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Knihovna jako dům otevřených dveří…

Marta Lelková

Pěkov. Nenápadná, spíš menší vesnička nedaleko města Police nad Metují. V ní si žije svým životem knihovna, také spíš 

menší, ale už ne tak nenápadná. A v té knihovně dělá velké věci zas na první pohled nenápadný manželský pár s krásným 

příjmením „Pokorný a Pokorná“.

Poprvé jsem o akcích v Pěkově slyšela velmi poutavě mluvit pana knihovníka na školení vesnických knihovníků v Polici, kde je 

jejich mateřská knihovna. Ta se o ně stará zásobováním knihami z výměnného fondu. Řekla jsem si, že by to v Pěkově stálo 

za vidění. Musím říct, že dobrovolných knihovníků-pánů je u nás jako šafránu. Ohlásila jsem se tam na návštěvu. V půjčovní 

době, abych je viděla v akci. Došli oba dva. A věrní svému příjmení „Pokorný“ se pomalinku rozpovídali. O tom, jak paní 

Pokorná knihovnu a lásku k ní před 20 lety „podědila“ po svém strýčkovi, který tam dělal knihovníka před ní, jak se k práci 

později přidal její manžel, co všechno za tu dobu pro malé i velké Pěkováky vymysleli. Teď je oficiálně knihovníkem v Pěkově 

pan Pokorný, ale myslím, že jeden bez druhého by to už dávno nedokázal dělat. Knihovna se stala v obci opravdovým 

kulturním centrem a oni jsou jeho dobrou duší. Od chvíle, co jsem do knihovny vstoupila, cítila jsem se jako na návštěvě u 

dobrých známých. Musím je jenom chválit, protože podmínky nemají lehké. V obci není ani škola ani školka a tak děti si do 

knihovny „nahánějí“, jak se dá. A o dospělých se dá říci totéž. A daří se jim to. Už druhým rokem „spaly“ děti v knihovně 

v rámci Noci s Andersenem, dokonce se objevili i „přeběhlíci“ z jiných knihoven. Knihovníci se postarali o dětský den na konci 

prázdnin, kdy vymysleli spoustu zajímavých soutěží a zábav. Uspořádali soutěž v stolním tenisu.  Podařilo se jim uspořádat 

výstavu loutek paní Vítězslavy Klimtové, které nejdřív měla knihovna v Polici nad Metují. Uspořádali výstavu starých fotografií 

Pěkova. Ta měla nebývalý ohlas. Byl se na ni podívat snad každý z vesnice i z okolí. Budou v ní pokračovat výstavou 

„Proměny Pěkova“ a někdy v zimě zas sesbírají a udělají výstavu ze svatebních fotografií od prababiček a pradědečků až po 

dnešek. A to ještě není všechno. Spolupracují na přípravě oslav při příležitosti 755 let Pěkova. Paní knihovnice jako místní 

kronikářka odhalí, co skrývají staré písemnosti o dobách minulých. Na podzim plánují s dětmi drakiádu. Odvážně se pustili do 

zhotovení vlastních webových stránek. A určitě v hlavách nosí další nápady. Fandím jim. Jsou to lidé se srdcem na pravém 

místě. Umět to takhle je dar. Když si řekli, že by bylo dobré mít víc místa, vyhrnuli rukávy a vybourali přebytečnou příčku, 

vymalovali, a bylo to!

Musela jsem se zasmát, když mně vypravovali, jaké různé požadavky plnili svým čtenářům. V knihovně se řešila koupě 

tažného koně přes internet, sháněl se plemenný býk. Anebo jedna paní našim dětem sbírá papír do sběru, a my jí nosíme 

knížky až domů, protože ona už nemůže na nohy. Asi není věc, s kterou by si neuměli poradit.

A to jsem vůbec nemluvila o ochotné pomoci při výběru knih anebo s prací na počítači. To je ale pro ně úplná samozřejmost.

Určitě se do Pěkova zas ráda podívám. Možná hned 18. června, když bude mít obec výročí. A kdybyste to chtěli zažít taky, 

jste všichni zváni. Budete vítaní.
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