
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 21.3.2013

Číslo: Ročník 23 (2013), Číslo 1

Sekce: Šumné knihovny

Název článku: Poznávání knihoven regionu

Autor: Věra Černá

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20130108

Poznávání knihoven regionu

Věra Černá

Obce Mladějov, Libošovice a Markvartice mají něco společného. Všechny se 
nacházejí na Sobotecku, jejich správní celky mají do 500 obyvatel a v neposlední řadě se 
ve všech nachází knihovna. 

Úsek regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně (KVČJ) uspořádal dne 
22. listopadu 2012 pro pracovníky spádových knihoven již třetí tematický zájezd po 
knihovnách regionu. Na programu byla návštěva právě knihoven zmíněných obcí -
Mladějov, Libošovice a Markvartice. Obohacením pak ještě byla zajížďka do Sobotky, 
spojená s návštěvou nejen místní knihovny, ale i Muzea Fráni Šrámka - básníka, 
dramatika, anarchisty a soboteckého rodáka (19. ledna 1877, Sobotka – 1. července 1952, 
Praha).

Kolegyně z výše zmíněných obcí se na naši ohlášenou návštěvu velmi pečlivě 
připravily. Vyslechli jsme zajímavé povídání o jejich práci, nápadech a akcích, které 
pořádají, o podmínkách, které v obcích panují, o příjemných, ale i o méně příjemných 
stránkách, které jejich knihovnickou činnost provázejí. Připraveno pro nás bylo i malé 
pohoštění.

Potěšitelné bylo, že na setkání s „účastníky zájezdu“ si alespoň na chvíli našli čas i 
zastupitelé navštívených obcí. V Mladějově a Libošovicích nás pozdravili sami starostové, 
v Markvarticích pak knihovnice a místostarostka v jedné osobě (starosta se pro nemoc 
omluvil). Dá se předpokládat, že takový postoj vypovídá minimálně o vstřícnosti 
zastupitelstva k práci místních knihovnic, ale také obecně o dobrých vztazích mezi 
zmíněnými aktéry, jejichž hlavní náplní je společná práce pro občany obce.

Nesdělím nic nového, ale jen připomenu, že práce knihovníků a funkce knihovny je 
ovlivněna nejen osobností knihovníka, materiálním zázemím, polohou knihovny, ale 
v neposlední řadě složením obyvatelstva a existencí některých institucí, které mají sídlo 
v dané obci. V těchto menších obcích se jedná hlavně o mateřské školky, základní školy do 
5. třídy, případně o některá sociální zařízení. 

Nejlepší dojem byl z nadšení kolegyň, které berou knihovnickou činnost opravdu za 
své a věnují jí spoustu času a invence. Horší to už bylo s jejich zkušenostmi z pořádání 
různých akcí pro občany. Zde bylo konstatováno, že zájem o různé besedy a vyprávění 
zajímavých lidí je hlavně mezi místními obyvateli velmi kolísavý, což nadšení organizátorů 
ochlazuje. 

Toto zjištění nás proto vedlo hned na místě k dohodě, že všichni knihovníci budou 
propagační materiály plánovaných akcí posílat v elektronické podobě a s určitým 
předstihem do centra KVČJ, případně dalším kolegům. Odpovědné pracovnice KVČJ 
s návrhem nejen souhlasily, ale i potvrdily, že takto získané materiály dále rády rozešlou 
k publikování všem knihovnám v regionu. Knihovníci pak podle svých možností informace o 
připravovaných kulturních a vzdělávacích akcích zveřejní. Tak se informace o pořádaných 



akcích v blízkém, ale i vzdálenějším okolí dostanou do povědomí širšího okruhu veřejnosti, 

což by mohlo pomoci ke zvýšení návštěvnosti akcí. 

Zájezd byl dle mého soudu a podle reakce zúčastněných povedený, příjemný a 

přínosný. Poznali jsme alespoň trochu podmínky a způsoby práce v různých knihovnách 

regionu, což může být inspirativní pro zlepšení a obohacení vlastního přístupu každého 

z nás k práci pro veřejnost. Takže mně na závěr nezbývá nic jiného, než se těšit na příští 
zájezd a doporučit podobné návštěvy pořádat i v ostatních regionech.
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