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Jako první vznikly na území Nizozemska klášterní knihovny (kolem 8. století). V 16.století 

byly křesťanské a katedrální knihovny zkonfiskovány a přebudovány na veřejné knihovny, 

které později v Amsterdamu, Rotterdamu a Utrechtu sloužily jako univerzitní. V 60. letech 

20. století dochází k zakládání mnoha regionálních a veřejných knihoven. 

Působí zde vědecké, univerzitní, veřejné, školní, lékařské a muzejní knihovny v čele s 

Národní knihovnou. V Nizozemí je stanoven registrační poplatek 45 eur ročně, veškeré 

služby  včetně výpůjček a přístupu k internetu jsou placené. Pro děti a mládež je 

registrace v celém Nizozemsku bezplatná.  
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Veřejná knihovna Eemland v Amersfoort 

Knihovna Eemland v Amersfoort je velkou veřejnou knihovnou otevřenou v roce 2014  

a sídlící v moderních prostorách, jež sdílí s několika dalšími kulturními zařízeními. Právem 

se řadí mezi nejhezčí knihovny v Holandsku. Veřejné prostory knihovny jsou vzdušné  

a celé přízemí je otevřené. Jedno patro budovy je věnované kreativitě čtenářů, funguje 

zde umělecká škola.  

Mimořádným zážitkem je oddělení arteterapie. Smyslem receptivní arteterapie je vnímaní 

uměleckých děl na místě, popř., si obrazy můžete zapůjčit domů.  Knihovna zastává funkci 

víceúčelového centra i muzea. Muzeum má umístěno v podzemí. Knihovna využívá RFID 

systémů - (samoobslužné vracení, třídění knih, samoobslužné výpůjčky).  
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Univerzitní knihovna Utrecht 

Univerzitní knihovně v Utrechtu se povedlo spojením několika starších budov přirozeně 

vytvořit v knihovně studovny s různě velkými a členitými prostory. Každý si v knihovně 

může najít takový prostor, jaký mu vyhovuje a kde se bude cítit příjemně.  Ve zkouškovém 

období je knihovna otevřena do noci. Knihovna nabízí pestré služby pro studenty:  

k dispozici je např. specialista programátor pro studenty, který v případě potřeby poradí 

s organizací dat, ukládáním nalezené literatury a poradí s citováním i parafrázemi. 

V Univerzitní knihovně Utrecht pracují odpoledne a o víkendech studenti. Knihovna není 

určena pouze studentům, ale i široké veřejnosti. Veřejnost si průkazku a veškeré 

knihovnické služby platí. Studenti mají reprografické a knihovnické služby zdarma.  

Ve zkouškovém období je otevřeno pouze pro studenty. Knihovní katalog má vstup do  

700 odborných databází. 
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Veřejná knihovna Rotterdam  

Knihovna sídlí v nové moderní budově, která pro ni byla projektována.  
Je vybavena nejmodernější technologií. Samozřejmostí je možnost zapůjčení knih, hudby 
a filmů, ale i bezplatných aktivit, workshopů, dostatek studijních míst po celé budově. 
Knihovna pronajímá místnost pro svatební obřady. 

Knihy ve veřejných knihovnách v Holandsku jsou značené piktogramy. Dětská beletrie, 
beletrie pro dospělé i odborná literatura. Piktogramy jsou navrženy centrálně pro všechny 
knihovny. Knihovna využívá služby dobrovolníků. Můžete zde potkat šachového 
dobrovolníka, digitálního dobrovolníka, dobrovolníka pro hraní společenských her nebo 
dobrovolníka věnujícího se kreativní činnosti.  Veřejná knihovna v Rotterdamu si pořídila 
3D tiskárnu a čtenářům tiskne menší 20 minutové návrhy. Další zajímavou novinkou je 
vypalovací laser ke gravírování do dřeva.   

K dispozici jsou v kreativní části knihovny dva šicí stroje. Součástí knihovny je 
i divadlo, které slouží nejen k autorskému čtení. Veřejné knihovny v Holandsku aktivně 
připravují kurzy pro cizince. Městská knihovna je několika patrový multifunkční dům 
velkou kapacitou studijních míst. 
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Univerzitní knihovna TU Delft 

Univerzitní knihovna má přes 800 000 svazků knih. Publikace, které nejsou vystavené se  

mohou čtenáři rezervovat přes webové stránky. Knihovna má k dispozici prostorné 

podzemní depozitáře. Knihovníci požadavky na knihy vyřizují průběžně. Po depozitáři 

jezdí na koloběžkách, aby urychlili vydání požadavku. Otevřeno je pro studenty od 8.00-

00.00 hodin. Studenti univerzity mají veškeré služby zdarma. Knihovníky v nočních 

hodinách doplňují studenti. Časopisy zde v tištěné podobě již nenakupuji. Vše mají 

v digitálním zpracování. Mezi čtenáři je 25% cizinců. K dispozici jsou 1 250 studijních míst 

a tiché místnosti. Studijní místa lze rezervovat na 3 hodiny. Skleněné tiché studovny jsou 

pojmenované po významných osobnostech. V případě potřeby jsou tu relaxační křesla. Za 

použití se platí 1,- euro. V knihovně najdete i zajímavý podsvícený hrací stůl pro skládání 

puzzlí, popř. Lega pro studenty. Nainstalováno je 88 počítačů, wifi připojení je zdarma, 

čtenáři mají možnost připojení svého notebooku síťovým kabelem. Pro vyhledávání knih 

je možné také využít počítačů zabudovaných ve zdi.  Najdete zde vývojovou laboratoř,  

nebo nahrávací zařízení. Laboratoř je určena pro třídy, pro výzkum i hry. Speciální 

místnost má čítárna vzácných tisků. Budova Univerzitní knihovny  Tu Delft z r. 1997 je 

dílem známé architektky Frnacine Houben.  
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Městská knihovna v Den Helder  

Knihovna byla Mezinárodní federací IFLA vyhlášena nejlepší veřejnou knihovnou roku 

2018. Knihovna byla přestavena ze staré školy. Spojení staré a moderní architektury je 

dokonalé. Zajímavým a výrazným doplňkem knihovny jsou staré fotografie města 

zpracované jako kobercové předložky, popř. fototapety. To vše v černobílém provedení. 

Knihovna využívá centrálně zpracovaných piktogramů k značení knih ve svém fondu. 

 V dětském oddělení jsou pro děti nainstalovány zpívající schody. Městská knihovna v 

Den Helder spolupracuje s dobrovolníky, nabízí zasedací místnosti, kurzové místnosti, 

parkovací místa zdarma, průkazky pro děti do 18 let zdarma a luxusní kavárnu uprostřed 

knihovny.  Ve  svém fondu mají 12 000 titulů e-knih, čtečky i tablety. Propojení dětského 

oddělení s dospělým je samozřejmostí. V nabídce knihovny jsou jazykové kurzy pro 

cizince, kurzy, praktického, mluvení, psaní či čtení. Děti mají možnost v knihovně vyvíjet 

webové stránky, nové hry nebo programovat roboty.  
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