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Ředitelka Daňková: Městská knihovna 
naplňuje pojem moderní knihovny

S rozvojem moderních techno-
logií se často řeší otázka, jak dál 
pracovat s knihou. Nejen na toto 
téma jsme si povídali s ředitelkou 
jihlavské městské knihovny PhDr. 
Jarmilou Daňkovou.

Je městská knihovna moderní 
knihovnou?

Je. Městská knihovna se v uplynu-
lých letech postupně transformova-
la do podoby moderní informační 
a vzdělávací instituce, která nabízí 
svým uživatelům bohaté knihov-
ní fondy, pestré spektrum služeb a 
vhodné podmínky pro pořádání nej-
různějších aktivit. 

Na čem to lze spatřit?
Má plně automatizovaný provoz s 

bezbariérovým přístupem a on-line 
katalogem. Při poskytování knihov-
nických a informačních služeb vy-
užívá tradiční i elektronické zdroje, 
zpřístupňuje internet, nabízí vzdělá-
vací kurzy a informační pořady, při-
pravuje besedy, přednášky, autorská 
čtení, tvůrčí dílny, soutěže a výstavy 
a je rovněž přirozeným místem se-
tkávání obyvatel města a regionu. 

Myslíte i na mladé čtenáře?
V práci s dětskými čtenáři se dlou-

hodobě zaměřujema na podporu a 
rozvoj čtenářství a informační gra-
motnosti. Za tím účelem úzce spo-
lupracujeme s jihlavskými školami a 
připravujeme řadu různých aktivit – 
pasování prvňáčků na čtenáře, zábav-
né nocování v knihovně, vědomostní 
hry nebo veřejná čtení. 

Bezbariérovost pro postižené 
jste již zmínila, co více?

Ve snaze naplnit fi lozofi i instituce 
přístupné opravdu všem zájemcům 
je velká pozornost věnována různým 
aktivitám pro zdravotně znevýhod-
něné. Jedním z oddělení je zvuková 
knihovna pro nevidomé a těžce zra-
kově postižené, která kromě zvuko-
vých knih nabízí využití počítače se 
speciálními programy pro nevido-
mé, televizní lupu a další pomůcky 
a zároveň připravuje pořady a setká-
ní. Znakové kurzy zase pomáhají při 
odstraňování komunikačních bariér 
se skupinou sluchově postižených. 

Významnou uživatelskou kategorii 
tvoří senioři, kterým jsou mimo jiné 
určeny paměťové a internetové vzdě-
lávací kurzy.

Kolik lidí knihovnu využívá a jak 
se tyto počty vyvíjejí?

Podle posledních statistických 
výkazů za rok 2011 je v jihlavské 
knihovně evidováno 9 387 registro-
vaných čtenářů, z toho 2 313 dětí, a 
305 442 návštěvníků. Z celkového 
počtu vykazovaných návštěvníků je 
165 140 fyzických návštěvníků a 140 
302 virtuálních návštěvníků, kteří 
využívají elektronické služby knihov-
ny prostřednictvím webových strá-
nek. Od roku 2003, kdy se knihovna 
přestěhovala do zrekonstruovaných 
prostor bývalého jezuitského gym-
názia v Hluboké ulici, vzrostl počet 
čtenářů o 20% a počet návštěvníků 

se zdvojnásobil. Denně využije slu-
žeb knihovny bezmála 700 zájemců 
a potěšitelné je, že návštěvnost má 
stále vzestupnou tendenci.

Městská knihovna a internet?
V městské knihovně mají návštěv-

níci k dispozici celkem 20 interne-
tových pracovních stanic. Jedna z 
nich je vybavena speciálními progra-
my pro nevidomé a zrakově posti-
žené. Podle knihovnického zákona 
je přístup na internet pro širokou 
veřejnost zdarma a tato služba není 
podmíněna registrací v knihovně. Z 
provozních důvodů však bylo nut-
né nastavit denní časové limity, kdy 
jsou registrovaní čtenáři zvýhodně-
ni. S vlastním notebookem je mož-
né v hlavní budově knihovny využít 
WiFi připojení. Ročně přijde na in-
ternet do knihovny víc než 18 000 
návštěvníků. 

   
Pořádáte také vzdělávací kurzy?
Internetová studovna je využívána 

rovněž pro pořádání vzdělávacích 
kurzů. Jednak jsou to už zmiňované 
internetové kurzy pro seniory a také 
nejrůznější profesní kurzy pro ne-
profesionální knihovníky jihlavské-
ho regionu.

Jaké služby nabízíte prostřednic-
tvím internetu?

Díky moderním informačním tech-
nologiím mohou návštěvníci využí-
vat další služby prostřednictvím we-
bové prezentace knihovny. 

