazílie. 

V roce 1811 představil Pedro Gomes Ferrao Castello-Branco první návrh pro založení veřejné 

knihovny ve městě San Salvador. Jeho plán byl schválen a téhož roku byla slavnostně otevřena 

první veřejná knihovna ve starobylé jezuitské škole. Bohužel však navzdory inovativní 

myšlence neuspěla a o čtyři roky později od svého založení skončila z důvodu chybějící 

podpory z veřejných dotací (SANTOS, 2008. s. 4–6). 

Od vzniku a zániku první veřejné knihovny byly pod iniciativou vlády tvořeny instituce 

stejného charakteru v hlavních městech prosperujících států. Knihovny skonaly kvůli absenci 

dostatečných fondů pro udržení své infočmační funkce. Předpokládá se, že veřejné knihovny 

vznikaly bez sebemenší infrastruktury, takže neměly ani adekvátní konstrukci pro své 

fungování, údržbu a zachování fondů, ani kapitál na aktualizaci svazků.  

                                                           
4  Národní knihovna v Brazílii patří mezi největší knihovny na světě. Momentálně se pyšní nejbohatší 
bibliografickou sbírkou v Jižní Americe poskytujíc okolo 9 milionů prvků včetně impozantní fotografické kolekce. 
Je zodpovědná za implementaci národní politiky vztahující se ke knihám a čtení včetně vyhlášek ohledně systému 
veřejných knihoven. Nabízí rozsáhlou digitální knihovnu s přístupem k více jak osmisty tisíci záznamů.  
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Rovněž chybělo zastoupení pracovníků, jež by v objektu působilo, administrativní činnost tedy 

zůstávala v rukou profesorů a veřejných činitelů. Přes všechny faktory narušující běh knihoven 

byla absence uživatelů tím největším problémem. Tehdejší společnost, analfabetická  

a negramotná, naprosto ignorovala nově vznikající instituce (SANTOS, 2008. s. 5). 

2.2 Nová Republika 

 

Na přelomu 19. a 20. století byla knihovna stále považována za pasivní instituci. Do roku 1930 

prakticky neexistovala vydavatelství a většina knih tisknutých v zemi byla didaktického 

původu. Vydavatelská činnost měla svůj počátek po revoluci v roce 1930, což může být 

považováno za přelomový krok. Mezi roky 1920 a 1930 došlo k důležitým postupům v oblasti 

vývoje knihoven. V roce 1922 se konal Týden moderního umění5 uskutečněný v brazilském 

São Paulo, který svou antikontroverzní exhibicí zapůsobil na brazilskou společnost a celkově 

ovlivnil kulturní cítění obyvatel. Nový civilizační rytmus vzbudil intelektuální zájem a dal 

vzniku Veřejné knihovny Maria de Andrade, která se stala vzorem pro mnoho měst nejen  

v Brazílii. Objekt byl hodnocen jako první oficiální informační centrum, které efektivně 

ovlivňuje obyvatele (FREITAS, 2014, s. 124). Po přelomovém kulturním týdnu začala většina 

státních celků s budováním knihoven situovaných do prestižních budov s vybraným fondem. 

20. století odráží na brazilské půdě snahu o imitaci evropské společnosti (MCCARTHY, 1983, 

s. 132).  

Oproti 19. století, kdy byly knihovny situovány spíše mimo frekventovaná místa, od 20. století 

převládá tradice situovat instituce do městských center. Vzorem pro budování pompézních 

knihoven se stala The Pompidou Centre v Paříži, která zaznamenává od nepaměti vysokou 

návštěvnost brazilců.  

Přesun hlavního města do vnitrozemské Brasílie reflektoval Otletovskou vizi globálního města 

v latinskoamerickém světě. Brasílie měla větší potenciál a byla brána jako schopnější a vlivnější 

teritorium, proto se stala cílovým místem k zasazení všech důležitých národních institucí  

a objektů. Uvažovalo se i o přesunu Národní knihovny, jelikož ve svém fondu už měla hojné 

množství a panovaly obavy, zda o ně bude postaráno, nakonec se však stěhování knihovny 

neuskutečnilo.   

                                                           
5  Semana de Arte Moderna – festival umění v São Paulo uskutečněný roku 1922. 
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Mezi lety 1935–1948 dochází k obrovskému nárůstu veřejných knihoven, a to přesně z čísla 

142 na číslo 852 (IBGE, 1952). Tento fakt upevňuje ideu o vznikající literární společnosti. Když 

přísly Spojené státy americké s konceptem knihy pocket book6, nenávratně to zahubilo rutinní 

myšlenku, že knihy jsou především pro zachovávání (SUAIDEN, 2000, s. 56). Údělem 

knihovny už nebylo být prezervována v rukou elitní skupiny, nýbrž být konzumována širokou 

veřejností. Největší zásluhu na této změně má Instituto Nacional do Livro7.  

2.2.1 INL  

 

Získávání znalostí bylo až do konce 19. století velmi náročné. Ústně předávané informace  

v klášterech a ve školách byly kódovány subjektivní realitou komunikátora. Až v roce 1930 

spolu se vznikem nového státu vznikají první oficiální pravidla pro vzdělávací sektor. Roku 

1937 vznikl pod záštitou ministerstva vzdělání Národní knihovnický ústav za účelem 

poskytnout prostředky k produkci a zlepšení knihovních služeb.  

Zástupcům ústavu bylo jasné, že knihovna a její růst může být krok pro vytvoření osvícené 

společnosti a dosažení stabilizace nacionálně rozbouřené Brazílie8. Prvními kroky ve snaze  

o vytvoření kvalitního základu pro rozvoj knihoven se stala organizace a publikování Brazilské 

encyklopedie a Slovníku národního jazyka. Probíhala diseminace knih, editace 

nejvýznamnějších děl národní kultury, tvorba nových veřejných knihoven spolu s rekonstrukcí 

knihoven již existujících a aktivní podpora knižního trhu (OLIVEIRA, 2015, s. 104). Problém 

byl, že distribuce byla soustředěná jen v Rio de Janeiru a São Paulu. Nezájem o samotné knihy 

vzhledem k negramotnému obyvatelstvu pokračoval. Docházelo na problémy při výrobě 

papíru, nebyl dostatek kvalifikovaných vydavatelů a archaický distribuční systém vyžadoval 

změnu. Právě pokusy o reformy ukázaly, jak tristní scénář knihoven doopravdy je (SUAIDEN, 

2000, s. 55). 

 

                                                           
6  Pocket book – koncept knihy s měkkou papírovou vazbou určené na jedno použití. V USA byl tento 

koncept velkým úspěchem na trhu vzhledem k nízkým nákladům na výrobu knihy.  
7  INL – jeho posláním bylo navrhovat a uplatňovat normy a legislativu sloužící k organizaci a fungování 

systému knihoven. 
8  1931-1932 – důsledky hospodářské krize vedly Brazílii k vypuknutí občanské války. 
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Během 60. a 70. let bylo úsilí INL situováno především do administrace knihoven 

v jednotlivých regionech. Bylo postaráno o vhodný výběr fondu knihoven v závislosti na zájmu 

a struktuře každé komunity, čímž se začínala budovat vize knihovny orientované na své 

uživatele (PAIVA, 2008, s.  31-39). V roce 1977 se INL zasadila o vznik SNBP, jež Suaiden 

definuje jako základní kámen pro rozvoj veřejných knihoven a jejich integraci (1980, s. 11). 

2.2.2 SNBP 

 

Národní systém veřejných knihoven (SNBP) registruje existující veřejné knihovny 

v jednotlivých regionech a dané instituce zahrnuje do svých rozvojových programů. Cílem 

tohoto systému, jenž je od r. 1992 pod správou Národní knihovny (FBN), bylo začít 

s implementací knihoven v národním měřítku, zlepšit institucionální kooperaci, zajistit lidské  

a finanční zdroje a vyvinout knihovny jako kulturní centra s kvalitními službami 

poskytovanými svým uživatelům (MINISTERIO DA CULTURA, [2013]). 

SNBP se zasluhuje o udržování aktualizovaného katastru veřejných brazilských knihoven, 

prostřednictvím něhož mohou integrované knihovny využívat následujících služeb:  

• Vzdělávací programy pro lidské zdroje v podobě kurzů, přednášek či poskytnutých 

publikací; 

• Edice plakátů a brožur určených pro distribuci a šíření marketingového materiálu  

ve veřejných knihovnách; 

• Poradenství při instalaci restaurátorské laboratoře, konzervaci archiválií a péči o nové 

technologie; 

• Dokumentografické služby; 

• PROLER – průběžné poradenství pro vývoj programů a akcí na podporu čtení; 

• Elektronické konsorcium knihoven – sdílení zdrojů bibliografických záznamů  

i virtuálních sbírek včetně fondu Národní knihovny. 

Díky SNBP a uskutečněné asociaci přijaly nově vzniklé knihovny přes 2000 svazků, došlo  

na implementaci počítačů s bibliografickým softwarem a postupně byly objekty vybavovány 

relevantním nábytkem. Výměnou za poskytované služby spadala další péče o udržování 

knihoven a jejich prostoru pod správu dílčích obcí (SANTOS, 2008, s. 8).  
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Počátkem roku 1996 zahájilo ministerstvo kultury program s názvem Knihovna v každé obci9, 

jež měl zajistit překotný nárůst veřejných knihoven se všemi potřebnými instalacemi na celém 

území Brazílie, což může být považováno za úspěch, jelikož během následujících tří let došlo 

v návaznosti na tento popud k implementaci 687 nových knihoven (TAKAHASHI, 2000, s. 

64). 

Brazílie je zemí kulturně naprosto odlišnou od standartního evropského vzorce, orientovanou 

na sílu slova více než na sílu textu. V praxi je tento fakt ověřitelný na každém kroku, ať už  

se jedná o absenci didaktického materiálu ve školách nebo neexistující jízdní řády. Najdeme  

pomálu knih napsaných politiky napříč dvacátým stoletím a moc nejbohatších nad dostupností 

materiálu v regálech knihkupectví či knihoven je nevýslovná. Nejedná se o plně 

industrializovaný stát, přesto však poskytuje od poloviny 20. století solidní zázemí  

pro formování knihoven. 

2.3 Informační doba 
 

Informační technologie jsou globální fenomén, který zaútočil v celosvětovém měřítku  

na přelomu 20. a 21. století. Znalosti jsou, více než kdy dřív, jeden ze základních faktorů  

pro překonávání společenských nerovností a v reakci na globalizaci vznikají různé modely 

společností odrážející činnost veřejných institucí a organizací. Informační vzdělání se stalo 

nezbytnou součástí moderního světa a veřejné knihovny mají za úkol poskytovat v digitální éře 

odpovídající služby. K naplnění intence je nutné efektivně oslovit všechny obyvatele a zajistit 

jim možnost přístupu k novým technologiím.  

Zatímco v evropských národech představuje nárůst využívání elektronických zařízení hrozbu 

pro význam literatury a knihoven, v brazilských domácnostech doteď kniha řádně doceněna 

nebyla. Televizory a rádio vždy byly a nadále jsou nezbytnými informátory na policích místních 

obyvatel, oproti tomu tiskoviny nikdy nezasahovaly alfabetickou ani analfabetickou část 

obyvatelstva, která byla ještě v polovině minulého století obrovská – jednalo se o více než 

polovinu obyvatelstva nad 15 let (IBGE, 1960).  

                                                           
9  Uma Biblioteca en Cada Municipio 
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Televizní vysílání a internet jsou nynější sociální zbraň, která je k vidění i v méně 

civilizovaných oblastech. A právě skrze tuto tendenci se snaží nynější knihovny vzbudit zájem 

a přilákat nové uživatele. Prostředí nejvýznamnějších knihoven moderní doby skýtá pohled  

na obrovské kinosály promítající vzdělávací dokumenty, lůžka vybavena privátní elektronikou 

s volitelnou filmovou projekcí a posluchárny se vzdělávacím repertoárem. Ve studovnách jsou 

k dispozici moderní počítačové stroje s přístupem k internetu. Pořádají se v nich různé 

technologické kurzy za účelem podpořit sebevzdělávání. Takové zázemí může vést nejen 

k přilákání uživatelů, ale také k vybudování vztahu ke knihám právě prostřednictvím strojů.  

Digitální knihovny by měly být vytvořeny v úzké spolupráci s místními komunitami a reagovat 

na potřeby jejich příslušníků. Důležitým obsahem jsou např. začleněné texty produkované členy 

samotného společenstva, jelikož takových položek se v jejím jádru nachází spoustu, jen  

je pro nižší třídy prakticky nereálné najít někoho, kdo by o ně mohl mít zájem. Hrozbou  

pro vývojové kroky v nynějších knihovnách může být rozhodnutí vlády z roku 2016 ohledně 

omezených rozpočtů na vzdělání, do něhož spadá i omezený finanční tok z vládních peněz  

do zařízení knihoven. Dle statistických dat z roku 2013 má 69,7 % technické vybavení, z čehož 

66,7 % poskytuje s tímto vybavením také přístup k internetu (BERNARDINO, 2013, s. 66). 

Toto číslo se jistě bude konstantně zvyšovat vzhledem k rekonstrukcím a racionálním krokům 

v rozvojovém procesu knihoven, pokud ovšem nedojde na nedostatek financí a nebudou kromě 

vybavování interiéru pozastaveny samotné rekonstrukce.   

Adaptace na inovativní svět je důležitá, jelikož poskytuje prostřednictvím inovativních jednotek 

a internetu vzdělání a může vyřešit řadu otázek ve společnosti. Využití technologického 

pokroku vytváří nové pracovní alternativy pro finančně nejslabší vrstvy obyvatelstva. Otevřené 

pracovní příležitosti na trhu s adekvátním ohodnocením by na tyto vrstvy a jejich svobodu 

mohly mít revoluční vliv. Jsou to právě knihovny, které poskytují každému možnost 

informačního vzdělání a kvalifikace, která povede k uspokojivému vykonávání práce. 

V brazilském Salvadoru se pořádají bezplatné technické kurzy určené zejména pro chudé 

skupiny (O GLOBO, 2017). Virtuální prostředí uplatňující elektronické učebnice a učební 

pomůcky uvolňuje prostor pro rozvoj myšlení, kreativity a tvůrčích schopností.  

Jeden z problémů, v jehož řešení může hrát informační zázemí velkou roli, je doprava a provoz, 

kterému lidé ve velkých městech dennodenně čelí. Z okraje města do centra, kam mnozí dojíždí 

za prací, to trvá ve městech jako Rio de Janeiro či São Paulo i tři hodiny. Případná práce na 

dálku by tak mohla ušetřit nejen čas zaměstnanců, ale také životní prostředí.  
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2.3.1 PNLL 

 

Jednadvacáté století jde v Brazílii ruku v ruce s mnohými projekty a snahami o knihovnickou 

evoluci. Dvě z nejambicióznějších technik usilující o rozvoj činností souvisejících s literaturou 

jsou Plano Nacional de Cultura a Plano Nacional do livro e de leitura. PNLL bylo 

prezentováno ministerstvem kultury a vzdělání a slouží jako kulturní politika od roku 2006. 

Mezi hlavní body této politiky patří umocněný literární zájem a tvorba vhodného prostředí  

pro čtení knih, valorizace literatury a také užívání nových technologií. Nejzákladnějším bodem 

plánu je demokratizace přístupu, a s tím i kvalitní zpracovávání národního bibliografického 

bohatství (NETO, 2010, s. 90), které umožní volný přístup všech nynějších i budoucích 

generací ke kulturní paměti.   

PNLL je plán zodpovědný za více jak 35 projektů, které dávají za vznik novým knihovnám  

a napomáhají k revitalizaci již fungujících institucí. Ve spolupráci s FNB a SNBP vznikají nové 

prostory pro čtení, dochází k bezplatné distribuci knih, implementaci technologií, sociálním 

projektům, výzkumným pracím a zlepšení postavení knihy na trhu (MACHADO, 2010,  

s. 105). Společně pracují na pokrytí 100 % národního teritoria veřejnými knihovnami  

a uspokojení více jak 200 milionů obyvatel. Poměr uživatelů na jednu knihovnu se v Brazílii 

rovná 33 000, což by měly probíhající projekty výrazně snížit (SANTOS, 2008, s. 4).  

V roce 2008 vytvořila vláda program zvaný GESAC, který prostřednictvím satelitu nabízí 

bezplatné internetové připojení pro veřejné knihovny, zdravotnické jednotky, školy, hraniční 

přechody a domorodé vesnice (BERNARDINO, 2014, s. 8). GESAC je určený především 

oblastem s nestabilními sociálními komunitami.  

Budování vztahu ke knihovnám v moderní době je důležitou součástí každého modelu 

společnosti, stále se však v této oblasti vyskytuje více otázek než odpovědí. Hledají se postupy, 

které by probudily ve všech generacích zájem ke čtení a formulovaly literární společnost.  
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3 Veřejné knihovny od počátku 3. tisíciletí 
 

3.1 Obecná charakteristika  

 

Veřejná knihovna – a priori instituce, která garantuje čtenářům rovný přístup ke kulturnímu 

bohatství a informacím zaznamenaných na nejrůznějších nosičích.  

Brazilské veřejné knihovny zastávají roli protagonisty v oblasti obohacování osobnostního 

a znalostního fondu, svobodného rozhodování a překonávání sociálních propastí a rozdílů.  

Ať už se jedná o domácnosti v chudinských slumech či oblast severozápadních aglomerací, 

knihovna se stará o společenství, která jsou mnohdy vládou opomíjena či ignorována. 

V současné době se knihovníci snaží dělat hodně i s málem, které mají v mnoha případech 

k dispozici. Usilují o konstantní průzkumy společnosti v oblasti působení knihoven. Zjišťují, 

jak uživatelé nakládají se získanými informace, jakým způsobem to ovlivňuje jejich 

společenskou realitu a případně jaké informace a konkrétní postupy by byly potřeba 

k transformaci takového bytí. Posilování sociálního aspektu knihoven je důležité s ohledem  

na multikulturní společnost. 

Periodický sběr dat v okolí knihoven je však náročný. Získávání společenských dat je náročné 

vzhledem k tomu, že Brazílie poskytuje útočiště různorodým skupinám už od nepaměti,  

a přestože momentálně nemá otevřené hranice jako např. sousední Argentina, ve slumech 

najdeme zástupce všech národnostních skupin napříč Jižní a Střední Amerikou.  

