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POZNÁMKY K FORMÁLNÍM PROMĚNÁM SOUČASNÉ KNIHY

Milada Písková

„Není pochyb o tom, že právě v přítomnosti se nacházíme v přelomové situa ci, 
která je charakterizována dozníváním industriální a nástupem informační vlny 
a která je plná politických, ekonomických a sociálních tendencí,“ říká jeden z na-
šich předních odborníků na knižní teorii a praxi.1 Ty se pochopitelně odrážejí také 
v kultuře a kultuře knižní. Na téma, jaký čeká knihu osud v budoucnosti, jsou 
pořádány semináře, konference a diskusní setkání. Jsou zastánci knihy v podobě 
kodexu, jsou zastánci knihy elektronické. Jenže i během jejich diskusí se podoba 
knihy neustále a poměrně rychle mění. 

Může forma knihy ovlivnit její obsah? Samozřejmě že může. A může obsah 
knihy předurčit její formu? Samozřejmě že může. Máme o tom nemálo dokladů 
v historii knižní kultury. Např. po období „zlidovění“ knihy v 19. století nastupuje 
jako reakce na tyto trendy hnutí za krásnou knihu.

Jedním z nejstarších způsobů fixace textu bylo tesání do kamene. Trvá dodnes. 
Svitková kniha – trvá dodnes (alespoň v židovské kultuře). Ručně psané kni-
hy – taky mají své místo i v současnosti (kroniky, deníky, samizdaty). Kodexová 
kniha prošla celou řadou proměn. A elektronická kniha, ta je jen jednou z dalších 
variant a podob knihy jako t akové. 

„Kniha, to je kultura, která má být vlastní kulturnímu národu,“2 specifikuje 
Zdeněk Uhlíř. Díky knize zmizela u nás negramotnost. A na jiném místě: „Kniha 
je pouze médiem, které může mít různé podoby.“3 Je evidentní, že vývoj formy 
v tomto případě není u konce, ale že je třeba ještě vyřešit spoustu problémů, aby 
elektronická kniha, bude-li to jejím posláním, zůstala trvalým dokumentem, nebo 
aby byla příležitostí pro texty, které splní svůj úkol a pak se jednoduše vytratí. 

Tento trend konec konců není vlastní v současném umění jen uměleckému 
textu, ale setkáváme se s ním např. také v umění výtvarném. 

Základní otázkou zřejmě bude, jakou knihu budeme potřebovat, k jakému úče-
lu, zda půjde v budoucnu o čistě praktická sdělení poznatků (což by bylo velmi 
smutné), nebo zda bude zapotřebí i dalších funkcí knihy, např. jako uměleckého 
předmětu. 

1 RICHTER, V. Autorské právo, informační technologie a služby knihoven. In Kniha v 21. století. 
Opava: Slezská univerzita, 2004. 

2 UHLÍŘ, Z. Co je kniha? In Kniha v 21. století, Opava: Slezská univerzita, 2004. 
3 Tamtéž. 
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Architektura knihy (forma, obsah a jejich tvar)

Kniha je přece také prvkem biblioterapie, arteterapie atp. a tady není její vý-
tvarná a umělecká složka zanedbatelná. Kniha jako umělecký předmět může do-
stat novou podobu, ale biblioterapie kvůli tomu nezanikne, spíše se zdá, že je 
už v současnosti stále potřebnější. Je ale možné, že pozmění svá kritéria (stále 
většího významu nabývá v současnosti např. kniha zvuková). Novou kapitolou 
posledních desetiletí v programu knihoven je zdokonalování podmínek pro využití 
knihy čtenáři fyzicky i duševně postiženými. Tady se otvírá obrovský a záslužný 
prostor z hlediska celoživotního vzdělávání, biblioterapie a zkvalitňování mezi-
lidských vztahů. Zvuková knihovna se stává samozřejmou součástí řady veřej-
ných knihoven, mimořádnou akcí posledních let je projekt Dětského oddělení 
Krajské vědecké knihovny v Liberci nazvaný Děti čtou nevidomým dětem, jehož 
cílem bylo nejen vytvoření fondu zvukových knih určených pro nevidomé děti, 
ale především podpora rozvoje dětského čtenářství, využití dětských vloh pro 
realizaci uměleckého textu a posílení lidských a citových vazeb k postiženým 
dětem. Neméně významný je tento projekt také pro děti se sluchovými a jinými 
vadami, kdy jim umožňuje vstoupit do širšího dětského společenství a přispívá 
ke zkvalitnění jejich vzdělání. „Jsme přesvědčeni, že se tímto projektem podaří 
nejen obohatit zvukové knihovny a zvedat prestiž dětského čtenářství, ale i vzbudit 
zájem dětí základních škol o solidaritu s handicapovanýni dětmi,“ říkají liberečtí 
knihovníci.4

Jestliže se v současnosti objevují chmurné představy o perspektivách tzv. kla-
sické knihy, je třeba si uvědomit, jak mimořádně velký význam má hledání nových 
cest k dětskému čtenáři. Dětská oddělení veřejných knihoven v České republice 
mají tradičně velmi dobrou úroveň, a to nejen co se týče prostředí, ale především 
díky nezdolatelným iniciativám knihovníků či spíše knihovnic, které zde pracují. 
V posledních desetiletích přibyly ke klasickým besedám se spisovateli, výstavkám 
dětských výtvarných prací atp. akce jako Noc s Andersenem, která má v součas-
nosti už mezinárodní dimenze. Knihovny vytvářejí vztah dětí ke knize mnoha for-
mami, jednou z nich je vydávání knížek dětských autorů. Např. Městská knihovna 
v Jihlavě vydala už několik knih pohádek napsaných mladými autory (O přátelství 
se zvířátky, Pohádky), zapojila se tak také do projektu Klubu dětských knihoven 
KDK SKIP. Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm zase vede čtenáře z řad 
žáků základních a středních škol ke sbírání regionálních pověstí (soutěž O starý 
poklad strýca Juráša), zapisování zajímavých vyprávění svých prarodičů atp.5 
Ve Velké Lhotě na Vsetínsku, kraji, kde kdysi působil spisovatel Jan Karafiát, 
autor známých Broučků, oživují pracovníci dětského oddělení místní knihovny 

