
Kniha jako sbírkový předmět 

 

Když jsem dostal nabídku vystoupit na tomto semináři, okamžitě mě napadla otázka, se kterou se setká jistě 

každý, kdo se dostane blíže do styku s knihou a knihovnami. Jak probíhá proměna statusu knihy z objektu ke 

čtení, materiálního nositele slovesného díla v objekt ryze dokumentární, historické hodnoty. Do jisté míry je 

v knihovnách každá kniha více materiálním předmětem, nežli slovesným dílem. V každé knihovně 

představuje svazek v první řadě předmět, který je potřeba nějakým způsobem fyzicky získat, trvale označit 

jako zvláštní jednotku, dohledatelně umístit, případně ošetřovat a chránit. A s jistou škodolibostí můžeme 

souhlasit i s tvrzením, že se každá instituce obejde bez těch, jimž má sloužit, tedy i knihovna bez čtenářů, 

kteří do ní vnášejí jen problémy a ohrožují jak jednotlivé svazky, tak knihovnu jako celek a vůbec přidělávají 

knihovníkům práci. Tendence stát se sbírkou je pro knihovnu imanentní a to možná ve větší míře než 

tendence knihy stát se sbírkovým předmětem. Knihovna je totiž ve své podstatě sbírkou od počátku, zatímco 

aby se kniha stala sbírkovým předmětem, musí jí být dodatečně podsunuta určitá kvalita, která z předmětu 

denní potřeby učiní předmět muzeálního zájmu. I když můžete namítnout a jistě budete mít pravdu, že sbírat 

se dá cokoli od papírových ubrousků až po umělecká díla. Přesto intuitivně cítíme, že materiální kniha jako 

nosič slovesného díla, je sama o sobě nepodstatná, její pravou hodnotou je sdělení. Kupodivu i ono se může 

stát sběratelským objektem, o čemž svědčí různé oborové knihovny – lze mít knihovnu cestopisů stejně jako 

lékařské literatury nebo biografií slavných osobností.. To, co z knihy činí sbírkový předmět, předmět 

sběratelského zájmu, at již je institucionální, nebo ryze soukromý, je zcela závislé na subjektivním 

rozhodnutí. Jeho oprávněnost je v mnoha případech i problémem tzv. sbírkových knihoven, které vznikají 

jaksi na pokraji muzejní sbírkové činnosti, jako výsledek příležitostných darů nebo jako přívažek zcela 

odlišných akvizicí. Hrozí pak nebezpečí, že do sbírek putují tiskoviny “hodnotné“ pouze svým věkem a 

sešlým stavem, posléze zaplňující depozitáře s minimální nadějí na skutečné muzeální využití, totiž na 

využití ve výstavní praxi, protože po obsahové stránce jsou většinou k dispozici v úplnosti a v lepším fyzické 

kondici ve specializovaných knihovnických institucích.  

Přechodem knihy z běžného regálu knihovny do regálu sbírky hrozí nebezpečí, že se z ní jaksi vytratí 

slovesné dílo. Stane se mrtvým, těžko přístupným kusem, oprášeným v tom ojedinělém případě, když je 

vytažena na zšeřelé výstavní světlo a omezenou výstavní dobu do skleněné vitríny. Konzervační tendence 

muzea  se ke knize chová stejně jako entomolog k motýlům, které chytá do své sbírky. Možná si zachovají 

svou krásu, ale jsou mrtví.  

Technologický vývoj v poslední době ovšem naznačuje, že sbírkový potenciál knihy enormně vzroste. 

Nejsem jistě sám, kdo zastává názor, že ekniha je knihou budoucnosti a kniha jako materiální předmět se 

stane okrajovou záležitostí. 

Není pochyby o tom, že už dnes není třeba vydávat řadu knih v materiální podobě a konec konců se to i děje. 

K mnoha běžným spotřebním produktům už nenajdete objemné návody v papírové podobě, ale třeba jen 

tenké CD anebo odkaz na webové stránky, kde si potřebné údaje můžete přečíst. Je pak jen na čtenáři, zda se 

spokojí s papírovým produktem ze své tiskárny, anebo dá přednost přímé četbě z některého elektronického 

zařízení. Pokrok, jaký v poslední době udělaly čtečky e knih naznačuje, že doba, kdy bude řada běžných knih 

k mání pouze v této podobě není daleko. V cestě nám stojí spíše překážky právního a organizačního 

charakteru než technologické obtíže. Nezdržují nás technické problémy, ale prozatímní neschopnost 

přizpůsobit jim komerční hlediska a požadavky. Elektronické možnosti v tomto smyslu předběhly dobu. 

