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Datum staženı́: 22.05.2023
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Cíl metodiky

Základem  každé  knihovny  je  knihovní  fond,  z něhož  se  odvíjejí  její  informační
a vzdělávací činnosti. Knihovní fond má nezastupitelnou roli, a proto na jeho kvalitě a úrovni
skladby,  zpracování  a zpřístupnění  závisí  úroveň  působnosti  knihovny  a  také  hodnocení
společenské  užitečnosti  a efektivnosti.  Knihovny  jako  organizace,  jež  uskutečňují  základní
právo  na  rovný  přístup  k informacím,  na  získání  vědomostí  a  svobodné  utváření  názorů
a podílejí se na zajištění celoživotního vzdělávání a na uspokojování kulturních a duchovních
potřeb, provádí své činnosti ve spolupráci s dalšími knihovnami.

Úroveň  knihovnického  systému  je  dána  vzájemnou  vazbou  mezi  jeho  složkami,
spočívá tedy ve spolupráci knihoven. To platí zejména při tvorbě specializovaných knihovních
fondů, k nimž patří také práce s cizojazyčnou literaturou. Rozvoj činnosti knihoven v úseku
práce  s cizojazyčnou  literaturou  může  být  efektivní,  bude-li  vytvářen  na  bázi  postupně
koordinovaného a integrovaného systému, který zajistí  uživatelům přístup k vyhledávaným
informačním zdrojům. 

Od  roku  2002,  kdy  Multikulturní  centrum  Praha  představilo  projekt  pro  knihovny
nazvaný  Rozmanitost  do  knihoven,  se  postupně  prosazovala  také  práce  s cizojazyčnou
literaturou. Tato problematika se dostala do koncepčních vládních materiálů až po odeznění
hospodářské recese, když  Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2015  jako jednu ze
svých priorit stanovila akvizici knihovních fondů pro potřebu rozvoje jazykových dovedností
obyvatel  a  v jazycích  národnostních  a etnických  menšin.  Po  provedení  průzkumu  zájmu
knihoven o práci s cizojazyčnou literaturou byl vytvořen pilotní projekt doplňování zahraniční
literatury,  který  nastavil  systém  54  regionálních  center  ve  všech  správních  krajích,  která
budou  spravovat  tyto  akvizice.  Garantem  projektu  je  Moravská  zemská  knihovna  v Brně.
Financování bylo zajištěno z programu VISK a následně se předpokládá kontinuální dotační
titul Ministerstva kultury ČR. Podpora doplňování literatury v jazycích národnostních menšin
kontinuálně  probíhá  v dotačním  řízení  MK ČR Knihovna  21.  století  a  zvažuje  se  zahrnutí
tohoto  okruhu  do  dotačního  titulu  na  podporu  akvizice  literatury  pro  rozvoj  jazykových
dovedností obyvatel.

Metodika akvizice cizojazyčné literatury ve veřejných knihovnách je prioritně určena
54 vytipovaným městským a krajským knihovnám zapojeným do programu v rámci VISK, je
ovšem  i návodem  pro  každou  veřejnou  knihovnu,  která  prostřednictvím  těchto  knihoven
nebo  i  samostatně  doplňuje,  zpracovává  a  zprostředkovává  větší  soubory  cizojazyčné
literatury.  I  když tento materiál  zohledňuje potřeby literatury určené k  rozvoji  jazykových
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dovedností  obyvatel,  zhodnotil  i  stav  doplňování  cizojazyčnou  literaturou  v  jazycích
národnostních a etnických menšin, zejména práci knihoven s polskou literaturou na Těšínsku.

Cílem metodiky akvizice cizojazyčné literatury je  stanovení  optimalizace pro výběr,
zpracování a zpřístupnění těchto informačních zdrojů tak, aby se efektivně uplatnila při práci
se čtenáři veřejných knihoven.

Definice pojmů

Akviziční politika – soubor zásad uplatňovaných při zjišťování, vybírání a získávání dokumentů
do fondu knihovny s ohledem na funkce, zaměření a poslání knihovny, obsahovou strukturu
jejího fondu (profil KF) a potřeby jejích uživatelů.

Audiovizuální dokument – dokument, ve kterém převažují zvuk a/nebo obrazová informace
a který vyžaduje speciální zařízení, aby mohl být viděn nebo/a slyšen.

Bilingvismus  –  rovnocenné  užívání  dvou  jazyků  v jazykové  praxi.  Bilingvismus  je  častý
v oblastech jazykově smíšených a národnostních menšin.

Dokument – zaznamenaná informace nebo fyzický předmět, které mohou být považovány za
jednotku v procesu dokumentace.

Kniha – neseriálový tištěný dokument v kodexové formě.

Knihovna – organizace nebo součást organizace, jejímž hlavním cílem je vytvářet a uchovávat
sbírky, jakož i usnadňovat používání v nich obsažených informací tak, jak je to vyžadováno
informačními,  badatelskými,  vzdělávacími,  kulturními  nebo  rekreačními  potřebami  jejích
uživatelů.

Sbírka – soubor dokumentů utříděných na základě vybraných společenských charakteristik
bez ohledu na jejich původ.

Volný  výběr  –  zpřístupňování  knihovního  fondu  přímým  přístupem  uživatelů  bez
zprostředkování knihovníkem.

Výběrový regál – specifické místo v knihovně, kde je pro propagační účely vystavena aktuální,
resp. cizojazyčná literatura.

Zdroje

ISO 2789 (2006) Information and documentation – International library statistics
KTD – Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
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1  ÚVOD

Dlouhodobým  problémem  českých  knihoven  je  nedostatečné  financování  nákupu
literatury  a dalších  informačních  zdrojů.  Knihovní  fondy  podstatné  části  knihoven
provozovaných  obcemi  jsou  zastaralé  a  neaktuální,  chybí  finanční  prostředky  na  nákup
zahraniční literatury (cizojazyčné beletrie, zahraniční populárně-naučná literatura, jazykové
příručky), elektronických informačních zdrojů a e-knih pro nejširší veřejnost a literatury pro
národnostní menšiny. Podíl těchto obyvatel se stále zvyšuje, ale knihovny jim nejsou schopny
nabídnout  odpovídající  služby.  Nepříznivou  situaci  prohloubila  i  ekonomická  krize
v posledních  letech.  V letech  2014–2015  se  z prostředků  ministerstva  kultury  podařilo
realizovat pilotní  a 2.  ročník  projektu doplňování  zahraniční  literatury do fondů knihoven
v ČR.  Vzhledem  k velmi  pozitivní  odezvě  je  společensky  potřebné  akvizice  této  literatury
nadále podporovat v rámci nově vytvořených center pro cizojazyčnou literaturu v jednotlivých
krajích.

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 

Toto úvodní prohlášení v kapitole 3. Budování knihovních fondů a informačních zdrojů
v Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2017–2020  má ještě v přijatých opatřeních úkol 3.3
Podporovat doplňování zahraniční literatury na podporu jazykového vzdělávání obyvatel do
fondů  knihoven  formou  dotačního  titulu  pro  centra  zahraniční  literatury  vytvořená
v     jednotlivých  knihovnách.  Úzce  související  je  i  následující  úkol  3.4  Pokračovat  v     realizaci
dotačního  programu  na  podporu  akvizice  literatury  v     jazycích  národnostních  menšin,
zvukových knih pro zdravotně postižené občany.

Doplňování knihovního fondu je pro činnost každé knihovny prioritou.  Jeho rozsah
a obsah  je  předpokladem  dobré  práce  se  čtenáři.  Toho  jsou  si  akvizitéři  knihoven  plně
vědomi, jak to dokládá také úspěšná činnost sekce pro akvizice při  Sdružení knihoven ČR
(Brožek 2014). Pravidelné porady a semináře akvizitérů se konají každoročně od roku 1991
a jejich odborný a aktuální program se setkává vždy se značným zájmem veřejných knihoven.
Problematika zahraniční literatury se však na tomto odborném fóru objevila jen výjimečně,
a to spíše v souvislosti s technickými otázkami. O současných trendech a problémech nákupu
zahraniční literatury v Národní knihovně České republiky vystoupila Světlana Knollová poprvé
v roce 2005 a s  podobnou tematikou informovala na 21.  akvizičním semináři  pořádaném
v říjnu  2011  v Havlíčkově  Brodě.  Na následujícím  22.  akvizičním  semináři,  který  se  konal
v červnu  2012  v Ostravě,  informovala  ve  svém  vystoupení  Helena  Legowicz  z Regionální
knihovny v Karviné o doplňování knihovního fondu nákupem v prodejnách polské literatury
na Ostravsku nebo přes internet přímo z Polska. Významným projektem se také stala výměna
souboru národní produkce mezi Národní knihovnou České republiky a Univerzitnou knižnicou
v Bratislavě, která probíhá od roku 2005. O jeho významu svědčí skutečnost, že dokumenty ve
slovenštině jsou po těch v angličtině nejvíce půjčovanými cizojazyčnými materiály v Národní
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knihovně  České  republiky  (jak  o  tom  informovala  Jana  Fojtíková  na  akvizičním  semináři
2013).

Problematika akvizice knihovních fondů pro potřebu rozvoje jazykových dovedností
obyvatel  byla  poprvé zařazena v rámci  12.  priority  Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta
2011–2015.  Problematikou  se  zabývala  ustavená  pracovní  skupina  specialistů  z knihoven
a veřejných  institucí.  Byl  proveden  průzkum  stavu  a  využívání  cizojazyčné  literatury
a formulován prioritní projekt na doplňování cizojazyčné literatury do veřejných knihoven.

V roce 2017 vydal Knihovnický institut Národní knihovny České republiky  Metodický
pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu
pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky. Standard pro
dobrý  knihovní  fond  vyjmenovává  typy  a  formy  dokumentů,  jejich  množství  v knihovně
a finanční náklady na nákup v poměru k počtu obyvatel v obci, obsahuje kritéria hodnocení
využití  knihovního fondu apod. O zahraniční  literatuře najdeme jen zmínku v metodickém
pokynu  v čl.  5 nazvaném  Typy  a  formy  dokumentů  v knihovním  fondu,  kde  je  uvedeno:
„Knihovní fond by měl obsahovat dokumenty v jazycích menšin žijících v obci, pokud se to
jeví jako potřebné, a také zahraniční (cizojazyčnou) literaturu, zejména pro účely podpory
jazykového vzdělávání.“ Jde ovšem jen o obecné prohlášení, z něhož se stěží domohou svých
vzdělávacích nebo kulturních zájmů jak čtenáři zajímající se o čtení knih v cizím jazyku, tak
příslušníci jazykových menšin, natož management knihovny v případném jednání o prosazení
takových čtenářských požadavků vůči svým zřizovatelům.