Knihovna na území Brazílie tedy nejenže formuje odpovídající fond, ale snaží se také  

o integraci různých kultur a vymýšlí různé koncepty pro zprostředkování literatury do všech 

domácností. Vezmeme-li v potaz skutečnost, že 8 % populace, tedy asi 16 milionů lidí, stále 

nedokáže přečíst ani základní informace (IBGE, 2015), je naprosto jasné, jakou roli knihovny 

na brazilském území zastávají. Taková je aposteriorní definice brazilské veřejné knihovny.   
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3.2 Politicko-společenský kontext 

 

Pro pochopení problematiky veřejných knihoven na brazilském území je nutné nahlédnout  

do brazilské společnosti, která má zastoupení těch nejbohatších a zároveň nejchudších lidí  

na světě. Říká se, že střední třída v podstatě neexistuje, na tom ovšem není žádná pravda. Mezi 

hraničními třídami rozhodně střední vrstva obyvatel existuje a je právě tou nejpočetnější, 

nicméně oproti nižší třídě je to skupina nesrovnatelně zámožná. Struktura těchto tříd vypovídá 

o politické scéně zmítané korupcí a skandály. Chudá většina se snaží o zvýšení příjmů  

a efektivní prosazení práv, zatímco malá obskurní skupina dominantní populace prohlubuje 

fragmentizaci společnosti. Propast mezi bohatými a chudými se neustále zvětšuje a projekt 

multikulturalismu v rukou vlády neuspěl.  

V 70. letech přišel ekonom Edmar Bacha s termínem Belíndia, kterým popsal to, čím se Brazílie 

stává – Belgie jako bublina bohatství obklopena bídou Indie (CUADROS, 2016, s. 19).  

Politické skandály neustále útočí na rozvoj vzdělání a integraci svých obyvatel. Kauzy  

se zmizelými financemi a podvody jsou pod politickou a podnikatelskou kuratelou běžné. 

Vzhledem k tomu, že se tyto kauzy dostávají do podvědomí veřejnosti čím dál tím více a nic 

nezůstane skryto před zraky diváků televizních obrazovek, dochází ke střetům mezi obyvateli 

z různých tříd. V roce 2015 a 2016 proběhly v reakci na prezidentské volby protesty, do nichž 

byla zapojena celá země. Nebylo to jen kvůli postavě prezidentky Dilmy Rousseff,  

ale především kvůli odhalené korupci posledních let prostřednictvím sociálních sítí  

a televizního zpravodajství O Globo.  

Eike Batista, nejbohatší muž v Brazílii10, umocnil zhoršující se společenské poměry  

po incidentu svého syna, který při rychlém řízení usmrtil cyklistu žijícího v jednom ze slumů 

Rio de Janeira a nebyl za svůj čin nikterak potrestán (CUADROS, 2016, s. 9). Okolnosti tohoto 

střetu obyvatele nezajímají, jelikož se celá aféra jeví jako klasický vzorec nesouměrného 

zacházení s lidmi ve společnosti. Dalším problémem, který se stal nadále neúnosným, bylo 

destruování pozemků nižších tříd z důvodu rozšiřování moderních nákupních center  

či budování luxusních komplexů.  

Společnost se proměnila na sekulární bez vyznání jakýchkoli hodnot a lid vyšel do ulic 

protestovat proti státu, v němž nejbohatší vlastní a ovládají všechno.  

                                                           
10  Eike Batista – dle časopisu Forbes vyhlášen jedním z 8 nejbohatších lidí světa 
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Nižší a střední skupiny jsou mnohdy nazývány vandaly vzhledem k chování při takových 

protestech, jenže ti tvrdí, že jediným opravdovým vandalismem je korupce (CUADROS, 2016, 

s. 134). Zatímco zástupci těchto tříd využívají v boji jednoduché instrumenty a spreje  

na graffiti, těžkooděnci využívají slepých kulek a nepřiměřených útoků. Těmito spory a protesty 

trpí i veřejné instituce včetně knihoven, jejichž exteriér je ohrožován.  

Na brazilské půdě existuje program zvaný Bolsa Família, který poskytuje přímý transfer peněz 

obyvatelům, kteří vydělají méně jak jeden dolar denně. Tato finanční podpora je poskytována 

výměnou za vakcinaci a školní docházku dětí a mládeže v každé takové domácnosti. S tímto 

programem se kvalita života výrazně zlepšila, školní docházka snížila počet negramotných  

a podvýživa klesla o polovinu. Mimo jiné napomohlo vnitřní struktuře státu hostování 

olympijských her. Veškeré změny sice byly orientovány především na vnější dojem, nakonec 

však profitoval každý. 

Brazílie je komplikovaný velikán s obrovským potenciálem. Většina problémů, násilí  

a nedostatků na území Brazílie je spojena právě s endemickými strukturálními problémy, které 

jsou celoplošné. Politický aparát spolu s organizacemi a institucemi se pokouší najít vhodné 

východisko, ovšem nekončící boj s korupcí a podnikatelskými podvody je jako boj 

s nemejským lvem, což revoluční obrat ve společnosti výrazně zpomaluje.  

3.3 Problémy a nedostatky 

 

Veřejné knihovny v Brazílii se potýkají s nevyhovujícími podmínkami pro svůj provoz po celou 

dobu své existence. Mezi hlavní příčiny patří především nedostatek lidské síly, finančních 

prostředků a materiálních zdrojů (RIBEIRO, 2013, s. 55). Mimo jiné se knihovny potýkají 

s nepříjemnostmi, jako je vandalismus v knihovnách, přítomnost hmyzu a dalších zástupců 

živočišné říše, či vlhkost interiéru vzhledem k tropickému podnebí země. Zásahy vlády  

v minulosti nebyly dlouhodobě udržitelné, nelze tudíž zpochybnit aktuální reálnou potřebu 

reforem v oblasti fungování knihoven. 

  

 



 

22 
 

3.3.1 Umístění knihoven 
 

Největší veřejné knihovny ve městech s nejrozšířenější škálou poskytovaných služeb mají jeden 

společný rys, a to lokaci v těsné blízkosti historických center, která zpravidla nejsou příliš 

bezpečná. Při krvavých kartelových válkách probíhajících na území celé Latinské Ameriky 

docházelo ke shlukování osazenstva ze slumů právě v centrech, jelikož v okolních kopcích 

nebylo bezpečno. Když se situace s příchodem 21. století uklidnila, kartelové spolky převzaly 

správu nad chudinskými slumy a začaly budovat v přicházejících obyvatelích důvěru. 

Navzdory tomu, že většina migrantů našla cestu zpět do svého obydlí, mnozí se rozhodli 

v centrech zůstat, vybudovat nové komunity a ohrožovat rozvíjející se turismus. Asistence 

vojáků sice dopomohla k odstranění drogových potyček v městských centrech, nicméně 

kriminalita je v tomto prostředí dodnes vysoká. Veřejné knihovny mají z tohoto důvodu 

k dispozici policejní ochranu s moderní bojovou technikou, která střeží vstup během otevírací 

doby. Otázka kriminality v Brazílii zřejmě není dohledově řešitelná.  

Geografickou bariéru lze těžko překonávat především na severozápadě země vzhledem 

k ekosystému bez značných antropogenních vlivů. Knihovny na tomto území jsou lokalizovány 

do větších a civilizovanějších měst, avšak jejich působnost je nepatrná, což potvrzuje poslední 

výsledek měření, odkrývajíc, že město Manaus s nejdůležitější oblastní knihovnou poskytuje 

jednu knihovnu pro 1 580 000 obyvatel (SANTOS, 2013, s. 4).  

Důležitým krokem v usnadnění přístupu do knihoven bylo vybudování nové linie metra  

a rozšíření působnosti městské hromadné dopravy v Rio de Janeiro a dalších větších městech 

po roce 2014. Velkoměsta jsou proslulá celodenním provozem a vzhledem k absenci knihoven 

na okraji měst museli obyvatelé dojíždět třeba i několik hodin. Z důvodu omezené otevírací 

doby bylo tedy téměř nemožné knihovnu navštívit např. po uplynutí pracovní doby.  

Otevírací doba je dalším úskalím na cestě za dobře fungující knihovnou. O víkendech bývá 

zavřeno, to je ovšem doba, která pro brazilské rodiny znamená čas strávený pohromadě. 

Prozatím je pouze 12 % otevřených v sobotu a 1 % v neděli (SANTOS, 2013, s. 4). Knihovny 

by tedy měly svou otevírací dobu pozměnit a o víkendech, kdy většina Brazilců nepracuje, 

nabízet kulturní programy. Může to být zajímavá událost pro celou rodinu, která v nich vzbudí 

zájem o další návštěvu tohoto typu instituce. Veškeré kulturní programy by měly mít zajištěný 

poutavý marketing, který by přitáhl pozornost potenciálních uživatelů.  
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3.3.2 Marketing knihoven a finanční strádání 
  

Skutečnost, že knihovny poskytují svým uživatelům kvalitní zhodnocení volného času, ještě 

stále není v povědomí mnoha lidí. Institucionální marketing je proto nedílnou součástí vývoje 

knihoven a měl by být založený na spolupráci s edukativními a náboženskými institucemi dané 

komunity. Reklamy na knihy nebo kulturní akce naprosto zaostávají. Místní lidé na tento druh 

reklamy nejsou zvyklí, v porovnání s Českou republikou neexistují poutače na nové knihy,  

na něž lze v ČR narazit při cestě podzemní dopravou stejně tak jako při návštěvě kavárny.  

Z důvodu chybějící propagace a podpory jsou knihovní zřízení mnohými brány jako zbytečné 

jednotky, které vynucují další studium. Knihy nemají šanci zaujmout jedince, pokud se o knihu 

sám vyloženě nezajímá.  

Jsou různé strategie a alternativy v oblasti budování marketingu knihoven. Klíčovým bodem 

je důkladný průzkum potřeb komunity jako celku a zároveň identifikace jejích jednotlivých 

členů (SUAIDEN, 2013, st. 59). K hledání vhodného postupu dochází ve formě přímé v podobě 

rozhovorů a výzkumů, nebo nepřímé díky statistickým publikacím, výročním zprávám, 

telefonních seznamech a IBGE statistikách (FBN, 2010, s. 38).  

Aktuálně se mnoho knihoven přizpůsobuje trendům doby a proniká do povědomí potenciálních 

čtenářům prostřednictvím umění. Některé v rámci svých programů pro veřejnost nabízí 

mládežnickým skupinám zhotovování expresivních maleb na zdech knihoven a nechávají  

je volně propouštět uzdu své imaginaci, čímž dělají dojem na zástupce každé generace.  

Poslední celoúzemní výzkumy vykazují velmi nízké procento mužů jakožto návštěvníků 

knihoven, do budoucna by tedy bylo vhodné zaměřit své programy na přilákání mužské části 

obyvatelstva (FREITAS, 2014, s. 129).  

Mezi veřejnými knihovnami existuje aktivita nazvaná Tarde da lazer na biblioteca, což  

v překladu znamená „volné odpoledne v knihovně“. Jedná se o událost, která je zapsána do 

povědomí tím, že během svátků a víkendů knihovna pořádá různé aktivity a činnosti pro 

veřejnost (FBN, 2010, s. 32). Uskutečňují se divadelní představení, ekologické přednášky, 

předčítají se knihy, provizorní výrobní dílny učí své návštěvníky různým ručním pracím, jedinci 

předvádí své zvyky a umělci ukazují své dovednosti, do čehož se mohou zapojovat příchozí  

a vyzkoušet si např. utváření objektů ze dřeva nebo výrobu papíru.  
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Ve finále knihovna hodnotí nejhezčí zhotovené produkty a vystavuje výsledky práce  

v knihovně. Buduje to vztah mezi všemi participujícími stranami. Záznamy z takových akcí pro 

veřejnost by měly být přenášeny v domácnostech uživatelů. 

V oblastech s extrémními podmínkami je jakákoli marketingová strategie neaplikovatelná, 

jelikož jsou vyžadovány naprosto odlišné služby. Nejchudší místa Brazílie jsou plná 

kriminality, děti se starají o své mladší sourozence, prodávají na trhu místo prezence ve škole 

a v noci nabízí alkohol ve frekventovaných ulicích, přičemž se s knihou setkají jen velmi 

omezeně, zdali vůbec. Taková místa vyžadují speciální projekty a úzkou spolupráci s dalšími 

orgány.  

Veškerá snaha knihoven o kvalitní reklamu svých služeb vyžaduje finanční prostředky, jejichž 

získávání je nejsložitější úkol. Existuje uskupení dobrovolníků zvané Sociedade de Amigos  

da Biblioteca (SAB), což je společnost dobrovolných členů usilující o podporu každodenních 

prací, ukazujíc veřejnosti služby a snahy knihoven. Nemají lukrativní cíle a jejich práce  

je důležitá pro kontakt s lokální vládou, na které závisí výše dotací (FBN, 2010, s. 42).  

Rozpočtová svízel dělá starosti knihovníkům po celou dobu existence knihoven. V minulém 

století vláda investovala do budování bibliografického dědictví a diseminace a distribuce 

didaktického materiálu do veřejného sektoru spolu s dotacemi na vylepšování škol a knihoven. 

Stejně tak v posledním desetiletí proudí nemalé částky do knihovnických projektů (FREITAS, 

2014, s. 137), přesto se však nejedná o dostatečnou výši vzhledem k rozsáhlému území,  

na němž knihovny figurují.  

Role knih byla ještě v polovině 20. století brána jako sekundární, jelikož hlavní funkci zastávalo 

verbální předávání informací, a tak byly do knihoven ukládány zastaralé položky v nepatřičném 

stavu, které neměly valný vliv na vzdělávací praxi. Tento scénář se dodnes na mnohých místech 

nezměnil, v mnohých knihovnách nejsou k dispozici ani regály pro uložení chabého fondu,  

a to právě z důvodu chybějících prostředků. 
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3.3.3 Strukturální odlišnosti 

 

Brazílie dlouhodobě čelí endemickým strukturálním problémům a přístup knihoven ke svým 

uživatelům může být v jednotlivých regionech stěžejní pro pokrokový vývoj společnosti. Města 

rostla živelně bez plánování, a právě proto musí být snahy o řešení dnešní situace v knihovnách 

cílené a promyšlené. Kromě hlavního problému třetího světa, v němž žijí chudí vedle 

zámožných v hluboké bídě, jde o regionální odlišnosti, které vyžadují individuální přístup 

všech institucí. Brazílie se po geografické, demografické, ekonomické i kulturní stránce v rámci 

jednotlivých regionů natolik liší, že je prakticky nemožné aplikovat jednotný vzorec  

pro fungování knihoven na severu a na diametrálně odlišném jihu země. 

Na brazilské půdě se vyskytuje spousta měst, která jsou zasvěcena přistěhovaleckým kulturním 

tradicím daných zemí, přičemž brazilská kultura zde přebývá jen ve stínu stejně tak jako 

portugalský jazyk. Žije tu největší japonská komunita mimo území Japonska, své zastoupení 

mají také české menšiny, vzhledem k tomu, že jeden z brazilských prezidentů byl synem 

truhláře z jižních Čech. Na jihu země najdeme rakouská města tak jako italská. Původ této 

kuriozity sahá až do roku 1888, kdy docházelo v rukou brazilské elity na mísení krve mezi 

různými rasami za vidinou masového zesvětlení pleti budoucí generace. Italští migranti byli 

usazeni na kávových plantážích, Rakouští přistěhovalci zase potají budovali komunity s „čistou 

krví“. Město Treze Tilhas na jihu země pořádá každoroční slavnosti piva, ženy nejsou oděny 

jinak než v tradičních dirndlech a rakouský dialekt je slyšitelný na kilometry. Ve školách  

se vyučuje oběma jazyky, přičemž tyrolská němčina převažuje. Veřejná knihovna vznikla  

už v době příchodu zakladatele města a její fond má pomálu svazků v brazilské portugalštině. 

Pyšní se především sbírkou knih slavných rakouských spisovatelů.  

Integrace knihoven je velmi náročná právě i z důvodu těchto rozličností, avšak uzpůsobení 

knihoven svým komunitám je nezbytné. Města, jako je Treze Tilhas s mohou být inspirativní 

součástí země, jež budou otevřené i pro další obyvatele a probudí zájem v poznání odlišných 

kultur, nebo mohou naopak prohlubovat sociální propast. Činnost institucí a organizací  

je v tomto ohledu kruciální. Taková soudržnost je důležitým prvkem především 

v problémových částech země, mezi něž patří hlavně početné chudé komunity a severozápad 

země s rozmanitými, avšak ubývajícími, etnickými skupinami.   
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Knihovny v brazilských slumech  

 

Vlastnit knihy je symbol bohatství a společenského postavení od nepaměti a na brazilském 

území tento obyčej přetrvává vzhledem k vysoké ceně knih. Knihovny se snaží proti takové 

představě bojovat a umisťují do ulic chudinských čtvrtí boxy s četbou, díky nimž se místní 

snadno dostanou ke knize a změní svůj postoj k literatuře.  

Prostřednictvím takových snah může dojít k intelektualizaci slabších komunit, která je nezbytná 

pro růst stabilní společnosti. Vzdělanost a literární zainteresovanost transformuje neslušné 

verbální projevy doprovázené vandalstvím na racionální uvažování a umírňuje rozhořčení. Tato 

pozitivní změna by mohla v mnoha případech předcházet demonstracím a nepřiměřeným 

střetům.  

Život ve většině slumů už není rarita, která by byla životu nebezpečná. V roce 2010 proběhla 

v Rio de Janeiru pacifikace jako odpověď na neustupující útoky kartelu Red Command, které 

vyvolávaly stále větší paniku obyvatel. V tomtéž roce se do správy těchto územních celků 

v celonárodním měřítku zapojila armáda, která svrhla vládu kartelů. Postupně byla zprovozněna 

kanalizace, vývoz odpadků, doprava a pomoc s výstavbou bydlení. Pacifikace měla způsobit 

mír, ale favelados11 žili s původními drogovými kartely zadobře a zabrání území vojáky 

neznamenalo vysvobození. Mnozí neměli tušení, co probíhá mimo jejich svět, včetně 

nevědomosti o padlých životech, které měly kartely na svědomí. Ti nejchudší dokonce dostávali 

od svých původních vůdců příspěvky a stala se z nich jednotná komunita. Když ale přišla 

policie a v rámci čistek poničila nebo zabavila chabé materiální bohatství těchto lidí, zastavila 

funkové veselí sponzorované kartely a zasahovala do jejich životů (MEIRELLES, 2014,  

s. 58–90), zástupy favelados začaly s dekadentními výlevy, které se však postupně umírňují.  

