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Aby knihovna byla..

… kulturní a společenské centrum obce, 

živá, vyhledávaná 

a pro obyvatele i zřizovatele 

důležitá!...



…měla by dbát na:

• dostupnost – provozní doba 

• kvalitní knihovní fond

• fungující a funkční technika – přístup k internetu, 
webová prezentace knihovny, elektronický katalog 
na internetu

• nové trendy

• standardy

• příjemné prostředí



Zaostřeno na prostředí knihovny…

• Do ošklivé knihovny dnes už nikdo chodit 

nebude

• Na co se zaměřit, aby knihovna působila 

příjemně

• Jakých chyb se vyvarovat při vybavování 

knihoven

• Důležitá je spolupráce:

• - Knihovník - Zřizovatel - Pověřená knihovna



Chyby při vybavování knihoven

Komise – Soutěž Knihovna roku:

Chyby se opakují!

- U nově zrekonstruovaných knihoven prostor rozdělen 
zdmi na malé místnosti

- Úzké uličky mezi regály

- Skladové, archivní regály

- Regály přeplněné knihami (méně je více)

- 7 i více polic nad sebou

- Nadměrně široké regály s pevnými zády









• Knihovna ve městě

– místem setkávání 

– přístupovým místem k internetu

– centrem života komunity

– prostředím k rozvoji občanské společnosti 

– „třetím (čtvrtým) místem“

– „komunitní knihovnou“

– (samozřejmě místem knih, četby, kultury…)

Knihovna dnes



• Aktivity v knihovně:

– besedy, přednášky, kulaté stoly, výtvarné aktivity, 

setkání

– přichází sem školáci se svými učiteli, senioři, rodiny, 

mládež i dospělí, skupiny (organizované i 

neorganizované)  i jednotlivci 

– knihovna je využívána i jako „dílna“ – kreativní prostor, 

týmová práce, herna, diskusní klub…. neformální školní 

družina, školní klub….

Knihovna dnes



Další možnosti využití knihovny

• Knihovnu je možno využívat i k dalším účelům:

- vzdělávací akce 

- výuka jazyků, hudby, PC kurzy

- akce pro seniory, rodiny, děti

- knihovna jako prostor pro setkávání generací

- kroužky, kluby, skauti, schůzky scholy, prázdninové 
příměstské tábory

• Pokud  je to v obci vhodné, je výhodné propojit knihovnu s 
turistickým informačním centrem – společné informační 
zázemí



Další možnosti využití knihovny

• mateřská centra 

• nízkoprahová centra 

• pohybové aktivity

• knihovna provozující letní kino

• slouží jako místa veřejných zasedání zastupitelstva a 
setkání občanů 

• Ostatní funkce by však neměly knihovnu „převálcovat“, ale 
doplnit



• Prostory knihoven obvykle těmto kumulovaným funkcím 

nedostačují.

• Stává se, že si to zřizovatel (ve spolupráci s 

knihovnou!) uvědomí a rozhodne se knihovnu 

zrekonstruovat nebo přestěhovat do nových prostor

Prostory knihoven



Poučme se u jiných

– Pokud tedy město chce rekonstruovat či nově vybavovat, 
knihovnu, je dobré nejprve se podívat do jiných 
knihoven, které se „povedly“. 

- Poučme se od nich a nedovolme, aby se nám z knihoven 
stávala skladiště, archivy či „zámecké“ knihovny, plné 
masivních regálů, které nepustí dovnitř ani kousek světla 
a kde si není ani kam sednout a číst si…. 

– Vždyť dnešní moderní knihovna nemůže být jen 
výpůjčním místem! Musí být centrem komunity, 
knihovnou, která slouží jako obývák obce nebo města! 



• Stavba nové knihovny – spolupráce s architektem, ale musí 

do toho mluvit i knihovna!

• Nová knihovna by měla být prostorná a stavebně 

jednoduchá, flexibilní (Slovinsko)

• Obvyklejší jsou rekonstrukce stávajících nebo jiných prostor 

(knihovna se musí přizpůsobit)

Prostory knihoven



• Jak taková knihovna před rekonstrukcí obvykle vypadá, 
s jakými problémy bojuje?

