
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 8. 12. 2016

Číslo: Ročník 26 (2016), Číslo 4

Sekce: Stalo se

Název článku: Knihovnický zájezd po Jičínsku 

Autor: Andrea Součková

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20160423

Knihovnický zájezd po Jičínsku 

Andrea Součková

Zajímá vás, jak to vypadá v jiných knihovnách? S jakými problémy se potýkají vaši sousedé? Zda mají dostatek 

čtenářů a chodí jim do knihovny i děti a mládež? Co pořádají za akce? Na všechny tyto otázky a mnohé další 

odpověděl knihovnicím (i knihovníkům) jičínského okresu zájezd, který v pátek 30. září 2016 uspořádal úsek 

regionálních funkcí Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Organizace zájezdů patří mezi již tradiční služby 

metodického oddělení jičínské knihovny[1] a zájemci tak měli možnost již po několikáté nahlédnout do profesního 

života svých kolegyň a kolegů a zjistit, jak to dělají jinde.

První zastávka patřila Místní knihovně v Bystřici. Ve zpravodaji U nás jsme vás již o této knihovně informovali,[2] 

přesto si zaslouží malou rekapitulaci. Knihovna sídlí v budově společně s mateřskou školou. Místnost v přízemí, 

jež náleží „knižnímu království“, působí velmi čistě a moderně, v nedávné době totiž prošla rozsáhlou rekonstrukcí. 

Vybavení je nové a svěží. Za samozřejmost je dnes považován počítač s tiskárnou. Knihovna je také nově 

vybavena dataprojektorem, který se podařilo získat díky dotačnímu programu VISK. Pohodlné sedačky jistě ocení 

nejeden čtenář. Regály na knihy jsou opatřené sklem. Toto řešení působí nejen esteticky, ale má i své praktické 

výhody, neboť se tolik nepoškodí knihy. Velkou část fondu tvoří výměnný fond z Jičína. Knihovna je laděna do 

optimistických světle zelených barev a stejně tak i její webové stránky.[3] To, že knihovna dbá o správnou 

propagaci, dokazuje i na Facebooku. Knihovna má také své logo. Významná podpora od obce je zkrátka patrná 

na první pohled. Tento dojem výrazně podpořila i místostarostka obce Marie Konůpková, která přišla „účastníky 

zájezdu“ přivítat. Mezi hostiteli byla také zástupkyně knihovnice Lenka Pacltová. Je vidět, že bystřická knihovnice 

Anna Martinková v tom není sama, a když je potřeba, vždy najde mnoho ochotných pomocníků. Obě pracovnice 

knihovny mají vřelý vztah k dětem, vždyť jedna z nich dokonce učí v místní mateřské školce, a tak se již pustily do 

organizování řady akcí, které ocení zejména malí návštěvníci.

Dalším významným bodem výletu byla Městská knihovna Libáň.[4] Organizátorky zájezdu prozíravě zvolily 

různé typy knihoven, aby měli knihovníci možnost vidět jak knihovnu na vesnici, tak i ve městě a navzájem je 

porovnat. Knihovnice Lucie Hlaváčková přítomné provedla knihovnou a seznámila je s jejími aktivitami. Pro 

širokou veřejnost pořádá nejrůznější vzdělávací a kulturní akce. Ovšem, jak sama dodala, nejnavštěvovanější jsou 

cestopisné přednášky a besedy a ty se také setkávají s největším úspěchem. V době naší návštěvy byla 

v půjčovně umístěná listina, kde bylo možno podpisem podpořit libáňskou borovičku a přičinit se o to, aby se stala 

vítězkou v soutěži Strom roku 2016. Jak jsem později zjistila, borovička se bohužel na předních příčkách 

neumístila. Přesto Libáňští nemusejí věšet hlavu, protože spolupráce v obci, jak se zdá, funguje. Knihovna se 

zapojuje do aktivit obce a podpora je vidět i na druhé straně. Pro organizaci nejrůznějších akcí využívá paní 

knihovnice obřadní síň městského úřadu, umístěnou v téže budově pouze o patro výš. Návštěvníci akcí jistě 

oceňují dostatek prostoru i krásné dřevořezby místního umělce, které jsou zde k vidění.

Poslední bod programu patřil návštěvě barokního zámku v Dětenicích. Knihovníci si mohli vybrat, zda dají 

přednost prohlídce zámku, nebo raději navštíví jubilejní výstavu české výtvarnice Emmy Srncové.

Fotografie, a dokonce i video ze zájezdu lze najít na: 

http://knihovnajicin.rajce.idnes.cz/30._9._Tematicky_zajezd_po_knihovnach_regionu/, 

http://knihovna.jicin.cz/videa.html.

Kontakt na autorku: andrea.souckova@svkhk.cz

Web knihovny: http://knihovna.jicin.cz/ 



[1] Pozor: úsek regionálních služeb Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně informuje knihovníky ze svého okresu 

o novinkách nejen na webu Informace pro knihovny, ale nově také na Facebooku pod stránkou Knihovny Jičínska!

[2] Viz článek Knihovna Bystřice v novém kabátě! v 3. čísle roku 2015, dostupný je také z: 

http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20150303.pdf

[3] http://knihovnabystrice.webnode.cz/

[4] Knihovnu naleznete na: http://www.knihovnaliban.webk.cz/
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