Favely jsou často pod policejním dohledem a jejich chod funguje poklidně, jelikož většina 

problémových drogových kartelů změnila oblast působnosti, nebo je uvězněna či usmrcena. 

Samozřejmě nelze tento poznatek aplikovat na každou chudinskou čtvrť. V salvadorském 

slumu vzdáleném od pobřeží a centra města se vyskytuje favela, do níž dodnes nikdo nezasahuje 

a v níž probíhají krvavé spory, oproti tomu některé favely ve Fortaleze či Riu nejsou 

nebezpečné ani pro obyvatele, ani pro samotné turisty. Z míst se stala kulturně přitažlivá 

působiště, která mají jedinečnou atmosféru a nabízí útočiště více jak 11 milionům obyvatel 

(IBGE, 2010, s. 37).  

                                                           
11  Obyvatelé na území Brazílie žijící v chudinské čtvrti s nízkou životní úrovní zvané favela 
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Místní s nezdolnou chutí k životu vytváří své vlastní vzdělávací instituty, mezi něž patří  

i knihovny. V rámci takových institucí probíhá výuka čtení, angličtiny nebo specializované 

kurzy na podporu zručnosti a logického myšlení. Největší favela Rocinha v Rio de Janeiru má 

přes milion obyvatel, kteří na hřištích, v betonových troskách anebo mezi stromy v kopcích 

budují různá zařízení, mezi nimiž je nepřehlédnutelná malá knihovna, v níž se shází mladické 

skupiny, které vytváří pěvecké nebo taneční sbory. Favela Vidigal se zase pyšní vlastní školou 

zdobenou černobílými fotografiemi žáků (viz Příloha č.1). Pro mnohé jsou i boty přebytek, 

přesto se však místní necítí být ve špatném prostředí. Průzkumy z roku 2014 ukazují, že 94 % 

obyvatel jsou se svým životem spokojení a 62 % je pyšných na místo svého narození 

(MEIRELLES, 2014, s. 61).  

Programy knihoven a stejně tak školy a univerzity v okolí pořádají mnoho projektů, které 

zahrnují zvelebování brazilských favel. Jedná se o úklid ulic, malování budov, rekonstrukci 

institucí vzniklých přímo ve slumech nebo opravy v domácnostech. Studenti, stejně tak jako 

kdokoli z lidu, mohou být v tomto ohledu nápomocní a do favel zavítat. Po pacifikaci v roce 

2010 došlo na značné škody a při obhlídkách byly vykopávány dveře civilistů a ničeny prostory 

s úmyslem najít ukryté muže působící v kartelech (MEIRELLES, 2014, s. 83). Dodnes není 

majetek plně obnoven, a tak dobrovolníci za pomoci místních vrací vše do původního stavu, 

včetně instalace nových dveří a čištění ulic od pozůstalých „poválečných“ stop.  

Knihovny v oblasti Amazonie 

 

Mezi obyvatelstvo bez sociálního zázemí, vzdělání a přístupu ke všem benefitům 

civilizovaného světa nepatří jen favelados, ale také nativní kmeny, jejichž členové představují 

pro společnost nesmírné bohatství. Zapomíná se na to, že Brazílie není zemí jednotného jazyka, 

a právě indiánské, prakticky neznámé, jazyky a tradice přežily více jak 500 let kontaktu 

s neindiány. Adolescenti indiánských kmenů mluví běžně čtyřmi jazyky, a to včetně jazyka 

portugalského.  

Dle dat ze sčítání lidu v roce 2010 žije v Brazílii okolo 800 000 indiánů, což prozrazuje,  

že Brazílie je v Latinské Americe zemí s nejmenším zastoupením indiánů, a naopak disponuje 

nejvyšším počtem indiánských etnik, kterých jsou v součtu přes dvě sta. Vyskytují se nejen 

v odledhlých a neprobádaných částech Amazonského pralesa, ale také ve velkoměstech, jako 

je Rio de Janeiro nebo São Paulo (IBGE, 2010). Indiánská menšina se potýkala s diskriminací, 

masakry a útlakem, o čemž svědčí také nízké číslo zbývajících původních obyvatel.  
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Vláda dodnes nevymezila hranice indiánských rezervací a neposkytuje v těchto oblastech 

dostatečný počet škol a zdravotnických zařízení.  

Pro občany indiánských vesnic jsou školy a knihovny jediným zprostředkovatelem důležitých 

dokumentů, jako jsou zákony, vymezení, zprávy, smlouvy atp. Tyto položky jsou nástrojem pro 

obranu jejich práv, prostředek pro navrácení respektu a příležitost poskytnout veřejnosti 

informace z jejich rozmanitých světů. Nativní lidé by k těmto dokumentům měli mít přístup 

kdykoli to potřebují a také by jim mělo být zajištěno dostatečné vzdělání, aby mohly takové 

texty přečíst, to by ovšem muselo dojít na rapidní nárůst institucí. Stávající knihovny 

v oblastech deštného pralesa jsou v žalostném stavu.  

Ochrana domorodých pamětí a interakce s diametrálně odlišnými etniky je nesmírně důležitá. 

Je třeba studovat menšinové jazyky a zvýšit kritické povědomí celého národa. Pochopení jazyka 

jakožto historického jevu je nedílnou součástí pro pochopení kultury a proces ztráty jazyka 

determinovaný politickými a společenskými faktory se vymkl kontrole. Proto pořádají oblastní 

knihovny ve spolupráci s dalšími organizacemi vědecké a lingvistické výzkumy a zástupci 

institucí, kteří jsou většinou sami menšinovými členy, konfrontují kmenové kultury, 

zaznamenávají schopnosti a praktické myšlení člověka obklopeného přírodou a využívají 

znalosti v praxi (SEKI, 2000, s. 245-247). Mapování slouží jako nástroj k definování problémů, 

kterým musí knihovníci čelit na indiánském území. Intenzivní kontakt s orálními kulturami 

vede k uchovávání nezištného bohatství v podobě zaznamenaných dat.  

Předliterární společnost v oblasti amazonské divočiny je založena na mluveném slově. Na cestu 

knih je může přivést jedině extenze vizuální zkušenosti, kterou se knihovny snaží poskytovat. 

Pomáhají s procesem alfabetizace a v rámci výzkumných procesů shromažďují slovníky a díla 

vypracované uvnitř komunit s cílem překonat jazykové bariéry, zpracovat nová data a zajistit 

fungující kooperaci. Gramotné původní kmeny jsou přínosem pro celou společnost, jelikož díla 

zpracovaná v jejich prostředí budou dalším generacím podávat obraz o tom, jak vypadala 

Amazonie s více než 400 druhy flory a fauny a rozmanitými zvyklostmi. Vzhledem 

k deforestikaci probíhající od konce minulého století se číslo jen snižuje. S ubývající plochou 

ubývá také biodiverzita, a právě proto je svědectví o celém ekosystému zhotovené domorodými 

jednotami nedocenitelnou složkou, o jejichž vznik a uchování se zasluhují právě knihovny, 

které zajišťují prostory, v nichž je možné tyto paměti uchovávat. Individuálně se věnují svým 

uživatelům a snaží se o zavedení dvojjazyčných kurzů pod velením rodilých mluvčích.  

 



 

29 
 

Uvnitř jednotlivých domorodých uskupení vznikají raritní druhy škol a knihoven, kterým  

se mezi místními přezdívá „šamanské“. Hlavní myšlenkou je vzdělávat mládež v autentickém 

světě. Učí je o ceremoniálech, účincích rostlin, o fungování amazonského ekosystému. Mladí 

šamani jsou zaškolováni ve vedení očistných rituálů pod vlivem přírodních léků. Jejich znalosti 

v přírodní medicíně a ve využívání přírodních zdrojů pro psychickou a fyzickou léčbu by měly 

být nadále zpracovávány a ukládány v prostorách přístupných knihoven pro širokou veřejnost. 

Je otázka, na kolik jsou paměti a zkušenosti uchovány v rámci jednotlivých kmenů. O tom,  

že probíhá nějaká dokumentace v řadách alfabeticky schopných, není pochyb.  

3.3.4 Bezpečnost v knihovnách 

 

Brazílii zužuje již mnoho let kriminalita, přetrvávající rozbroje působících drogových kartelů  

a nebezpečí v ulicích chudinských slumů. Tento nepořádek týkající se některých čtvrtí méně, 

jiných více, bohužel nevalně ovlivňuje také prostory knihoven. Do bezprostředního nebezpečí 

by se vzhledem k aktuálním opatřením uživatel rozhodně nikde dostat neměl, přesto však 

budovy knihoven čelí útokům méně vzdělaných a negramotných uživatelů, kteří ve světle 

mladické rebélie ničí a kradou knihy nebo děsí spořádané čtenáře nekalými činy.  

Delikventním uživatelům je věnováno hodně pozornosti ze stran knihovníků právě kvůli snaze 

o nasměrování k lepší budoucnosti. Tato snaha s sebou však přináší určitá rizika a k jejímu 

úspěšnému naplnění je nutná instalace bezpečnostních opatření.  

Knihovny většinou nemají finance na taková zařízení, zároveň ale nechtějí zamezit přístup 

chudší skupině obyvatel, především omladině bez dobrého životního zázemí, která knihovnické 

služby nejvíce potřebuje. Řešení této situace je složité téma a úspěšné naplnění vidiny veřejných 

knihoven nestojí jen na knihovnících. Ke kriminalitě pustošící knihovny dochází v reakci  

na socio-ekonomické problémy. O strůjcích těchto činů přirozeně nelze hovořit jako o tragicky 

osiřelých vzhledem k tomu, že reálně neohrožují jen prostředí, ale především lidské bytosti. 

Jejich působení však odráží ekonomické selhání země a nedostatečnou pozornost vládních 

složek. Bez zákroku způsobilých osob nelze najít trvalé řešení.  
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Prostory knihoven jsou striktně střeženy. Je to nezbytné opatření vzhledem ke každodenní 

zločinnosti v ulicích. Brazilský Salvador zastává post jednoho z dvaceti nejnebezpečnějších 

míst na světě, jehož ulice dle výzkumu zmítá přes 60 vražd na 100 000 obyvatel (WORLEY, 

2016). O mnohých vraždách či pohřešovaných nejsou vedeny záznamy, jelikož ve slumech jsou 

uskutečňovány jen přibližné průzkumy a nikdo nemá přesný přehled o pohybu a počtu daných 

obyvatel. Pro porovnání – v ČR je to za poslední roky okolo jedné vraždy na 100 000 obyvatel 

(ČSÚ, 2015). 

Své registrované uživatele knihovny rozlišují dle finančních možností. Ti, co trvale bydlí  

ve slumech a žijí na podpoře státu, mají nárok na speciální výhody. Od knihoven se dočkají 

úlevy od poplatku za zhotovení karty registrovaného uživatele a speciální pozornosti v oblasti 

užívání technologií či samotného čtení knih. Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy některý  

z čtenářů po fyzické stránce nevyhovuje oku policejní síly, jež střeží vchod knihovny. Pokud  

se mu příchozí znelíbí, nemůže do knihovny docházet.  

Toto hodnocení může být neobjektivní, což potvrzuje fakt, že mladí kriminálníci neustávají  

v ničení kulturního dědictví, a naopak někdo z řad neschválených návštěvníků může nadále 

potlačovat svůj nerozvinutý inteligenční potenciál jen kvůli špatnému úsudku. Dá se ovšem tato 

problematika vyřešit? Jak zamezit kriminalitě v knihovnách, a zároveň poskytnout všem 

rovnocenný přístup a služby?   

Salvadorské kostely vyřešily tuto otázky objemnými řetězy střežícími mohutné vstupní dveře. 

Dovnitř už se tak nepodívá ani vandal, ani nikdo jiný. Zbývá jen doufat, že obdobná budoucnost 

nečeká i knihovny. 

3.4. Aktuální významné projekty 
 

 

Brazilské veřejné knihovny jsou daleko od ideálu, jejich úsilí o změnu je ovšem znatelné. Svým 

uživatelům se snaží dokázat, že prostředí knihovny je atraktivním objektem na kulturní scéně. 

Zapojují do své agendy všechny složky pestrobarevné společnosti a prohlubují zájem o kulturu 

díky mnohým akcím. Knihovnám se dostává díky programům klíčové pozornosti, díky čemuž 

dochází na výstavbu nových knihoven a modernizaci těch existujících, postupně  

se proměňujících v interaktivní a dynamická kulturní centra (FREITAS, 2014, s. 136).   
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Mezi nejvýznamnější, aktuálně probíhající projekty patří následující:  

• Mais cultura (2007) a Livro Aberto (2004) – Programy zahájené pod záštitou 

ministerstva kultury, jejichž cílem je zajistit fungující knihovnu v každém městě 

Brazílie.  

• Mais bibliotecas públicas – projekt z roku 2013 pro instalaci a kvalifikaci veřejných 

knihoven vzniklý dohodou mezi FBN a Centra pro rozvoj kultury. Jeho plán vede  

ke zvýšení počtu veřejných knihoven na celém území Brazílie. K dosažení tohoto cíle 

probíhají průzkumy a ověřování údajů o obcích s veřejnými knihovnami, které vedou  

k datům, dle nichž jsou stanoveny jasné cíle. Průběžná setkávání elitních skupin ověřují 

získaná data a diskutují o nich. Hodnotí kvalitu služeb knihoven pro místní komunity  

a přístupnost zdrojů. Systém funguje na spolupráci státního sektoru i neziskových 

organizací, které se získanými daty pracují a formují lepší obce a jejich knihovny. 

Výsledná data jsou přístupná všem pro porovnání situace v jednotlivých letech, což  

je motivující a dodává projektu velký potenciál i do budoucna (MINISTERIO  

DA CULTURA, [2013]).  

• Bibliotecas em rede – Veřejné knihovny užívající příslušné informační technologie 

pospolu vytváří informační síť založenou na průzkumech, zkušenostech, zprávách  

a pracích zástupců knihoven v jednotlivých obcích. Tento projekt vznikl v roce 2014 

spojením SNBP a Univerzity Federal de São Carlos (UFSCar) s cílem kooperace 

knihovníků v online prostředí. Determinovaný kontext spolupráce má rozšiřovat 

povědomí o různých komunitách a adekvátnímu přístupu k jejich podstatě. Jedná  

se o pilotní projekt, díky němuž jsou aktuálně mapovány desítky knihoven. Zkoumá se 

práce knihovníků v sociálním kontextu. Na společné oborové síti potom dochází 

k debatám o praktikách a akcích pořádaných pod jejich iniciativou. Tyto debaty jsou 

ukládány a budou tak sloužit jako retrospektivní pomůcka nabízející zprávy, 

zajímavosti, kuriozity a praktické zkušenosti (MINISTERIO DA CULTURA, [2013]).  

• Tô na Rede – pilotní projekt řízený státními veřejnými knihovnami ve třech regionech 

země: Pará, Alagoas a São Paulo za podpory globálního programu  

Libraires Bill & Melinda Gates Foundation. Má za cíl rozšířit a zlepšit informační 

služby poskytované veřejnými knihovnami prostřednictvím informačních  

a komunikačních technologií.  
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Využitím implementačních metod zapojujících zástupce knihoven tak jako aktéry 

místních komunit vzniká doporučeníhodné vodítko pro ostatní knihovny postupně 

replikující iniciativu. Každá knihovna, která se projektu zúčastní, obdrží vybavení  

na podporu činností, které mají být vyvinuty (MINISTERIO DA CULTURA, [2013]). 

 

• Vaga Lume – asociace založená roku 2001, která rozvíjí projekty v oblasti kultury, 

vzdělání a životního prostředí prostřednictvím dobrovolnické práce ve 23 amazonských 

regionech. Protagonisty těchto programů jsou výhradně domorodí obyvatelé a jejich 

evoluční kroky. V roce 2014 došlo na shledání zástupců z ministerstva kultury  

a školství spolu s dobrovolníky, a byl projednáván jeden z nejstarších projektů zvaný 

Expedição (expedice). V rámci tohoto shledání byly pro daný projekt diskutovány  

a schvalovány nové strategie pro podporu čtení v oblastech Amazonie v dalších letech 

(VAGA LUME, [b.r.]).  

Mimo zmíněné projekty existuje řada dalších, tyto však patří mezi nejdiskutovanější a jsou 

ohniskem pro pokračující evoluci knihoven. Imaginace řady studentů a dalších uživatelů dávají 

za vznik malým projektům, které sice nejsou rozvíjeny v národním měřítku, ale mohou být 

přínosné pro sociální integraci.  

Příkladem lze uvést projekt „Knihoven v písku“ spočívající v knihách nabízeným na plážích. 

Iniciátorkou takového systému se stala čtyřiadvacetiletá Suzana Lordelo Braga, která chtěla 

nabídnout bezplatné alternativy čtení pro každého, kdo prochází kolem a jeví zájem.  

Motivovala ji vysoká cena knih a omezený výskyt knihoven v místě jejího bydliště ve státě 

Espírito Santo. Jejím hlavním úmyslem je zpřístupnit literaturu všem a ukázat, že čtení může 

být příjemnou činností i pro někoho bez takových návyků. K realizaci svého nápadu zvolila 

pláž z toho důvodu, že se jedná o místo střetu všech společenských vrstev.  U „knihovny“ jsou 

umístěna lehátka, která slouží návštěvníkům k pohodlnosti. V prosinci roku 2016 nabízela 

nashromážděných 120 děl. Knihovna stojí dodnes na svém místě dvakrát týdne a nápadu  

se dostalo uznání tím, že se studenti v dalších státech rozhodli tento počin napodobovat 

(BARROS, 2017). 
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4 Analýza vybraných veřejných knihoven 
 

4.1 Knihovna Státního Parku 
 

4.1.1 Charakteristika knihovny 
  

Knihovna Státního Parku12 (Biblioteca 

Parque Estadual, dále BPE) je veřejná 

knihovna ve městě Rio de Janeiro 

spravována neziskovou organizací 

IDG13, jež se specializuje na správu 

veřejných kulturních center a programů 

přínosných pro životní prostředí.  

