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Co venkovské knihovny umějí a mohou podeváté

Daniela Wimmerová

 O tom, co všechno venkovské knihovny umějí a mohou, se mohli již podeváté přesvědčit účastníci setkání 

knihovníků obecních knihoven – tentokráte v Moravském krasu, přesněji obci Vavřinec-Veselice. Tato obec má 

několik částí a právě ve Veselici najdeme Knihovnu roku 2011.

Co bylo podnětem k organizování těchto setkání? Na počátku byla soutěž Knihovna roku.Všichniknihovníci z  

knihoven nominovaných do celostátního kola soutěže se potkávali na slavnostním vyhlášení v Zrcadlové kapli

v Klementinu v Praze. Ucelený program ceremoniálu však neumožňoval vzájemné poznání a výměnu zkušeností.

Pravidelná setkávání knihovníků v Seči (dnes už i v jiných městech) či občasná Knihovnická dílnav Praze se 

zabývají především problematikou profesionálních knihoven. Ukázalo se, že také menší knihovny hledají 

příležitost k vzájemným schůzkám a možnosti hledání společného řešení vzniklých problémů, týkajících se

„venkovských knihoven“. Tuto možnost skýtá projekt Co venkovské knihovny umějí a mohou. Na organizaci 

setkání spolupracují vždy „vítězná knihovna“ (toto právo získává spolu s oceněním) a sekce veřejných knihoven 

SKIP. Nezanedbatelná je také účast profesionálních knihoven regionu – především „pověřené knihovny“. Vše se 

realizuje za vydatné finanční podpory MK ČR. Je to příležitost nejen k bližšímu poznání činnosti oceněné 

knihovny, ale zároveň zdroj inspirace pro účastníky. Jakýmsi bonusem je i poznávání krás naší vlasti a navázání 

celoživotních přátelství.

Třídenní seminář na téma „Práce s regionální literaturou“ připravila hostitelská knihovna ve spolupráci 

s pověřenou Městskou knihovnou v Blansku a sekcí veřejných knihoven SKIP. Stejně jako v předešlých letech 

akci finančně podpořilo Ministerstvo kultury. Výrazně také přispěla obec Vavřinec.

 Jako obvykle byl program bohatý, zajímavý a inspirativní. Čeho se již tradičně nedostávalo, byl čas.

 Na začátku se účastníci sjeli v Blansku. První zážitky ze setkání byly v režii pověřené knihovny (MěK 

Blansko). Zasvěcenými průvodci byli ředitel blanské knihovny Mgr. Pavel Přikryl a metodička Helena Jalová (ta 

pak pečovala o knihovníky po celou dobu trvání akce). Krátká procházka městem a několik zajímavých zastavení 

– rekonstruovaný zámek (je zde umístěno Muzeum Blanska), dřevěný kostelík sv. Paraskivy (dovezený za 

Zakarpatské Ukrajiny) a samozřejmě městská knihovna.

 Následoval urychlený přesun, protože další část programu byla přichystána ve Vavřinci. Cestou jsme se 

zastavili u Novodvorské lipové aleje. Zde už čekal starosta obce Vavřinec pan Miloslav Novotný a knihovnice paní 

Olga Hájková. Večerní program – prezentace obce Vavřince, vzájemné seznámení a zhlédnutí DVD ze setkání 

2012 v Petrůvkách – proběhl v zasedací místnosti OÚ. Samozřejmě vše doplněno ochutnávkou regionálních 

specialit.

Druhý den pokračoval v sále Kulturního domu ve Sloupu. Tohoto bloku, již tradičně věnovaného odbornému 

programu, se zúčastnili také knihovníci z blízkého okolí. Ústředním tématem byla práce s regionální literaturou. 

Jednotlivé prezentace najdete na webových stránkách Městské knihovny Blansko ( www.knihovnablansko.cz ).

Příjemným zpestřením programu bylo pěvecké vystoupení dětského souboru Krápníček - žáků ZŠ Blansko.

 Odpoledne měli knihovníci možnost poznat nejen obec Vavřinec, ale také i Místní knihovnu ve Veselici. 

Průvodcem byl opět pan starosta M. Novotný. Při krátkém zastavení před kapličkou sv. Antonína bylo možno 

nejen ochutnat místní speciality (bramborové záhybáky a medoperníková kolečka), ale pro „mlsouny“ byly také 

připraveny natištěné recepty.

U hasičské zbrojnice čekala paní knihovnice Olga Hájková se svými pomocníky. Pro ty odvážnější byly 

připraveny koloběžky, na kterých se měli přesunout k nedaleké rozhledně. Protože ve stejné budově je také 

umístěna knihovna, sešli se zde nakonec všichni. Měli možnost prohlédnout si velmi příjemný interiér a seznámit 



se s bohatou a rozmanitou činností této knihovny.

 Cestou došlo také ke společnému zvážení všech účastníků (ve sběrném dvoře). Bylo zjištěno, že celková 

váha všech zúčastněných činí 3.630 kg. Jedná se tedy zcela určitě o „vážené osoby“.  

Nečekaným překvapením byl exkurz do historie vavřineckých hasičů. Sehraná scénka s „červeným 

kohoutem“ pobavila všechny přítomné. Současně se všem dostalo poučení, jak vznikl sbor dobrovolných hasičů

v obci.

 Na večer bylo dále připraveno „výtvarné tvoření“, kdy si zájemci mohli vyzkoušet výtvarnou praktiku –

enkaustiku.

 Každý musel nakonec prokázat získané znalosti prostřednictvím vědomostního testu. Formou losování pak 

byli za své snažení odměněni propagačními materiály o regionu. Došlo i na zpěv lidových a jiných oblíbených 

písní, tanec, ochutnávku krajových specialit a neformální výměnu zkušeností.
 Třetí den byla naplánována prohlídka městyse Sloup a návštěva Sloupsko-šošůvské jeskyně. Poznávání 

regionu pokračovalo návštěvou dvou knihoven. Nejdříve to byla Obecní knihovna v Petrovicích, která byla letos 

vybrána jako nejlepší knihovna Jihomoravského kraje a postoupila do celostátního kola soutěže Knihovna roku 

2013.

Úplně poslední zastávkou byla prohlídka Knihovny Rájec-Jestřebí. Tato knihovna je proslulá hlavně svou bohatou 
kulturně-výchovnou činností. Je také zapojena do projektu Putování nad zemí a pod zemí.        

 Tři dny setkání s bezvadnými a příjemnými lidmi uplynuly jako voda. Definitivní tečkou bylo zaslání 

pozdravů těm, kteří se letos nemohli setkání zúčastnit.

  Pokud by někdo měl zájem: na shledanou 18.–20. 9. 2014 v Ratíškovicích!!!
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