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Tady je Krakonošovo - návštěva ve Vrchlabí
Vanda Vaníčková
Rok 2015 připomněl 70. výročí konce druhé světové války. Stejné jubileum, ale s jistě veselejší historií, slaví
knihovna ve Vrchlabí, oblíbeném krkonošském turistickém městě. S paní ředitelkou Soňou Kubcovou jsme
probíraly, čím knihovna žije nyní.
Pro 1 800 čtenářů, kteří knihovnu navštěvují, jsou připraveny tradiční knihovnické akce, ale i originální
organizátorský počin. V letošním roce se poprvé knihovna připojila k Noci s Andersenem a díky pozitivní odezvě
se bude akce příští rok opakovat. Premiérou byla pro knihovnu také Knížka pro prvňáčka. Práce s nejmenšími
čtenáři je ve Vrchlabí dle slov paní ředitelky perfektní, školky chodí do knihovny pravidelně a s nadšením. Některé
děti poté přivedou rodiče, aby jim ukázaly, že i v jejich městě je knihovna, v níž by si rády půjčovaly knížky.
Zajímavým nápadem je setkání nejstarších čtenářů, které má v knihovně již tradici. Každoročně jsou osobní
pozvánkou vyrozuměni nejstarší čtenáři; letos je hraniční rok 1935. Příjemná atmosféra, vzpomínky a vyprávění
pamětníků, vždy je na co se těšit.
Knihovna spolupracuje s místními subjekty, jako například s občanským sdružením TAMAR, jehož vizí je vytvořit
ve městě přátelské a prorodinné prostředí. Již proběhlou akci nazvanou Bleší trh by paní ředitelka v budoucnu
ráda doplnila o další společné aktivity. V rámci 19. týdne knihoven přijela do Vrchlabí Ivona Březinová, v listopadu
knihovna přivítá Ivu Pekárkovou. Obecně se ale knihovna v pořádání velkých akcí pro čtenáře příliš neangažuje, a
to jednak kvůli malým prostorům, dále také proto, že většinu kulturní iniciativy města vede Kulturní dům Střelnice.
Městská knihovna ve Vrchlabí nabízí návštěvníkům mimo tradiční služby půjčování audioknih. Tato možnost je
v knihovně (v době vydání zpravodaje) zhruba čtyři měsíce a její obliba stoupá. Z celkového počtu asi 70 titulů je
vždy alespoň polovina půjčená, a to jak mezi studenty, kteří jsou leniví, aby si přečetli papírovou verzi knihy, tak i
mezi dospělými, již si poslechem audioknihy například zkracují chvíle při domácích pracích. Půjčování audioknih je
spojené i s odpovídajícím vymezením pravidel s ohledem na platnou legislativu, o které se postarala ředitelka
knihovny, která musí se svými kolegyněmi a úvazkem 3,5, jak sama říká, zastat mnohdy různorodou práci.
Dále si lze v knihovně vypůjčit DVD, které nahradily v minulosti půjčované VHS kazety. Pozitivní zkušenost má
knihovna s meziknihovními výpůjčkami, díky nimž může pomoci především studentům obstarat požadovanou
literaturu. Nejčastěji knihovna žádá o knihy z Městské knihovny v Trutnově a v SVK HK.
Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz
Web knihovny: http://www.mkvrchlabi.cz/
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