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Prohloubení prožitků z četby

Milena Dulová

Jsou to již tři roky, co se Městská knihovna v Hostinném přestěhovala do nových prostor. Z hlediska historie 

knihovny jistě krátká doba; my - knihovnice - si však připadáme, jako bychom tady působily již od nepaměti.

V současnosti se knihovna v Hostinném nachází ve františkánském klášteře. Vedle ní zde pracuje rovněž Městské 

muzeum a Galerie antického umění. Mezi všemi zařízeními panuje dobrá spolupráce a vzájemná výpomoc. Tato 

skutečnost se pak odráží i na návštěvnosti. Kdo jde navštívit jednu z institucí, neodolá a nahlédne i do některé ze 

zbývajících. Místní občané do budovy kláštera vodí návštěvy na exkurze a často tak zjistí, že „není až tak od věci“ 

stát se čtenářem naší knihovny.

Nově zařízené prostory knihovny se pro nás staly výzvou nejen knihovnickou, ale i estetickou a funkční. Čtenářům 

totiž umožňují ve volném výběru nabídnout kompletní fond knihovny - tato možnost v předcházejících prostorách 

nebyla. Čtenáři tak mohou knihu prolistovat, nechat se oslovit její grafickou úpravou, přečíst si několik řádek – a 

tak se nám splnil sen snad každého knihovníka.

Nová knihovna nám umožňuje vyvíjet další aktivity. V budově je k dispozici přednáškový sál pro 50 osob, 

vybavený plátnem a promítacím zařízením. Konají se zde především velmi oblíbené cestopisné přednášky. 

Samozřejmě nevynecháváme ani tradiční knihovnické akce, jako je například Noc s Andersenem.

Knihovna navázala na praxi z předcházejících let, kdy se čtenáři vydávají na botanické, místopisné a historické 

procházky po městě a jeho okolí pod vedením jednoho z obyvatel Hostinného. Hlavně mladší posluchačstvo se 

má možnost dozvědět spoustu zajímavých informací. Při procházkách zjistí, proč se jedné ze školních budov říká 

„soud“, které rostliny nejsou v našem regionu původní, kde byl za 2. světové války lágr a spoustu dalších 

zajímavostí.

Úspěch zmíněných odpoledních procházek nás inspiroval k další akci, jakou jsou celodenní prázdninové toulky. 

Návštěvy památek, procházky po místech, která se objevují v knihách známých autorů…

Snad duch historické budovy kláštera nás táhne do minulosti a k obnovování tradic. Loni poprvé jsme se pokusili o 

Jarní hry. Rodiče a prarodiče si přišli s dětmi zacvrnkat kuličky, zaskákat panáka či gumu nebo si zahrát s míčem 

školku. Některá pravidla jsme nalezli v knihách, na některá jsme se snažili společně rozpomenout. A navzdory 

nepřízni počasí při poslední akci se těšíme na ty následující.

Kontakt na autorku: knihovna@kthostinne.cz 

Informace o knihovně (na webu františkánského kláštera Hostinné): http://www.klasterhostinne.cz/aktuality-

knihovna 
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