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Co venkovské knihovny umějí a mohou

Jana Sehnalová

Již po jedenácté se konalo setkání knihovníků venkovských knihoven, letos v obci Milín ve Středočeském kraji, 

vítězi soutěže Knihovna roku 2013. Přes čtyřicet knihovnic a knihovníků nejdříve přivítala Knihovna Jana Drdy 

v Příbrami, kde bylo ve čtvrtek 17. září 2015 setkání oficiálně zahájeno. Účastníci si zde mohli prohlédnout 

všechna oddělení knihovny. Po exkurzi následoval odjezd do hornického muzea, kde se knihovníci rozdělili na dvě 

skupiny. Jedna jela vláčkem do dolu Anna a druhá absolvovala adrenalinovou prohlídku hornického díla Drkolnov. 

Zde zájemci sestupovali po žebřících dolů k vodnímu kolu, kterým se kdysi čerpala voda na povrch. Obrovské 

prostory dolu na těžbu stříbra uchvátily všechny přítomné. Po skončení prohlídky jsme se přesunuli do motorestu 

v Milíně, kde bylo zajištěno ubytování a také stravování. Večer jsme měli možnost zhlédnout fotky z loňského 

setkání v Ratíškovicích. Hana a Miroslav Bláhovi, knihovníci z Kostomlat pod Milešovkou, je velmi pěkně 

zpracovali a s patřičným komentářem i promítli. Poté dostali slovo zástupci obce Milína, kteří představili svoji obec 

a její významné osobnosti.

Oficiální program druhého dne setkání zahájil PhDr. Vít Richter představením Koncepce rozvoje knihoven ČR na 

léta 2015–2020. Nelehký život spisovatele Jana Drdy, jehož sté výročí narození jsme si letos v knihovnách 

připomínali, přiblížila Mgr. Naďa Čížková. S možností SMS komunikace v knihovnách nás krátce seznámila 

Kateřina Horáková. Svoji knihovnu nám v prezentaci představila Věra Povalačová z Obecní knihovny Horní Lideč, 

která se stala vítězem soutěže Knihovna roku 2014, a proto bude v příštím roce toto třídenní setkání knihovníků 

organizovat. Po odborném programu následoval pěší přesun do Centra volnočasových aktivit v Milíně. Na 

prostranství před knihovnou nás mile přivítal soubor harmonikářů ze ZUŠ v Příbrami, který zahrál několik 

moderních i vážnějších skladeb. Knihovníky jménem obce přivítal místostarosta Ing. Vladimír Vojáček. Tři 

skupinky knihovníků se rozešly na prohlídku Centra. Měli jsme možnost prohlédnout si Knihovnu Dr. E. Bořického, 

mateřské centrum Milínek, nízkoprahový klub, výstavní a přednáškový sál, venkovní zahradu s horolezeckou 

stěnou, zázemí pro spolky. Všechny tyto aktivity zastřešuje Centrum volnočasových aktivit Milín. Úžasné prostory 

s odpočinkovými koutky, plno zajímavých dekorativních předmětů a spousta vtipných vychytávek knihovníky zcela 

pohltily.

Rádi jsme se seznámili i se zajímavostmi regionu, na které přišel čas odpoledne. Navštívili jsme místo posledních 

bojů druhé světové války u Milína nebo bývalý komunistický lágr Vojna u Příbrami. Zde byli v padesátých letech 

vězněni političtí vězni, kteří v nepředstavitelně těžkých podmínkách museli pracovat v uranových dolech. Zhlédli 

jsme poutní místo s barokním kostelem sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře a dojeli do 

vesnice Dalskabáty, kam umístil Jan Drda děj divadelní hry Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert. Zde 

nás čekalo velké překvapení: čerti v krátké dramatizaci části jmenované divadelní hry a ochutnávka výborné 

bramboračky s hříbky. Po návratu do Milína jsme si prohlédli střed obce a v místním kině nás knihovnice 

seznámily s aktivitami knihovny během celého roku. Nabitý den jsme ukončili společenským večerem s hudební 

skupinou For Evergreens.

V sobotu 19. září 2015 jsme navštívili Památník Karla Čapka ve Strži a měli jsme možnost prohlédnout si krásnou 

knihovnu v Dobříši.

Program třídenního setkání byl opravdu velmi pestrý. Byla jsem mile překvapena vstřícností všech hostitelů a 

pestrostí programu. Nedokázala jsem také skrývat úžas nad šíří aktivit Centra volnočasových aktivit v Milíně.

Milé kolegyně, pokud to jen trochu půjde, rezervujte si na příští rok zářijový termín na setkání knihovníků 

venkovských knihoven, které bude hostit knihovna Horní Lideč. Sama se na další ročník velmi těším a děkuji 

všem, kteří setkání již léta tak výborně organizují.
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