
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 10.9.2012

Číslo: Ročník 22 (2012), Číslo 3

Sekce: Šumné knihovny

Název článku: Oslavy v dobrušské knihovně

Autor: Miroslava Cvejnová

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20120302

Oslavy v dobrušské knihovně

Miroslava Cvejnová

Městská knihovna v Dobrušce letos oslavila dvě významná výročí. 60 let od založení Městské lidové knihovny F. 

L. Věka a 10 let v nové budově. Tolik výčet holých faktů.

Od začátku letošního roku jsme se na poradách snažily vymyslet, co by mohlo návštěvníky plánované 

akce přitáhnout. Nápadů bylo hodně, a i když některé by byly těžce realizovatelné, zpočátku jsme se docela dobře 

bavily. Jak se však postupně přibližoval termín konání, naše rysy trošku tuhly únavou a představou, co ještě 

musíme zařídit, vyřídit a sehnat, aby se už zcela konkrétní obrysy celé akce úspěšně zrealizovaly.

            Když očekávaný den nastal, nakonec naší první velkou starostí bylo hned po ránu počasí, protože hlavní 

pódium pro návštěvníky stálo v přilehlém parčíku za knihovnou. Oslavy se totiž konaly v sobotu 9. června 2012 

odpoledne a „Medardova kápě“ fungovala.

Všechny jsme se sešly ráno v knihovně, střídavě jsme vyráběly jednohubky, připravovaly stánek knihovny, 

přebíraly pohoštění od sponzorů a aranžovaly ho na stoly, vítaly provozovatele stánků a kapelu, utíraly mokré 

lavičky a dělaly tisíc a jednu dalších činností.

Ani nevím, jak se nám podařilo nakonec vše zvládnout, a oficiální zahájení s pozvanými zástupci města Dobrušky 

a hosty proběhlo přesně dle plánu ve 12 hodin a třicet minut. Knihovně popřál starosta Bc. Petr Tojnar, bývalý 

starosta Oldřich Klobas, za jehož působení nová budova knihovny vznikla, projektant Ing. arch. Aleš Granát i 

realizátor stavby Ing. Josef Koblása. Překvapením pro všechny byl krásný dort v podobě dobrušské knihovny.

Knihovna nemůže slavit bez svých čtenářů, a tak na venkovním pódiu proběhlo zahájení oslav pro veřejnost. 

Průvodcem celého odpoledne byl moderátor Tomáš Peterka a k poslechu hrála kapela PEL-MEL z Dobrušky. 

Kromě programu na pódiu byly součástí oslav i komentované prohlídky knihovny včetně skladů, kanceláří nebo 

sociálního zázemí. Ve foyer návštěvníky zaujala nejen výstava z historie a stavby knihovny „60 let, a stále mladá“, 

ale i prezentace akcí za uplynulých 10 let. Pro děti byla připravena výtvarná dílnička, ve které si mohly vybarvit 

sádrový odlitek, a Pitva knihy vedená paní Monikou Malou z třebechovické knihovny. Hostesky z Hitrádia Magic 

malovaly dětem na obličej úžasné obrázky. Návštěvníci volně procházeli knihovnou i parčíkem. Ve stánku 

knihovny měl každý možnost prohlédnout si kroniky, zapojit se do malé ankety, odnést si upomínkové a 

propagační předměty vyrobené k těmto oslavám. Všem přišlo k chuti jistě i občerstvení, ať už v podobě 

ochutnávky indických jídel v čajovně, vinného šenku, gyrosu nebo pražených mandlí. Jistě jedním z největších 

lákadel celého programu bylo vystoupení spisovatele Michala Viewegha. Jak se sám přiznal, bylo to jeho první 

vystoupení pod širým nebem. Zhostil se ho na výbornou a plné hlediště naprosto uchvátil přečtením jedné povídky 

i zodpovězením dotazů z řad diváků. A to už se blížil konec celé oslavy, vypuštění barevných balonků k obloze.

            Alespoň touto formou chci poděkovat všem dobrušským knihovnicím, sponzorům, účinkujícím, 

návštěvníkům i příznivcům Městské knihovny v Dobrušce za jejich podporu. Vše se povedlo a nám zůstal pocit 

dobře vykonané práce. Při přípravě dalších oslav už budeme o něco chytřejší. :-)
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