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Knihovna vedle sjezdovky

Markéta Tučková

Když se řekne městys Mladé Buky, většina z nás si vybaví sportovní lyžařský areál Skipark. Je vybaven několika 

sjezdovkami pro dospělé, Kidpark je určen dětem a trochu adrenalinu vám poskytne bobová dráha, která měří 1,5 km a je 

nejdelší dráhou v Krkonoších. Málokdo by tu hledal velmi pěkně zrekonstruovanou, žlutě prozářenou knihovnu a v ní 

usměvavou knihovnici Kateřinu Štěpánovou.

Původně byla knihovna na obci a vedl ji knihovník pan Papš, místní kronikář. Od roku 1996 se knihovna nachází v budově 

bývalé prodejny smíšeného zboží. Má parkoviště, ale hlavně bezbariérový vstup, což jistě vítají senioři, kteří sem každé 

úterý docházejí do Klubu důchodců.

Kateřina Štěpánová je knihovnicí od roku 2012, kdy uspěla ve výběrovém řízení vypsaném obcí. Vybrat novou knihovnici z

přihlášených adeptů byl pro zastupitele velmi snadný úkol vzhledem k tomu, že paní Štěpánová vedla cvičení s dětmi a se 

seniory v tělovýchovné jednotě Jiskra a podílela se i na kulturním životě městyse.

V roce 2012 absolvovala základní knihovnický kurz pořádaný Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Po nástupu 

do funkce ihned knihovnu předělala k obrazu svému. Knihovnu dala vymalovat, přestavěla regály, zakoupila dvacet 

dětských barevných židliček, stohovatelných na sebe, objednala nový stojan na časopisy. Venku na budovu umístila 

moderní vývěsní skříňku, aby nejen čtenáři, ale i ostatní obyvatelé městečka věděli, co se děje v knihovně. Knihovna má ve 

svém fondu přes 8000 knih. Samozřejmě si knihovnice jezdí i pro doplňkový soubor do Městské knihovny v Trutnově, aby 

plně uspokojila svých 383 čtenářů.

V rámci celostátní akce „Březen – měsíc čtenářů“ knihovnice připravila pro širokou veřejnost besedu a autorské čtení „O 

dolování uhlí na Svatoňovicku“. Nezapomněla ani na děti z mateřské školky, které si měly do knihovny přinést svoji 

oblíbenou knížku. Ke konci školního roku pořádá pro prvňáčky „klíčování“. Každý žáček si odnáší svůj „klíč“ od vstupu do 

knihovny, kde na něho čeká mnoho dětských knížek. Po prázdninách jsou děti opět pozvány do knihovny, a to už jsou 

pasovány na čtenáře knihovny. 

Pro žáky z druhého stupně uspořádala v loňském roce besedu s cestovatelem Jiřím Márou. Letos se v knihovně konala opět

Noc s Andersenem. Děti pátraly s komisařem Vrťapkou po zločinci. Pátrání děti dovedlo k místní Čertovské stezce, kde byl 

nalezen poklad. Čtení dětí si přišel poslechnout zvláštní host - cvičený pejsek!

Pro veřejnost knihovnice uspořádala v měsíci dubnu akci „Stará řemesla nestárnou, ale ožívají“. Manželé Královi (držitelé 

prestižního ocenění „Zlatý kolovrat“) návštěvníkům knihovny ukázali pletení z proutí a paličkování.

Knihovna je otevřena každý den kromě pondělí. V dopoledních hodinách knihovnu navštěvují nejen senioři, ale hlavně 

maminky na rodičovské dovolené, které si v knihovně popovídají a půjčují nové pohádkové knížky. Někdy si společně i s 

paní knihovnicí vyrobí něco pro radost.

Zajímalo mě, co knihovnice plánuje do budoucnosti. Zjistila jsem, že uvažuje o založení čtenářského kroužku. Také by 

chtěla na budovu umístit viditelnější ceduli s názvem knihovny. (V tom jsem jí dala za pravdu. Cedulka je málo vidět, o tom 

jsem se přesvědčila já sama, když jsem knihovnu hledala a budovu jsem minula.) Místní zastupitelstvo plánuje rozšíření

služeb místní knihovny, a to o informační centrum.

Závěrem jsem se knihovnice zeptala, co čte nejraději v našem knihovnickém zpravodaji „U nás“. Odpověď jsem tak trochu 

čekala: „Nejvíce mě zajímají akce, nápady, no prostě vše, co se děje v jiných knihovnách – rubrika Šumné knihovny.“

I vy můžete navštívit tuto pěknou knihovnu, když ne fyzickou návštěvou, tak alespoň virtuálně na adrese: 

http://www.knihovnamladebuky.webk.cz/

Kontakt na autorku článku: knihovna@batnovice.cz
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