Je součástí projektu Síť knihoven Parku 

(Rede de Bibliotecas Parque), který vznikl pod záštitou ministerstva kultury a zasluhuje  

se o implementaci a modernizaci knihoven sloužících jako kulturní centrum s širokou nabídkou 

služeb pro všechny členy komunit. Díky projektu byly na území Rio de Janeira instalovány 

čtyři knihovny – Biblioteca Parque de Manguinhos, Biblioteca Pública de Niterói a Biblioteca 

Parque da Rocinha, která se vyskytuje v největší známé favele v zemi. Od roku 2014 navštívily 

tento řetězec knihoven téměř dva miliony lidí, což je asi 1500 lidí za den. 

Jeden z cílů knihoven Parku je vzdělávání o životním prostředí. Ve svých projektech se snaží 

vzbudit v uživatelích zájem o tuto problematiku a představit způsoby chování jednotlivců 

vedoucích k lepšímu budoucímu stavu. V roce 2014 se stala držitelem mezinárodního 

certifikátu LEED jakožto první v Brazílii a druhá na území Latinské Ameriky. Certifikát  

je udělován objektům, které svými projekty garantují velký výkon interiérových systémů 

vedoucích k redukci dopadů na životní prostředí a snížení nákladů na údržbu a provoz.  

                                                           
12  Text podkapitoly 5.2 vychází z webového sídla Knihovny Státního Parku, souhrnné zprávy knihovny 
(MADEIROS, 2011) a vlastní zkušenosti.  
13  Instituto de Desenvolvimento e gestão 

Obrázek 1: Knihovna Státního parku (MAGALHAES, © 2017) 

 

Graf 1: Spokojenost s fondy knihovenObrázek 2: Knihovna 

Státního parku (MAGALHAES, 2014) 

 

Graf 2: Spokojenost s fondy knihoven 

 

Obrázek 3: Veřejná knihovna Meneza PimentelaGraf 3: 

Spokojenost s fondy knihovenObrázek 4: Knihovna Státního 

parku (MAGALHAES, 2014) 

 

Graf 4: Spokojenost s fondy knihovenObrázek 5: Knihovna 

Státního parku (MAGALHAES, 2014) 

 

Graf 5: Spokojenost s fondy knihoven 

 

Obrázek 6: Veřejná knihovna Meneza PimentelaGraf 6: 

Spokojenost s fondy knihovenObrázek 7: Knihovna Státního 

parku (MAGALHAES, 2014) 

 

Graf 7: Spokojenost s fondy knihovenObrázek 8: Knihovna 

Státního parku (MAGALHAES, 2014) 
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Knihovna Státního Parku je umístěna ve frekventované části města poblíž známého trhu 

Mercado Popular da Uruguaiana, centrálního autobusového nádraží a místě zvaném 

Sambodrom, které je hlavní tepnou karnevalových oslav a tance. Je snadno dostupné, jeho 

prostor chrání dva ozbrojení vojáci a interiér knihovny monituruje kamerový bezpečnostní 

systém. Při vstupu do knihovny je nezbytné odložit všechny věci do šatny v podobě 

uzavíratelných skříněk, prokázat svou identitu uživatelskou kartou u jednoho ze čtyř 

pracovníků sedících na vstupní recepci a následně projít vstupním zařízením reagujícím  

na platný čip na kartě.  

Do ledna roku 2017 byla otevírací doba knihovny od úterý do soboty v časovém rozmezí 9–21, 

v současné době je ovšem knihovna zavřena z důvodu nedostatečných financí na její provoz 

 a o její znovuotevření usilují nejen pracovníci, ale také uživatelé. V ulici před knihovnou  

se pořádají manifestace a protestanti užívají k vyjádření nesouhlasu především sociální sítě.  

O uzavření knihovny informují jen pobouřené a lítostivé recenze uživatelů a stránka knihovny 

na facebooku, jiné zdroje o této události neinformují. Právě recenze na sociálních sítích 

vypovídají o její důležitosti pro lokální obyvatele, kteří komentují nastalé události jako 

„ochuzení města o jednu z nejlepších institucí ve městě, o oázu uprostřed městského chaosu  

a nebezpečí“ (MARQUES, 2016).  

4.1.2 Historie knihovny 
 

BPE vznikla roku 1873 z návrhu tehdejšího primátora Antonia Barrosa Pereira. Za dobu své 

existence mnohokrát změnila lokalitu a stejně tak i jméno. Knihovna, původně známá jako 

Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro a později Biblioteca Estadual Celso Kelly, byla 

roku 1984 částečně zničena požárem. O tři roky později byla znovu otevřena pro veřejnost 

s novou koncepcí veřejné knihovny inspirovanou knihovnou v Paříži Bibliothèque Post 

d'informace, jejíž hlavní náplní byla soustředěnost na své uživatele a orientovanost na služby 

občanům. Budování kulturního centra zabralo dlouhé roky (MADEIROS, 2011, s. 8).  

V říjnu roku 2008 byla knihovna uzavřena v rámci projektu modernizace, během něhož došlo 

na architektonické přepracování, implementaci technického vybavení, rozšíření fondu a služeb 

a školení lidských zdrojů. Dne 29. března 2014 byla Knihovna Státního Parku znovu uvedena 

do provozu s cílem zastávat funkci kulturního centra a neformální vzdělávací instituce 

poskytující přístup k informacím v různých jazycích a na různých nosičích.  
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4.1.3 Prostory knihovny 
 

Knihovna zabírá plochu o rozloze 15 000 m² a ve třech patrech poskytuje dostatečné 

prostranství pro vzdělávání i volný čas. Prostor „Svět“ (O Espaço Mundo) je sektor v prvním 

patře věnovaný literární, intelektuální a umělecké produkci v mezinárodním měřítku. Sbírka 

v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině, italštině a mandarinštině je určena studentům, 

cizincům a institucím, které mohou také prostřednictvím sbírky šířit informace o jiných 

kulturách. Hudební studio je kompletně vybaveno mikrofony a zesilovacími zařízeními. 

V budoucnu mají tyto prostory sloužit jako kompletní nahrávací studio s možností pronajímání 

pro profesionální nahrávání hudby. Divadelní místnost Alcione Araújo je multimediálním 

prostorem určeným pro divadelní představení, hudbu a tanec poskytující 195 míst. Probíhají 

zde programy pro děti i dospělé a pořádají se taneční kurzy pod vedením předních tanečníků 

samby. Ve druhém patře se nachází společenská místnost s multimediální sekcí zahrnující 

privátní kabiny pro dvě osoby vybavené LCD televizory a sluchátky (viz Příloha č. 2). 

Veřejnost si může místa v těchto kabinách objednat, dostupné jsou tituly všech žánrů. Ribeirovo 

hlediště je určeno pro realizaci kurzů, přednášek a setkávání s autory. Hlediště pojme publikum 

75 lidí. Část knihovny v druhém patře zvaná Guanabarina je prostor, který shromažďuje 30 000 

titulů o historii města Rio de Janeiro. Sbírka obsahuje více položek včetně knih, 

ikonografických sbírek, map a periodik. Vyzdvihuje publikace o transformaci Rio de Janeira. 

Quadrinhos zahrnuje komiksové tituly, manga a magazíny různých stylů. Obsahuje sbírky  

od Marvela, Naruto, Monica Teen apod. Návštěvníci si mohou v interaktivním digitálním 

prostředí vytvořit vlastní komiks. V prvním patře se rozprostírá Dětská knihovna, která rozvíjí 

koncept „školy hrou“ pro děti ve věku do 10 let. Nabízí užití tabulek a her, poslouchání 

namluvených příběhů, účast na seminářích a sbírku asi 9000 knih. Prostor je vybaven objekty 

stimulujícími chuť dětí k četbě. Mimo to je přítomna specializovaná skupina knihovníků 

s pedagogickým vzděláním, která pomáhá dětem se čtením, psaním, počítáním a výtvarnou 

výchovou. V přízemí se nachází Literární kavárna, která umožňuje vstup s položkami z fondu 

knihovny. Ve venkovním areálu se nachází stoly pro občerstvování a místa pro pořádání debat, 

mimo to také zahrada přezdívaná „zelená architektura“, v níž jsou schovaná odtoková místa, 

která zachycují dešťovou vodu pro její opětovné využití. Každé patro má prostor pro odpočinek 

s pohodlnými židlemi a časopisy. V přízemní části se rovněž nachází expoziční prostor, v němž 

se každé tři měsíce objevují nové exhibice, které jsou po danou dobu nepřetržitě k vidění, anebo 

oblast určená k reprodukci materiálu.  
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Prostor pro uživatele se speciálními potřebami je plně přizpůsoben osobám se zdravotním 

postižením a zaručuje neustálou podporu skupiny knihovníků. Poskytuje moderní zařízení 

umožňující přístup k četbě pro jedince s vizuálním, sluchovým, hmatovým  

či kognitivním postižením díky různým platformám (Braillovo písmo, audio knihy, digitální 

knihy). Mimo zmíněné části knihovny je v prostoru nabízeno také osm uzavřených místností, 

které poskytují stoly, židle, počítače s přístupem k internetu a digitální projektory, mimo jiné 

také tabule na psaní. Jsou ideální pro kurzy, semináře, jednání, firemní prezentace, workshopy 

a malé konference. Uživatelé mohou místnosti využít po dobu dvou hodin, delší použití musí 

být provedeno s předchozí rezervací a povolením (MADEIROS, 2011, s. 16–22). 

 

V celém prostoru je přístupných 200 počítačů, na které má uživatel možnost pobýt maximálně 

dvě hodiny denně. V původním plánu Knihovny Parku bylo zajistit do budoucích let neomezený 

přístup k internetu, digitalizaci fondů a přenos seminářů a přednášek online (MADEIROS, 

2011, s. 30). 

4.1.4 Knihovní fond 

 

Během uplynulých třiceti let od zničujícího požáru dosáhly fondy knihovny úctyhodných 

rozměrů. Ve své sbírce má zpřístupněno více než 260 000 položek zahrnujících tištěné knihy, 

audioknihy, knihy v Braillově písmu, vzácné tiskoviny, časopisy, mapy a 20 000 filmových 

jednotek. Všechny tituly jsou k nalezení prostřednictvím integrovaného systému Alexandria, 

který umožňuje přístup také k nejnovějším titulům na trhu přeloženým do portugalštiny. Přístup 

ke všem položkám v knihovním fondu je bezplatný a neomezený, pouze sektor vzácných tisků 

omezuje přístup počtem fyzicky přítomných osob. Výběr nových knih a budování fondů 

zajišťují oborově specializovaní knihovníci, kteří dobře znají oblast působení knihovny, a proto 

akvizice odpovídá potřebám uživatelů. Knihovna přijímá dle uvážení darované knihy, za něž 

neposkytuje finanční náhradu, naopak nepřijímá didaktický materiál. Konzultuje požadavky 

uživatelů na knihovní fond prostřednictvím knihovního systému. Mezi nejvzácnější sbírku patří 

soubor 30 000 titulů o historii města Rio de Janeiro, kterého si místní obyvatelé přezdívaní 

cariocas velice váží. Mimo to knihovna obsahuje nakoupené sbírky, které se skládají z fondu 

soukromých knihoven významných osobností, jako je např. Augusto Frederick Schmidt, 

Carmen Silva a další (MADEIROS, 2011, s. 13–16).   
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4.1.5 Výpůjční služby 

 

Výpůjční služby jsou nabízeny vlastníkům průkazu jakékoli knihovny ze sítě knihoven Parku. 

Ke zhotovení průkazu je nutné předložit doklad totožnosti a potvrzení o pobytu ve městě Rio 

de Janeiro za poslední tři měsíce. Pro nejchudší vrstvu obyvatel je vyžadován jen průkaz 

totožnosti a potvrzení účasti v programu vlády pro obyvatele chudinských slumů. Registrace  

a zhotovení průkazu jsou bezplatné. Průkaz je platný po dobu jednoho roku a po této době  

se musí obnovit.  S kartou je umožněn přístup do všech částí knihovny ke všem položkám  

ve fondech, užívání technického vybavení a účast na všech kurzech a kulturních programech. 

Přístup na internet je omezen na jednu hodinu vyhledávání pro přihlášeného uživatele. Pokud 

na počítač nečeká nikdo další, je možnost zažádat o nový přístup. Pravidla umožňují výpůjčku 

maximálně dvou knih a výpůjční lhůta je pro všechny uživatele stejná, a to 15 dní na jednu 

knihu. Pomocí systému Alexandria je možné tuto dobu prodloužit až na 45 dní. Webové stránky 

uveřejňují přesný video návod na zacházení se systémem Alexandria a prodloužení výpůjček. 

Referenční zdroje, časopisy, filmy a vzácné tisky nespadají do absenčních výpůjček. V případě 

zpoždění s vrácením knihy nejsou účtovány pokuty. Knihovna zavedla místo finanční náhrady 

pravidlo, že za každý den zpoždění uživatel přichází o možnost uskutečnit výpůjčku novou, 

tedy pokud dojde na zpoždění jednoho týdne, je uživatel po dobu jednoho týdne ochuzen o další 

možnou výpůjčku. V případě ztráty knihy musí uživatel nahradit položku novým výtiskem 

(SECRETARÍA DE CULTURA, [2014a]).  

Mezi knihovnami Parku existuje dohoda o vzájemných výpůjčních službách. Uživatel si může 

prostřednictvím této služby bezplatně objednat knihu či jiný materiál z jiné pobočky a nechat 

si jej doručit do požadované knihovny. Katalog knihoven umožňuje zjistit, kde se požadovaný 

titul nachází, neumožňuje ovšem danou položku rovnou objednat, s tím pomáhají pracovníci 

knihovny. 

4.1.6 Webové sídlo knihovny 

Internetová stránka knihovny BPE poskytuje rozsáhlé informace v portugalštině bez možnosti 

zvolit jiný jazyk a je naprosto přehledná. Prostřednictvím stránky se uživatel dozví všeobecné 

informace, jako je provozní doba, umístění jednotlivých poboček, předpisy výpůjček, popis 

prostoru knihovny, velikost fondu, poskytované služby, vzdělávací projekty a informace  

o plánovaných kulturních akcích.  
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V hlavní stránce je odkaz na sociální sítě, které poskytují více informací o proběhnutých  

i plánovaných programech. Internetová stránka je místem přístupu do katalogu knihoven Parku 

a zprostředkovává důležité kontakty. V sekci kontaktů se nachází kategorie FAQ, která 

zodpovídá dotazy uživatelů, a formulář umožňující přímo odeslat dotaz do odpovídajících 

rukou v knihovně. Celkově působí webová stránka dobrým dojmem, poskytuje potřebné 

informace a není těžké se v ní zorientovat, její výpadky jsou však velmi časté, během 

posledních měsíců je prakticky trvale nepřístupná, funkční je jednou za čas.   

4.1.7 Referenční služby 

Každá z poboček knihoven Parku má prostor vyhrazený referenčním službám, kde mohou 

návštěvníci knihovny požádat o asistenci při využívání zdrojů a služeb knihovny. 

Prostřednictvím služby „Kontaktujte nás“ (Fale Conosco) na internetové stránce knihovny 

v sekci „kontakty“ mohou uživatelé oslovit referenční pracovníky prostřednictvím formuláře. 

Tento formulář slouží pro zodpovídání dotazů ohledně knihovního fondu, školních  

a knihovních řádů a kulturních programů. Uživatelé mohou díky tomuto formuláři také odesílat 

své názory, návrhy a požadavky. S přijatými názory knihovníci pracují při plánování kurzů  

a kulturních programů. V prostorách knihovny je umístěno referenční centrum zaměřené  

na vzdělání o životním prostředí, které pomáhá svým uživatelům s vyhledáním tematických 

jednotek ve fondu, zprostředkovává jim informace o souvisejících přednáškách a kulturních 

programech probíhajících v knihovně a inspiruje je prezentací činností, kterými knihovna 

redukuje negativní dopady na životní prostředí pramenící z jejího provozu. Vysvětluje účinek 

solárních panelů, zachycování a užívání dešťové vody pomocí ekosystému ve střešní části  

a pomáhá s nejasnostmi ohledně recyklování, kterému knihovna věnuje speciální pozornost  

a každý týden provádí akce tříděného sběru.  

V knihovnách Parku existuje mimo referenční službu také služba osobního poradenství. Jeden 

den v týdnu je uživatelům nabízena pomocná ruka s tvorbou životopisů a orientací  

na pracovním trhu. Pracovníci dávají praktické rady pro hledání práce a pomáhají svým 

uživatelům s hledáním pracovních příležitostí. Mimo to se pracovníci zabývají problémovými 

rodinami a ve svých sezeních s uživateli se zaobírají tématy, jako je zdraví, rodinné vztahy  

a domácí násilí.   
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4.1.8 Služby znevýhodněným uživatelům 

 

BPE má speciální sbírku 883 audioknih, digitálních knih a knih v Braillově písmu. 

Bezbariérový prostor s výtahem uprostřed knihovny umožňuje přístup znevýhodněným 

uživatelům do všech částí objektu. Knihovna usnadňuje znevýhodněným uživatelům jejich 

činnosti přístupnou formou informačních nosičů a dokumentů, jakou je např. nabídka audioknih 

nebo videokazet určených pro nevidomé, a speciálním technickým vybavením, jako jsou např. 

programy s hlasovým výstupem pro poslech knihy, díla v Braillově písmu, softwarové nebo 

kamerové lupy, obraceč stran či uzpůsobené klávesnice na počítačích.  

Program „Přístup do knihovny Státního Parku“ (O Programa de Acessibilidade da BPE)  

je zaměřený na demokratizaci přístupu do prostoru knihoven a užívání všech služeb, které 

nabízí, a zahrnuje školení zaměstnanců prostřednictvím kurzů a seminářů. V roce 2016 vznikla 

pracovní skupina „Pojďme o tom mluvit“ (Vamos Falar Sobre Isso), která sjednocuje osoby  

a instituce zainteresované v této problematice. (SECRETARÍA DE CULTURA, [2014b]). 