Dosavadní výsledky v okruhu práce s cizojazyčnou literaturou v knihovnách, zejména
úspěšný projekt  Cizojazyčná literatura, dává předpoklady k dalšímu rozvoji práce na tomto
úseku, k čemuž by měl přispět také tento metodický materiál, zpracovaný pracovní skupinou
Moravské zemské knihovny v Brně za vedení Šárky Kašpárkové.
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2  Výchozí stav a průzkum knihoven

2.1  Výchozí stav a historie projektu Cizojazyčná literatura

        Koncepce rozvoje knihoven České republiky na léta 2011–2015 obsahovala celkem 21
priorit. Rámcový obsah priority č. 12 zněl: „Podporovat vytváření knihovních fondů. Zvýšit
objem  financování  nákupu  knihovních  fondů  v  knihovnách  ČR  a  vytvořit  tak  základní
předpoklad pro zlepšení obsahu a kvality veřejných knihovnických a informačních služeb.“
            
Priorita č. 12 obsahovala čtyři dílčí ustanovení:   
    

1. Podporovat  doplňování  literatury  pro  potřebu  rozvoje  jazykových  dovedností
obyvatel  (cizojazyčná  beletrie  a  populárně  naučná  literatura,  jazykové  příručky,
slovníky).

1. Podporovat doplňování literatury v jazycích národnostních a etnických menšin trvale
žijících na území ČR.

2. Podporovat doplňování literatury a informačních zdrojů pro znevýhodněné skupiny
obyvatel, zejména zrakově postižené.

3. Podporovat doplňování odborné literatury pro potřeby profesního rozvoje uživatelů
a aktivní využívání meziknihovních služeb včetně mezinárodních.

       K naplňování  této priority byla ustavena pracovní skupina složená z pracovníků Národní
knihovny České republiky (Světlana Knollová, vedoucí pracovní skupiny, Jana Fojtíková, Hanuš
Hemola, Anežka Kindlerová, Hana Nová, Klára Truchlá), Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.
E.  Macana  (Renáta  Meyerová,  Dagmar  Turková),  Knihovny  města  Olomouce  (Lenka
Prucková), Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě (Gabriela Filipová), Knihovny Jiřího
Mahena v Brně (Eva Janišová), Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (Dana Novotná),
dále neziskových organizací  Dům národnostních menšin Praha (Jakub Štědroň) a Asociace
rodičů nevidomých dětí (Terezie Kochová) a zpravodajem Ústřední knihovnické rady se stala
Šárka Kašpárková (Prucková et al. 2013).

         Pilotnímu projektu předcházel  průzkum, který proběhl  v roce 2013 a kterého se
zúčastnilo 70 % veřejných knihoven s profesionálními pracovníky. Průzkum položil dostatečný
základ k analyzování stavu v doplňování cizojazyčné literatury. Na analýzu navázal navržený
pilotní  projekt,  který  byl  projednán  v Ústřední  knihovnické  radě  a  následně  ve  Sdružení
knihoven ČR, v sekci pro regionální funkce.   

      Průzkum potvrdil dlouhodobou skutečnost, že knihovny nejsou dostatečně doplňovány
cizojazyčnou  literaturou,  potřebnou  k jazykovému  vzdělávání  obyvatel.  Knihovny  jsou
odkázány na rozpočet,  který dostávají  od svého zřizovatele a  jenž v plné míře nepokrývá
doplňování  knihovních  fondů  pro  oblast  cizojazyčné  literatury.  To  byl  důvod  usilovat
o dlouhodobou  podporu  státu,  zaměřenou  na  získávání  této  literatury  do  veřejných
knihoven.  Pracovní  skupina hledala optimální  systém podpory,  díky  kterému by knihovny
nepodávaly jednotlivé projekty do vypisovaných programů MK, ale byl by vytvořen projekt
řešící  tyto aktivity  jako  celek.  Vize  pilotního projektu  pro oblast  doplňování  cizojazyčnou
literaturou spočívala v tom, že v každém kraji budou vytvořena čtyři centra – jedna krajská
knihovna a tři  městské veřejné knihovny (základní knihovny ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c
knihovního zákona) – jež budou dotována státními finančními prostředky v nabídkové formě
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vybrané cizojazyčné literatury. K této myšlence vedly pracovní skupinu praktické zkušenosti
získané z návštěv zahraničních knihoven. 

Projekt v postupných etapách zahrnul tyto knihovny:

1. etapa projektu (2014) – vznik 15 center v knihovnách
Jihočeský  kraj  vybral  Městskou  knihovnu  v  Písku,  Městskou  knihovnu  v  Prachaticích
a Městskou knihovnu v Táboře,
Jihomoravský  kraj  vybral  Knihovnu  Jiřího  Mahena  v Brně,  Městskou  knihovnu  v  Kuřimi
a Městskou knihovnu v Břeclavi,
Královéhradecký  kraj  vybral  Knihovnu  města  Hradce  Králové,  Knihovnu  Václava  Čtvrtka
v Jičíně a Městskou knihovnu v Náchodě,
Ústecký kraj vybral Městskou knihovnu v Lounech, Městskou knihovnu v Děčíně a Regionální
knihovnu v Teplicích,
Zlínský kraj vybral Knihovnu Kroměřížska v Kroměříži, Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana
v Uherském Hradišti a Masarykovu veřejnou knihovnu ve Vsetíně.

2. etapa projektu (2015) – vznik 15 center v knihovnách
Karlovarský  kraj  vybral  Městskou  knihovnu  v  Chebu,  Městskou  knihovnu  v  Ostrově
a Městskou knihovnu v Sokolově,
Kraj Vysočina vybral Městskou knihovnu v Jihlavě, Městskou knihovnu v Třebíči a Knihovnu
Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou,
Liberecký kraj vybral Městskou knihovnu v České Lípě, Městskou knihovnu v Jablonci  nad
Nisou a Městskou knihovnu v Semilech,
Moravskoslezský  kraj  vybral  Městskou  knihovnu  v  Krnově,  Městské  kulturní  středisko-
-knihovnu v Novém Jičíně a Knihovnu města Ostravy,
Olomoucký  kraj  vybral  Knihovnu  města  Olomouce,  Městskou  knihovnu  v  Prostějově
a Městskou knihovnu v Šumperku.

3. etapa projektu (2016) – vznik 12 center v knihovnách
Pardubický  kraj  vybral  Městskou  knihovnu  v  Chrudimi,  Městskou  knihovnu  ve  Svitavách
a Městskou knihovnu v Ústí nad Orlicí,
Plzeňský  kraj  vybral  Městskou  knihovnu  v  Domažlicích,  Městskou  knihovnu  v  Klatovech
a Knihovnu města Plzně,
Praha stanovila Městskou knihovnu Prahy a její pobočky v Dejvicích a Ládví,
Středočeský kraj vybral Městskou knihovnu v Kutné Hoře, Knihovnu města Mladá Boleslav
a Knihovnu Jana Drdy v Příbrami.

4. etapa projektu (2017) – napojení 12 krajských knihoven 
Zapojeny  do  projektu  byly  Středočeská  vědecká  knihovna  v Kladně,  Jihočeská  vědecká
knihovna  v Českých  Budějovicích,  Studijní  a  vědecká  knihovna  v   Plzni,  Krajská  knihovna
v Karlových Varech, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Severočeská vědecká knihovna v Ústí
nad Labem, Studijní  a vědecká knihovna v Hradci  Králové, Krajská knihovna v Pardubicích,
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,
Vědecká knihovna v Olomouci a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. 
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      Cílem bylo vytvořit a podpořit ze státního rozpočtu 54 center napříč Českou republikou,
což se v průběhu čtyř let do roku 2017 podařilo. Realizací projektu došlo k přímé podpoře
státu,  zaměřené  na  zkvalitnění  služeb  knihoven  v práci  s cizojazyčnou  literaturou  a  také
k podpoře zvýšení jazykové úrovně obyvatel.

         Centra byla vytvořena tak, aby co nejlépe pokrývala tuto nabídku v rámci kraje a aby
cizojazyčná  literatura  byla  v každém  kraji  dostupná.  Čtenáři  i  knihovny  mohou  využívat
různých forem – od běžných výpůjček až po meziknihovní výpůjční službu, ale i  výměnné
soubory cizojazyčné literatury poskytované dalšími knihovnami v příslušném regionu.

    2.2   Průzkum doplňování cizojazyčné literatury 2013

V programu  Státní  kulturní  politiky  pro léta 2012–2013 bylo v bodu 12.  stanoveno
podporovat vytváření knihovních fondů zejména v oblasti jazykových dovedností obyvatel,
dále doplňovat literaturu v jazycích národnostních a etnických menšin, pro znevýhodněné
skupiny  obyvatel  (zvláště  zrakově  postižené)  a  doplňovat  rovněž odbornou literaturu  pro
potřeby profesního rozvoje uživatelů. Problematika doplňování cizojazyčné literatury se tak
dostala  do  koncepčního  materiálu,  který  byl  předložen  vládě  ČR.  Důvodem  pro  zařazení
tohoto bodu do programu Státní kulturní politiky byla skutečnost, že po zvýšení DPH u knih
a časopisů z 5 % na 10 % (krátkodobě dokonce na 15 %) se celkový objem nákupu knihovních
fondů snížil od roku 2008 o 12 %. Z podnětu Knihovnického institutu Národní knihovny byla
v roce 2012 sestavena pracovní skupina ze zástupců Národní knihovny České republiky, Domu
národnostních menšin v Praze, Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana, Knihovny
města  Olomouce,  Moravskoslezské  vědecké  knihovny  v Ostravě,  Knihovny  Jiřího  Mahena
v Brně  a  Studijní  a  vědecké  knihovny  v Hradci  Králové.  Zpravodajkyní  skupiny  byla  Šárka
Kašpárková, členka ÚKR (Prucková et al. 2013).