Návštěvník webových stránek získá 
informace o provozu knihovny, o po-
řádaných akcích a novinkách, může 
nahlédnout do katalogu, rezervovat 
si požadovaný titul, zjistit stav výpůj-
ček na svém uživatelském kontu, ne-
bo si prodloužit vypůjčené tituly. 

Po vyplnění příslušného formuláře 
si může objednat zpracování rešerše 
nebo využít meziknihovní výpůjční 
službu. K vyjádření přání, názorů 
a požadavků nebo pro zadání nej-
různějších dotazů slouží formuláře 
Ptejte se knihovny a Napište nám. 

Internetová síť umožňuje návštěv-
níkům knihovny využívat také elek-
tronické zdroje - regionální databáze 
osobnosti a události, automatizova-
ný systém právních informací Co-
dexis, digitální knihovnu Krameri-
us (obsahuje tisíce monografi í z 19. 
století a významná periodika z po-
čátku 20. století) a souborné kata-
logy. Návštěvníci webových stránek 
si mohou on-line „zalistovat“ v elek-
tronické čítárně novin a časopisů.

Prozraďte prosím i další nečte-
nářské aktivity...

V knihovně se ročně uskuteční asi 
850 vzdělávacích, kulturních a vol-
nočasových pořadů pro různé věko-
vé a zájmové kategorie návštěvníků 
a některé typy pořadů byly zmíněny 
v úvodu. Letos se uskutečnily napří-
klad zajímavé cestopisné besedy o 
Irsku, Havaji, Holandsku, Japonsku, 
Patagonii a Mexiku, doplněné pro-
mítáním, přednášky o zdraví a zdra-

vém životním stylu spojené s prak-
tickými poradnami, tradiční setkání 
s Jiřím Černým v hudebních posle-
chových pořadech, scénická a autor-
ská čtení, seznámení s východními 
fi lozofi emi a meditace. Pokračovaly 
vzdělávací kurzy pro dospělé stejně 
jako informační lekce, exkurze, bese-
dy a soutěže pro školy.

Jihlavská knihovna se stala také 
vyhledávaným místem pro pořá-
dání odborných seminářů a pro-
fesního vzdělávání. Ve spolupráci 
se Sdružením knihoven ČR a Sva-
zem knihovníků a informačních 
pracovníků se uskutečnilo setkání 
českých a slovenských bibliogra-
fů, seminář pro ředitele knihoven 
a velmi inspirativní seminář pro 
pracovníky dětských oddělení.                                                                                                                                        

Co je obsahem práce ředitelky? 
Jste sama čtenářka, jak relaxujete?

Moje práce, stejně jako každého ji-
ného ředitele, se odehrává zejména v 
oblasti managementu, marketingu, 
personálních a pracovněprávních 
vztahů a fi nancí. Každá příležitost, 
kdy se mohu zapojit do vzdělávacích 
nebo kulturních aktivit knihovny, 
podílet se na zavádění nových služeb, 
zabývat se odbornými činnostmi ne-
bo vylepšovat prostředí knihovny,  je 
pro mě důležitá. 

Samozřejmě čtu, a to od útlého 
dětství a velmi nadšeně. Jen se ne-
dostává času, a proto mám řadu knih 
odložených „až někdy…“. Jinak rela-
xuji na chalupě a při turistice a moc 
ráda chodím do divadla.

Jaké plány s knihovnou máte do 
budoucna?

V poslední době obohatila knihov-
na svoje služby o řadu novinek. Půj-
čování čteček elektronických knih, 
audioknih, tematických kufříků pro 
dětské čtenáře a jejich rodiče nebo  
soubor čeští klasici na CD se setkaly 
se zájmem uživatelů. Stejně vstřícně 
byl přijat bibliobox, který umožňuje 
vracet knihy bez ohledu na otevírací 
dobu knihovny. 

Prostory půjčoven byly vybaveny 
křesílky pro krátké i dlouhé čtení, 
přebalovacím pultem pro pohodlí 
nejmenších návštěvníků a jako za-
tím poslední vznikla oddychová zó-
na s nápojovým automatem. Cestou 
zavádění dalších novinek, které by 
měly prostory knihovny zútulnit a 
zpříjemnit tak, aby se návštěvníci 
cítili trochu jako „doma v obýváku“, 
chceme jít i nadále.

A na co se mohou návštěvníci 
knihovny těšit nejdříve?

Na podzimní měsíce mimo ji-
né chystáme setkání s Richardem 
Pachmanem v hudebně scénickém 
pořadu Mistr Jan Hus, cestopis-
né přednášky Island a Vúdú, kurz 
ájurvédy, přednášku o celostní me-
dicíně, scénické čtení knihy Emila 
Hakla, Intimní schránka Sabriny 
Black v provedení herců z projektu 
LiStoVáNí a vánoční recitál Bohu-
mily Sarnové Horkové Velká citová 
investice.  -lm-
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