Běžnému čtenáři jistě není zcela pochopitelné proč digitalizovaný denní tisk je mu přístupný jen do určitého 

data vydání a následující ročníky si může číst pouze ve studovně příslušné knihovny. V obou případech je 

výpůjčka vázána na čtenářskou registraci spojenou s určitým vstupním poplatkem, v obou případech je 

skutečnost, že ten a ten konkrétní čtenář měl výtisk k dispozici (mluvíme o výtisku i když jde o digitální 

kopii)  registrovaná. Totéž platí pochopitelně i o nejnovějším vydání románu žijícího spisovatele. Rovněž 

jeho kniha je k vypůjčení, zatímco její digitální kopie je prakticky nedostupná. Leč ani toto tvrzení není 

přesné -  stoupající knižní produkce způsobuje, že akviziční rozpočty knihoven zdaleka nestačí na potřebné 

nákupy . Knihovny s právem povinného výtisku tak pomalu přestávají půjčovat knihy externě, knihovny 



menších rozměrů se akvizičně pravděpodobně omezují jen na ty nejžádanější autory, takže k řadě titulů na 

papíru se případný čtenář dostane jen s velkými obtížemi. Naproti tomu počet eknih každodenně roste. A 

nejsou jen obyčejnými knihami. Nabízejí čtenáři další funkce – vyhledávání, komentáře, výkladové slovníky,  

atd. a současně slouží i svým prodejcům. Jak nedávno napsal Volker Hage v článku Průhledný člověk (Der 

Spiegel, 3/2012, 30.7.2012, str. 127): „Elektronická čtečka zn. Kindle, kterou prodává internetový obchod 

Amazon skrytě poskytuje informace o svých uživatelích a jejich čtenářském chování – ovšem 

anonymizovaně. Okamžitě, jakmile někdo začne číst digitální knihu, velkokapacitní paměť eviduje a 

zaznamenává na kterém místě bylo čtení přerušeno, co si čtenář podtrhl nebo zatrhl, jaké si dělá poznámky. 

Nastávají báječné časy: spisovatelé  mohou podle toho zjistit, které z jejich vět našly všeobecný pozitivní 

ohlas, na kterých místech působí jejich román nudně a taky zda jejich čtenář vydrží až do konce, 

Nakladatelství mohou své autory přimět k tomu, aby se učili z chyb a příště dodávali podle toho díla pro 

čtenáře přitažlivější.“ 

Čtenář v internetovém světě bude mít k dispozici téměř nekonečnou množinu knižních titulů – digitálně 

zpracovaných knih i pouze digitálně vydaných. Knihovna Googlu dnes spolupracuje s největšími světovými 

knihovnami – washingtonskou, Oxfordskou, nebo třeba mnichovskou. Už sám tento fakt naznačuje o jakou 

lavinu titulů jde a půjde. Zdá se, že potřeba sítě klasických knihoven jako zprostředkovávajících institucí 

klesne na minimum. Budou příliš drahé: náročné na lidskou práci, na skladovací prostor, údržbu a 

manipulaci, zbytečně schraňující totožné jednotky navíc v různém stavu opotřebení. O to větší význam asi 

budou mít ty funkce knihoven, které stručně označujeme jako schraňování a konzervování. Tady se uplatní 

dosavadní zkušenosti a vědění paměťových institucí v plné míře. Knihy ovšem nebudou uchovávaný jako 

materiální nositelé slovesného díla, ale jako předměty svého druhu s určitými individuálními kvalitami, 

vlastní historií atd. Materiální kniha se pak může stát předmětem podobajícímu se středověkému rukopisu, 

který žije jako uměleckořemeslný předmět a jako slovesné dílo je téměř mrtvý. Podobný osud patrně čeká 

knižní produkci vůbec – regály budou plnit už jen knihy jako sbírkové předměty – ozvláštněné vlastní 

historií, řemeslným zpracováním, podílem dalších umělců, přitažlivé raritní hodnotou atd. Kniha v materiální 

podobě bude patrně více předmětem k vidění než ke čtení. Vlastní život knih – říkejme raději slovesných děl 

- se bude odehrávat v elektronickém vichru globálních sítí a v prostředí, v němž bude vše k dispozici tady a 

nyní. – zahazovací šestákový román typu Harlekýn, soubor kuchařských receptů stejně jako první román 

dosud neznámého spisovatele. 

Jak bude vypadat veřejná knihovna si netroufám tvrdit, možná se z ní nakonec vytvoří komunikační 

křižovatka. Muzejní knihovna se zredukuje na pouhou muzeální sbírku kuriozit a doklad proměnlivých 

zájmů dávných muzejníků, dobových mód a kvality knihovníků. 
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