Průzkum  byl  proveden  ve  veřejných  knihovnách  od  krajských  až  po  knihovny
pověřené výkonem regionálních funkcí a dalších s profesionálními pracovníky, a obsahově se
zabýval doplňováním literatury jednak na podporu jazykových dovedností obyvatel, ale také
literatury  pro  potřebu  migrantů  a  národnostních  menšin.  Respondenty  se  staly  veřejné
profesionální  knihovny,  které  byly  vyzvány  krajskými  metodiky  k vyplnění  webového
dotazníku a ze skupiny 796 takových knihoven na něj odpovědělo 560 knihoven, tj. 70 %.

Z celkového  počtu  respondentů  bylo  127,  tj.  23  %,  knihoven,  které  cizojazyčnou
literaturu dosud nenakupovaly. Většina knihoven s cizojazyčnou literaturou ovšem pracovala.
Podle druhů literatury nakupovaly knihovny v cizích jazycích knihy pro děti a mládež (19 %),
slovníky  (17  %),  bilingvní  beletrii  (17  %)  a  učebnice  a  jazykové  příručky  (15 %).  Uvádění
v procentech  však  neukazuje  na  množství  finančních  prostředků  nebo  počet  knihovních
jednotek  v nákupu  cizojazyčné  literatury  v knihovnách,  resp.  jejich  poměrné  množství
vzhledem k celkovému doplňování knihovního fondu. Jako důvod nedostatečného nákupu byl
zmiňován nedostatek  financí  kvůli  vysokým cenám takovýchto  knih,  ale  také slabý zájem
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uživatelů. Dotazník se proto zaměřil na otázky, jaký druh cizojazyčné literatury by knihovny
chtěly nakupovat, odpovědi se však v procentech příliš nelišily od stávající praxe.

Dosavadní nákup cizojazyčné literatury v knihovnách byl v průzkumu zjišťován podle
preference jazyků a porovnán s jazyky, kterým by knihovny chtěly dát (podle svých odpovědí
v dotazníku) v nákupu přednost. Následující tabulka uvádí údaje získané z průzkumu v roce
2013 a zároveň slouží k porovnání s procenty nákupu cizojazyčné literatury, jak ji knihovny
preferují. Do průzkumu se zapojily veřejné knihovny s profesionálním pracovníkem a ne tedy
pouze  nově  vytvořená  centra.  Je  ovšem  zajímavé,  že  se  procenta  nákupu  s představou
ideálního stavu poměrně dost shodují.  

Jazyk Nakupuje v % Chtěli by nakupovat v %
angličtina 32 33
němčina 29 29

francouzština 13 14
ruština 16 17

jiný 10 7

K problematice  nákupu  literatury  pro  národnostní  menšiny  odpovědělo  jen  44  %
knihoven,  že  by  takovou literaturu měly  zájem nakupovat.  V těchto kladných odpovědích
převažoval u knihoven zájem o literaturu ve vietnamštině, slovenštině, romštině, ukrajinštině
a polštině. Negativní odpovědi dosáhly 52 %, když knihovny uváděly dosavadní nezájem ze
strany uživatelů a  skutečnost,  že v místě knihovny žádní  příslušníci  národnostních menšin
nežijí. To byl důvod, proč knihovny dosud nezaměřily svou akviziční politiku na literaturu pro
národnostní  menšiny.  Naproti  tomu  až  60  %  knihoven  uvedlo  zájem  o  získávání  takové
literatury pro své čtenáře prostřednictvím výměnných souborů.

V závěru  průzkumu  bylo  konstatováno,  že  knihovny  prioritně  zajišťují  nákup
knihovního  fondu  pro  široké  spektrum  uživatelů  a  na  specifický  typ  fondu,  jakým  je
cizojazyčná  beletrie  pro  jazykové  vzdělávání  a  literatura  pro  národnostní  menšiny,  již
nezbývají  finance.  Přitom  ze  strany  uživatelů  zájem  o  cizojazyčnou  literaturu  stoupá.  Ke
zvýšenému zájmu o tento typ literatury přispívá povinná výuka dvou světových jazyků už na
základní škole, ale také zájem dospělých uplatnit se prostřednictvím znalosti  cizích jazyků
lépe na trhu práce.

      Shrnutí výsledků průzkumu:
▪  průzkumu  se  zúčastnilo  70  %  veřejných  knihoven z cílové  skupiny  796  knihoven

s profesionálním pracovníkem
▪ 77 % knihoven zúčastněných v průzkumu nakupovalo cizojazyčnou literaturu
▪  nejvíce knihoven nakupovalo cizojazyčnou literaturu  v angličtině (32 %),  němčině (29 %),

ruštině (16 %) a francouzštině (13 %), k nákupu literatury v jiných jazycích se přihlásilo 10 %
knihoven
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▪ nejvíce knihovny nakupovaly  cizojazyčnou literaturu pro děti a mládež (19 % knihoven),
slovníky (17 %), bilingvní beletrii (17 %), učebnice a jazykové příručky (15 %), po 13 % pak
cizojazyčnou  beletrii a  zjednodušené  knihy.  Nejméně  knihovny  nakupují  populárně
naučnou literaturu (2 %) a audio a audiovizuální dokumenty pro výuku jazyků (4 %)

▪  hlavními důvody, proč knihovny nenakupovaly cizojazyčnou literaturu nebo ji nakupovaly
málo, byl nedostatek financí (48 % knihoven), nezájem uživatelů (35 %) a vysoká cena knih
(14 %)

▪ pořadí druhů cizojazyčné literatury, které by chtěly knihovny nakupovat, se příliš neliší od
aktuálního  stavu,  na  prvním  místě  jsou  knihy  pro  děti  a  mládež  s 19  %,  mírný  pokles
zaznamenaly  slovníky  (13  %),  bilingvní  literatura  (15  %)  a  učebnice  a  jazykové  příručky
(14 %), naopak mírný nárůst zaznamenala cizojazyčná beletrie (14 %) a zjednodušené knihy
(14  %),  audio  a  audiovizuální  dokumenty  pro  výuku  jazyků  (6  %)  a  populárně  naučná
literatura (5 %)

▪ pořadí jazyků, ve kterých by knihovny chtěly nakupovat cizojazyčnou literaturu, se prakticky
shodovalo s dosud nakupovanou cizojazyčnou literaturou

▪ 60 % knihoven mělo zájem půjčovat si cizojazyčnou literaturu prostřednictvím výměnných
souborů
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3  Realizace projektu Cizojazyčná literatura

    3.1  Porovnání výsledků průzkumu se současným stavem  
    
      Do roku 2014 nakupovaly  knihovny  cizojazyčnou literaturu  v omezené míře.

Důvodem byl zejména jejich limit finančních prostředků na nákup dokumentů, který byl
přednostně  čerpán  na  domácí  literaturu.  V  podstatě  v  knihovnách  byly  pokryty  jen
nejdůležitější  světové  jazyky,  k nimž  patří  angličtina,  němčina,  ruština  a  francouzština.
Spíše výjimečně se nakupovala populárně naučná literatura a audiodokumenty pro výuku
jazyků. Problémem v současnosti ovšem nadále zůstává nákup DVD, tedy audiovizuálních
dokumentů, které se absenčně nepůjčují.

        

Výše uvedený graf ukazuje skladbu nákupu literatury podle jazyků v roce 2012, jak jej
zjistil průzkum z roku 2013.  V grafech dále uvádíme nákup cizojazyčné literatury pro městské
knihovny-centra za jednotlivé roky trvání pilotního projektu Cizojazyčná literatura.
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Porovnáním jednotlivých roků můžeme konstatovat, že v nákupu cizojazyčné literatury
nedochází k žádným výrazným výkyvům, což ukazují srovnatelná procenta. Významně ovšem
ve  srovnání  s nákupem  prováděným  v knihovnách  v  roce  2012  stoupl  zájem  o  literaturu
v angličtině ‒ o 20 procentních bodů  a o čtyři procentní body se zvýšil nákup francouzských
knih.  Naproti  tomu  o  12  bodů  poklesl  zájem  o  němčinu,  o  10  bodů  je  nižší  zájem  o
španělštinu a  o  4  procentní  body  se  snížil  zájem o ruštinu.  Za čtyři  roky trvání  projektu
Cizojazyčná literatura dominuje angličtina s 52 % v roce 2017, větší zájem je ještě o němčinu,
z ostatních pěti jazyků (francouzština, italština, ruština, slovenština, španělština) nedosahuje
žádný 10% zájmu knihoven z celkové nabídky cizojazyčné literatury.  

3.2 Nákup cizojazyčné literatury podle druhu

Níže  uvedená  tabulka  dává  přehled  o  nákupu  cizojazyčné  literatury  podle  žánrů.
Vzrůstající  čísla jsou odrazem napojování dalších center pilotního projektu po jednotlivých
letech. 

žánr 2014 2015 2016 2017 celkem

Beletrie celkem 810 1 884 3 511 4 137 10 342

z toho:
historické romány

41 117 163 157 478

detektivní romány 73 133 339 368 913

sci-fi 33 23 75 132 263

bilingvní literatura 78 79 104 42 303

literatura pro děti 103 148 485 873 1609

Naučná lit. celkem 65 85 280 177 607

z toho:
pro děti

0 3 60 27 90

pro dospělé 62 72 213 171 518

Jazykové učebnice 111 124 223 281 739

      3.3  Výpůjčky cizojazyčné literatury
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Regionální  centra  v pěti  krajích  (Jihomoravský,  Zlínský,  Ústecký,  Jihočeský,
Královéhradecký) byla požádána o analýzu výpůjček knih získaných v projektu  Cizojazyčná
literatura, a  to  za  léta  2016  a  2017.  Z jednotlivých  literatur  byly  vybrány  tituly,  o  které
knihovny projevily největší zájem, a to po pěti z každé literatury v příslušném jazyce.   

