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Knihovna Jaroslava City

Marta Lelková

Nově přestěhovaná knihovna ve Vysokově na Náchodsku dostala do vínku kromě nových prostor i nové jméno -

Knihovna Jaroslava City. Ilustrátor dětských knížek, animátor stodílného večerníčku o šneku Maťovi a skřítku 

Klinčekovi Jaroslav Cita byl vysokovský rodák. Po jeho smrti v roce 2013 jeho manželka dovolila, aby knihovna nesla

jeho jméno. Kromě jména autora má knihovna ve svém novém logu i Citův obrázek proslulých postaviček. A aby 

nového nebylo málo, k novým prostorům a novému jménu přibyla i nová knihovnice, paní Jiřina Bittnerová. Celé to 

propuklo 31. 3. 2014, kdy byla knihovna znovu slavnostně otevřena. Ale pěkně po pořádku.

Knihovnu ve Vysokově poslední léta vedla paní Helena Macková. Aby knihovna nabídla více aktivit, začala rozvíjet 

práci s dětmi. V knihovně se scházely maminky s dětmi a četly se společně pohádky. Postupně se přidalo různé 

tvoření. Děti kreslily, tvořily pohledy, které pak s knihovnicí roznášely do všech domů v obci, nacvičovaly básničky ke 

Dni matek či vítání občánků nebo k Vánocům. Později se přidaly i výlety. Paní Bittnerová, čerstvá důchodkyně s energií 

a chutí do života jako „dvacítka“, se přestěhovala na důchod do Vysokova a rychle si našla svoje místo i v knihovně. Po 

přestěhování do nových prostor převzala vedení knihovny ona, ale s dětmi jí pomáhají i další ochotné pomocnice. 

Společně vymýšlejí různé činnosti a svůj kroužek pojmenovaly Šikovné ručičky. Pondělky odpoledne jsou v knihovně 

věnovány právě Šikovným ručičkám. Středa je zas věnována půjčování knih a časopisů. Přinést život do knihovny není 

jednoduché. Chce to splnit několik podmínek. V první řadě je to zájem zřizovatele mít životaschopnou knihovnu. Když 

ten chybí, je to téměř nemožné. To je pak knihovna umístěna do nějaké nepotřebné místnosti a nikdo neřeší, jestli jsou 

její prostory vhodné pro děti, důchodce a vůbec jestli je vhodná pro knihy. Je trendem budovat knihovny, které jsou 

nejen půjčovnami knih, jako tomu bylo v minulosti, ale živým, pohodlným a čistým prostorem pro různé doplňkové

služby. Zdá se, že ve Vysokově to chápou. To, jakým životem bude knihovna žít, záleží do velké míry na knihovníkovi. 

To je další veledůležitý předpoklad pro dobrou knihovnu. I kdyby byla knihovna zlatá, život v ní nebude, když se o to 

nezasadí knihovník se schopností lidi nadchnout pro čtení a přitáhnout do knihovny. Jak to ale udělat? Na to neexistuje 

žádný zaručený recept. Knihovník musí pracovat s „materiálem“, který je v jeho obci k dispozici. Myslím tím skladbu 

obyvatelstva, další spolky v obci, školu, školku, klub důchodců a podobně. Ve Vysokově školka ani škola není, proto je 

například práce s dětským čtenářem o to náročnější. Každý dobrý knihovník musí mít jasno v tom, kdo jsou potenciální 

uživatelé jeho knihovny, a poskytovat jim služby na míru. Vyžaduje to mnoho tvořivého úsilí, ale jen když se vynaloží,

může se očekávat ovoce. Třetím neméně důležitým předpokladem fungování knihovny je její vybavení knižním 

fondem. Nemůžeme čekat, že knihovna bude hojně navštěvována, když nabízí k půjčování několik stovek knih, které 

četly naše babičky, a z „úcty ke knize“ se jich nechce knihovník vzdát a pouze naříká, že se dnes nečte.

Myslím, že knihovna Jaroslava City chce být živou knihovnou a že paní knihovnice vědí, co je pro to potřeba dělat. 

Prostředí knihovny si zútulnily, jak jen to šlo. Fond probraly a doplnily novými knihami z výměnného fondu. Knihovnicím 

nechybí elán a nápady. Zbývá jen jim přát, aby vynaložená snaha našla pozitivní odezvu u těch, kterým je knihovna

určena.
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