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Když se dílo vydaří

Marta Lelková

            Přes městys Velké Poříčí jezdívám často. Nemohlo mně uniknout, když se vloni „Poříčáci“ dali do velké rekonstrukce 

bývalého Obecního domu. Měl se změnit v nové multifunkční kulturní centrum. Zajímalo mě to o to víc, že jsem věděla o 

plánech umístit tam

i novou knihovnu.

            Byl podzim a staveniště každou chvíli měnilo svou tvář. Zmizela okna, střecha, pak vnitřní příčky a podlahy. Už zůstaly 

stát jenom obvodové zdi, jako skořápka od vyjedeného vajíčka. Až z toho šel strach. Ale pak to nabralo opačný chod a na jaře 

to vypadalo optimističtěji. V dubnu staveniště zmizelo a na náměstí zazářila nová budova v celé své kráse.

Významným dnem pro knihovnu byl 27. duben 2011, kdy byla slavnostně otevřena a předvedena široké veřejnosti. 

Všechno v ní dýchá novotou. Disponuje zajímavými prostory a moderním vybavením, najdete zde počítačovou zónu, oddělení 

časopisů, beletrie, naučné literatury a dětské oddělení. Specialitkou knihovny je terasa, na kterou lze vyjít z knihovny 

a posedět u časopisu či knížky.

Řídit a dál ji zvelebovat bude sympatická mladá knihovnice, paní Mgr. Kateřina Šrůtková. Ta je ve své funkci výsostně 

spokojená. Společně s kolegyní, která byla knihovnicí ve staré knihovně, toho od dubna musely hodně udělat. Uspořádat fond 

i zařízení v knihovně tak, aby co nejlépe vyhovovaly členitým prostorům i uživatelům, vhodně naplánovat půjčovní dobu, 

nachystat všechno k půjčování knih přes knihovnický program, zřídit webové stránky ( http://knihovnavelkeporici.webk.cz/ ), 

rozběhnout spolupráci se základní školou a tak dále. Nová vedoucí knihovny je plná elánu a nápadů. Monitoruje potřeby svých 

čtenářů a snaží se jim vyhovět. Pro seniory na podzim naplánovala žádaný počítačový kurz a pro děti výtvarný kroužek se 

zaměřením na knihu. První ovoce své práce už může vidět. Čtenáři přibývají.

            Kromě péče o knihovnu má knihovnice v náplni své práce i kulturní akce a zpravodaj městyse. V srpnu 

spoluorganizovala setkání rodáků Velkého Poříčí, plánuje pořádání cestovatelských besed a další aktivity. Činnost je to 

rozmanitá, nudit se rozhodně nebude.

            Ve Velkém Poříčí se dílo vydařilo a spokojeni jsou všichni. Představitelé města, knihovna i její návštěvníci. Můžeme jim 

jenom přát, aby to tak zůstalo napořád.
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