Souhrn všech pěti krajů

 Jazyk Autor Název

Počet 
objednaných 
kusů základní 
řada

Počet 
objednaných
kusů rezerva

Celkem 
objednaných
kusů

anglický Austin, Liz Robin Hood 26 0 26

 Cunningham, 
Michael

The Snow Queen
16 2 18

 Escott, J. American Crime Stories 9 7 16
 Nesbo, Jo Blood on Snow 16 8 24
 Wallace, W. Braveheart 18 1 19
      
francouzský Ancion, Nicolas La cravatte de Simenon 15 0 15
 Gavalda, Anna Ensemble c´est tout 16 0 16
 Chedid, Andrée L´ancétre sur son áne 8 1 9
 Joncour, Serge Combien de fois je t´aime 14 7 21
 Samson, Colette Contes et nouvelles 7 9 16
      
italský  Dino Buzzati 6 2 8
 Blasi, V. Amore e cappuccino 10 7 17
 Ducci, G. Piccole storie  d´amore 5 2 7
 Eco, Umberto I cimitero di Praga 6 2 8
 Guastalla, C. Una storia italiana 9 1 10
      

německý Backman, Fredrik Oma Lässt Grüßen und Sagt,
es tut ihr Leid 7 13 20

 Borbein, V. Tödlicher Cocktail 16 1 17
 Cadwallader, Jane Oma Fix und das gelbe Band 15 10 25
 Nesbo, Jo KOMA 19 0 19
 Roth, Joseph Die Kapuzinergruft 13 2 15
      
ruský Čechov, A. Dama s sobachkoj 7 0 7
 Grin, A. S. Alye parusa 11 2 13
 Kuprin, A. I. Slon 8 3 11

 Nosov, Nikolaj Neznajka v Solnečnom 
gorode 8 2 10

 Salinger, J. Devjat rasskazov 8 4 12
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slovenský Beňová, Jana Preč! Preč! 2 3 5
 Dobrakovová, Ivana Bellevue 2 0 2
 Kepplová, Zuzana 57 km od Taškentu 1 2 3
 Šikulová, Veronika Medzerový plod 3 3 6
 Žuchová, Svetlana Obrazy zo života M. 3 2 5
      
španělský  La niňa de tus ojos 11 1 12

 Audiffred, M. Los Jovenes Espanoles=Los 
jóv. mexicanos 12 1 13

 Coelho, P. La Quinta Montańa 5 3 8

 Gijón, M. Zmizení na Svatojakubské 
cestě 13 3 16

 Poledňáková, A.
Srdcem v Bolívii/Noc el 
Corazon En Bolivia 9 0 9

Celkem 458

          
Oslovené knihovny/centra doplnily počty výpůjček u jednotlivých titulů. Je to průřezová

zpětná vazba o využívání cizojazyčné literatury. V prezentovaném vzorku je poměrně velké
zastoupení  studijní  četby,  pak  populární  díla  moderních  autorů,  klasická  díla  a  dětská
převážně  zjednodušená  literatura.  Jde  často  o  autory,  jejichž  díla  jsou  k dispozici  nejen
v češtině. Řada čtenářů sáhne i po překladu těchto autorů, zejména když si je mohou přečíst
ve výše uvedených jazycích, samozřejmě mimo slovenštinu. Pro čtenáře studující cizí jazyky je
také zajímavé, když může číst dílo v originále i v českém překladu a může je takto souběžně
studovat. Knihovny v minulosti žádaly,  aby byl nákup doplněn současnými autory. Jistě by
stálo za zvážení i doplnění českých autorů v různých překladech. Vzhledem k tomu, že nákup
cizojazyčné literatury nebyl centrálně řešen ani podpořen, knihovny si nákup řešily po vlastní
linii a vesměs samozřejmě nákupem literatury, kterou požadovali čtenáři. Nebyla tudíž žádná
metodika či doporučení, co by mělo být základem cizojazyčné literatury v knihovnách a čím
tento základ rozšířit. O to se budeme snažit v příštích letech a k tomu také bude sloužit tato
práce.

 Souhrnná tabulka výpůjček vytipovaných titulů umožňuje vyvodit závěry o využívání
literatury v jednotlivých jazycích. Potvrzuje zájem čtenářů o literaturu anglickou a německou,
tedy  těch,  které  mají  nejvyšší  zastoupení  ve  výuce  cizích  jazyků  ve  školském  systému.
O slovenské  literatuře  pak  lze  usuzovat,  že  čtenáři  po  ní  sáhnou s  úmyslem seznámit  se
s novou produkcí, aniž je k tomu vede potřeba jazykového vzdělávání. Je potěšitelné využití
literatury ze  všech jazyků,  jež vzhledem ke studijnímu účelu této literatury je  v celkovém
průměru uspokojující.

jazyk
zakoupeno

knih
zapůjčeno / % obratu

2016 2017 Celkem Obratovost
angličtina 103 494 - 4,8 423 - 4,1 917 4,5
francouzština 77 100 - 1,3 106 - 1,4 206 1,3
italština 50 36 - 0,7 116 - 2,2 146 1,5
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němčina 96 227 - 2,4 227 - 2,4 454 2,4
ruština 53 38 - 0,7 80 - 1,5 118 1,1
slovenština 21 33 - 1,6 114 - 5,4 147 3,5
španělština 46 84 - 1,8 92 - 2,0 176 1,9

Nebyly  samozřejmě  sledovány  prezenční  výpůjčky,  jedná  se  pouze  o  absenční
výpůjčky.  V  úvahu při  hodnocení  množství  výpůjček  je  nutné také vzít  v  potaz etapovité
napojování jednotlivých krajů.

      
      

    3.4  Garance a práce Moravské zemské knihovny

Co se týče doplňování knihoven českou nekomerční literaturou, běží od roku 1999
projekt  Ministerstva kultury ČR  Česká knihovna,  který má u knihoven velmi  dobrý ohlas.
Projekt realizuje Moravská zemská knihovna v Brně, která každým rokem v prvním kole vyzve
nakladatele k podání  nabídky na zařazení  nově vydávaných titulů  do projektu a po jejich
výběru  Literární  radou  MZK  a  prezentaci  seznamu  vyhlašuje  nový  ročník  projektu.
V následujícím  druhém  kole  si  pak  knihovny  v daném  finančním  limitu  mohou  vybrat
z nabídky vhodné tituly. V roce 2017 se do projektu  Česká knihovna  zapojilo 684 knihoven,
které z nabídky 197 titulů obdržely 24 104 publikací původní české literární tvorby.

Podle  vzoru  České  knihovny  vznikl  roku  2014  také  pilotní  projekt  Cizojazyčná
literatura.  Ministerstvo  kultury  ČR  jeho  realizací  pověřilo  svou  příspěvkovou  organizaci,
Moravskou zemskou knihovnu v Brně. MZK ve spolupráci s literárními odborníky z Filozofické
fakulty  Univerzity  Karlovy,  Masarykovy  univerzity  a  Ústavu  slovenskej  literatúry  SAV
v Bratislavě, za spoluúčasti knihovníků Národní knihovny České republiky v Praze a Knihovny
Jiřího Mahena v Brně, každým rokem sestavuje aktuální nabídku vhodných titulů. V prvním
ročníku  měly  knihovny  možnost  výběru  titulů  v jazyce  anglickém,  německém,  ruském,
španělském  a francouzském,  od  druhého  ročníku  byla  nabídka  rozšířena  o  knihy  v jazyce
italském a slovenském.  

Vytipované  knihovny  si  z  nabídkového  seznamu objednávají  tituly  podle  vlastního
výběru z jednotlivých jazyků a  žánrů  v jimi  zvoleném počtu výtisků od  jednotlivých titulů
v určeném termínu tak,  aby se vešly do finančního limitu, který je  stanoven po přidělení
finančních  prostředků do  rozpočtu  MZK.  Nabídkový  seznam obsahuje  údaje  –  jazyk  díla,
autor,  název,  rok  vydání,  ISBN,  nakladatelství,  cena,  jazyková  úroveň. Po  sumarizaci
objednávek vybraných knihoven MZK zahraniční knihy objednává. Jestliže se při výběrovém
řízení  podaří  vyšetřit  finanční  prostředky,  mohou si  vybrané knihovny doplnit  dodávky ze
stejného  nabídkového  seznamu.  Knihy  z projektu  Cizojazyčná  literatura  rozesílá  MZK
s dodacími listy, které každá z odebírajících knihoven vrací v kopii s uvedením přírůstkových
čísel z evidence příslušné městské/krajské knihovny.  
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Vzhledem k rozsahu projektu provádí MZK výběrové řízení na nákup knih do projektu
Cizojazyčná literatura  prostřednictvím elektronického tržiště  Tendermarket  (od  roku 2018
NEN). V návrhu smlouvy s dodavatelem na objednání knih se požaduje dodání konkrétních
titulů  ve  stanoveném  počtu  výtisků,  resp.  jejich  dodatečné  navýšení.  Uchazeči  podáním
nabídky  nevzniká  nárok  na  uzavření  smlouvy,  ta  se  uzavírá  mezi  MZK  a  nejvýhodnějším
dodavatelem toho kterého titulu. Výběrové řízení umožňuje kompletní dodání objednaných
knih  a  získání  příznivých  cen,  na  které  by  knihovny  při  individuálních  objednávkách
u prodejců cizojazyčné literatury nemohly dosáhnout.

Nevýhodou  těchto  centrálních  nákupů  knih  je  zdlouhavý  proces  mezi  vyhlášením
výběrového řízení a dodáním knih od vybraného dodavatele. V průběhu realizace pilotního
projektu  se  stalo,  že  i  přes  veškerou  snahu  vybraného  dodavatele  se  nepodařilo  dodat
všechny  objednané  tituly.  V době,  kdy  probíhalo  výběrové  řízení,  byly  knihy  k dodání  na
zahraničním trhu, ale během roku se stalo, že byl některý titul doprodán. V tomto případě
byly  nakoupeny  knihy  za  zbývající  peníze  z objednávek  tzv.  rezervy.  Pokud  byly  i  tituly
z rezervy  dočerpány,  byly  objednány tituly  z nové knižní  produkce daného roku  projektu,
které  podle  předpokladu  ještě  knihovny  neměly  nakoupené.  Nestalo  se,  že  by  některý
z těchto titulů knihovny vrátily. V případě změn u dodaných knih ze strany dodavatele, např.
ISBN, rok vydání, termín dodání objednaných knih apod., je po dodání všech objednaných
knih zpracován Dodatek ke smlouvě, ve kterém se všechny odchylky od smlouvy uvádějí.

