
         ZASTUPITELÉ ODMÍTLI PODPOŘIT II. etapu projektu místní knihovny. 
 

          V lednu měla přípravami a domluvou začít II. etapa výše uvedeného projektu. Zastupitelé ale 
rozhodli jinak. 
         Svého zřizovatele jsem prosebnou žádostí požádal o spolupráci. Zastupitelé na ni zareagovali 
negativně a rozhodli, že II. etapu nepodpoří a také se jí nezúčastní. Tímto celý slibný projekt 
pozastavili a ukázali, že nejsou nakloněni spolupráci s knihovnou a zřejmě nechápou 
poslání  komunitních knihoven jako takových. Je nyní na nich, aby svůj negativní odmítavý postoj 
objasnili také Vám, to je veřejnosti. 

 
 

CO JE TO KOMUNITNÍ KNIHOVNA? 
 

         Komunitní knihovny mají nabízet spoluobčanům, v místech bydlišť i jiné vyžití, než je jenom 
pouhé půjčování knih. Mají nabízet různým zájmovým skupinám občanů prostor pro společné 
setkávání, tvoření, zábavu a podobné aktivity. Také proto jsem se jako knihovník vždy snažil, a dosud 
snažím, každoročně uspořádat několik kulturních, tvořivých a společenských akcí pro děti, dospělé i 
širokou veřejnost a také přestavit spoluobčany a jejich ruční tvorbu a šikovnost v různých oblastech 
lidského dění. A jsou to akce hojně navštěvované. Právě v této oblasti činnosti knihovny jsem požádal 
zřizovatele o spolupráci a výpomoc, protože na víc jenom sám nestačím. 
         Zmíněnými akcemi jsem, jako knihovník, naplňoval a neustále naplňuji poslání komunitní 
knihovny. Mohu říci, že mnohdy je příprava akce časově velmi náročná ale rozhodně se vyplatí. 
Přijde-li několik desítek občanů, je to velká odměna za vynaloženou práci a obětovaný volný čas. 
Komunitní knihovny zjišťuji potřeby všestranného vyžití těm, kteří v jejím okruhu žijí. Žádná 
komunitní knihovna tak nemůže být kopií jiné. 

 
         Co je úkolem komunitních knihoven, potažmo i jejich zřizovatelů si můžete prostudovat na 
těchto několika webových adresách: 

 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunitn%C3%AD_knihovna 

https://wikisofia.cz/wiki/Pojednejte_o_slu%C5%BEb%C3%A1ch_komunitn%C3%ADch_knihoven. 
https://duha.mzk.cz/clanky/cesta-ke-komunitni-knihovne 

 
         Jako knihovník podám prosebnou žádost II. etapy po podzimních komunálních volbách znovu. 
Věřím, že zastupitele, které si zvolíme, budou vstřícnější ke knihovně, kulturním a vzdělávacím akcím 
a budou chápat a také i osobně podporovat poslání komunitní knihovny, která je tu nejen pro čtenáře, 
ale pro celou naši obec. Do řad zastupitelstva se vstupuje také proto, že zastupitel je ten, kdo občanům 
poslouží a měl by občanům všemožně pomáhat, obětovat pro ně něco ze svého osobního pohodlí a 
času. Úloha zastupitele nekončí jen účastí na schůzích a zvednutím ruky při hlasování. Je jen na 
každém z nás hledat ke komunitní knihovně  cestičky a vytvářet skupinky občanů různých zájmů, kteří 
se budou scházet pod záštitou knihovny a jejího zřizovatele. Pokud budete mít zájem se v rámci 
libovolné aktivity scházet, jako malá komunitní skupinka, tak knihovna má pro Vás vždy otevřené 
dveře. K tomu stačí jen domluva s knihovníkem. Realizace II. etapy se tímto rozhodnutím 
zastupitelstva odkládá. 
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