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Městská knihovna v Praze stotřicetiletá
Založení Městské knihovny v Praze, tehdy Knihovny královského hlavního města Prahy, se
datuje do roku 1891. Přesněji, na 1. července 1891. Právě v těchto dnech si tedy připomínáme
130 let od otevření první pražské knihovny.
Vůbec prvním místem působení knihovny byla veřejná čítárna v ulici Na Zderaze a chvíli také
trvalo, než si knihovna vymohla profesionalitu i prvního ředitele. Tím se v roce 1910 stal básník,
ale také městský úředník, Antonín Sova. Toho vystřídal stavitel ikonické budovy Ústřední
knihovny na Mariánském náměstí a také designér systému centrálního oborového třídění Jan
Thon. Z dalších významných lidí, kteří stáli v čele knihovny, zmiňme alespoň Jaroslava Freye,
který byl pověřen vedením knihovny v letech 1948-1949, Rudolfa Málka, který dokázal využít
politického oteplení pro rozvoj knihovny, nebo paní ředitelku Annu Bimkovou, která provedla
knihovnu revolucí v roce 1989 a byla iniciátorkou generální rekonstrukce Ústřední knihovny
mezi lety 1995 – 1998. Teď v čele knihovny stojí Tomáš Řehák a lze mu připsat automatizaci
knihovny, zavedení jednotné sítě (jedna kartička pro 44 poboček a 3 bibliobusy), vybavení
knihovny technologií RFID, ale i rozvoj digitalizace, vydávání e-knih nebo směřování ke
knihovně jako důležité součásti komunitního života.
Co je k narozeninám v plánu? Udržitelnost. A v knihovně to není jen pouhé slovo. Přemýšleli
jste někdy o tom, že knihovna je svým způsobem jediným dlouhodobě funkčním, tedy jasně
udržitelným, příkladem sdílených služeb? Nevlastnit a sdílet je v knihovnách léty ověřený
koncept. Už to nejsou jen knihy, ale díky kreativním centrům, jako je DOK16, Atelier Jezerka
nebo Suterén nabízí knihovny i prostor pro sdílení a vymýšlení nových nápadů a prostor pro
jejich realizaci. Kromě toho si knihovna ve svém výročním roce dala za cíl veřejnosti přiblížit
obsah Cílů udržitelného rozvoje. Děje se tak formou cyklu videí, které se věnují jak cílům
obecně, tak i jednotlivým tématům.
Jaké další novinky knihovna chystá? Novou podobu dostal sál naučné literatury v Ústřední
knihovně (Praha 1), který teď může podle potřeby sloužit jako místo ke studiu, pro práci
v malých skupinách, ale i jako prostor pro akce. Pobočka Břevnov (Praha 6) byla vybavena
novým závěsným systémem, který umožní pořádání výstav převážně místních umělců.
Samoobslužná zařízení, která umí zatím jen knihy půjčovat, se je učí také vracet a realizovat
platby.
Prázdniny budou ve znamení akcí pod širým nebem. Příkladem je právě probíhající festival
Knihovna na vlnách (www.mlp.cz/navlnach). První prázdninový den bude zahájena hra
s názvem Legendární Praha, která hráče zavede do méně známých míst v okolí poboček. Letní
kulturní program je připraven i pro Mariánské náměstí, které se díky přispění mnoha různých
organizací, včetně Magistrátu hl. m. Prahy, mění v přirozený bod pro kulturu i bytí jen tak v
centru města. www.mojemarianske.cz
Pro ty, kteří chtějí vědět více:
https://search.mlp.cz/cz/titul/mestska-knihovna-v-zrcadle-casu-1891-2016/4438579
Městská knihovna v zrcadle času (1981-2016)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfEGH366gTiUHP0A7MT3GCji5S_DJaK3c
Udržitelný playlist na YouTube profilu knihovny
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