První ročník projektu Cizojazyčná literatura vyhlásila MZK pro 15 zapojených knihoven
2. září 2014. Z nabídky 183 titulů obdržely 2 127 publikací. Ve druhém ročníku, vyhlášeném 7.
srpna 2015, si 30 zapojených knihoven mohlo vybrat z 314 titulů a do konce roku obdržely od
MZK 3 736 publikací. Třetí ročník vyhlásila MZK pro 42 zapojených knihoven 12. srpna 2016 a
knihovny  si  z 529  titulů  objednaly  a  dostaly  4  988  publikací.  Čtvrtý  ročník  projektu  byl
vyhlášen  31.  srpna  2017  a  52  vytipovaných  knihoven  z nabídkového  seznamu  611  titulů
obdrželo  7  054  publikací  v anglickém,  německém,  francouzském,  španělském,  italském,
slovenském a ruském jazyce.

Přehled získaných titulů/ svazků všech zapojených knihoven do projektu v letech 2014‒2017

  
 2014 2015 2016 2017

celkem
Název knihovny v CZJL od tituly svazky tituly svazky tituly svazky tituly svazky

Městská knihovna v 
Praze + 2 pobočky 2016     225 369 289 480 849
Jihočeská vědecká 
knihovna České 
Budějovice 2017       146 146 146
Měk Písek 2014 144 145 182 182 160 160 199 199 686

Měk Prachatice 2014 116 117 99 99 108 108 118 118 442
Měk Tábor 2014 118 129 22 26 57 60 0 0 215
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Měk Kuřim 2014 62 192 30 130 34 112 67 210 644
Měk Břeclav 2014 131 177 177 180 140 154 181 194 705
Měk Jihlava 2015   50 53 61 65 64 67 185
Knihovna Kroměřížska
Kroměříž 2014 127 132 87 87 111 111 111 112 442
Měk Prostějov 2015   143 143 158 158 175 175 476
Měk Třebíč 2015   163 163 147 150 118 124 437
Knihovna B. B. 
Buchlovana Uherské 
Hradiště 2014 191 191 143 143 163 163 187 187 684
Krajská knihovna 
Františka Bartoše Zlín 2017       162 162 162
Knihovna M. J. Sychry 
Žďár nad Sázavou 2015   142 142 115 115 171 171 428
Měk Česká Lípa 2015   131 131 102 102 141 141 374

Měk Děčín 2014 42 42 87 87 73 78 0 0 207
Měk Jablonec nad 
Nisou 2015   104 105 133 135 102 120 360
Krajská vědecká 
knihovna Liberec 2017       126 126 126
Měk Louny 2014 127 127 149 149 138 138 179 179 593
Regionální knih. 
Teplice 2014 114 114 136 136 151 151 132 132 533
Severočeská vědecká 
knihovna Ústí nad 
Labem 2017       199 200 200
Měk Krnov 2015   105 110 97 110 61 70 290
Měk Nový Jičín 2015   147 147 91 119 85 85 351
Knih. města  Olomouc 2015   154 155 141 141 209 209 505
Měk Šumperk 2015   33 33 176 176 178 178 387
Masarykova veřejná 
knihovna Vsetín 2014 160 170 116 116 140 140 178 181 607
Středočeská vědecká 
knihovna Kladno 2017       74 74 74
Měk Kutná Hora 2016     174 174 195 195 369
Knihovna města 
Mladá Boleslav 2016     147 147 39 39 186
Knih. J. Drdy Příbram 2016     156 168 99 100 268
Krajská knihovna 
Vysočiny Havlíčkův 
Brod 2017       85 85 85
Knihovna města 
Hradce Králové 2014 90 91 107 107 137 137 148 148 483
Měk Chrudim 2016     38 38 53 53 91
Knih. V. Čtvrtka  Jičín 2014 180 184 156 157 136 136 183 200 677
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Měk Náchod 2014 90 95 85 85 76 76 67 69 325
Krajská knihovna 
Pardubice 2017       170 170 170
Měk Semily 2015   89 89 0 0 40 40 129
Měk Svitavy 2016     183 183 142 142 325
Měk Ústí nad Orlicí 2016     105 105 33 33 138
Měk B. Němcové 
Domažlice 2016     112 124 143 145 269
Měk Cheb 2015   128 128 63 63 40 40 231
Krajská knihovna 
Karlovy Vary 2017       181 181 181
Měk Ostrov 2015   141 141 0 0 95 95 236
Měk Klatovy 2016     21 23 43 43 66
Měk Sokolov 2015   176 176 116 116 132 132 424
Knihovna J. Mahena 
Brno 2014 76 221 45 176 93 177 124 197 771
Moravskoslezská 
vědecká knihovna 
Ostrava 2017       137 137 137
Studijní a vědecká 
knihovna Hradec 
Králové 2017       134 134 134
Studijní a vědecká 
knihovna Plzeňského 
kraje Plzeň 2017       195 195 195
Vědecká knihovna 
Olomouc 2017       143 143 143
Knih. města  Ostravy 2015   124 160 100 172 82 135 467
Knihovna města Plzeň 2016     75 134 144 163 297

  2 127 3 736 4 988 7 054 17 905

Dobrý ohlas knihoven a jejich čtenářů na projekt  Cizojazyčná literatura byl pro Moravskou
zemskou knihovnu podnětem k vydání samostatného čísla časopisu Duha.1 Úvodní zamyšlení
nad množstvím překladové krásné literatury, která dominuje nad domácí českou produkcí,
přináší  otázku,  zda  se  prostřednictvím  překladů  čtenáři  dostatečně  seznamují  s kvalitní
zahraniční literaturou. Prostor pro odpověď na tuto základní otázku byl dán překladatelům
a lingvistům. Každý překladatel odpověděl na tři  otázky: čím je pro něj příslušná literatura
výjimečná, zda se v ní objevují aktuálně nějaká silná témata a který titul by neměl chybět ve
fondech našich veřejných knihoven.

1 Duha: informace o knihách a knihovnách z Moravy. Roč. 32, 2018, zvláštní číslo 5 Současné překlady 
zahraničních literatur. 56 s. ISSN 0862-1985.
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Zasvěcené  odpovědi  přinesli  překladatelé  Vladimír  Piskoř  (finská  literatura),  Marie
Voslářová  (švédská  literatura),  Michaela  Čaňková  (britská  literatura),  Zdislava  Tesařová
(francouzská literatura), Athena Alchazidu (španělská literatura), Lada Weissová (portugalská
literatura),  Kateřina  Garajová  (italská  literatura),  Julia  Miesenböck  (německá  literatura),
Michal  Przybylski  (polská literatura).  Hodnotící  pohledy na cizojazyčné literatury v českých
překladech  podali  Michal  Švec  (severské  literatury),  Richard  Olehla  (britská),  Ladislava
Chateau  (francouzská),  Eva  Lalkovičová  (španělská),  Silvie  Špánková  (portugalská),  Zuzana
Šebelová (italská), Richard Guniš (německá), Markéta Páralová Tardy (polská literatura). 

Speciální číslo  Duhy  je nejen aktuální sondou do světových literatur a jejich odrazu
v českém  překladu,  ale  současně  ve  vazbě  na  projekt  Cizojazyčná  literatura  ukázkou
spolupráce mezi lingvisty a knihovníky, která nabízí jistotu odborného vedení při doplňování
knihovních fondů zahraniční literaturou.

   3.5   Příklady dobré praxe knihoven

Knihovna  Václava  Čtvrtka  v Jičíně byla  první,  která  publikovala  své  zkušenosti  se
zapojením do projektu  Cizojazyčná literatura  (Rodrová 2016). Oceňovala, že vedle projektu
Česká knihovna  vznikl obdobný projekt pro cizojazyčnou literaturu, díky němuž za dva roky
získala na 180 knih převážně v angličtině a němčině, něco málo také v ruštině a španělštině.
Z nabídky dala přednost beletrii, dvojjazyčné četbě pro studenty a čtení pro děti. Z projektu
získané knihy sepsala do seznamu, který zaslala všem profesionálním knihovnám ve svém
regionu a nabídla je k zapůjčení, a to jak jednotlivě, tak v souborech. Seznam cizojazyčných
knih  je  také  vystavený  na  webu  knihovny.  Pro  knihy  zřídila  knihovna  nové  samostatné
oddělení cizojazyčné literatury umístěné v čítárně. Největší zájem byl o zjednodušené texty
z angličtiny, a to nejen u studentů. Průměrně je rozpůjčováno 70 % knih z tohoto fondu. Další
účast knihovny v projektu by zajistil nárůst zájmu o četbu cizojazyčné literatury.

Průzkumy zájmu  čtenářů  o  cizojazyčnou  literaturu  provedly  Městská  knihovna  ve
Svitavách  a  Městská  knihovna  v Prostějově.  Anonymní  dotazník  se  ptal  čtenáře  na  jeho
vzdělání  a  věk,  znalost  cizího jazyka,  zájem o  žánr  literatury,  vyjádření  míry  spokojenosti
s rozsahem fondu, a zda jim v knihovně něco chybí. Městská knihovna v Děčíně v roce 2017
provedla  průzkum  čtenářů  na  podporu  stálého  dotačního  titulu  směřujícího  k rozšíření
cizojazyčného oddělení  literatury  v této  knihovně.  Tyto  zprávy  byly  publikovány  nejen na
webu příslušné knihovny, ale jsou také na internetu (Google, cizojazyčná literatura). Podobně
informovaly  o  nových  odděleních  cizojazyčné  literatury  Knihovna  města  Plzně,  Městská
knihovna v Chebu, Městská knihovna v Písku, Městská knihovna v Prachaticích nebo Krajská
knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.

Knihovna  Bedřicha  Beneše  Buchlovana  v Uherském  Hradišti  byla  zapojena  do
projektu od prvního ročníku, cizojazyčnou literaturu doplňuje i  z vlastních prostředků. Má
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velmi  dobrou  spolupráci  s jazykovými  agenturami  ve  městě,  průběžně  je  informuje
o přírůstcích. Adresné informace poskytuje učitelům jazyků na školách a pořádá i přednášky
se zaměřením na cizojazyčnou literaturu.

