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Bez kořenů není růstu

Božena Blažková

Začátek nového roku nám pokaždé hekticky připomíná (statistiky, hodnocení, výroční zprávy…), že starý rok skončil, a 

je tudíž zapotřebí co nejrychleji ho zhodnotit a uložit do škatulky minulost. Je to nekonečný koloběh nových začátků a starých 

konců. Budoucnost se rychle stává současností a ještě rychleji minulostí. V jedné moudré knize jsem četla, že budoucnost 

nemáme, jak si většinou představujeme, před sebou, ale naopak za zády, protože ji zatím vlastně neznáme. Před sebou 

máme naopak minulost, protože tu už známe a můžeme z ní čerpat pro současnost i pro dosud neznámou budoucnost.

            V letošním roce se v našem zpravodaji chceme důkladně podívat „před sebe“, a proto bude mít rubrika Naše téma po 

celý rok jeden název: Retro v knihovnách aneb Bylo, je a bude. Postupně se chceme podívat na zákony, řády a předpisy, 

techniku a technologie, historii knihoven a budeme se snažit nalézt i knihovnické „poklady“. Naším cílem je zachycení 

mizejících vzpomínek a hledání souvislostí mezi včerejškem, dneškem a zítřkem.

            Od kolegyně Hubertové z Knihovny města Hradce Králové jsem dostala k přečtení zajímavý dopis a od jeho autorky 

svolení k jeho použití:

Dobrý den paní Hubertová, je desátého ledna a opět na poslední chvilku jsem odeslala výkaz o knihovně. Čísla, čísla, 

čísla.

            Rok utekl jako voda. Nejstarší čtenáři již mají tolik starostí se zdravím, že se jim již nechce vydat na cestu do knihovny 

ani knihu donášet. Další školáci odešli do vyšších škol, do učení atd. Byla to opravdu dobrá parta a prožili jsme spolu mnoho 

pěkných chvil.

            Po nich nastupující generace školáků je už jiná. Tak trochu „hyper“. Zatím bez touhy po vědění. Vypadá to, že jdou ve 

směru užít, užít, užít. Do toho se těžko vměstnávají ušlechtilé cíle. Zvolila jsem proto jinou cestu, jak mít rád svou knihovnu. 

Poznáváním jiných hodnot, ke kterým se můžeme v knihovně vracet.

Zorganizovala jsem exkurzi do přírodovědného oddělení Muzea východních Čech, kde se nám velmi laskavě věnovali. 

V bývalé škole, nyní hospodě, jsem uspořádala výstavu ze života ochotnického spolku Klicpera z Chlumce nad Cidlinou. Byly 

zde vystaveny jejich kostýmy, scénáře, paruky s návodem, jak se dělají vlásenky apod. Tuto výstavu, kterou mi pomáhali 

připravit naši čtenáři, navštívily během víkendu dvě stovky lidí. S velkým zájmem byly navštíveny varhanní koncerty, které se 

konaly při svíčkách v měsíci květnu a v době adventu. Také komentovaná prohlídka kostela, kterou do písemné podoby 

napsaly dnes již šestnáctileté slečny, je navštěvovaná až 70 zájemci. Vhodně se tak připomíná historie obce. Nedávnou akci 

Betlémské světlo, kterou mi pomáhají připravit také přátelé knihovny, navštívilo během dvou hodin téměř padesát lidí. Celá tak 

trochu tajuplná akce se konala již druhým rokem na Štědrý den a celou akci podbarvovala vánoční česká hudba. Přítomní si 

odnesli domů k štedrovečernímu stolu plamínek lásky a někteří tento plamínek odnesli i na hřbitov svým drahým dědečkům a 

babičkám. Doufám, že to pomáhá k výchově k úctě ke stáří a k hodnotám, které v mnoha ohledech schází a pomalu se k nim 

lidstvo zase vrací.

Čísla počtu vypůjčených knih zvyšuje jen několik „skalních“ čtenářů. Nicméně doufám, že se nesnažíme marně a láska 

ke knize nezahyne. Proto vám přeji na tomto poli mnoho úspěchů a dobrý i radostný rok 2012.               

Hušková Eva, Obecní knihovna Stará Voda

            Co k tomu dodat? Paní knihovnice ze Staré Vody ukazuje svým příkladem, jak se dají hledat kořeny a jak široké pole 

působnosti může mít knihovna. Ani v současnosti už není knihovnická práce jen o půjčování knih, a kdo si troufne odhadnout 

budoucnost? Kdo dokáže předpovědět, co a jak bude za 10, 20 a více let. Jen si zkuste představit, pokud jste alespoň trochu 

pamětníci, jak vypadaly knihovny na konci 80. let. Nemám na mysli jen knihovnickou techniku, počítače či internet, ale myslím 

hlavně na celou tu dlouhou řadu nově umístěných, vybavených a zrekonstruovaných knihoven. Čtenářů klasických knih bude 

asi opravdu nadále ubývat, ale kolik bude návštěvníků a přátel knihovny, jak je krásně nazvala paní Hušková, to záleží jen a 

jen na nás.
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