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Úvodní příspěvek na seminář knihovnické komise AMG, Hradec Králové 13. – 15. 9. 2016 

Letošní 40. výročí nám připomíná, že potřeba sdílet zkušenosti a informace v rámci našeho 

oboru tj. dějin knižní kultury, má své dávné kořeny. Již naši předchůdci v minulém století, 

konkrétně se jednalo o vlivné osobnosti, jakými byli Zdeněk Tobolka, první docent knihovědy 

na Univerzitě Karlově, Jan Thon, Flora Kleischnitzová a řada dalších založili 15. ledna 1930 

Československou společnost knihovědnou. Lišila se od jiných sdružení, která se spíše 

orientovala na knihovnickou profesi jako takovou, zaměřením na péči a studium historických 

knižních fondů. Bylo to samozřejmě dáno kvalifikací tehdejších otců – zakladatelů. Většina 

z nich byli specialisté orientovaní na historii, literaturu, jazyky nebo archivnictví. Nejednalo 

se v žádném případě o nějaký izolovaný spolek – knihovědná společnost se stala členem 

Mezinárodní federace knihovnických spolků a její členové reprezentovali na mezinárodních 

konferencích domácí knihovědu. Účel spolku na obecné rovině byl – pěstovat knihovědu 

v Československé republice. Konkrétně to znamenalo věnovat se bibliologickým otázkám 

v užším smyslu, nauce o knize, jejím dějinám, dějinám písma, knihtisku, výzdobě knihy, 

sociálním funkcím knihy, bibliopsychologii; dalším cíle společnosti bylo vytvářet bibliografie, 

rozvíjet knihovědu po stránce publikační – studie uveřejňovat v kulturních revue, vydávat 

monografie. Společnost se rovněž chtěla podílet na budování odborného školství. 

(Společnost zanikla 14. června 1945 prohlášením: „Společnost bude začleněna do jednotné 

organizace Svazu českých knihovníků a ukončí svou činnost“.) 

Ze zaměření tehdejší knihovědné společnosti jsou patrná mnohá společná témata, která 

generace po generaci knihovědci potažmo knihovníci pečující o Historické knižní fondy 

rozvíjejí a inovují podle současných poznatků a vyspělosti sdílených technologií. Dějiny knižní 

kultury se během posledních třiceti let posunuly od historie knihy směrem ke studiu 

vzájemných vztahů mezi knihou a společností. Avšak zodpovědět otázky jako např. jakým 

způsobem kniha ovlivňuje kulturní a intelektuální změny ve společnosti, nebo jak společnost 

působí na knihu, není možné bez rigorózního popisu fyzických aspektů knihy a proveniencí, 

které umožňují sledovat trajektorii exempláře v síti autorů, mecenášů, výrobců, distributorů 

a nakonec i čtenářů. Takto široce pojatá disciplina, zasazená do společenských, 

ekonomických a intelektuálních procesů v dějinách, začala hrát významnou roli při 

rekonstrukci procesu, ve kterém dává společnost formu a smyl svým nejelementárnějším 

zkušenostem na základě dešifrování textů, které přijímá, vytváří a přivlastňuje si je. 

Z toho, co zde již bylo uvedeno, vyplývá, že vykonávání tak náročných činností v muzejních 

knihovnách se již neobejde bez spolupráce a to jak na úrovni domácí, tak zahraniční. 

Knihovnická komise AMG v dnešní podobě slouží především na podporu všech těchto 

činností. Jednou za rok se ve velkém počtu scházejí členové této komise na třídenním 

semináři, aby si vyměnili zkušenosti, konzultovali problémy, získali nové informace o dění 

v oboru a také, aby se vzájemně poznali a navázali profesní a přátelské kontakty. 

Přednášky a workshopy na semináři AMG mají více účelů, ale jeden hlavní cíl – zvyšování nejen 

profesní zdatnosti knihovníků. Za tím účelem jsou zváni specialisté z různých oborů včetně zástupců 



státní správy tak, aby bylo pokryto celé spektrum problémů a témat v činnosti muzejních 

knihoven. Jedná se např. o legislativní problematiku, katalogizaci, restaurování, digitalizaci 

nebo jak úspěšně požádat a čerpat dotace? abychom vyjmenovali alespoň ta témata, která 

se pravidelně na programu seminářů objevují. 

Zájmy knihovníků hájí jejich zástupci v rámci profesních uskupení ať ve SKIPU, SDRUKU nebo 

v orgánech koncepčních jako je Ústřední knihovnická rada, kde prosazují zájmy muzejních 

knihoven při tvorbě zákonů a vyhlášek.  

Směrem k veřejnosti si knihovnická komise dala za úkol – zvyšovat povědomí o činnosti 

muzejních a galerijních knihoven nejen mezi odbornou veřejností, ale především v širší 

veřejnosti. V uplynulých letech se podařilo získat prostor pro publicitu během Týdne 

knihoven, rovněž se podařilo uveřejnit řadu článků v odborných knihovnických a muzejních 

časopisech. 

Kdybych sama za sebe měla uvést, co na mě nejsilněji během uplynulých seminářů 

zapůsobilo, tak by to byly přednášky, které se týkaly péče o knihu. Obrázky zdevastovaných 

vazeb i celých svazků, které se na konci restaurátorského procesu proměnily na elegantní 

svědky minulosti, byly velmi působivé. Exkluzivita starých tisků a rukopisů kromě 

jedinečnosti často ještě odkazuje k ukrytému tajemství, k něčemu, co musí být rozluštěno, 

aby naše poznání nezůstalo jen u holých faktů. Jistě by každý z vás našel něco obdobného, 

s čím je spojen jeho každodenní život mezi starými „folianty“ a co by se dalo nazvat „amour 

fou“. Na závěr bych chtěla nám všem popřát, aby nás tato láska nikdy neopustila. 