Knihovna Kroměřížska v Kroměříži  doplňuje  cizojazyčnou literaturu průběžně a do
projektu  byla  zapojena  od  prvního  ročníku.  Informuje  o  této  literatuře  v městském
zpravodaji, dělá upoutávky formou výstav a na vybrané tituly upozorňuje na svých webových
stránkách.

Městské  kulturní  středisko-knihovna  v Novém  Jičíně  patří  ke  knihovnám,  které
doplňují  cizojazyčnou  literaturu  dlouhodobě,  do  projektu  byla  zapojena  od  roku  2015.
Ocenila,  že  bez  projektu  by  tuto  kvalitní  literaturu  do  svého  fondu  v takovém  rozsahu
nezískala.  Úzce  spolupracuje  s jazykovými  kurzy,  kterým  nabízí  knihy  a  vytváří  výměnné
soubory cizojazyčné literatury pro knihovny svého regionu.
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4  Průzkum zájmu čtenářů 2018

PhDr.  Šárka Kašpárková zpracovala dotazník  zaměřený zejména na cílovou skupinu
čtenářů cizojazyčné literatury a požádala knihovny-centra o jeho zveřejnění. Průzkum proběhl
od 20. června do 10. července 2018. Průzkum se neuskutečnil ve všech centrech, naopak na
dotazník  odpovídali  i  čtenáři  z menších  knihoven,  ve  kterých  nevzniká  fond  cizojazyčné
literatury. Z reprezentačního počtu získaných odpovědí lze vyvodit souhrnné závěry a využít
jich pro tvorbu metodiky nákupu této literatury. 

           Na dotazník celkem odpovědělo 425 respondentů, z nichž 21 bylo z  menších knihoven.
Ve větší míře odpovídaly ženy ‒ 84 %. Vzdělanostní skladba čtenářů byla v tomto pořadí:
základní 10 %, středoškolské 34 % a vysokoškolské 56 %. Věková skladba respondentů byla:
do 18 let – 13 %, 18 až 30 let – 36 %, 31 až 60 let – 47 %, a starší nad 60 let 4 %.

Na dotaz,  v jakém jazyku čte,  používá nebo potřebuje cizojazyčnou literaturu,  odpověděli
respondenti následovně:

Tabulka  odráží  skutečnost  největšího  zájmu  o  anglickou  literaturu,  znalost  dalších
světových jazyků je již  třetinová a menší.  Postavení  slovenštiny na druhém místě vyplývá
z nízké  jazykové  bariéry.  Jen  8  %  respondentů  v rubrice  znalosti  jiného  jazyka  uvádělo
polštinu, japonštinu, skandinávské jazyky, nizozemštinu, portugalštinu, maďarštinu i jiné.
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Na otázku, jaké druhy literatury respondenti čtou nejraději, bylo získáno 423 odpovědí:

romány 76 %

poezii 19 %

detektivky 45 %

sci-fi 27 %

krátké bilingvní texty 33 %

učební texty 45 %

pohádky 31 %

komiksy 28 %

naučnou a populární literatura 36 %

hobby 8,5 %
           
            Na otázku, zda by byl zájem o jinou než vyjmenovanou literaturu a jakou, odpovědělo
44  respondentů  konkrétně,  když  po  několika  odpovědích  uváděli:  všechno,  periodika,
literaturu  pro  teenagery.  Ojedinělé  odpovědi  se  týkaly  ještě  literatury  zdravotnické,
psychologické, teologické, textů písní, divadelních her.

Základní  otázka  na  dostupnost  cizojazyčné  literatury  v příslušné  knihovně  dopadla
příznivě,  neboť  v odpovědích  převažuje  spokojenost.  Ovšem  31  %  spíše  nespokojených
uživatelů  signalizuje  potřebu  větších  sbírek  cizojazyčné  literatury  v  síti  knihoven.
Nespokojených bylo pouze 7,1 % respondentů a k nim lze přičíst ještě 4 % těch čtenářů, kteří
pro tuto literaturu do knihovny nechodí. Bylo by tedy nutné, aby se do knihoven dostávala
cizojazyčná literatura průběžně a aby se více propagovaly služby center. Srovnání by mělo
proběhnout určitě po čtyřech či pěti letech, a to v zájmu dostupnosti cizojazyčné literatury ve
veřejných knihovnách.
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K zamyšlení je výše uvedený graf, kde se u prvních dvou dotazů čísla téměř shodují.
Jen o osm respondentů více hledá cizojazyčnou literaturu v knihovně než na internetu. Je
ovšem otázkou, zda knihovny tuto literaturu nemají vůbec anebo zda respondent hledá jen
na  internetu.  Třetí  odpověď  uvádí  knihkupectví  –  je  to  celkem  logické,  protože  pokud
potřebuji  učebnici  na  delší  dobu,  je  lepší  si  ji  zakoupit  než  půjčit  v  knihovně,  která  má
výpůjční doby, jež lze sice prodlužovat, ale ne např. na rok.

Poměrně  vysoký  počet  odpovědí  ‒  176  respondentů  ‒  na  otázku  po  konkrétních
nedostatcích ve sbírce cizojazyčné literatury v knihovně je dokladem dobrého zájmu čtenářů.
Mezi nejfrekventovanější odpovědi patří:

▪ větší výběr
▪ současná literatura
▪ naučná literatura
▪ audioknihy
▪ komiksy
▪ nové učebnice i s CD
▪ více bilingvní literatury ve více jazycích
▪ klasická literatura jednotlivých států

Dále  se  už  objevily  jednotlivé  připomínky:  více  maďarské  literatury,  časopisy,
slovenská  literatura  pro  děti,  více  skandinávské  literatury,  young  adult,  chic  literatura,
vietnamština.

Další zajímavé komentáře uvádíme výběrově. Pro náš projekt je příznivé, že kladný
ohlas na sbírky cizojazyčné literatury u respondentů silně převažuje:

▪ Protože nejsem v angličtině příliš zběhlý, velice mi vyhovují dvojjazyčná vydání knih
různých žánrů. Vítám také originální texty současných autorů, které jsou v knihovně k
dispozici i v českém překladu.
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▪  Není  nutné  nabízet  bestselery  v  cizím  jazyce,  ale  klasika  by  se  mnohdy  hodila
studentům angličtiny. Také knihy pro děti by pro čtenáře, začínající číst v cizím jazyce,
byly velice dobré. Zjednodušené a zrcadlové knihy jsou vcelku zbytečné. Doporučuji
obchod Bookdepository (velký výběr a dobré ceny).

▪ Určitě dále pořizovat bilingvní knihy! Těch není nikdy dost.

▪ Jinak se mi líbí, že máte knihy z Usborne v oddělení pro děti. Jsem spokojena.

▪ Velmi malý výběr v jakémkoli jazyce, ale španělština je nejhorší.
 
▪ Objevila jsem v knihovně několik detektivek v německém jazyce pro různě pokročilé
studenty. Moc mě zaujaly. Jedná se o zábavnou a zároveň napínavou formu učení.
Bohužel těchto brožovaných knížek jsem v nabídce knihovny našla jen velice málo.

▪ V posledních letech se nabídka velmi zlepšila.

▪ Díky za to, co máme a za tak úžasnou síť knihoven.

▪ Jsem velmi ráda za knihy v originále v prostějovské knihovně.

▪ Velký výběr od nakladatelství Usborne – děkuji.

▪  Chápu, že knihy jsou drahé a rozpočet knihoven omezený, ale mám dojem, že v
posledních cca 20 letech se cizojazyčná literatura v knihovnách omezuje na knihy v
angličtině.

▪ Napadá mne ‒ co třeba Bible v cizích jazycích, nebo biblické příběhy pro děti. Někdy
se dají sehnat zadarmo od církevních misií.

▪ Nečtu cizojazyčně zase tak často (někdy i proto, že mě vůbec nenapadne, že by moje
knihovna takový titul v originále mohla mít), ale musím Městskou knihovnu v Jihlavě
pochválit,  protože  na  svou  velikost  nemá v  cizojazyčné  literatuře  zase  tak  špatný
výběr. I když nejvíce titulů je v angličtině, v němčině už je to slabší a v ostatní jazycích
je  výběr  ještě  omezenější.  Což  zamrzí  zejména  u  slovenských  autorů,  kde  knížky
k nalezení sice jsou, ale téměř výhradně v českých překladech.

▪ Je zde podle mne mnoho beletrie, ale novinek moc nepřibývá -:(

▪  Jsem studentka a studuji právě cizí jazyky, proto je pro mě dostupnost cizojazyčné
literatury nutností, bez které se neobejdu. Z tohoto důvodu navštěvuji i jiné knihovny
např. pražskou městskou knihovnu, kde je přeci jen větší výběr cizojazyčné literatury
ve srovnání s knihovnou v Děčíně,  ale ani  v Praze jsem nedohledala vždy veškeré
publikace, které jsem potřebovala ke svému studiu.
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Popis uplatnění metodiky

Výstupy  ze  zpracovaných  analýz  a  vyhodnocení  pilotního  projektu  Cizojazyčná
literatura  byly projednány na kolokviu 3. října 2018 v Moravské zemské knihovně v Brně za
účasti  pracovníků  této  knihovny  (prof.  PhDr.  Tomáš  Kubíček,  Ph.D.,  Mgr.  Richard  Guniš,
Zdeňka Machková), Ministerstva kultury ČR (Mgr. Blanka Skučková), Národní knihovny České
republiky (PhDr. Hanuš Hemola, Mgr. Světlana Knollová), Knihovny Kroměřížska (PhDr. Šárka
Kašpárková),  Filozofické  fakulty  Masarykovy  univerzity  (prof.  PhDr.  Petr  Kyloušek,  CSc.),
městských knihoven (Bc. Renáta Domoráková, Bc. Hana Dvořáková, Mgr. Libuše Pavlicová, Bc.
Denisa Szaffnerová).

Na jednání se účastníci shodli, že

▪ pro knihovny není povinností označit v knize, že tyto byly získány z projektu  Cizojazyčná
literatura.  Platí  i  nadále  stávající  praxe,  aby  knihovny potvrzovaly  jejich nabytí  výdejkami
s přírůstkovými čísly. Pro propagaci by ovšem mohlo být přínosem zavedení loga projektu.

