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Do knihovny hupky dupky

Božena Blažková

            Paní Ilonu Hušákovou, vedoucí knihovny ve Smiřicích, znám zejména coby vtipnou glosátorku knihovnických akcí a 

osobnost, která dokáže zaveršovat snad na jakékoliv téma. Však také název článku jsem si vypůjčila od ní. Jedná se o část 

názvu soutěže, která právě probíhá. Soutěž se jmenuje Do knihovny hupky dupky, přijď ochutnat jednohubky aneb Degustace 

knihovnických chuťovek. Jedná se o sestavení kuchařky slaných chuťovek. Na připravené čtvrtky se musí napsat postup 

přípravy. Účastníkům, zejména z řad dětí, je doporučeno doplnit recept originální ilustrací. O receptech se hlasuje a ty nejlepší 

z nich knihovnice vyzkouší a v prosinci proběhne v knihovně společná ochutnávka.

            Nejedná se o první ochutnávkovou akci v této knihovně. Myslím si, že názvy jednotlivých ročníků mohou být pro další 

knihovny inspirací: Chceš-li vyluštit knihovnickou hádanku, napiš recept na pomazánku aneb Popros mamku o recept na 

slanou mňamku; I láska ke knížce prochází žaludkem aneb Lépe vychutnáš si knížku, když máš příjemně a plno v bříšku, kdo 

přispěje receptem nebo vypůjčí si knížku o vaření, stane se čtenářem bez placení; Mlsám, mlsáš, mlsáme aneb Ochutnávka 

dobrůtek bezva recept na smutek; S majonézou nebo bez ní, brambory však chybět nesmí aneb Štedrovečerní vánoční 

příloha trochu jinak; Smiřický pecen aneb Nejchutnější suchá skýva. Také se vám dělají sliny a máte chuť dát si něco 

dobrého?

            Další z inspirativních akcí může být např. netradiční knihovnická statistika, kdy si děti mohly za každou přečtenou 

knížku navléknout korálek (ustřižené brčko). Měla jsem možnost vidět, že některé závěsy byly pěkně dlouhé.

            Delší dobu jsme se domlouvaly, že se přijedu do knihovny podívat. Tradičně jsem si zvolila dopoledne, kdy knihovna 

půjčuje, abych viděla provoz v praxi. Výsledkem bylo to, že se mi mohla věnovat pouze paní Hušáková, její kolegyně Leona 

Rousková se musela věnovat čtenářům. Výpůjční doba knihovny je přizpůsobená odjezdům vlaků a autobusů, takže se 

některé dny půjčuje i od 7 hodin. Obyvatelé Smiřic si opravdu nemohou stěžovat, že když se vrátí domů z práce, má knihovna 

zavřeno. Oddělení pro děti a dospělé je vzájemně propojeno, ale obě oddělení mají samostatný vchod. Na knihovnu navazuje 

sál, který v případě větších akcí může knihovna využívat. Snem knihovnic je získat další prostory, kde by mohly organizovat 

klubovou činnost a pořádat dílny.

Město Smiřice má 3000 obyvatel a patří pod ně obce Rodov (zde je pobočka) a Trotina. Sousední samostatná obec 

Holohlavy knihovnu nemá, ale vzhledem k tomu, že celá řada obyvatel využívá smiřickou knihovnu, poskytuje obecní úřad 

knihovně příspěvek na nákup literatury. Městská knihovna Smiřice plní zároveň funkci střediskové knihovny a metodicky řídí 

knihovny 8 obcí, mezi kterými je i knihovna v Hořiněvsi, jejíž knihovnice paní Kozáková získala v letošním roce cenu krajského 

knihovníka roku. Ve městě je 1 základní škola, 1 mateřská škola a další je v Holohlavech. Všechny 3 školy jsou pravidelnými 

návštěvníky knihovny, která pro ně organizuje celou řadu besed a soutěží. Ve městě je také střední škola potravinářská. Na 

webových stránkách knihovny http://www.knihovna.smirice.cz/ se můžete seznámit nejen s činností knihovny, ale i 

s fotografickým ztvárněním cesty knihy ke čtenáři.

            Na závěr si pod vlivem kolegyně Hušákové dovolím také maličko zaveršovat: „Smiřice, Smiřice, máte šikovné 

knihovnice.“ :-)
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