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Nová krev v Rasoškách

Kateřina Bartošová

Rasošskou knihovnu jsem převzala před dvěma měsíci po paní Švancarové, která zde působila asi dvacet let. Musím přiznat, 

že jsem měla strach, aby mě čtenáři přijali. Přece jen je dvacet let dlouhá doba a důchodový věk převážné většiny čtenářstva 

také nenahrává změnám. Jak už si ale každý vyzkoušel na vlastní kůži, změna je život. A tak i rasošská knihovna žije dál a já, 

nová knihovnice, mám radost každý týden, když zjišťuji, že ani hezké počasí čtenáře neodradí od cesty do knihovny. Děti z 

hřiště přisviští na koloběžkách, aby si odvezly nějakou knihu na oblíbené večerní čtení s rodiči. Maminky s kočárkem sáhnou 

po lehčím žánru pro chvíle oddechu. A senioři vyberou poutavý román pro klidné odpolední posezení na zahrádce. A všichni 

jsou spokojení. Knihovnu jsme obohatili novými svazky, a tak si znovu vyberou i nejvášnivější čtenáři, kteří mají v podstatě 

všechny starší tituly přečtené.

Rasošky nejsou nijak obrovská obec, a tak jsem ani nepředpokládala, že by aktivně docházejících byly třeba stovky. Přesto 

mě zpočátku překvapilo, že zájem je opravdu malý. Ale i my knihovníci musíme pochopit, že když je nádherný slunečný den, 

děti raději zůstanou na hřišti, maminky na procházce s kočárkem a senioři na zahrádce. Moje osobní knihovnické snahy tedy 

budou směřovat k období podzimnímu a zimnímu... A uvidíme, třeba se dostaví úspěchy, o které se s vámi budu moci podělit.

P. S. 

Rasošky leží asi 5 km od Jaroměře a v letošním roce zde došlo k výměně knihovnic. Místo důchodkyně paní Švancarové 

nastoupila výše zmíněná slečna Bartošová, která do místní knihovny přinesla elán a nadšení mládí, což se okamžitě odrazilo 

ve složení návštěvníků knihovny, které přilákala zvědavost na mladou slečnu. Přejeme knihovně i slečně mnoho úspěchů a 

doufáme, že se bude moci s námi podělit o další zážitky a zkušenosti začínající knihovnice. 

Všimli jste si, že slečna ve svém textu již používá obrat MY KNIHOVNÍCI ?

Marta Valešová

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