4.1.9 Kulturně-sociální činnost knihovny  
 

BPE se pyšní bohatým programem a nabídkou kurzů pro své uživatele. Účast na většině z nich 

je bezplatná, včetně organizovaných návštěv a speciálních programů uskutečňovaných  

ve spolupráci se školami ve městě Rio de Janeiro. V rámci této kooperace dochází do knihovny 

po předchozí domluvě skupiny dětí školního věku, pro které je připravena prohlídka prostoru  

a účast na přednáškách, jejichž témata si mohou skupiny zvolit. Mezi nejčastější patří životní 

prostředí, historie Latinské Ameriky nebo úvahy o vztahu knihoven ke svému okolí. Mimo  

to jsou v rámci spolupráce mezi knihovnami a školami (Rede Biblioteca-Escola) nabízeny 

mladším žákům různé programy podporující návyk čtení a studentům kurzy tvůrčího psaní. 

Tyto aktivity jsou pořádány několikrát týdně dle rozpisu knihoven na začátku každého měsíce. 

Jedna lekce trvá 45 minut a probíhá ve skupinách po 12 účastnících.  

Prostřednictvím divadelní tvorby jsou především mladším ročníkům předváděny historické 

milníky, které mají usnadňovat pochopení světa, jimiž jsou obklopeni. V rámci přednášek „Kde 

se cesty střetávají“ dochází na interakci různých etnik a vysvětlování kulturních zvyků daných 

společenství. Mezi nejaktivnější programy patří kurzy capoeiry, jógy a samby.  
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Mimo to knihovna pravidelně pořádá ve svém interiéru „Výměnný trh“, který je doprovázen 

přednáškami o konzumní společnosti. Uživatelé mohou měnit knihy, komiksy nebo taky různé 

hračky.  

Čtenář, který uskutečnil za měsíc nejvíce výpůjček, je oceňován různými dary, mezi něž patří 

především volné vstupy na různé kulturní akce probíhající mimo knihovnu. Toto ocenění  

se vztahuje na mládež ve věku od 11 do 17 let.  

4.2 Veřejná knihovna státu Bahía 

4.2.1 Charakteristika knihovny 
 

Veřejná knihovna státu Bahía 

(Biblioteca Pública do Estado da 

Bahia, dále BPEB), je nejstarší veřejná 

knihovna na území Brazílie  

a nejvýznamnější knihovna ve státě 

Bahía. Její fondy a rozsáhlá síť služeb 

slouží především potřebám 

obyvatelstva. BPEB, přezdívána 

„Biblioteca Central dos Barris“,  

nebo jednoduše „Barris“, je mládeží ohodnocena jako jedno z nejvyhledávanějších míst  

ve městě Salvador da Bahía. Je součástí Systému veřejných knihoven ve státě Bahía (SEBP-

BA), jehož hlavním cílem je podpora vývoje, rozšiřování a údržby knihovních služeb.  

SEBP-BA je tvořen šesti knihovnami, které se nachází v různých čtvrtích města Salvador, 

dvěma mobilními knihovnami a virtuální knihovnou Consuelo Pondé. Ředitelství veřejných 

knihoven (DIBIP) je odpovědné za provoz a řízení SEBP-BA, poskytuje technickou pomoc  

při zavádění a modernizaci městských veřejných knihoven.  

Vedle tradičních služeb jsou k dispozici online služby a elektronické zdroje na dobré úrovni, 

jejichž počet se díky virtuální knihovně postupně rozrůstá. Uživatelé knihovny mají k dispozici 

plné texty článků z elektronických časopisů, elektronické knihy, historické dokumenty, 

digitální sbírku FPC a akademické práce sepsané na území státu Bahía.  

Obrázek 2: Veřejná knihovna státu Bahía (foto autor) 
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Knihovna „Barris“ se nachází nedaleko historického centra prohlášeného za světové kulturní 

dědictví zvaného „Pelourinho“, které je známé zvukem vířících bubnů, omamnou vůní 

levandule a spirituálními rituály probíhající pod vedením členů afrobrazilské komunity. Mimo 

jiné jsou ulice centra známé díky slovutnému videoklipu Michaela Jacksona. Dnes je toto místo 

považováno za jedno z nejnebezpečnějších center na světě kvůli každodenním problémům 

s kriminalitou a násilím. Prostředí okolo knihovny je však poklidné a v její blízkosti se nachází 

autobusová zastávka, čímž zajišťuje snadný přístup. Prostor je obklopen několika ozbrojenými 

strážci zákona, ani to však nezabrání kriminalitě uvnitř veřejné knihovny. Za poslední roky 

došlo na několik krádeží a přestupků proti občanskému soužití. Odcizovány byly nejen položky 

uložené v knihovně, ale také věci v osobním vlastnictví jednotlivých návštěvníků. Zaměstnanci 

knihovny potvrzují, že pachatelé byli ozbrojeni a ohrožovali uživatele, což vedlo k zavedení 

několika bezpečnostních kamer a posílení policejních sil dohlížejících na chod knihovny. 

Otevírací doba je od pondělí do pátku 8–22 hod. a v sobotu od 8 do 12 hod.  

4.2.2 Historie knihovny 
 

Veřejná knihovna státu Bahía byla založena roku 1811 pod iniciativou Pedra Gomese Ferrão 

Castelo Branca a jeho „Plánu na výstavbu veřejné knihovny“ (Plan para el Establecimiento  

de una Biblioteca Pública en la Ciudad de San Salvador, Bahía de todos los Santos). Jejímu 

vzniku věnoval nemalé úsilí a kapitál. Už v roce 1817 měla ve svém fondu 4000 titulů, které 

byly zapůjčeny či darovány elitou vzdělaných mužů (SANTOS, 2008, s. 4). Její sbírky byly 

zničeny poprvé v roce 1912, kdy na město zaútočily barbarské síly, a došlo na bombové útoky, 

které zanechaly mnoho škod na knihovně, která byla v tu dobu lokalizována v parlamentním 

paláci. Vyhořela většina fondu a z 60 000 svazků zůstalo okolo 300 knih. V roce 1919 byla 

znovu uvedena do provozu a v roce 1961 se stala součástí rozsáhlého požáru. Její oprava zabrala 

několik let a pro veřejnost byla znovu otevřena až v roce 1970 v lokalitě, v níž se nachází 

dodnes. Díky své nezdolnost je přezdívána jako „tropický fénix“ (AZEVEDO, 2012, s. 5). 
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4.2.3 Prostory knihovny 

BPEB poskytuje svým uživatelům bohatý knihovní fond rozmístěný ve čtyřech 

klimatizovaných patrech. Jako jediná ze všech veřejných knihoven, které jsou součástí SEBP-

BA, umožňuje přístup znevýhodněným uživatelům pomocí ramp a výtahu (FPC, 2016, s. 16).  

Ve vnitrobloku je vyhrazen rozsáhlý prostor vymezený pro volnočasové aktivity a shledání 

uživatelů. V tomto prostranství jsou pořádány různé kurzy, přednášky nebo fotbalové zápasy. 

Všechny místnosti jsou volně přístupné registrovaným uživatelům, to ovšem neplatí pro archiv 

a sál určený pro restaurování tisků. Každé patro je vybaveno tiskárnami, kterých knihovna 

celkem vlastní jednadvacet. Orientace po knihovně je usnadněna směrovými značkami, které 

jsou umístěny v každém patře a venkovní části. Při vstupu z vnitrobloku v přízemí se nachází 

speciální místnost pro studenty, kteří se chtějí věnovat studiu vlastních materiálů, debatám 

s přáteli, nebo se prospat na přítomných odpočinkových křeslech. Vedlejší dveře jsou vstupem 

do sektoru hlavní knihovny s možností absenčních výpůjček (viz Příloha č. 3). Mimo  

to se v přízemí nachází referenční a výzkumný sektor. U hlavní recepce se nachází dětská 

knihovna, jejíž dominantou je divadelní prostor a místa pro dětské publikum. Chod této 

místnosti a péči o děti mají na starost specializovaní knihovníci se zkušenostmi v pedagogice, 

kteří pomáhají nejmenším uživatelům se čtením, psaním a komunikačními dovednostmi. 

Umístěné police jsou plné darovaných hraček a zdi jsou pokryté tvorbou z dětské dílny. První 

patro je zasvěceno teritoriálním časopiseckým sbírkám a archiváliím. Ve druhém patře  

se nachází 12 místností obsahujících kategorii vzácných tisků. Nejvzácnější tisky jsou uzavřeny 

ve skleněných skřínkách pod zámkem a nikdo se k nim nedostane kromě knihovníků. Mimo to 

je v patře dostupná restaurace zvaná Quixabeira. Ve třetím patře jsou dva kinosály (Walter da 

Silveira a Alexandre Robato), Vergerova galerie, přednáškový sál pro 150 osob a sektor 

regionální literatury, vedle něhož se nachází „Památník Waldeloir Rega“ se sbírkou okolo 

15 000 titulů v různých jazycích spojených s tématikou afrických kultur, candomblé  

a černošskou populací. 

V celém prostoru je zpřístupněno 50 počítačů a 15 notebooků, díky nimž mají uživatelé přístup 

na internet po dobu maximálně jedné hodiny denně.  
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4.2.4 Knihovní fond 

Knihovní fondy BPEB14 přitahují pozornost široké veřejnosti svou rozmanitostí a přístupem 

k vzácným regionálním sbírkám.  Fondy zahrnují dle dat z roku 2016 přes 166 000 monografií 

a 600 000 časopisných položek. Dle dat FPC (2016, s. 64) jsou knihovny státu Bahía 

navštěvovány více muži, a tento fakt se nezměnil od roku 2010 dodnes, což je v porovnání 

s knihovnami měst jako Rio de Janeiro nebo Fortaleza rarita. Fondy pro absenční výpůjčky 

čítají přes 30 000 titulů a mezi nejžádanější knihy v této oblasti patří světové bestsellery. Sekce 

s výpůjčkami sousedí se studijní a výzkumnou sekcí, jež je přístupná všem svým uživatelům, 

avšak s jistým omezením pro čtenáře. Do místnosti je povolen vstup pouze s tužkou  

a obyčejným papírem určeným k vypisování poznámek. V minulosti uživatelé vytrhávaly 

stránky, které se jim hodily a které si následně odnášeli domů, což vedlo k velkým škodám  

na položkách ve fondech, a tak v rámci uchovávání a ochraně tiskovin došlo na určitá vymezení. 

Tato sekce je pod nepřetržitým dohledem knihovníků stejně tak jako referenční zdroje.  

Velkou pýchou knihovny je sbírka vzácných tisků tvořená 60 000 tituly. Zahrnuje díla 

publikované od 16. do 20. století ve všech oblastech znalostí a je oceňována zejména vědci, 

bibliofily a studenty. Nejvýznamnější tisky jsou uchovávány ve skleněných výlohách  

a ordinovat s nimi mohou pouze knihovníci. V těchto výlohách lze najít nejstarší teritoriální 

knihu datovanou 1531, výtisk jednoho z nejmenších slovníků na světě nebo extrémně vzácný 

tisk Puškinovy Pikové dámy kompletně tištěné na hedvábí. Ve speciální dokumentové sekci 

Bahiánské kultury se vyskytuje téměř 8000 svazků pojednávajících výhradně o státě Bahía. 

Poskytuje informace o regionálních umělcích a spisovatelích, o pestrobarevných 

afrobrazilských zvycích, folklóru a kultu Candomblé, který uživatelé v regionu Bahía 

vyznávají. Celá sekce je doplněna historickými hodnotnými předměty a nástěnnými malbami.  

Další speciální sekcí je dětská knihovna zahrnující bohatou sbírku komiksů (především  

v Brazílii oblíbenou Mônicu), interaktivních knih a didaktických materiálů. Důležitou kolekcí 

je sbírka speciálního materiálu pro zrakově postižené uživatele, která čítá téměř 3000 jednotek. 

Pro děti se zrakovým postižením je k dispozici celá kolekce Harryho Pottera v Braillově písmu.  

 

 

 

                                                           
14  Text oddílu 5.3.4 vychází ze statistik FCP pro rok 2015 (FUNDACAO PEDRO CALMON, 2016) a ze 
zkušenosti knihovníků BPEB, s nimiž proběhl neformální rozhovor v únoru roku 2016. 
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Jedna z nejdůležitějších částí knihovny je sbírka periodik od roku 1808. Mimo oblíbené 

„Correio Brasiliense“, „Diário da Bahia” nebo aktuální známé periodika, jako je „O Malho”  

či „O Cruzeiro”, lze pročítat nejstarší žurnál Brazílie zvaný „Idade d’Ouro“ (zlatý věk), 

prostřednictvím něhož byli vydavatelé po vzniku knihovny každé tři měsíce svoláváni, aby  

se provedl výběr knih umístěných do knihovny. Periodika byla už v době vzniku knihovny 

primárním bodem akvizice, Gomes Ferrão nepovažoval knihy za nejdůležitější položky  

ve fondu (AZEVEDO, 2012, s. 14). Kromě bohaté sbírky periodik existuje také sekce 

s výstřižky z novin, které jsou zařazeny do tematických složek. Tento zdroj informací využívají 

především studenti při zhotovování školních prací. Mimo to knihovna umožňuje přístup 

k audiovizuální sekci zahrnující geografické mapy, fotografie a umění.  

4.2.5 Výpůjční služby 

Výpůjční privilegia mají čtenáři se zhotoveným a platným průkazem, který se musí každý rok 

obnovovat15. Registrace a zhotovení průkazu je bezplatné. Integrovaný systém knihoven SEBP 

spojený s FPC umožňuje využívání služeb všech daných knihoven s jedním platným průkazem. 

Výpůjční lhůty jsou pro všechny uživatele stejné. Tituly ze sekce absenčních výpůjček a dětské 

knihovny jsou čtenářům poskytované na dobu 15 dnů, po uplynutí je možné výpůjčku 

prodloužit pomocí systému Pergamum nebo osobně, pokud si je nerezervuje jiný čtenář. 

Vypůjčeny mohou být maximálně dvě knihy. V případě ztráty je uživatel povinen poskytnout 

knihovně nový exemplář, a čtenář, který vrací knihu po uplynutí lhůty, má pozastavenou 

možnost další výpůjčky ve stejném časovém rozsahu. Se ztrátou položek ve fondu a nevracením 

knih se knihovna potýká dlouhé roky. Od ledna 2008 je na seznamu přes tisíc nevrácených knih 

a e-mailová či telefonická komunikace s jedinci, kteří knihy doposud nevrátili a dále prostor 

knihovny nenavštěvují, není knihovně příliš nápomocná.  

Díky SEBP-BA je v jednání zahájení služby MVS. Uživatel si aktuálně může prohlížet 

 a rezervovat materiál všech kooperujících knihoven prostřednictvím integrovaného softwaru 

Pergamum. Katalog systému umožňuje vzdálený přístup ke sbírce knihoven a online rezervaci 

materiálu v daných knihovnách. Během dalších let by mělo být možné podat online žádost 

o výpůjčku dokumentu, který není ve fondu dotazované knihovny, ale vyskytuje se v jiné 

knihovně napojené na SEBP, a následně si dokument vyzvednout v požadované knihovně.  

                                                           
15  Text oddílu 5.3.5 vychází z internetového sídla SEBP ([b.r.]) a z výsledků neformálního rozhovoru se 
skupinou knihovníků BPEB v únoru roku 2016.  
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4.2.6 Webové sídlo knihovny 

Oficiální internetová stránka veřejné knihovny státu Bahía je již více než jeden rok odstavena 

z provozu. Její původní verze (http://www.fpc.ba.gov.br/biblioteca_bpeba.asp) zřejmě nebude 

znovu spravována. Momentálně je možné nalézt informace o knihovně a její činnosti 

prostřednictvím webové stránky vlády státu Bahía v kulturní sekci, která poskytuje informace 

o SEBP-BA a knihovnách zařazených v tomto systému. Informace o BPEB jsou dostatečné  

a umožňují přístup k výročním zprávám knihovny, informacím o jejích službách a probíhajících 

projektech, kontaktním údajům a fotodokumentaci prostoru knihovny stejně tak jako 

pořádaných akcí. Prostřednictvím této stránky je umožněn přístup do systému knihoven 

Pergamum a rovněž k virtuální knihovně Consuela Pondé (Biblioteca Virtual Consuelo Pondé), 

což je tematická knihovna se specializací na historii státu Bahía. Virtuální knihovna Consuelo 

Pondé je součástí systému veřejných knihoven ve státě a byla založena roku 2011 pod jménem 

Knihovna 2. července.  Od roku 2013 jsou ve jménu virtuální knihovny pořádány přednáškové 

cykly, např. seminář o kulturním vztahu Afriky a obyvatel státu Bahía. Roku 2015 byla 

knihovna přejmenována na nynější název. Její kolekce se skládá z digitálních publikací, které 

jsou ve veřejném vlastnictví nebo byly zprostředkovány jednotlivými autory s povolením 

umožnit online přístup k obsahu dokumentů. Kolekce obsahuje 231 periodik, 118 disertačních 

prací, 157 knih, 221 článků a digitální sbírku FCP. Consuelo Pondé funguje na principu 

hybridní knihovny a jejím cílem je oživit regionální historii propagováním přístupu  

k historickým pramenům a probudit v uživatelích zájem o produkci na území Bahía.  

4.2.7 Referenční služby 

Veřejná knihovna státu Bahía má v každém ze čtyř pater umístěnou recepci, která funguje jako 

referenční centrum. Pomáhá uživatelům s veškerými dotazy ohledně orientace v knihovně  

a využívání služeb, které nabízí. Mimo to je v každé sekci knihovního fondu umístěn pracovník, 

který pomáhá s vyhledáváním příslušných titulů a dohlíží na chování čtenářů v dané místnosti. 

Sekce výpůjček je spravována knihovníky, kteří pro své uživatele, jimž není přístup k regálům 

povolen, vyhledávají požadované materiály. V případě nejasností zodpovídají dotazy.  