4 Děti čtou nevidomým dětem. Čtenář, r. 57 (2005), č. 12, s. 407. 
5 Čtenář, r. 57 (2005), č. 12. 



141

odkaz tohoto spisovatele slavnostním putováním po naučné stezce Jana Karafiáta 
spojeným se zábavným kvízem.6 Tím současně rozvíjejí u dětí zájem o regionální 
kulturu. V Městské knihovně v Šumperku upevňují dětský zájem o literaturu mj. 
zase regionální pohádkovou vlastivědou, kdy učí formou soutěže, hry a putová-
ní děti poznávat zajímavosti města i regionu. Své místo nacházejí v knihovnách 
v rámci výchovy a utváření dětského čtenáře také divadelní představení, na jejichž 
realizaci se mohou podílet také děti mentálně a fyzicky poškozené, tedy opět for-
ma arteterapie.7 V Regionální knihovně v Karviné utvářejí již po řadu let speciální 
fond pro děti postižené dyslexií, který obsahuje knihy tištěné větším písmem, ale 
také zřídili fond dětské beletrie a naučné literatury v originále, čím podporují dnes 
nezbytnou jazykovou přípravu dětí.8

Kniha má své místo ve formování uměleckého a literárního vkusu člověka 
a ta ky zde je vhodné působit na čtenáře od jeho nejútlejšího věku, dokonce od 
doby, kdy knihu vnímá jen jako předmět (hmatový a vizuální kontakt). Učíme děti 
chodit do veřejné knihovny už v předškolním věku, v době, kdy je vlastní čtenář-
ství formováno předčítáním. Teprve až se dítě naučí číst, zvládne techniku čtení, 
postupně začíná vnímat děj příběhu. Jestliže škola naučí dítě technice četby, pak 
knihovna se stává místem, kam dítě chodí ze zájmu, ne z povinnosti, tím pádem 
má ve výchově ke čtenářství postavení výjimečné a nesmírně důležité. „Mluvíme-
-li o knihovně jako instituci, pak je nejdůležitější kniha, čtenář a knihovník. To 
ostatní se časem musí zvládnout,“9 říká zkušenost z knihovnické praxe. 

Vydavatelský boom posledních let jako by naznačoval úporné úsilí o zachování 
klasické, tj. kodexové podoby knihy. Skutečné zrušení cenzury otevírá možnost 
zveřejnění textu autorům nejrůznější kvality. Publikování na internetových strán-
kách přináší další příležitosti. 

Vydávání knih má ovšem smysl jen tehdy, jsou-li čteny. Pomůže elektronická 
kniha zvýšit počty čtenářů? Dnešní mládež stráví značnou část dne u počítačů. 
Mohou je zaujmout umělecké texty takto předkládané? V elektronické knize do-
minuje, zatím, její intelektuální smysl, výtvarná a umělecká složka se zdá být 
potlačena. 

Prostřednictvím internetu se ale můžeme učit cizím jazykům. Dvacetisvazkový 
slovník vydaný našimi předky dokážeme přenést na disketu. Už si zvykáme na 
internetové časopisy, které jsou pružné, vtahují čtenáře do děje, jsou relativně 
levné, dostupné, nabízejí aktuální a bezprostřední přístup ke sdělovanému. 

6 Tamtéž, s. 407. 
7 Tamtéž, r. 56 (2004), č. 7, s. 165. 
8 Čtenář, r. 56 (2004), č. 4, s. 143
9 L. Kouřilová, tamtéž. 
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Knihovny reagují na tyto trendy poměrně operativně. Vytvářejí čtenářům mož-
nost přístupu k internetu, tím přispívají ke zvyšování internetové gramotnosti 
svých klientů. Zapojují se do Národního programu počítačové gramotnosti. 

Technika jde ale ještě dále. Dnes už není nutností číst elektronickou knihu na 
obrazovce stolního počítače. Existují počítače kapesní, mobilní telefony, čtecí 
zařízení. Forma reprodukce obsahu textu má čím dál více možností. 

Na fyzický vzhled knihy se ale stále dbá u literatury umělecké. Tady je kniha 
hodnocena jako estetický celek, svou roli sehrává její výtvarný doprovod a umě-
lecká vazba. 

A co literatura pro děti? Dá dětský čtenář přednost textu, do kterého může 
sám zasahovat? Změní se dětská kniha na zajímavou hračku, která umožní čte-
náři aktivnější přístup k textu? Podpoří novým způsobem rozvoj dětské fantazie 
a kreativity?

A ještě jeden paradox. Když se podíváme na současný knižní trh, objevil se zde 
nový fenomén: celoroční výprodej tzv. levných knih. Najdeme zde knihy vázané, 
brožované, ale i kazety, diskety atp. Vydavatelská nabídka evidentně převyšuje 
poptávku. Je to projev vyšší kulturnosti, komercionalizace knižního trhu či úpadku 
knižní kultury?

Kniha byla v historickém vývoji především nositelkou kulturnosti a vyspělosti 
člověka, nástrojem výchovy mladé generace, prostředkem celoživotního vzdělá-
vání člověka. Neupírejme jí tyto funkce, zvažujme nové cesty, nové formy, ale 
važme si kulturního dědictví, které patří k tomu nejcennějšímu, co máme. 