• prostorové problémy (malé místnůstky, obehnané kolem 
stěn regály)  vyvolávající pocit stísněnosti 

• přecpané regály (!)

• málo místa u výpůjčního pultu

• všude regály (do stropu) s knihovním fondem, málo 
sedacích míst, málo počítačových míst

• chybí dětský koutek

• vybavení ze 70.- 80. let, neodpovídající současné době, 
„staropanenské vybavení“ (dečky, vázičky…)

• část knihovního fondu ve skladu, fond zastaralý

Knihovna před rekonstrukcí 





• víme předem o některých omezeních 

• spolupráce s architektem na „vizi“ nové knihovny

• spolupráce s týmem knihovny, (knihovníkem), obcí, pověřenou 
knihovnou

• dá se předpokládat 30% nárůst aktivit, čtenářů, návštěvníků – je tedy 
vhodné přidat  cca +30%  plochy (raději i více)

• je třeba velmi pečlivě zvážit návaznost jednotlivých procesů a provozů 
(půjčovny – i zde dětský koutek,čítárny, knihovna pro děti,prostor pro 
větší děti, teenageři, maminky, klidové zóny - vyvážit klid x komunikace, 
odpočinkové a studijní zóny, prostor pro akce, provozní prostory, 
bezbariérový pohyb i vstupy, dostupnost WC)

Na co myslet,
co vzít v potaz před rekonstrukcí knihovny?



• Vzít v úvahu hlučnost/potřeba ticha

• Ne všude pssst! 

• Knihovna jako prostor pro komunikaci

• Vyčlenit prostory pro ticho (studovna, studijní boxy 
– prosklené, zvukově izolované, malé studovničky 
pro týmovou práci)

• Prostory pro děti odčlenit regálem, ne zdí (do 
knihovny chodí často celá rodina)

• Důležitost velkého, ale dobře rozčleněného 
prostoru – hluk se „vsákne“

Na co myslet,
co vzít v potaz před rekonstrukcí knihovny?



• Prostory pro akce (využití i mimo provozní 

dobu) – maximálně flexibilní – přednášková 

místnost, místnost pro besedy, pro výtvarné 

kurzy, debaty, ale třeba i pohybové aktivity 

(stohovatelné židle, stoly na kolečkách)

• Venkovní prostory – zahrada, letní čítárna, 

čtení „na střeše“, využití venkovního 

schodiště… podle daných možností

Na co myslet,
co vzít v potaz před rekonstrukcí knihovny?



• uspořádání a uložení knihovního fondu (rozmístění 

regálů)

• dobrý orientační systém

• dostatek místa, vzdušnost, příjemné působení, 

(nepřehnat – příliš volného prostoru – děti zde 

běhají)

• využití netradičních prostor, (např. prosklených 

ploch, vysoký strop – galerie apod. dle místních 

specifik)

• myslet na budoucnost (flexibilita prostoru)

Na co myslet předem: 





K uspořádání regálů a knihovního   

fondu:

• nezahltit prostor u recepce (výpůjčního pultu), aby ani při 
náporu čtenářů knihovna nevypadala hned na první dojem 
zaplněná 

• nepřeplnit knihovnu nábytkem, důležitý je volný prostor, 
přehlednost 

• u výpůjčního pultu vyčlenit několik regálů na novinky, 
bestsellery, zajímavosti, aktuality. Knihy zde - uloženy ven 
obálkami, nikoliv hřbety



K uspořádání regálů a knihovního 

fondu:

• mezi regály nechat velkorysé a vzdušné uličky, (kočárky, 

vozíčkáři, snadnější výběr fondu)

• nechat snadno dostupný horní i spodní regál (max.cca 6 

polic nad sebou)

• výhodné jsou regály na kolečkách – pojízdné, flexibilní –

pozor ale na hloubku regálu, jen na šířku knihy



• zvážit vyčlenění některých témat z beletrie: poezie a 
dramata, detektivky, milostné romány, sci fi, fantasy, 
westerny, pohádky, cizojazyčnou literaturu…. , případně 
knihy označit piktogramy