Na internetové stránce Virtuální Knihovny Consuelo Pondé existuje služba „Kontaktujte nás“ 

(Fale Conosco), díky níž mohou uživatelé oslovit pracovníky knihovny prostřednictvím 

formuláře, který slouží k zodpovídání dotazů ohledně virtuálního prostředí.  

http://www.fpc.ba.gov.br/biblioteca_bpeba.asp
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V období brazilského karnevalu jsou knihovny povinny podávat informace o opatrnosti během 

jeho průběhu vzhledem ke každoročnímu zvýšenému počtu obětí kriminality a pohřešovaných 

osob. Knihovnou jsou pořádány přednášky o zodpovědném chování mladistvých, drogách  

a pohlavním životě. Mimo to jsou propagovány materiály o historii karnevalu a jeho významu 

pro brazilskou kulturu nebo o samotném karnevalovém programu pro daný rok.  

4.2.8 Služby znevýhodněným uživatelům 

BPEB poskytuje bezbariérový přístup a její nabídka pro znevýhodněné uživatele je široká. 

Sektor Braillova písma pro nevidomé uživatele je rozšiřován už od roku 1970. Posláním tohoto 

sektoru je poskytovat odborné služby uživatelům se speciálními potřebami. Tyto služby jsou  

v rukou specializovaných knihovníků, kteří se věnují práci v daném sektoru po čtyřech až pěti 

lidech v denních směnách. Sbírka v Braillově písmu má asi 5950 svazků a skládá se z brazilské 

literatury, zahraniční literatury, periodik a učebnic. Velkou podporu zajišťuje počítačový 

program DOSVOX, který komunikuje s uživatelem prostřednictvím hlasové syntézy,  

což umožňuje využití počítačů pro zrakově postižené, a tím dosažení vysoké míry nezávislosti  

při studiu a práci. Mimo to knihovna disponuje nabídkou dalších technických zařízení, jako 

jsou elektronické lupy, speciální počítačové myši a audiovizuální jednotky. V BPEB jsou 

několikrát do měsíce pořádány kurzy sebevědomí pro zdravotně postiženě uživatele, které 

odráží snahu specializovaných knihovníků o sociální začlenění těchto skupin do společnosti. 

Velkým přínosem pro veřejnost a pro uživatele se speciálními potřebami jsou taky mobilní 

knihovny (Bibliotecas móveis) zprostředkovávané speciálními minibusy, které nabízí 

různorodé tituly v jednotlivých lokalitách Salvadoru, ve kterých nejsou instalovány žádné 

knihovny. Pro skupinu pohybově postižených uživatelů jsou tyto knihovny velkým 

usnadněním. 

4.2.9 Kulturně-sociální činnost knihovny 
 

Městem Salvador da Bahía, v němž se BPEB nachází, kráčely dějiny od poloviny 16. století, 

kdy se Salvador ujal pozice hlavního města Brazílie a stal se cílovým územím pro dovoz 

milionů otroků z Afriky. Salvador da Bahía uchovává veškeré afrobrazilské tradice dodnes.  

Síť knihoven SEBP-BA pořádá pro své uživatele řadu programů a akcí, v nichž se odráží 

tradiční návyky a kultura salvadorských komunit.  
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Uživatelé se tak mohou účastnit aktivit, jako jsou kurzy a soutěže v bojovém tanci capoeirači 

častá představení s rytmickými bubny, které v afrobrazilských tradicích představují důležité 

medium při cestě za zkušenějšími bytostmi. Tahle rytmická představení jsou v režii samotných 

uživatelů a zapojují se do nich nejen znalci, ale kdokoli o to projeví zájem. Uvnitř knihovny 

jsou uskutečňovány kurzy tanců, jako je např. forro či samba. V rámci přednášek se uživatelé 

mohou dozvědět více informací o mytologických rituálech kultu Candomblé, který vznikl 

spojením spiritismu a indiánských zvyklostí, o jejichž figurách jsou v knihovně pořádány 

semináře či divadelní představení. Ve „Dnech indiánů“ jsou konzultovány články napsané 

v domorodých kruzích a probíhají diskuze o roli, kterou mají domorodé národy v nynější 

společnosti a jak můžou obyvatelé pomoci změnit předsudky ohledně této populace. 

Antropolog z domorodého kmene Felipe Tuxá, který je autorem významných publikací, 

dlouhodobě spolupracuje se sítí knihoven SEBP-BA.  

Ve spolupráci se školami a univerzitami na území státu Bahía jsou pořádány dobrovolnické 

programy v místních favelách, při nichž skupiny studentů pomáhají v rámci svých projektů  

ve školách s obnovou obydlí a celkovou estetickou stránkou existujících slumů.  

Během posledního roku jsou oblíbené cyklické přednášky o negroidních hrdinech Brazílie. 

Knihovna je také zdrojem pravidelných exhibic s pestrou tématikou, které ukazují nejrůznější 

fotografie a záznamy. Výstavy jsou orientovány na všechny oblasti, od indiánských svátků  

po trendy v oblasti informační vědy nebo oslavy regionální kuchyně.16 

Knihovny se snaží propagovat svou činnost a nalákat uživatele svým každotýdenním 

programem v rádiu, jehož přenos se koná v úterý od 15 do 16 hodin a klade si za cíl šířit aktivitu 

knihoven, podpořit chuť ke čtení a literární cítění, probouzet v posluchačích zvědavost  

a nadšení pro diskuze o různých tématech.  

                                                           
16  V knihovně proběhly např. oslavy pokrmu afrického původu zvaného Aracajé. V rámci knihoven byly 
pořádány diskuse o úloze tradičních pokrmů a jejich historii.  
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4.3 Veřejná knihovna guvernéra Meneza Pimentela 

4.3.1 Charakteristika knihovny 

Veřejná knihovna guvernéra Meneza 

Pimentela17 (Biblioteca Pública 

Governador Menezes Pimentel, dále 

BPGMP), která oslavila v březnu 

tohoto roku 150 let existence, je 

považována za nejstarší památku ve 

státě Ceará. Knihovna je vedena 

ministerstvem kultury státu Ceará a je 

zodpovědná za správu 194 obecních 

knihoven prostřednictvím Státního 

systému veřejných knihoven státu Ceará (SEBP-CE), jehož je součástí. Dle oficiálních dat 

knihovny z roku 2013 (SECULT, 2014, s. 1) navštíví BPGMP 10 000 uživatelů za měsíc  

a měsíční počet výpůjček dosahuje 6000 transakcí. 

Knihovna je architektonicky součástí kulturního centra zvaného Mořský drak (Dragão do Mar) 

a před jejími zdmi stojí slavné náměstí „Krista Spasitele“. Je snadno přístupná vzhledem 

k lokaci v centru města obklopeného autobusovými zastávkami a sousedí s oblíbenou pláží, kde 

se denně schází členové různých komunit. Díky své lokalitě je pro knihovnu snadné oslovit 

všechny řady obyvatel. Její otevírací doba je od pondělí do pátku v rozmezí 8–21 hod., v sobotu 

a neděli potom od 14 do 18 hod.  

BPGMP prochází od února roku 2014 rozsáhlou rekonstrukcí, do které by měla dle odhadů 

vláda investovat R$ 9 milionů. Tato rekonstrukce s cílem opravit a modernizovat prostředí 

knihovny a vybavit prostor klimatizací, novým technickým zařízením a nábytkem, měla být 

ukončena již v tomto roce, bohužel však zatím na slavnostní znovuotevření nedošlo a další 

informace uveřejněny nebyly. Aktuálně je knihovna umístěna do budovy, která by měla být 

v budoucnosti součástí uměleckého prostoru zrekonstruované knihovny zvaného Pinacoteca.  

                                                           
17  Text podkapitoly 5.3. vychází z textu brožury nabízené knihovnou BPGMP (SECULT, 2014), z informací 
knihovníků, s nimiž proběhl neformální rozhovor v únoru roku 2016, a z internetové stránky vládního ogránu 
státu Ceará (SECULT, ©2011). 

Obrázek 3: Veřejná knihovna Meneza Pimentela (foto autor) 
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Momentálně jsou uživatelům po krátké výluce z provozu poskytovány všechny služby jako  

ve starých prostorách knihovny, jen počet titulů v nabídce fondu se snížil na 50 000, což je 

zhruba 40 % původního fondu. Zbytek jednotek je dostupný na vyžádání. Mimo to je upravena 

otevírací doba, která je momentálně od pondělí do pátku v rozmezí od 8 do 18 hod. a v sobotu 

od 8 do 17 hod. (SECULT, 2014, s. 1-2).  

4.3.2 Historie knihovny 

Veřejná knihovna guvernéra Meneza Pimentela byla založena 25. března 1867 s kolekcí 1700 

knih a současně fungovala jako veřejný archiv. V roce 1975 byly prostory knihovny rozšířeny 

a o několik let později byl změněn její název ze Státní veřejné knihovny na aktuální jméno, 

které si prostor vysloužil podle bývalého guvernéra Francisca de Pimentela. V roce 2002 prošla 

knihovna celkovou strukturální rekonstrukcí a zahájila integraci s kulturním střediskem 

„Mořský drak“.  

4.3.3 Prostory knihovny 

Knihovna zabírá plochu o velikosti 2272 m2, rozdělenou do pěti pavilonů, které poskytují 

přístup k rozmanitému fondu. Prostor umožňuje bezbariérový přístup díky vybudovanému 

výtahu a rampám. Na zdech knihovny jsou malby a citáty slavných osobností Brazílie, jako je 

např. Monteiro Lobato a jeho citát „Lidé a knihy jsou to, co tvoří zemi“. V prvním patře se 

nachází sekce výpůjček s rozlehlou studovnou, referenční zdroje, místnost s vybavením pro 

zdravotně postižené uživatele a dětská knihovna, jež je pod nepřetržitým dohledem knihovníků, 

kteří se dětem plně věnují. V druhém patře se nachází místnost pro odpočinek (viz Příloha č. 4) 

a sál pro relaxaci pojmenovaný „zastávka“ (Espaço Estação), v němž jsou pořádány kurzy jógy 

a meditace. V jeho prostorách ani v žádné jiné části knihovny není povolena konzumace jídla. 

Proto knihovna nemá žádné restaurační zařízení, pouze dva automaty s nabídkou 

nealkoholických nápojů a kávy. V tomtéž patře je také přednáškový sál a dva konverzační sály, 

v jejichž prostorech se mohou shledávat čtenáři i s neregistrovanými uživateli a celý sál  

si mohou pronajmout na určitou dobu pro soukromé užití. V původní budově byla tato služba 

zpoplatněna vzhledem k velkému zájmu veřejnosti, který měl co dočinění s docházením  

do těchto místností ve snaze najít klimatizované a klidné místo ve městě.  
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V rekonstruovaném prostoru bude služba pronajímání konverzačního sálu pro privátní užití 

bezplatná a klimatizovaný bude celý prostor. V knihovně by měly v rámci modernizace 

vzniknout další sály pro odpočinek a trávení volného času s přáteli.  

Přítomná laboratoř pro restaurování tiskovin je jako jediná část knihovny nepřístupná  

pro uživatele bez souhlasu a dohledu knihovníků. Po předchozí domluvě lze uskutečnit kurzy 

restaurování a uchovávání knih a dokumentů. Mimo to je v knihovně vazačská místnost, uvnitř 

které dochází na vázání periodik a uchovávání svazků a brožur. Prohlídka místnosti a informace 

o činnosti vazačů je k dispozici po domluvě. Ve třetím patře se vyskytuje multimediální  

a audiovizuální sekce nebo místnost s regionální literaturou, která skýtá výhled na pláž Iracema, 

jednu z nejnavštěvovanějších pláží ve městě.  

V multimediální místnosti je umístěno 16 počítačů s přístupem na internet bez omezení  

a jedna televize. Ve filmové sbírce je k dispozici výběr různých žánrů a v rámci Cineclubu je 

denně od pondělí do pátku od 14:30 hod. pořádáno promítání. Na zemi jsou umístěny podložky 

pro zhruba 20 lidí, které slouží uživatelům jako místa pro sledování filmů. V plánu modernizace 

je vybudování kinosálu.   

4.3.4 Knihovní fond 
 

Knihovna umožňuje přístup ke sbírce asi 115 000 svazků a 300 000 periodik. Ve spojení 

s komplexem Dragão do Mar obsahuje knihovna čtvrtý největší fond vzácných tisků v zemi. 

Nejvýznamnější sbírkou fondu jsou položky v řečtině, latině a francouzštině. Uživatelům 

umožňuje přístup k Inkunábulím, mezi něž patří např. vydání Vergiliových Bukolik  

či didaktického eposu Georgica z roku 1492. Přístupný je také soubor třiceti exemplářů 

Napoleonova občanského zákoníku („Code Napoleon“) z 19. století, ukázka časopisu 

Almanaque do Ceará (Almanach Ceará) publikovaný v Rio de Janeiru v roce 1856, a první 

výtisky autorit, jako je Barão de Studart nebo poeta Juvenal Galeno. Fond regionální literatury 

je od roku 2003 depozitářem bibliografické produkce na území státu Ceará a obsahuje zhruba 

10 000 titulů. Vyhledávanou položkou sekce jsou informace o slavném zpěvákovi a umělci 

známém pod jménem Patativa do Assaré. Sbírka periodik umožňuje uživatelům náhled  

do Oficiálního státního deníku (Diário Oficial do Estado) od roku 1970 do aktuálního období. 

Mimo to zpřístupňuje teritoriální žurnály, informativní časopisy, výroční zprávy, statistické 

zprávy atd. Dětské knihovně s nabídkou 8000 položek dominuje sbírka didaktického materiálu 

a školních prací.  



 

51 
 

Knihovníci realizují pro dětské čtenáře pravidelné aktivity podporující logické myšlení a návyk 

na čtení. Ve speciální knihovně jsou dostupné knihy orientované na zrakově postižené čtenáře, 

jejichž počet přesahuje 2500. Speciální sekci představuje Prostor Martina Luthera Kinga Jr. 

(Espaço Martin Luther King Jr.), který je dotovaný velvyslanectvím Spojených státu 

amerických. Nabízí bohatou sbírku děl o různých aspektech americké kultury a civilizace. 

V rámci této sekce jsou k dispozici počítače s připojením k internetu, na němž  

je zpřístupněn seznam stránek, v nichž si mohou zájemci najít informace o vzdělávání, 

podnikání a dalších možnostech ve Spojených státech.  

4.3.5 Výpůjční služby 

 

Sekce výpůjček BPGMP umožňuje přístup k zahraniční i národní literatuře a výpůjční lhůty 

jsou pro všechny kategorie návštěvníků stejné. Dobu vypůjčených materiálů lze prodloužit  

po uplynutí 15 dnů, které jsou pro vrácení knihy hraniční. Pokud si dané svazky nerezervuje 

další čtenář, může být výpůjčka prodloužena na 30 dní. V případě zpožděného navrácení  

má uživatel znemožněný přístup k novým výpůjčkám po dobu, o kterou se opozdil. Aby měli 

uživatelé přístup ke knihovně s výpůjčními tituly, musí mít průkazy čtenáře. Roční taxa  

pro tento průkaz je R$ 4 za rok, což se nevztahuje na obyvatele žijících na sociálních dávkách. 

V rámci sítě knihoven uživatelé nemohou využívat službu MVS a dodávání dokumentů 

(SECULT, 2014, s. 2).  

4.3.6 Webové sídlo knihovny 

Oficiální internetová stránka veřejné knihovny státu Ceará neexistuje jako samostatná jednotka. 

Informace o knihovně jsou dohledatelné prostřednictvím informací na webovém sídle 

SECULT, který poskytuje mnoho informací o veškerém kulturním zázemí státu. V sekci 

„kulturní nástroje“ se nachází položka BPGMP a údaje o ní v jednotlivých oddílech. Umožňuje 

procházet informace o aktuálních kulturních programech pořádaných knihovnou, o knihovním 

fondu, poskytovaných službách nebo pravidlech chování v knihovně (SECULT, © 2011). 
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Oddíl „Biblioteca Virtual“ přesměruje uživatele na virtuální knihovnu SECULT, která 

zveřejňuje pět vzácných děl z kolekce BPMG. Celé texty jsou dostupné v pdf verzích a mají 

přinášet podporu uchovávání kulturního dědictví, jelikož při manipulací s výtisky umístěnými 

v knihovně docházelo na opotřebování daných materiálů, mezi něž patří Crestomatia 

(didaktická kniha, 1937), Verdes Mares (1923), Ceará Ilustrado (1925), Bataclan (1926)  

a Jandaida (1927). Jejich dostupnost online je přínosem k šíření písemné kultury státu Ceará. 

Oddíl „Acervo“ odkáže uživatele na knihovní software Archeslib, který umožňuje vyhledávat 

v katalogu knihovny BPGMP katalogizační záznamy periodik a knih. Na výběr je vyhledávání 

dokumentů ve Veřejné knihovně guvernéra Meneza Pimentela a v tzv. „Létající knihovně“, 

která funguje na principu mobilní veřejné knihovny a je součástí projektu BPGMP, jenž 

koriguje její služby a fondy.  

V rámci oprav a modernizace prostoru by mělo dojít na vznik oficiální webové stránky 

knihovny a její nepřetržité správě a aktualizaci spolu s uveřejněnými výročními zprávami  

a statistikami.  

4.3.7 Referenční služby 

Posláním referenčních pracovníků v BPGMP je poskytovat čtenářům asistenci při získávání 

informací a využívání knihovních fondů. Příslušní knihovníci zodpovídají dotazy uživatelů  

a odkazují je na informační zdroje. V knihovně není vybudováno referenční centrum určené 

přímo na referenční služby a neexistují dotazovací terminály pro uživatele, avšak skleněné 

kanceláře knihovníků jsou k dispozici pro konzultace. Mimo to je možné obrátit se na knihovnu 

prostřednictvím telefonního čísla uveřejněného na stránkách SECULT.  

4.3.8 Služby znevýhodněným uživatelům 

Knihovna sice umožňuje přístup pro osoby se zdravotním postižením a pohyb po patrech  

ve výtahu, nicméně dle slov uživatelů byl provoz výtahu po většinu času pozastaven 

s vysvětlením, že probíhají jeho opravy a nelze jej použít. Tím pádem vznikaly nepřetržité 

problémy s přístupem seniorů a osob se specifickými potřebami do horních pater knihovny 

propojených schodištěm.   
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Speciální sekce pro uživatele se zrakovým postižením je vybavena nástroji, jako jsou počítače 

se systémem DOSVOX a tiskárnou Braillova písma a její chod je pod dohledem knihovníků, 

kteří svou prezencí zajišťují pomoc v případě jakéhokoli problému.  

