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Jak p�ežít knihovnu?           
Petr �ernohlávek           

 
     Obec Praska�ka se svými místními �ástmi Krasnice, Vl�kovice, Sedlice a osadou 
Žižkovec se nachází asi 10 km jihozápadn� od Hradce Králové. V tomto miniregionu máme 
dv� knihovny – v Sedlici a v Praska�ce. 
Já se jmenuji Petr �ernohlávek a bydlím v osad� Žižkovec. Jsem už t�i roky knihovníkem v 
Obecní knihovn� v Praska�ce. Stal jsem se knihovníkem �irou náhodou, aniž jsem v�d�l, co 
tato funkce p�inese do budoucna mn� i mé rodin�. Žena Ivana se od po�átku aktivn� ú�astní 
všeho d�ní v knihovn� a spolu s ní, �tená�skou mládeží a obecním ú�adem jsme za ty t�i roky 
ud�lali velký kus práce pro zlepšení stavu a �innosti knihovny.  
První rok jsme se u�ili vše od za�átku. Vedení knihovny, práce se �tená�em, funkce 
vým�nného fondu atd. Zanedlouho se poda�ilo obm�nit, vylepšit a zna�n� rozší�it knižní fond. 
Velmi nám pomohla profesionální pomoc paní Zuzany Zemkové z Knihovny m�sta Hradce 
Králové, se kterou stále úzce spolupracujeme a za vše, co pro nás d�lá, jí velmi srde�n� 
d�kujeme. 
V�d�li jsme, že p�ilákat nové �tená�e nebude jednoduché. Snažili jsme se tedy co nejvíce 
�innost knihovny zviditelnit a prezentovat na ve�ejnosti. Pozvali jsme na prohlídku knihovny 
d�ti z Mate�ské i Základní školy v Praska�ce. Pro p�edškolá�ky i malé školáky jsme p�ipravili 
samostatný program. D�tem se v knihovn� opravdu líbilo a �ada z nich se nejen stala �tená�i, 
ale p�ivedla do knihovny i své rodi�e. Úsp�šnou akci jsme následující rok zopakovali a navíc 
jsme pozvali d�ti z Mate�ské školy v Sedlici. Zárove� s prvním pozváním školák� do knihovny 
jsme pro malé �tená�e za�ali p�ipravovat drobné v�domostní sout�že z oblasti literatury a 
d�jepisu. Vyhlásili jsme první ro�ník sout�že „ O moudrou sovu“ jako ocen�ní pro 
nejpiln�jšího �tená�e. Moudrá sova je soška, kterou pro každý ro�ník kupujeme od jiného 
výtvarníka, aby se neokoukala. 
O veškerém d�ní v knihovn� vždy informujeme v místním �tvrtletníku Hlas domova (v 
elektronické podob� na: http://www.praskacka.cz, v tišt�né podob� k zap�j�ení ve studovn� 
SVK). Po prvním roce �innosti jsme o váno�ních prázdninách vyhlásili dny otev�ených dve�í, 
které se setkaly u místní mládeže s velkou odezvou. Po dva dny byla knihovna a prostory 
zasedací místnosti obecního ú�adu od rána do ve�era d�tem k dispozici. Pod naším 
dohledem si malé d�ti hrály a v�tší vyráb�ly podle vlastních návrh� výzdobu knihovny. 
Spole�n� jsme vytvo�ili p�íjemné prost�edí, ve kterém se nám všem líbí. Vyrobili jsme i 
mnoho ozdobných záložek do knih pro nové �tená�e. Celé dva dny pat�ila knihovna 
�tená��m. V naprosté pohod� se zde malovalo, vyráb�lo a hrály se hry. Vyvrcholením bylo 
vyhlášení výsledk� sout�že O moudrou sovu a p�edávání cen nejpiln�jším �tená��m. 
K naší velké radosti nez�stalo jen u tohoto prázdninového setkání, ale p�i knihovn� 
spontánn� vznikl výtvarný kroužek, kde se �tená�i ve v�ku od 5 do 15 let (v�ková hranice 
není striktn� dodržována) pravideln� schází. Za vedení paní Ivany �ernohlávkové vyráb�jí 



nejen papírové origami, ale u�í se i novým moderním výtvarným technikám (nap�. 
windowcolor, ubrousková technika apod.). Rádi pracují i s vlastnoru�n� nalezenými 
p�írodninami. O Vánocích d�ti vyrobily krásný papírový betlém, který po celou dobu 
váno�ních svátk� zdobil Obecní ú�ad v Praska�ce. 
Krom� toho po�ádáme pro mladé �tená�e vždy ke konci školního roku tzv. „Setkání na 
Žižkovci“, kdy mládež tráví víkend u nás doma na zahrad� ve stanech a u�í se plést 
indiánské copánky a náramky, hrají hry, jdou stezku odvahy a hlavn� se baví. 
Dále jako knihovna po�ádáme letos již druhý ro�ník (a doufáme, že se stane tradicí a nahradí 
dnes již zapomenuté pout�) „Sousedské posezení v Sedlici“. Loni jsme tam m�li d�tský den, 
vystoupení skupiny historického šermu a tane�ní zábavu. Letos to hodláme zopakovat a 
celou akci nazýváme „Konec kulturního spánku v Sedlici“.  
Letos jsme s pomocí obecního ú�adu zavedli v knihovn� internet pro ve�ejnost. Jeho 
zavedení se setkává s velkým zájmem ve�ejnosti. Díky internetu se dozvídáme i pot�ebné 
informace o zajímavých knihovnických akcích. Poprvé jsme zorganizovali Týden knihoven. 
Vyhlásili jsme Den otev�ených dve�í, Amnestii dlužník�, Zápis nových �tená�� zdarma a 
uskute�nily se již tradi�ní návšt�vy d�tí z MŠ Sedlice, MŠ a ZŠ Praska�ka. Pot�šilo nás, že 
p�i Provázkiád� nás podpo�ili nejen d�ti a �tená�i, ale i lidé, kte�í zatím v naší knihovn� 
nebyli. Když se podíváte na adresy: http://skip.nkp.cz/akcTyden04Prov.htm nebo 
http://provazkiada.knihovna.cz/rocnik04.htm, zjistíte, že se naše knihovna umístila na 
krásném šestém míst�. 
Myslím si, že za p�edpokladu rodinné spolupráce, navázání kontakt� s d�tmi a možnosti 
nepo�ítat hodiny v�nované po�ádání dalších kulturních aktivit lze knihovnu nejen p�ežít, ale i 
užít. 
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