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Jičínskem po knihovnické naučné stezce

Eva Semrádová

Zřejmě není knihovníka, který by v poslední době neslyšel: bez vzdělaného knihovníka není dobré knihovny, bez dalšího 

vzdělávání vám brzy ujede „rychlík“ atd.; přesto zjišťujeme, že vzdělávací osvěta nezasáhla zdaleka všechny a že řada 

dospělých nemá chuť zasednout znovu do lavic. Celostátní zpráva o regionálních funkcích říká: „Zájem o vzdělávací akce 

v rámci regionálních funkcí celostátně poklesl v minulém roce o 6 %, nabídku využívalo v průměru 60 % knihoven.“ 

U knihovníků z vesnických knihoven, kteří se věnují knihovnické práci spíše ze záliby, nemůžeme počítat s nadšením pro 

školní způsob vzdělávání. Při hledání příčin, proč se zájem o vzdělávání nerozvíjí, se proto musíme zarazit nejen u financí a 

časové a dopravní dostupnosti kurzů, ale také pečlivě zhodnotit obsah nabídky a formu vzdělávacích akcí. A v tu chvíli 

zjišťujeme, že některé druhy akcí vzbudí zájem téměř vždy a otázka financí a času se odsouvá až na druhé místo. Mezi tyto 

atraktivní formy práce patří vzdělávací exkurze do nejúspěšnějších knihoven regionu.

Na Jičínsku jsou knihovnické exkurze již tradiční součástí plánu vzdělávacích akcí.1) V letošním roce se uskutečnily dokonce 

dvě takové pro organizátory náročné akce. V jarních měsících si jičínští knihovníci dali za hlavní cíl cesty historickou 

Strahovskou knihovnu v Praze2) a v listopadu uskutečnila Knihovna Václava Čtvrtka pro své knihovníky výjezd na Miletínsko. A 

protože mě na exkurzi také pozvali, měla jsem možnost celý den „pobejt“ v příjemné společnosti skoro třiceti knihovnic a 

knihovníků. A také na vlastní oči vidět a pro čtenáře zpravodaje nafotit toto putování po knihovnické naučné stezce 

Jičínskem:

Výchozím místem cesty byl Jičín; cestovali jsme autobusem, 

takže trasa byla vhodná pro všechny věkové kategorie. 

Průvodkyně paní Dana Michlová a Lenka Knapová měly vše 

pečlivě zorganizované, a protože knihovníci nejsou líní na slovo, 

hned v autobuse se probrala řada aktualit ze zúčastněných 

knihoven a bylo vidět, že tento kolektiv není na „naučné stezce“ 

poprvé.

1. zastávkové místo čistě knihovnické: 

Městská knihovna Miletín

Zastávka v letošní Knihovně roku Královéhradeckého kraje byla 

právem o něco delší než na ostatních místech, protože se 

k prohlídce nabízel celý nově zrekonstruovaný dům (z velké části 

s pomocí financí z evropských fondů), ve kterém najdete moderní 

knihovnu, výstavní síň i prostory pro další kulturní aktivity a 

spolkovou činnost3). V době naší návštěvy žila knihovna i celý 

kulturní Miletín 200. výročím narození K. J. Erbena, čemuž 

odpovídala výzdoba knihovny, nabídka publikací o Erbenovi, 

k otevření připravená výstava i přípravy na přejmenování 

knihovny, takže od 5. 11. 2011 máme ve východočeském regionu 

Městskou knihovnu K. J. Erbena.

2. zastávkové místo, tentokrát z literární historie: Rodný 

domek a naučná stezka Karla Jaromíra Erbena 

Návštěva míst spojených s pobytem tohoto významného českého 

básníka, právníka a jazykovědce v Miletíně byla jen krátká, 

v rodném domku doplněná netradičním výkladem a ukázkami 

různých vydání Kytic. A protože tomu přálo slunečné počasí, 

dopřáli si účastníci exkurze i ochutnávku z naučné stezky, která 



začíná u rodného domku a vybíhá po 5 km dlouhé trase do okolí 

Miletína. První stanoviště s názvem Studánka na Koši je 

vybaveno dřevěnou sochou Polednice. Další pak mají názvy 

např. Popraviště, Hoj jede z lesa pán (více též v reportáži 

Erbenova stezka z červnového pořadu ČT Toulavá kamera, 

dostupné na WWW: 

http://toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.asp?id=3168

3. zastávkové místo - z Miletína směr sever sotva 4 km po 
silnici do obce Úhlejov:
Místní knihovna Úhlejov 
Úhlejov je obec se 157 obyvateli a knihovnu najdete v budově 

obecního úřadu. Tato miniknihovna má díky své knihovnici, která 

získala pro kulturní dění v obci i svého manžela, v registru 

uživatelů 25 % obyvatel obce. Knihovna je jediným a doslova 

posledním kulturním zařízením v obci a na všem, co má něco 

společného se setkáváním občanů včetně místního zpravodaje, 

se knihovna podílí. Knihovna je automatizovaná a má pěkný 

aktuální web: http://knihovnauhlejov.webk.cz/

Knihovna žije díky zájmu svých knihovníků a může se pochlubit 

např. i prezentacemi a fotodokumentací o akcích a také nápadem 

na sbírání zajímavostí ze starých knih, které mnohdy 

dokumentují i vývoj knihovnictví.

4. zastávkové místo už na zpáteční cestě:
Mlýn Oldřicha Prášila v Železnici
Technická památka uprostřed městazaujala svou zachovalostí a 

průvodce vysvětlil mnohé i z historie města Železnice.

5., poslední zastavení:
Místní knihovna Železnice

Profesionální knihovna v Železnici se přestěhovala do 

zrekonstruovaných prostor už v roce 2008 a dnes je zde plně 

zabydlená. Knihovna je zabezpečena 1 pracovním úvazkem a 

slouží cca 1 300 obyvatelům města. Její světlé prostory lákají 

k návštěvě děti, takže zde pravidelně mají např. Dětský karneval, 

Noc s Andersenem, Pasování, soutěž Čtenář roku. Knihovna 

pracuje pod heslem „Čtení je všem pro radost, knih je u nás 

vždycky dost“.

a více o ní najdete na WWW: 

http://www.knihovnazeleznice.webk.cz/pages/uvod.html

A pak už se celá výprava obrátila zpět k Jičínu. Den věnovaný 

knihovnickému putování přinesl jeho organizátorům zaslouženou 

pochvalu a bylo vidět, že „zážitkové“ vzdělávání přiláká 

dostatek zájemců i příště, protože přináší účastníkům dostatek 

užitečných podnětů pro jejich práci.

_______________

1) Roční rámcový plán vzdělávacích aktivit zveřejňuje úsek regionálních funkcí jičínské knihovny na své webové 

stránce. V letošním roce se uskutečnily např. dva zájezdy, školení k digitální fotografii a elektronickým čtečkám a v prosinci se 

knihovníci ještě sejdou na aktivu při slavnostním vyhlášení ankety Čtenář roku.

2) Článek o exkurzi do Strahovské knihovny s názvem „I na cestách se daří vzdělávání“ byl otištěn ve zpravodaji U nás č. 

2/2011 na s. 24.

3) Otevření knihovny v Miletíně po rekonstrukci přibližuje článek „Na návštěvu Erbenova Miletína musíte mít dost času“ ve 

zpravodaji U nás č. 4/2010, s. 9–10.
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