Přínosem pro znevýhodněné uživatele je také projekt knihovny zvaný „Létající knihovna“ 

(Biblioteca volante), která se pohybuje především v těch částech města Fortaleza, kde neexistují 

knihovny. Knihovna, jejíž bibliografický fond je zasazen do prostor autobusu, umožňuje 

absenční výpůjčky, konzultace, použití počítačů pro vyhledávání digitálních děl  

a techniky pro přehrávání filmové sbírky. Obsahuje zhruba 3000 titulů zahrnujících také dětské 

a referenční tituly. Kromě výpůjček v částech města s obtížnou dostupností a sociální činnosti, 

má tento projekt za cíl rozšířit vztah k užívání knih a ke čtení jakožto zábavné aktivitě 

(SECULT, © 2011).  

4.3.9 Kulturně-sociální činnost knihovny 

Mezi uživatele BPGMP patří různorodé skupiny obyvatel, které zahrnují jak část obyvatelstva 

na sociálních dávkách, tak studenty z privátních škol. Svými programy se knihovna snaží 

oslovit každého návštěvníka, a tak jsou kulturní akce plánované s pomocí SECULT a kulturním 

centrem Dragão do Mar rozmanité. Mezi pravidelné události patří kurzy jógy a meditace 

v prostoru knihovny Espaço Estação, které zahrnují kromě aktivní činnosti také různé 

workshopy o boji se stresem a zlepšování vztahů se svým okolím. Sdružení bio filozofie  

a meditace AGEAC přednáší na půdě knihovny o relaxačním cvičení, sebeuvědomění, 

soustředěnosti a zlepšování osobního klidu v každodenním životě. Přednášky o soustředěnosti 

jsou zaměřeny především na dospívající posluchače, workshopy o vnitřním klidu  

a sebeuvědomění se zaměřují na matky v domácnosti a zaměstnance, kteří postrádají pohodu 

na pracovištích.  

V dětské sekci jsou každý týden pořádány historické debaty a předčítání regionálních knih. 

V rámci akcí „Staň se reportérem“ si děti připravují nejnovější zprávy ze světa a z oblasti svého 

bydliště a zkouší si roli reportérů, čímž obohacují vlastní znalosti tak jako znalosti ostatních 

přítomných dětí. Cílem těchto akcí je také ukázka života v oblasti, v níž děti žijí. Mládež  

se tímto stylem učí přijímat náboženské, rasové a ekonomické odlišnosti jako přirozené  

a percepce této generace může ovlivnit budování propasti mezi čtenáři z různých čtvrtí státu 

Ceará.  
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Mimo to jsou koncem každého měsíce k vidění v prostorách knihovny výstavy na různá témata. 

BPGMP nabízí permanentní prohlídky různých sektorů knihovny s průvodci  

ve spolupráci se školami a univerzitami s cílem oslovit co nejvíce návštěvníků a přilákat jejich 

pozornost.  

Knihovna je součástí kampaně usilující o zamezení nadměrného užívání a plýtvání vody  

ve společnosti, a tak ve spolupráci s dalšími organizacemi pod sloganem „Každá kapka  

se počítá“ (Cada gota conta) pořádá v knihovně přednášky o stavu pitné vody ve světě,  

o konzumní společnosti a o tom, jak začít s ekonomickým užíváním vody v domácnostech.  
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5 Analýza spokojenosti uživatelů se zvolenými 
knihovnami  

 

5.1 Metodika výzkumu 

 

Výzkum vedený na území Brazílie probíhal v několika fázích. V první fázi bádání došlo 

k analýze lokality, během níž byly mapovány veřejné knihovny a společenská situace  

na zvoleném území. Pro pochopení uživatelských potřeb, prioritních cílů a činností jednotlivých 

knihoven je naprosto nezbytné pochopit souvislosti v socio-ekonomickém kontextu, včetně 

problémů postihujících signifikantní skupiny příslušníků společnosti, protože právě tyto 

poznatky jsou odpovědí na otázky ohledně fungování veřejných knihoven.  

K evaluaci a přímé interakci byly zvoleny tři knihovny v metropolitních oblastech – státu Rio 

de Janeiro, Bahía a Ceará. Jejich výběr byl učiněn v návaznosti na předvýzkum, z něhož vyšly 

právě tyto knihovny jako snadno dostupné, ve své oblasti významné a pro své uživatele 

zajímavé. Výběr daných objektů byl rovněž posouzen dle strukturální podobnosti, jelikož 

veřejné knihovny na území Brazílie mají značně odlišnou organizační strukturu. Byly 

posouzeny rovněž kategorie uživatelů docházejících do daných institucí. 

Před výzkumem v terénu byla nastudována všeobecná politika veřejných knihoven a nabízené 

služby. V rámci předvýzkumu byl zpracován dotazník, který testoval otázky pro budoucí 

uskutečněné rozhovory v knihovnách. Během tří měsíců na cestách od jižní části země  

po severní byly navštěvovány různé knihovny a uskutečňována dobrovolnická činnost 

v problémových čtvrtích. Empirické poznání zapříčinilo postupnou úpravu připraveného 

dotazníku a vznik jednotlivých otázek vhodných pro rozhovory (viz Příloha č. 5). Cílem 

výzkumu bylo zhodnotit kvalitu knihovních služeb pro dospělé uživatele. Šetření mělo ukázat, 

v jaké oblasti knihovny zaostávají a v jaké naopak vynikají.  

Účastníci rozhovorů byli voleni na základě dat poskytnutých knihovníky. Vedené informace  

o komunitě, statistiky a probíhající akce odkryly cílovou skupinu vhodnou pro následný 

průzkum.  
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Ukázalo se, že nejčastějšími uživateli jsou ženy mezi 20-25 lety, převážně studentky, které 

dochází do veřejných knihoven kvůli nedostatečným zdrojům v knihovnách univerzitních  

a také z důvodu vyhovujících podmínek pro studium či volnočasové aktivity.   

V každé z knihoven tedy proběhl rozhovor se studenty ve věku od 20 do 25 let, přičemž v Rio 

de Janeiru a Salvadoru nebyl problém uskutečnit debatu se zástupci obou pohlaví, ve Fortaleze 

se však během dvou návštěv knihovny žádný mužský účastník nenalezl, a tak došlo na diskuzi 

pouze se ženami.   

Následný rozhovor probíhal s pomocí pracovníků knihoven, kteří byli nápomocni 

s překonáváním jazykové bariéry a usnadnili komunikační proces uzpůsobenou jazykovou 

výslovností a řečovým tempem. Účastníkům byla vysvětlena teoretická rovina výzkumu, stejně 

tak jako jednotlivé otázky, které byly pro užití v praxi přeloženy do brazilské portugalštiny. 

Během rozhovoru nedošlo na žádné komplikace, zúčastnění byli naprosto otevření průzkumu. 

Pracovníci knihoven v Salvadoru a Fortaleze se mimo jiné postarali o důkladnou prohlídku 

knihovních prostor a nezávislý nestrukturovaný rozhovor s nimi samými, což bylo přínosné pro 

pochopení dalších souvislostí. Vstup do knihovny v Rio de Janeiro s sebou nesl mírné obtíže, 

jelikož bez uživatelské karty umožňující odložení veškerých věcí do šatních prostor nepustí 

externí návštěvníky dovnitř. Nepříjemný střet měl dobré zakončení, jelikož jeden z uživatelů 

knihovny umožnil užití jeho karty a po prohlédnutí prostoru došlo právě s daným jedincem  

a jeho doprovodem na rozhovor v odpočívací části knihovny před samotným vstupem v hale, 

kde mohou být fyzicky přítomni i neregistrovaní hosté.  

5.2 Porovnání služeb knihoven 

 

Záměrem otázky číslo 1 bylo zjistit, zda je dotazovaný ve věku 20–25 let student, pracující 

nebo nezaměstnaný, a vyvodit tak, do jaké skupiny čtenářů patří. Za pracující osoby byli 

považování ti, kteří mají formální vazbu k zaměstnání. Za nezaměstnané ti, kteří nemají placené 

zaměstnání, ale práci aktivně hledají, a zástupci studenstva byli zvažování jako studující jedinci, 

kteří netvoří část ekonomicky aktivního obyvatelstva. Výsledky ukazují, že majoritní část 

dotazovaných zastupovala studující skupinu, naopak nezaměstnaný z tázaných osob nebyl 

nikdo.  
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V Rio de Janeiru zastupovali oba účastníci rozhovoru skupinu studujících, v Salvadoru  

a Fortaleze byl potom jeden z dotazovaných student a druhý pracující, přičemž pracující byly 

zpravidla ženy.  

Otázka číslo 2 navazuje na otázku číslo jedna a zjišťuje, jaká je dosažená úroveň vzdělání 

jednotlivých účastníků, čímž dotváří obraz o daných čtenářích a pomáhá vytvářet spolu 

s následujícími otázkami představu o tom, za čím jednotlivé skupiny do knihovny dochází. 

Ze studentů v Rio de Janeiru byl muž studentem na druhém stupni vysoké školy a žena 

studentkou prvního stupně. V Salvadoru dosáhla dotazovaná žena základního vzdělání a muž 

střední školy s maturitní zkouškou, přičemž z návštěvnic knihovny ve městě Fortaleza dosáhla 

jedna základního vzdělání a druhá prvního stupně vysokoškolského vzdělání.  
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Graf 1: Porovnání dosaženého vzdělání respondentů 

 

 

Graf 11: Spokojenost respondentů s otevírací dobou knihovnyGraf 12: Porovnání 

dosaženého vzdělání respondentů 

 

 

Graf 13: Spokojenost respondentů s otevírací dobou knihovny 

 

Graf 14: Spokojenost respondentů s otevírací dobou knihovnyGraf 15: Porovnání 

dosaženého vzdělání respondentů 

 

 

Graf 16: Spokojenost respondentů s otevírací dobou knihovnyGraf 17: Porovnání 

dosaženého vzdělání respondentů 
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Úkolem otázky číslo 3 bylo zjistit, jak často účastníci rozhovoru využívají prostoru a služeb 

knihoven. Mezi nabízené odpovědi patřilo: „denně“, „více jak jednou týdně“, „několikrát  

do měsíce“, „pouze několikrát v roce“ a „ostatní“. Odpověď „denně“ a „ostatní“ nebyla využita. 

Polovina jedinců dochází do knihovny více jak jednou týdně, vysokoškolský student v Rio  

de Janeiru pouze několikrát v roce a dvě pracující ženy několikrát do měsíce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otázka číslo 4 se zabývala spokojeností uživatelů s provozní dobou knihovny, která bývá  

na území Brazílie často diskutovaným problémem, přesto však uživatelé zvolených veřejných 

knihoven hodnotí otevírací dobu pozitivně. Polovina z nich považuje otevírací dobu knihovny 

za naprosto vyhovující a druhá polovina ji hodnotí jako spíše vyhovující. Mezi možné odpovědi 

patřilo také „spíše nevyhovující“ a „naprosto nevyhovující“, tyto negativní možnosti však nikdo 

nevolil. Všechny tři knihovny mají otevřeno v sobotu a zavírají až ve večerních hodinách, 

odpovídají tedy představám svých uživatel, kteří mohou docházet do knihovny až po práci nebo 

naopak jen o víkendech, např. kvůli kulturním víkendovým programům.  

 

 

   

 

 

 

 

Graf 2: Frekvence návštěv knihoven 

 

Graf 18: Porovnání dosaženého vzdělání respondentůGraf 19: Frekvence návštěv knihoven 

 

Graf 20: Porovnání dosaženého vzdělání respondentů 

 

 

Graf 21: Spokojenost respondentů s otevírací dobou knihovnyGraf 22: Porovnání dosaženého 

vzdělání respondentůGraf 23: Frekvence návštěv knihoven 

 

Graf 24: Porovnání dosaženého vzdělání respondentůGraf 25: Frekvence návštěv knihoven 

Graf 3: Spokojenost respondentů s otevírací dobou knihovny 

 

Graf 26: Spokojenost respondentů s otevírací dobou knihovny 

 

Graf 27: Spokojenost respondentů s otevírací dobou knihovny 
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V otázce číslo 5 bylo účelem zjistit, zda se knihovna nachází v blízkosti bydliště uživatelů a jak 

problémové je pro uživatele navštěvovat knihovnu. Oba studenti v Rio de Janeiru považují 

knihovnu za nepříliš vzdálenou od bydliště, což platí i ve Fortaleze, oproti tomu oba dotazovaní 

v Salvadoru nebydlí v blízkosti knihovny a není pro ně tak snadno přístupná. Takový případ 

ukazuje, že mobilní knihovny na území Brazílie hrají velkou roli vzhledem k rozsáhlé ploše  

a nízkému počtu fungujících veřejných knihoven v regionech. V Salvadoru mobilní knihovny 

umožňují vykonávat absenční výpůjčky nebo rezervace knih online a zvažované zahájení MVS 

do budoucna, zahrnující i mobilní knihovny, by mělo v této oblasti velký smysl.    

Otázka číslo 6 zjišťuje, za jakým účelem uživatelé do knihovny dochází. Tato otázka zahrnovala 

možnost více odpovědí a případné popsání vlastního důvodu. Každý z účastníků rozhovoru 

mimo vysokoškolského studenta v Rio de Janeiru dochází do knihovny za volnočasovými 

aktivitami a kulturními programy pořádanými knihovnou, přičemž čtyři z nich se věnují 

zároveň studiu a vzdělávání a zástupkyně ženského pohlaví v Salvadoru navštěvuje knihovnu 

výhradně kvůli trávení volného času a účasti na jejích akcích (do knihovny ovšem dochází  

se svým synem, který ji využívá také ke studiu a četbě). Tyto výsledky ukazují, že programy  

a kurzy všeho druhu pořádané knihovnami jsou pro oslovené respondentystejně důležité jako 

poskytování knihovních fondů k četbě a vzdělávání. Prostory knihoven jsou uživateli 

považovány za klidné místo, které je příjemné pro trávení volného času a setkávání s přáteli. 

Kurzy, přednášky, výstavy ani využívání místností není nijak zpoplatněno, a proto oslovuje 

zástupce všech vrstev obyvatelstva.  
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Graf 4: Účel návštěv knihoven 

 

Graf 29: Spokojenost respondentů se službami knihovenGraf 30: Účel návštěv knihoven 

 

Graf 31: Spokojenost respondentů se službami knihoven 

 

 

Graf 32: Spokojenost respondentů se službami knihovenGraf 33: Účel návštěv knihoven 



 

60 
 

Otázka číslo 7 hodnotí spokojenost uživatelů s nabídkou knihovních služeb. Výpůjční služby 

jsou dle zástupců všech tří knihoven uspokojivé, referenční služby, možnost kopírování 

dokumentů a činnost knihovny jsou ve všech zvolených knihovnách hodnoceny jako velmi 

uspokojivé, oproti tomu je zaznamenáno negativní hodnocení v oblasti přístupu k internetu  

a webové prezentaci knihovny. Obě uživatelky veřejné knihovny Guvernéra Meneza Pimentela 

považují přístup k internetu za neuspokojivý vzhledem k častým výpadkům a nedostatku 

elektronických zařízení umožňujících dostat se na internet. Oba studenti v RJ jsou s přístupem 

k internetu spokojeni, stejně tak jako s technickým vybavením, a zástupci uživatelů v Salvadoru 

jsou spíše nespokojeni vzhledem k časovému omezení přístupu na internet a občasným 

problémům s výpadky fungování, technické vybavení však považují za uspokojivé. Služba 

umožňující rezervovat knihu online je poskytována pouze v salvadorské knihovně, čemuž 

odpovídají odpovědi uživatelů. Čtyři z dotazovaných nemají se službou zkušenost a nemůžou 

její kvalitu posoudit, přičemž uživatelé v Salvadoru tuto službu znají, vyzkoušeli ji a považují 

ji za bezproblémovou. Stejně tak pomálu zkušeností mají uživatelé s osobním poradenstvím 

v knihovnách, dotazované uživatelky v Rio de Janeiru a Salvadoru však tuto službu využily a 

považují ji za přínosnou. Neuspokojivé hodnocení webové prezentace knihoven odpovídá 

aktuálnímu stavu webových stránek. Knihovna Státního Parku má sice stránky přehledné a 

obsáhlé, jejich provoz je ovšem doprovázen téměř nepřetržitými výpadky. Veřejná knihovna 

státu Bahía nemá webové stránky v provozu a webová prezentace knihovny ve Fortaleze je 

dostupná pouze prostřednictvím vládních stránek, což neodpovídá požadavkům uživatelů. 

Původní webová prezentace salvadorské knihovny byla jedním uživatelem považována za 

přijatelnou, avšak druhý uživatel ji nikdy neviděl, ani webové stránky nevyhledával. Uživatelé 

v Rio de Janeiru vykazují spokojenost se strukturou webových stránek stejně tak jako 

s grafickým zpracováním, akcelerující výpadky jsou však údajně neúprosné a s informacemi na 

ebu SECULT o knihovně ve Fortaleze je spokojen jeden ze dvou dotazovaných. 
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Otázka číslo 8 byla položena se záměrem zjistit, zda musí uživatelé za registraci v knihovně 

platit nějaký poplatek. Hodnocené knihovny v Rio de Janeiru a Salvadoru nepožadují žádné 

poplatky ani za zhotovení průkazu čtenáře, ani využívání tohoto průkazu. Knihovna ve 

Fortaleze účtuje taxu v hodnotě čtyř reálů za rok. Obě ženy docházející do dané knihovny tento 

poplatek potvrzují, což zároveň odkrývá jejich sociální status, tedy že obě spadají do střední 

třídy a nejsou součástí programu „Bolsa Família“.  