▪ Moravská zemská knihovna jako garant projektu by mohla plnit také funkci metodického
pracoviště, které by kromě stávající  a dobře fungující praxe v nabídce, nákupu a distribuci
knih v projektu  Cizojazyčná literatura  také bylo ve spolupráci s pracovní skupinou centrem
výměny zkušeností a sledovalo by zpětnou vazbu, tedy využívání této literatury v knihovnách.

▪ Při sestavování nabídkových seznamů nemusí být knihy v původním jazyce autora, výběr by
měl  ovšem preferovat  jistou  uměleckou úroveň,  což  nevylučuje  populární  literaturu,  je-li
primárně  určena  ke  zvýšení  jazykových  kompetencí.  Seznam by  měl  rozdělovat  nabízené
knihy podle žánrů (beletrie, jazyková, naučná) a z hlediska čtenářského publika (dospělí, děti).
Každý seznam by měl obsahovat primární jazyky (angličtina, němčina, francouzština, ruština,
španělština) a doplňující, jež by se mohly proměňovat (italština, polština, slovenština, příp.
balkánské  jazyky).  Doporučeno  bylo  zohlednit  v seznamech  literární  ceny  v jednotlivých
národních literaturách.

▪ Stávající počet 54 vybraných knihoven/center se jeví jako dostačující, měly by ovšem být
v práci s cizojazyčnou literaturou aktivní ve smyslu metodických pokynů.

▪  Je  třeba  zajistit  soustavnou  propagaci  projektu  Cizojazyčná  literatura  zpracováním
informačních  materiálů  o  projektu  i  k  jednotlivým  literaturám,  pořádat  semináře
k doplňování této literatury do fondů veřejných knihoven.

▪ Účastníci zdůraznili účelnost a potřebnost projektu, vhodnost jeho zařazení jako dotačního
titulu  MK,  který  by  tak  zajistil  stálý  přísun  kvalitní  cizojazyčné  literatury  do  veřejných
knihoven. 
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Metodické pokyny k akvizici fondu cizojazyčné literatury

Preambule:

Základní  knihovny  zřizované  či  provozované  obcemi  v České  republice  nabízejí  jednu
z nejhustších  sítí,  která  tradičně  podporuje  a  umožňuje  nejenom  dostupnost  knih
a informací,  ale  rovněž rozvoj  čtenářské gramotnosti  a  přístup ke vzdělávacímu materiálu.
Čtenáři veřejných knihoven zastupují všechny generační skupiny a knihovny jsou současně
místy podporujícími celoživotní vzdělávání. Spolupráce knihoven a centralizace služeb v České
republice  na  úseku  doplňování  veřejných  knihoven  zahraniční  literaturou  přinesla  již
konkrétní  dobré  výsledky.  Podnětem  k aktivní  činnosti  bylo  stanovení  úkolu  akvizice
knihovních fondů pro potřebu rozvoje jazykových dovedností obyvatel, který byl formulován
v rámci  12.  priority  Koncepce  rozvoje  knihoven  ČR  na  léta  2011–2015.  Postupně  bylo
ustaveno po čtyřech centrech ve vybraných veřejných knihovnách pro práci s cizojazyčnou
literaturou  v každém  ze  samosprávných  krajů.  Celkem  jde  o  54  městských  a  krajských
knihoven v celé  České  republice,  které  využívají  možností  v doplňování  knihovního fondu
zahraniční  literaturou  v originále  z dotačního  programu  MK.  Dosavadní  dobré  výsledky
a trvalý  zájem knihoven se  promítly  i v garanci  doplňování  zahraniční  literatury  do fondů
knihoven  na  podporu  jazykového  vzdělávání  obyvatel  a  na  podporu  akvizice  literatury
v jazycích národnostních menšin, jak ji přijala  Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017–
2020.

Cíle:

Cílem  metodiky  je  poskytnout  principy  možností  a  způsobů  doplňování  fondů  veřejných
knihoven  cizojazyčnou  literaturou.  Vzhledem  k tomu,  že  tato  forma  akvizice  je  opřena
o existující projekt Cizojazyčná literatura, je její základ formován na principu příkladů dobré
praxe a  pojmenování  zásad  a  postupů,  které  se  v průběhu prvních  let  realizace  projektu
ukázaly jako nosné a pro akvizici v této oblasti klíčové.

Situace:

Už  od  prvního  stupně  ZŠ  je  kladen důraz  na  jazykovou  výchovu.  Převládá  přitom zájem
o studium angličtiny, ale v průběhu ZŠ a zvláště pak v souvislosti s dalším navazujícím studiem
středoškolského a vysokoškolského typu se zájem o jazykové kompetence rozšiřuje. Učení se
cizímu jazyku, jeho osvojení a udržení této kompetence je současně trvalý proces, a knihovny
by proto měly být schopny tyto potřeby zajistit odpovídající literaturou, která není určena jen
pro vzdělávání (učebnice, jazykové příručky, zjednodušená četba), ale i pro rozvíjení zájmu
o jiné  kultury  prostřednictvím  příslušného  národního  jazyka  (beletrie,  naučná  literatura).
Jedním  z cílů  tohoto  typu  fondů  ve  veřejných  knihovnách  by  tak  mělo  být  pomocí
podpůrného materiálu pro studium cizího jazyka motivovat zájem o jiné kultury,  zvyšovat
jazykové kompetence,  rozšiřovat  kulturní  encyklopedii  a  získávat  široké spektrum znalostí
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a vědomostí o příslušných národních kulturách. Jazykové kompetence pak v takovém případě
slouží vědomostnímu a osobnímu rozvoji člověka a jeho schopnosti orientovat se v aktuálním
světě.

Již  na prvním stupni  základních škol  je  (nejčastějším) vyučovaným předmětem angličtina.
Tomu  vycházejí  vstříc  nakladatelství  dětské  literatury  (Albatros,  Baset  a  další)  vydáváním
obrázkových pohádkových příběhů v anglických překladech – tato produkce je dostupná na
knižním trhu. Knihovny v obcích nad 1 000 obyvatel reagují na tyto skutečnosti vytvářením
úseku  anglické  literatury  v originále  pro  dětské  čtenáře.  V menší  míře  je  touto  formou
podporováno  i  studium  jiných  jazyků,  především  němčiny  a  francouzštiny,  vydáváním
publikací tzv. zrcadlové četby, dostupnost originální literatury v těchto jazycích ve veřejných
knihovnách však byla před zahájením projektu Cizojazyčné literatury jen minimální.

Jazykové  kompetence  jsou  základním  požadavkem  celoživotního  vzdělávání  (CŽV),  zvyšují
nejenom konkurenceschopnost na trhu práce, ale současně vytvářejí předpoklady pro vyšší
stupeň  orientace  v mezinárodních  vztazích,  obeznámenost  s jinými  kulturami  poskytuje
základ vyššího uvědomění, formuje kritické schopnosti a vytváří pozitivní identifikační rámce.
Platí  to  nejenom  pro  vytváření  evropské  identity  (na  jazyky  EU  je  primárně  projekt
Cizojazyčná literatura zaměřen), ale současně i na schopnost rozumět své vlastní kultuře i své
vlastní identitě ve světových souvislostech.

Principy budování cizojazyčného fondu v knihovnách:

Složení  fondu  cizojazyčné  literatury  by  mělo  odpovídat  trojímu  principu:  využitelnosti,
aktuálnosti, všestrannosti.

Využitelnost: Při vytváření fondu cizojazyčné literatury by akvizitér měl dbát především na
konkrétní situaci v daném místě. Klíčová je spolupráce se školami, případně se zájmovými
spolky  a  kulturními  institucemi  v místě.  Proaktivní  spolupráce  na  výběru  obsahu  fondu
motivuje k jeho aktivnímu využívání. Součástí rozvahy pro doplňování by tak mělo být zvážení
jazykových kompetencí čtenářů či potenciálních čtenářů, snaha pokrýt více skupin s různými
kompetencemi – a zajistit tak navazující  a trvalý rozvoj jazykových kompetencí a současně
iniciovat  kulturní,  čtenářské  a  diskusní  programy,  které  motivují  k práci  s cizojazyčnou
literaturou.

Aktuálnost: Nejenom principy výukových metod se neustále rozvíjejí, ale i informace o jiných
kulturách se neustále aktualizují. Fondy cizojazyčné literatury by proto neměly vznikat mimo
tyto vývojové trendy a měly by vždy ve své částečné skladbě zpřítomňovat aktuální podobu
dané kultury i společensko-kulturních jevů, které ji charakterizují. Vedle klíčových děl, která
charakterizují danou jazykovou oblast např. v oblasti světové literatury, by tak tyto typy fondů
měly  zpřístupňovat  i  aktuální  situaci  v oblasti  vyprávění,  tematického  rozvrstvení,
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společenské  role  literatury.  V tomto  smyslu  nesmí  akvizitéři  zapomínat,  že  jejich  práce
spoluvytváří pro jejich čtenáře obraz dané národní kultury.

Všestrannost: Doplňování fondu cizojazyčné literatury by mělo být vedeno zásadou rozvoje
širokého spektra čtenářských kompetencí, skladba tohoto fondu by tak měla vycházet vstříc
multioborovosti a mezioborovosti. Vedle beletrie by tak měl být fond cizojazyčné literatury
založen  na  naučné  a  popularizační  literatuře,  která  představuje  danou  národní  kulturu.
Skladba  fondu  by  tak  měla  vycházet  vstříc  různým  typům  čtenářů  a  vedle  respektování
odlišné  úrovně  jazykových  kompetencí  by  tak  měly  být  zohledněny  i  různé  čtenářské
motivace.  Vedle  knih  by  v tomto  fondu  měly  být  dostupné  i  zvukové  dokumenty,  které
obsahují mluvené slovo, či nedabované filmy hraného i dokumentárního charakteru, jež dále
rozvíjejí jazykové kompetence.