• naučná (odborná)  literatura - podle MDT, ale každý regál 
je nahoře označen také příslušným tématem (maximální 
přehlednost fondu)

• dbát na to, aby v každém regále byla cca 20 cm rezerva 
(pocit vzdušnosti)

K uspořádání regálů a knihovního 

fondu:



• regály nemají mít „pevná záda“, takže pocit volnosti se tím 
násobí

• dát si pozor na rozměry regálů, příliš hluboké regály působí 
hřmotně a zaberou zbytečně mnoho místa

• není třeba budovat velkou rezervu na nový knihovní fond, 
spíše usilovat o vyváženost mezi nákupem a vyřazováním 
(dle místních podmínek). 

• Knihovna by neměla působit jako sklad knih.

K uspořádání regálů a knihovního 

fondu:





• pohodlné sezení (židle) – je velmi důležité (vytvářet 
„hnízda“) – několik židlí + stolek, křesílka apod.

• vytvořit pokud možno na několika místech různorodá  
zákoutí – od pohodlných a barevných křesílek, váledel a 
pohovek až k běžným studijním stolům s židlemi a PC 
místům

• respektovat potřeby všech generací – na pohovkách často 
rodiče s dětmi (a opravdu jim čtou!), u stolů  mládež, která 
se ovšem také „povaluje“ na váledlech, senioři využívají jak 
pohodlná křesílka, tak klasické sezení, z něhož se snadněji 
zvedají 

• dětský koutek bude také často využíván…

Odpočinkové a studijní zóny:



• barevná malba působí radostněji – ale nepřeplácat! 

(Kdy jste naposledy ve vaší knihovně malovali?)

• útulnost knihovny:

• výzdoba, úklid, přehlednost, květiny – vhodný 

doplněk, ale nepřehnat to – uměřeně, knihovna 

není zahradnictví 

• dostatek světla (centrální i lokální)

• výpůjční pult nemá být bariéra mezi knihovníkem a 

čtenářem (face to face)

Co ještě vzít v potaz



• podlahová krytina – omyvatelná/koberce

• jednoduchý orientační systém – místnost i 
regály (nad regály i uvnitř, naučná podle 
MDT – ale i téma, uvnitř abecedně)

• zvážit možnost jídla a pití (kavárna, místo 
vyhrazené pro občerstvení, alespoň automat 
na vodu, případně na kávu a další nápoje)

• snadná dostupnost WC

• co nejméně „zákazů“

Co ještě vzít v potaz



• Regály NE pevná záda (jinak knihovna působí dojmem 
skladiště!!) 

• Regály ne příliš do výšky (6 polic nad sebou)

• Regály na kolečkách – pojízdné - výhodné, flexibilní

• Nepřehltit knihovnu nábytkem, důležitý je volný prostor, 
přehlednost 

• Pohodlné sezení (židle) – je velmi důležité (vytvářet 
„hnízda“) – několik židlí + stolek, křesílka apod.

• Malba barevná působí radostněji 

• Útulnost knihovny

• Výzdoba, úklid, přehlednost, květiny – vhodný doplněk 

• Dostatek světla (centrální i lokální)

• Dostatek prostoru!

„Desatero pro knihovny“ - shrnutí: 



• Knihovna by neměla být skladištěm 

knih, ale prostorem, kde se lidé cítí 

dobře (aby tam chtěli nějaký čas strávit) 

– komunitní prostor, který vybízí 

k setrvání, k četbě, studiu, ke kreativní 

činnosti, k zábavě i odpočinku a je 

dostupný všem 

Knihovna – místo, kde se lidé cítí dobře 
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Karlovarský kraj – Královské 

poříčí



Komunitní knihovna je 

knihovna, která má šanci na 

přežití



Děkuji za pozornost

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Helena Gajdušková

hgajduskova@mvk.cz

www.mvk.cz

mvk@mvk.cz

tel.: 575755155