Otázka číslo 9 má za cíl zjistit, zda do knihovny dochází také další členové jednotlivých rodin 

a případně v jaké věkové kategorii se tito členové nachází. Uživatelé z Rio de Janeira jsou 

jedinými rodinnými zástupci docházejícími do knihovny, kdežto do salvadorské knihovny 

dochází oba čtenáři spolu s rodinnými příslušníky, mezi které patří sourozenci a potomci. Jedna 

z uživatelek ve Fortaleze dochází do knihovny se svým synem.  
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Graf 36: Spokojenost respondentů se službami knihoven 

 

 

Graf 37: Spokojenost respondentů se službami knihoven 

 

 

Graf 38: Spokojenost respondentů se službami knihoven 
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Graf Graf 39: Porovnání zájmu o knihovny v rodinách respondentů 

 

Graf 11: Mapování kulturního zázemí v okolí bydliště respondentů 
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Otázka číslo 10 se soustředí na knihovní fondy. Uživatelé vyjadřovali jejich spokojenost 

s poskytovanými fondy knihoven v ohledu na to, zda se jim daří požadované položky ve 

fondech vyhledávat. Výsledky měly ukázat nejen obsahovou stránku fondů, ale také kategorie, 

o něž je mezi uživateli největší zájem. Tyto kategorie byly pro dotazování rozčleněny dle MDT, 

přičemž audiovizuální položky a deskové hry jsou považovány za oddělenou skupinu.  

Dle výsledků jsou mezi uživateli nejvíce vyhledávány položky v kategorii všeobecností  

a geografie a historie, ve které v minulosti vyhledávali všichni, kteří se rozhovoru zúčastnili.18 

Stav fondu této sekce je všemi hodnocen velmi pozitivně. Naopak v kategorii přírodních věd 

vyhledával pouze jeden uživatel, nelze tedy nic zhodnotit. V kategorii umění, sportu a zábavy 

vyhledávalo pět ze šesti uživatelů a každý z nich ji hodnotí pozitivně, ačkoli ne vždy nalezli 

požadované položky. Jazykověda a literatura dosahuje stejných výsledků. S filmovým výběrem 

jsou velmi spokojení dotazovaní uživatelé v Rio de Janeiru, které si získalo svými 

multimediálními kabinami příval pozitivních hodnocení. V BPEB vyjadřují účastníci 

rozhovoru s filmovou nabídkou spokojenost a v BPGMP se o filmovou sekci jeden 

z dotazovaných nikdy nezajímal, nemůže tedy situaci objektivně zhodnotit. Nabídka deskových 

her a audiosekce není účastníky příliš využívána, pouze jeden z dotazovaných ve Fortaleze 

postrádá pestrost v jejich nabídce. 

 

                                                           
18  Geografie a historie jsou dle statistik z roku 2010, realizovanými ve spolupráci s veřejnými knihovnami 
na území celé Brazílie, nejvyhledávanější kategorií (FREITAS, 2014, s. 129). 
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Obrázek 12: Veřejná knihovna Meneza PimentelaGraf 43: Spokojenost s fondy knihoven 
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Otázka číslo 11 se zabývá spokojeností uživatelů s prostory knihoven. Zvažuje, zda je  

pro uživatele snadné zorientovat se v několikapatrových knihovnách, jestli se cítí bezpečně 

v jejich prostorech a zda hygienické zázemí a čistota celého objektu vyhovuje potřebám. Šatna  

je přítomna pouze v knihovně Rio de Janeira, v ostatních prostorech se nevyskytuje a uživatelé 

mohou vstoupit se všemi svými věcmi. Každá z knihoven má ve všech patrech umístěno 

hygienické zázemí, které je udržováno ve velmi dobrém stavu. Čistota je v prostorách knihoven 

velmi důležitá a v BPE, stejně tak jako v BPEB, je striktně udržována. BPGMP je hodnocena 

jednou pozitivně a jednou negativně, avšak její prostory působí čistě. Orientaci po knihovně 

zajišťují ve všech knihovnách směrové cedule, které dle hodnocení uživatel plní svou funkci. 

Všichni účastníci se v knihovnách cítí bezpečně, a to navzdory tomu, že jsou vyrozuměni  

o kriminální činnosti z minulých let a průběžně upozorňováni na nezbytné střežení vlastních 

věcí. V Salvadoru a Fortaleze považují respondenti knihovnu, školu a nákupní centra  

za nejbezpečnější zóny ve městě. Relaxační zóny v knihovnách mají negativní hodnocení jen 

v knihovně BPGMP, a to kvůli absenci restauračního zařízení. Hodnocená knihovna v Rio  

de Janeiru i v Salvadoru má ve svém prostoru kavárnu a zajišťuje občerstvení, které si čtenáři 

mohou vychutnat v relaxačních zónách. V BPGMP platí přísný zákaz konzumace jídla  

a automaty nabízí jen nápoje a omezený počet míst v odpočinkové části, která oproti BPE  

a BPEB nepůsobí útulně, což je skutečnost odrážející se na hodnocení návštěvníků.  
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Graf 8: Spokojenost respondentů s prostory knihoven 

 

Graf 44: Spokojenost respondentů se zaměstnanci knihovenGraf 45: Spokojenost respondentů s prostory 

knihoven 

 

Graf 46: Spokojenost respondentů se zaměstnanci knihoven 

 



 

64 
 

Otázka číslo 12 se zaměřuje na knihovníky a jejich vztah k uživatelům. Cílem bylo zjistit, zda 

jsou pracovníci ve svém prostředí opravdovými specialisty, kteří se starají o své uživatele  

a nepřistupují k nim s odlišnými měřítky. Knihovníci jsou mezi návštěvníky shledáváni jako 

vstřícní pracovníci, kteří se snaží pomáhat všem uživatelům knihovny bez rozdílu ve všech 

oblastech. Přistupují k problémům uživatelů s trpělivostí a pochopením a jsou k dispozici také 

při řešení osobních nesnází. Vztahy knihovníků s uživateli jsou na přátelské úrovni ve všech 

hodnocených objektech. Tento jev je následkem aktivní činností knihoven, která staví svůj 

primární zájem na interakci s komunitami v daných čtvrtích.  

 

         

 

 

 

 

 

V otázce číslo 13 měli uživatelé za úkol vyjádřit spokojenost se službami poskytovanými 

knihovnou na stupnici od 1 (nejhorší hodnocení) do 5 (nejlepší hodnocení). Uživatelky 

knihoven BPE a BPEB hodnotily poskytované služby číslem 5, zástupci mužského pohlaví 

potom číslem 4, hodnocení je tedy velmi pozitivní. Jedna z uživatelek BPGMP ohodnotila 

služby knihovny číslem 3, tedy jako průměrné, druhá uživatelka číslem 4.  

Graf 9: Spokojenost respondentů se zaměstnanci knihoven 

 

 

Obrázek 15: Knihovna Státního parku (MAGALHAES, 2014) 

 

Graf 52: Spokojenost s fondy knihovenObrázek 16: Knihovna Státního parku 

(MAGALHAES, 2014)Graf 53: Spokojenost respondentů se zaměstnanci knihoven 

 

 

Obrázek 17: Knihovna Státního parku (MAGALHAES, 2014) 

 

Graf 54: Spokojenost s fondy knihovenObrázek 18: Knihovna Státního parku 

(MAGALHAES, 2014) 

 

Graf 55: Spokojenost s fondy knihoven 

 

Obrázek 19: Veřejná knihovna Meneza PimentelaGraf 56: Spokojenost s fondy 

knihovenObrázek 20: Knihovna Státního parku (MAGALHAES, 2014) 

 

Graf 57: Spokojenost s fondy knihovenObrázek 21: Knihovna Státního parku 

(MAGALHAES, 2014)Graf 58: Spokojenost respondentů se zaměstnanci knihoven 
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Cílem otázky číslo 14 bylo zmapovat stav vzdělávacích a kulturních institucí ve městě, 

především tedy v okolí obydlí čtenářů, s nimiž probíhal rozhovor. Výsledky ukazují, jak 

důležitou roli knihovna v oblasti působení zastává, vzhledem k absenci kulturních center 

určených pro všechny obyvatele bez rozdílu. Další veřejné knihovny se dle uživatelů v blízkosti 

jejich bydliště nenacházejí, nebo o tom alespoň neví. Mezi snadno dostupné zázemí pro volný 

čas patří kina, která jsou součástí velkých nákupních center i venkovních hřišť, kde se filmy 

promítají na plátnech a přístup k nim je často bezplatný. Bezplatný vstup nabízí i řada muzeí, 

která se nacházejí zpravidla v blízkosti centrální zóny města, k nimž to většina dotazovaných 

nemá blízko. Každý z uživatelů má v okolí svého bydliště kavárnu, která nabízí návštěvníkům 

klidné prostranství, které by v budoucnosti mohlo zprostředkovávat knihy a upevňovat vztah  

k literatuře.   

 

 

Šetření v této práci mělo analyzovat tři zvolené knihovny a zhodnotit spokojenost uživatelů  

s poskytovanými službami. Výsledky rozhovorů ukazují, že analyzované veřejné knihovny jsou 

pro dotazované uživatele přínosem a jejich služby hodnotí vesměs pozitivně, přesto je však 

momentálně jedna z nich uzavřena a v brzké době zřejmě znovuotevřena nebude. Prostředí  

a program knihoven jsou zaměřeny na všechny generace, jejich aktivita však aktuálně oslovuje 

především mladé studenty. 
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Graf 10: Mapování kulturního zázemí v okolí bydliště respondentů 

 

Graf 61: Spokojenost respondentů s prostory knihovGraf 11: Mapování kulturního zázemí v okolí bydliště 

respondentů 

 

Graf 62: Spokojenost respondentů s prostory knihoven 

 

Graf 63: Spokojenost respondentů se zaměstnanci knihovenGraf 64: Spokojenost respondentů s prostory 

knihovGraf 11: Mapování kulturního zázemí v okolí bydliště respondentů 

 

Graf 65: Spokojenost respondentů s prostory knihovGraf 11: Mapování kulturního zázemí v okolí bydliště 

respondentů 
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V teoretické části této práce byla probírána problematika otevírací doby knihoven, která  

se dotýká salvadorské veřejné knihovny. Přestože ji respondenti nehodnotí záporně, její sobotní 

otevírací doba je velmi omezena a vzhledem k tomu, že se knihovna nachází v nepříliš 

osidlované části města, stává se pro mnohé čtenáře obtížné navštěvovat její prostor během 

sobotního dopoledne. A tak se někteří nemohou zúčastňovat nabízených kulturních programů, 

což postihuje především rodiče s dětmi, kteří hledají zábavu na víkend.  

Služby pro děti jsou velmi rozmanité, netěší se ale dostatečné pozornosti uživatelů. Všechny tři 

knihovny nabízí svým uživatelům venkovní prostor pro odpočinek, sport a zábavu a knihovny 

pro děti pod dohledem knihovníků s pedagogickým vzděláním, kteří se věnují nejmladším 

uživatelům s pozoruhodnou péčí.  

Co se fondu týká, každá z knihoven vyniká v určité sekci. Knihovna ve Fortaleze  

je významným zdrojem vzácných tisků, knihovna v Salvadoru má úctyhodnou sbírku periodik  

a knihovna v Rio de Janeiru se pyšní obsáhlou filmovou sbírkou, 200 počítači a moderním 

prostředím, které bohužel aktuálně nemůže nikdo využívat z důvodu jejího uzavření.  

Z výsledků vyplývá, že nejhůře hodnocenou knihovnou v několika oblastech je BPGMP. 

Velkým nedostatkem je absence referenčního centra a pracovníků, na které by se čtenáři mohli 

v knihovně ve Fortaleze obrátit. Knihovny v Rio de Janeiru a Salvadoru pohotově reagují  

na potřeby uživatelů a zodpovídají jejich dotazy na několika místech, které lze považovat  

za referenční centra. Přítomnost těchto pracovníků je nepřetržitá, oproti tomu ve Fortaleze 

působí knihovna prázdným dojmem a nový uživatel nemůže vědět, že se má v případě dotazu 

obrátit na knihovníky v malých kancelářích. Všeobecné dotazy v online prostředí mohou 

uživatelé vznést jen na webovém sídle knihovny BPE, pokud je tedy stránka zrovna v provozu.  

Vstup na internet v knihovnách BPE a BPEB je omezen na dvě hodiny denně pro přihlášeného 

uživatele, oproti tomu BPGMP nabízí přístup k internetu nonstop, k dispozici je však jen 16 

počítačů a internet samotný má časté výpadky ve fungování, což se ukazuje na hodnocení 

dotazovaných uživatelů.  
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6 Závěr 
 

Cílem bakalářské práce byla analýza a vyhodnocení současného stavu brazilských veřejných 

knihoven se zaměřením na jejich poskytované služby. Navzdory uspokojivým výsledkům 

v oblasti knihovních služeb jsou brazilské veřejné knihovny teprve na začátku cesty  

za dokonalým stavem plně odpovídajícím požadavkům uživatelů. Vybraní reprezentanti 

jednotlivých států patřili mezi nejžádanější a nejnavštěvovanější veřejné knihovny, které jsou 

podporovány vládními investicemi. Situace ostatních veřejných knihoven na území příslušných 

regionů je však dle statistik neuspokojivá. Výsledky analýzy představily důležitou funkci 

veřejných knihoven na území Brazílie vzhledem k absenci vzdělávacích a kulturních institucí, 

které by odpovídaly požadavkům komunit a umožňovaly přístup zástupcům všech vrstev 

obyvatelstva.  

Analýza tří vybraných knihoven ukázala, že mají mnoho společných rysů a potýkají  

se s obdobnými problémy. Brazilské veřejné knihovny uchovávají a zpřístupňují dlouho 

budované materiální bohatství a svým uživatelům poskytují pestré služby, které dosahují 

kvalitních výsledků, největším nedostatkem však zůstává zavádění informačních technologií  

a nabídka služeb elektronickou cestou. Rozvoj digitalizace posiluje systémovost a univerzalitu 

v organizaci knihoven, která je pro jejich kooperaci nezbytná. Brazilské veřejné knihovny mají 

zastaralé systémy pro vyhledávání a neposkytují svým uživatelům žádné virtuální prostředí 

umožňující interakci s knihovnou na dálku navzdory tomu, že se za poslední roky značně zvýšil 

počet domácností užívajících internet. Aktuální významnou činností řady knihoven  

je digitalizace vzácných regionálních dokumentů, která probíhá ve spolupráci  

se zástupci vlády daného státu. Stěžejní službou všech knihoven je aktivní účast v procesu 

vzdělávání a začleňování všech skupin obyvatelstva do kulturního života. Ke svým uživatelům 

mají individuální přístup a věnují se neformální výuce i odborným kurzům. 

Knihovní služby musí odrážet potřeby společnosti a aktuální trendy. Dalo by se tedy říci,  

že budoucnost a pokračující vývoj brazilských knihoven a jejich fondů závisí na změnách  

ve společnosti, na území Brazílie je to však především tak, že společnost a její změny závisí  

na krocích a službách brazilských knihoven a dalších institucí.  
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Přínos brazilských veřejných knihoven společnosti je na základě všech popisovaných oddílů 

v této práci nevyvratitelný, přesto se však knihovny netěší odpovídající finanční podpoře,  

o čemž ostatně vypovídá také aktuální stav tří hodnocených knihoven, z nichž je jedna vyřazena 

z provozu a druhá zaostává se znovuotevřením zrekonstruovaného prostoru.  

Brazílie je země velkých projektů, které mají poukazovat na její jedinečnost, a tak nezbývá  

než doufat, že se probíhající modernizace brazilských veřejných knihoven a výstavba kulturních  

a vzdělávacích knihovních center dočká odpovídající podpory ve všech regionech země.  
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Příloha č. 1 
 

Escola na Favela do Vidigal – Škola ve favele Vidigal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní archiv 
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Příloha č. 2 
 

Společenská místnost s privátními kabinami a počítači s přístupem na internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Soraia Magalhães (2014) 
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Příloha č. 3 
 

Společenská místnost s počítači s přístupem na internet v sekci s absenčními výpůjčkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní archiv 
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Příloha č. 4 
 

Společenská a odpočívací místnost s televizí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní archiv 
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Příloha č. 5 
 

Seznam otázek použitých pro rozhovor 

 

 

 

 OTÁZKA 

1 Jste: (student / pracující / nezaměstnaný / jiné) 

2 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (základní / středoškolské /vysokoškolské) 

3 Jak často navštěvujete prostory knihovny? (denně / více jak jednou týdně / několikrát do měsíce / 

pouze několikrát v roce / jiné) 

4 Jak Vám vyhovuje provozní doba knihovny? (naprosto vyhovuje / spíše vyhovuje / spíše nevyhovuje 

/ naprosto nevyhovuje) 

5 Vyskytuje se knihovna v blízkosti Vašeho bydliště? (ano / spíše ano / spíše ne / ne) 

6 Knihovnu a její služby využíváte pro: (volný čas a volnočasové aktivity / studium a vzdělávání / obojí 

/ ostatní)  

7 Jste spokojen/a s následujícími službami knihovny? (výpujční služby, rezervace knihy online, 

kopírovací služby, přístup k internetu, referenční služby, osobní poradenství, vzdělávací a kulturní 

programy, technické vybavení, webová prezentace knihovny) 

8 Platíte za užívání knihovny nějaké poplatky? (ano / ne) 

9 Dochází i zbytek Vaší rodiny do knihovny? (ano, minimálně jeden člen dochází do knihovny / ne, 

nikdo další z rodiny nedochází do knihovny) 

10 Jak byste ohodnotil/a stav fondu knihovny v následujících kategoriích: (všeobecnosti a informatika, 

filozofie, náboženství, společenské vědy, přírodní vědy, lékařství, umění, jazykověda, geografie, 

filmový výběr, audio sekce, deskové hry) 

11 Spokojenost s prostory knihovny: (hygienické zařízení a šatna, orientace po knihovně, bezpečnost, 

relaxační zóna, čistota) 

12 Souhlasíte s následujícími výroky o zaměstnancích knihovny? (Jsou vstřícní, vykazují dostatečné 

znalosti o knihovně, mají nezaujatý přístup ke čtenářům) 

13 Jak hodnotíte celkovou úroveň služeb poskytovaných knihovnou na stupnici od 1 do 5? (1= nejhorší 

hodnocení, 5= nejlepší hodnocení) 

14 Vyplňte, prosím, zda se v okolí Vašeho bydliště nachází následující: (divadlo, kino, kavárna, muzeum, 

škola, pohybové centrum, jiná veřejná knihovna) 


