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Knihovně v Častolovicích k pětadevadesátinám
Jana Albrechtová
Úctyhodné výročí slaví letos čtenáři, malí i velcí, se svou paní knihovnicí Věrou Zaňkovou v čistě vymalovaných
prostorách místní knihovny, do níž je od loňského podzimu zřízen bezbariérový vchod.
Akce pro děti, jako je čtení pohádek, prázdninové dílničky, pasování na čtenáře i mnoho jiných, patří už k tradici.
Ani dospělí nepřicházejí zkrátka, a tak se tu střídají zajímavé výtvarné výstavy (naposledy z tvorby klientů
Pobytového střediska v Kostelci nad Orlicí), nejrůznější kurzy, přednášky i literární besedy, z nichž zmiňme
alespoň poslední dvě: už třetí hostování začínající spisovatelky Anny Matějkové, tentokrát se scénickým čtením z
její právě vycházející knihy Život je zábavné drama. Autorce se podařilo skloubit vlastní přednes s doprovodem
Davida Andrše předvedeným zcela netradičně na bicí nástroje a posluchačům připravit i pastvu pro oči v podobě
citlivě ztvárněných barevných kompozic, jež ilustrovaly tituly kapitol promítaných na plátně. Mladou výtvarnicí byla
Veronika Vodičková, jež se podílela i na ztvárnění stejně laděných prvků na oblečení všech účinkujících. Zajímavé
zamyšlení, které Anna Matějková uvedla pak v besedě s přítomnými, zformulovalo neméně zajímavý postulát: v
současné době chybějí ve vztazích lidí skutečné dialogy; monologů je, kam se podíváme! A ještě uveďme, že
kolem pětatřiceti návštěvníků přilákala v druhé půli září též herečka, vypravěčka, skladatelka, textařka i interpretka
vlastních písní Jitka Smutná, která citlivým způsobem dala nahlédnout do soukromého života svého i svých
blízkých.
Jubilující častolovická knihovna se ale nezastavuje; chystá a už provádí další akce: ta nejbližší bude věnována
nejmenším školákům i předškolákům a minikurz pro dospělé seznámí zájemce s tím, jak vařit bez masa, a přece
chutně. Stěny opět ožijí výtvarnými olejomalbami, tentokráte paní Karolíny Kadečkové a Nataši Skalické z Hradce
Králové, při vernisáži spojené s výstavou andělů vyrobených různými technikami. Nejen ta častolovická, ale
všechny knihovny se i s bezplatným připojením na internet stávají centry místní kultury, vlídným přístavem pro
všechny, kteří potřebují ke svému žití i potravu pro duši.
Do nedaleké stovky přejeme té častolovické, a hlavně její paní knihovnici, hodně zdaru, elánu a zdraví.
Web knihovny: http://www.knihovna-castolovice.cz/
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