Zdroje pro získání  přehledu o cizojazyčné literatuře pro doplňování do fondu veřejných
knihoven:

Situace v nabídce je značně nepřehledná a je primárně zastupována soukromými subjekty
(nakladateli  a  distributory),  kteří  zohledňují  jiné  principy  v nabídce,  než  které  preferují
knihovny. Z tohoto důvodu je k dispozici webová stránka, kterou provozuje MZK, na níž jsou
pravidelně  aktualizovány  seznamy  pro  projekt  Cizojazyčná  literatura.  Tyto  seznamy  knih
vznikají  ve  spolupráci  s odborníky  na  příslušné  národní  literatury  a  specializovanými
knihovníky s edukačními  kompetencemi.  Tyto seznamy tak  mohou připravovat  základ  pro
akviziční  činnost  i  v případě  knihoven,  které  nejsou  zapojeny  do  projektu  Cizojazyčná
literatura a mají motivaci budovat tento typ fondu. V principu však vždy je třeba, aby obsah
této části fondu vznikal v kooperaci s příslušnými místními odborníky, kteří vytváří současně
předpoklady pro aktivní používání tohoto fondu.

Webový  portál  projektu  podpory  doplňování  zahraniční  literatury  (dostupný
z https://www.mzk.cz/cizojazycna-literatura) má  jasnou  strukturu.  Každým  rokem  je  v něm
zveřejněn  seznam  titulů  v anglickém,  francouzském,  španělském,  italském,  slovenském,
ruském  a  polském  jazyce,  z něhož  si  knihovny  vybírají  knihy  v daném  cenovém  limitu.
V průměru ročně vychází na jedno centrum cca 150 knih. Od roku 2014 se tak vytvořily v řadě
vybraných  knihoven  sbírky  zahraniční  literatury,  se  kterými  je  třeba  aktivně  a kreativně
pracovat.  Tyto seznamy (vytvořené odborníky na příslušné národní  literatury a kultury ve
spolupráci s profesními knihovníky) slouží i dalším knihovnám, které by chtěly nezávisle na
projektu budovat kvalitní fondy cizojazyčné literatury.

Rozsah fondu cizojazyčné literatury

Rozsah fondu cizojazyčné literatury je vždy dán místními specifiky a velikostí knihovny. Přesto
jsou některé klíčové principy, které určují jeho kvalitu a obsahovou pestrost. Knihovna, která
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chce cílevědomě, v reprezentativní a nenahodilé podobě budovat tento typ fondu, by měla
vyčlenit na jeho nákup odpovídající prostředky: Akvizice pro oddělení pro děti a mládež ve
výši  5  % z celkových  finančních  prostředků určených  na  nákup  knih  pro  dětská  oddělení
v každém  roce.  Akvizice  pro  oddělení  pro  dospělé  čtenáře  ve  výši  5–7  %  z celkových
finančních prostředků určených na nákup knih pro dospělé čtenáře v každém roce.

K uspokojování  vyšších  nároků  čtenářů  na  dostupnost  zahraniční  literatury  napomáhá
program  Cizojazyčná  literatura,  jak  je  uvedeno  v tomto  metodickém  materiálu.  Podle
místních  podmínek  mají  knihovny  dvě  základní  skupiny  obyvatel,  které  mají  zájem
o cizojazyčnou literaturu a které se dále diferencují. První skupinu tvoří zájemci o jazykové
vzdělávání,  setkáváme se  s  ní  ve  většině  obcí  a  týká  se  čtenářů  bez  věkového omezení.
Druhou skupinu tvoří příslušníci národnostních a etnických skupin, kteří mají zájem o přístup
k literatuře a k informačním zdrojům v rodném jazyce.  Na pomoc knihovnám vznikl  vládní
program doplňování zahraniční literatury, pro jeho využití je stanoveno několik metodických
zásad, které vyplynuly z praxe projektu a které by měly být respektovány v knihovnách, které
jsou do projektu zařazeny, i  v ostatních knihovnách, které chtějí  cílevědomě nabízet svým
čtenářům adekvátní podobu fondu literatury v původním jazyce:

Práce s fondem cizojazyčné literatury

Zřetelně označený a volně dostupný soubor

▪   Vybrané městské knihovny soustavně vytvářejí  samostatný volně přístupný úsek (volný
výběr, výběrový regál) cizojazyčné literatury určené k jazykovému vzdělávání uživatelů, který
pravidelně doplňují z nabídkových seznamů projektu (dotačního titulu) o nové knihy.

Rozsah  a  nárůst  cizojazyčné  literatury  v centrech  vyžaduje  jeho  vyčlenění  do
samostatného  úseku,  přičemž  knihy  by  měly  být  rozděleny  podle  jednotlivých
jazyků. Stavění tohoto fondu by mělo být shodné s praxí knihovny (např. beletrie
podle jmen autorů nebo názvů), případně se kombinuje podle žánrů (poezie, próza
apod.) nebo podle zaměření (pro děti a dospělé).
Doporučuje se v části tohoto úseku využít osvědčenou atraktivní prezentaci knih,
při  které  jsou  knihy  vystavovány  obálkami  nahoru.  Na  takto  aktualizované
prezentaci se tituly sdružují podle tématu, autorského hlediska nebo aktuálnosti
(novinky). Taková prezentace upoutává čtenářovu pozornost.

Aktivní marketingová práce s fondem

▪   Knihovny  propagují  cizojazyčnou  literaturu  aktuálním  upozorněním  nebo  vystavením
seznamů podle jazyků na webových stránkách své knihovny, příp. v místních médiích.

Veřejné knihovny se přetvářejí v komunitní centra, propagují beletrii, autory, čtení
a čtenářství.  Každá knihovna vychází  z potřeb komunity,  které slouží,  ze  znalosti
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místa. Využívání místního tisku se stalo pro řadu knihoven běžnou marketingovou
strategií.  Nezapomínejme přitom na prezentaci  zahraniční  literatury,  která může
být pro knihovny dalším zdrojem potencionálních čtenářů.

Metodické  doporučení  pro  akvizici  (výběr  knih  do  knihoven):  Základ  v každém
jazyce by měla tvořit klasická literatura v daném jazyce v poměru 50 % a druhou
polovinu výběr ze současné produkce.

Spolupráce s dalšími subjekty, které se podílejí na rozvoji jazykových kompetencí

▪  Knihovny spolupracují  s jazykovými školami a pořadateli  jazykových kurzů při  propagaci
cizojazyčné literatury mezi jejich účastníky.

Role  knihoven  jako  pilířů  celoživotního  vzdělávání  je  nenahraditelná.  Podporují
osobní  rozvoj  občanů  a  jazykové  vzdělávání  je  nosným  pilířem  vzdělávacího
systému škol.  Pro využití  sbírek cizojazyčné literatury je spolupráce s jazykovými
školami prioritou.

Metodické  doporučení  na  nákup  učebnicové  literatury  pro  výuku  cizích  jazyků
v celkové výši 10 % z částky určené na nákup cizojazyčné literatury každým rokem.

Průběžná aktualizace a obnova fondu

▪  Knihovny provádí průzkumy zaměřené na zájem uživatelů o cizojazyčnou literaturu podle
jazyka, žánru nebo věku.

Knihovny při práci s cizojazyčnou literaturou průběžně sledují zájem o využití sbírky
zahraniční literatury, a sledují tak zpětnou vazbu s cílem optimálního výběru knih
z nabídky programu Cizojazyčná literatura. Podobně se snaží organizátoři projektu
získávat podněty pro výběr literatury a pro činnost projektu a obrací se na centra
s žádostí o účast na tematických průzkumech, jimiž se sleduje účelnost a využívání
projektu.

Spolupráce mezi knihovnami

▪   Knihovny  jako  centra  cizojazyčné  literatury  napomáhají  ostatním  knihovnám  ve  svém
regionu zasíláním souborů vybraných knih v požadovaném jazyce a žánru.

Všechna centra cizojazyčné literatury ve vybraných 54 knihovnách jsou současně
středisky  výměnných  fondů  z domácí  literatury,  z nichž  se  vytvářejí  výměnné
soubory,  které  cirkulují  v obsluhovaných  knihovnách.  Centra  vycházejí  vstříc
požadavkům a  zájmu  dalších  veřejných  knihoven  svého  regionu  o  cizojazyčnou
literaturu  a  uspokojují  je  zasíláním  výměnných  souborů  zahraniční  literatury
v originále.
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Knihovnám  mimo  centra  je  doporučeno  obracet  se  se  svými  požadavky  na
cizojazyčnou literaturu na stanovená centra. Ta tak mohou zohledňovat při akvizici
požadavky knihoven ze svého regionu a poskytnout knihovnám i cíleně zaměřené
soubory zahraniční literatury.

V každé  městské  knihovně  mimo  centra  by  měla  být  zastoupena  cizojazyčná
literatura  alespoň  v minimálním  množství,  jak  je  uvedeno  v doporučeních  pro
dětské nebo dospělé čtenáře. Takový minimální soubor (až 60 knih) může tvořit
literatura zapůjčená z centra nebo pořizovaná z vlastních prostředků.

Dotace z MK je třeba chápat jako dílčí část akvizice, nenahrazuje nákup cizojazyčné
literatury v originále, ale pomáhá ke kvalitnímu výběru za výhodné ceny. Knihovny
s větším  počtem  zájemců  o  cizojazyčnou  literaturu  ji  pořizují  dle  uvedených
metodických  doporučení  také  z vlastních  prostředků.  To  platí  zejména  při
doplňování literatury pro jazykové menšiny nebo pro specifické požadavky čtenářů.
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Seznam zkratek

CD Kompaktní disk
CZJL Cizojazyčná literatura
ČR Česká republika
CŽV Celoživotní vzdělávání
DPH Daň z přidané hodnoty
DVD Digitální optický disk
EU Evropská unie
ISBN Mezinárodní standardní číslování knih
K21 Knihovna 21. století, program MK
KF Knihovní fond
KK Krajská knihovna
MěK Městská knihovna
MK Ministerstvo kultury
MVS Meziknihovní výpůjční služby
MZK Moravská zemská knihovna
NAKI Program MK aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
NK Národní knihovna České republiky
PK Pověřená knihovna regionálními funkcemi
RF Regionální funkce
SAV Slovenská akadémia vied
SDRUK  Sdružení knihoven ČR
SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
ÚKR Ústřední knihovnická rada
VISK Veřejné informační služby knihoven, program MK
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