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Putování po knihovnách           
Old�ich Suchoradský           

 
     D�íve poutníci cestovali od m�sta k m�stu (n�kdo �íká že od hospody k hospod�), a my 
jsme jezdili od knihovny ke knihovn�. Stalo se tak na zájezdu knihovník� organizovaném 
M�stskou knihovnou z Ji�ína po knihovnách Novopacka v úpln� prvním opravdu zimním dnu 
letošního podzimu. O to útuln�ji bylo po vstupu do království knížek. A nebylo to jenom 
teplem, které kontrastovalo se studeným v�trem a sn�žením za okny knihoven. 
Zvu vás alespo� dodate�n� na náš zájezd. 
Prvá zastávka – Místní knihovna B�lá u Pecky, knihovník pan Petr Pavel. Právem mu p�ísluší 
titul nestora knihovník� okresu. O svoji knihovnu se stará již celých 38 let. Zdaleka mu není 
ješt� „šedesát“ a už si svojí usilovnou prací sta�il postavit kulturní památní�ek. V p�ízemí 
obecního domu prosperuje knihovni�ka jako klícka. �isto a teplo, v regálech knížky p�kn� 
srovnány, v rohu jako výraz doby po�íta� s p�ístupem na Internet. Kdekterá v�tší knihovna by 
mohla závid�t. Pan Pavel nasadil la�ku našemu putování opravdu hodn� vysoko. 
Druhá zastávka - M�stská knihovna v Pecce, knihovnice pí. V�ra Trybenekrová. Krátká 
procházka po nám�stí a už vstupujeme do kulturního ráje. Knihovna v Pecce je skute�ným 
informa�ním a kulturním centrem m�sta. Bohatý knižní fond, desítky titul� novina a �asopis�, 
�etné nást�nky upozor�ující na po�ádané akce. Album fotografií z bohaté �innosti, zam��ené 
na všechny v�kové kategorie, od nemluv�at až po nejstarší generaci. Knihovnice budí dojem 
nevy�erpatelného zdroje energie s neustále novými nápady. Pot�šilo nás z�etelné zam��ení 
na regionální autory a nep�eberný výb�r aktivit pro �tená�e. Odjížd�li jsme napln�ni nejen 
dojmy, ale nelí�eným obdivem. 
T�etí zastávka - Obecní knihovna ve Staré Pace a knihovnice paní Hana Hylmarová. Ani si 
nevzpomínám, kolikrát jsem kolem této krásné chaloupky postavené vedle silnice z Nové 
Paky projížd�l. Vždy jsem toužil zastavit a podívat se dovnit�. P�ání se splnilo až dnes. A 
skute�nost p�ed�ila daleko moje o�ekávání. Útulný prostor zateplený regály s knihami, 
st�ídaný s malebnými okénky. Kolem dokola školní lavice – však tato budova d�íve sloužila 
jako škola. Dnes je centrem setkávání lidí, milujících nejen knížky, ale všechno krásné. 
Po�ádají se zde výtvarné kurzy p�ed Vánocemi, Velikonocemi. Knihovna má bohatou 
dokumentaci fotografií, a CD ROM� z místa. Paní knihovnice je skute�ná osobnost, milující 
svou práci a lidi, kte�í se cht�jí v n��em u�it �i vzd�lávat. Její pohostinnost nás okouzlila. 
�tvrtá a poslední zastávka v M�stské knihovn� v Nové Pace, �editelka pí. Stanislava 
Benešová. Škoda že nám na prohlídku moderní knihovny zbylo tak málo �asu. Zajímav� a do 
detailu promyšlené interiéry, s vybaveným technickým zázemím, kde je promyšlen� 
instalován a výtvarn� dotvo�en doslova každý kousek prostoru. Opravdový a pro mne zlatý 
h�eb zájezdu. Vid�li jsme za�ízení , které je moderní, p�itom p�íjemné a ú�elné. Že je st�edem 
pozornosti místních obyvatel potvrzovala hojná ú�ast �tená�� všech v�kových kategorií.  
P�ldenní zájezd po knihovnách Novopacka pro nás zorganizovala a vzorn� vedla regionální 



pracovnice a zástupce �editele M�stské Knihovny v Ji�ín� paní Dana Michlová. Výb�r 
navštívených knihoven nebyl náhodný. Zahrnul knihovny všech typ� a zam��ení, tak jak to 
odpovídalo složení ú�astník� zájezdu. Každý si proto tu svoji knihovnu b�hem zájezdu ur�it� 
n�co zajímavého našel. Souhrnem ze všech navštívených míst vyplynul jeden optimistický 
záv�r: Knihovny v našem regionu žijí a dob�e pracují. Mají podporu zastupitel� obcí i radních 
m�st a mají velkou snahu sloužit �tená��m všech v�kových kategorií. Pro nás – knihovníky, 
�ešící své místní problémy a propadající ob�as malomyslnosti byla získaná zkušenost ze 
zájezdu inspirující. D�kujeme M�stské knihovn� a osobn� pí. D. Michlové za p�íležitost 
poznat zajímavý pr��ez kulturní a spole�enské práce knihoven našeho regionu. Vyjad�ujeme 
vysoké uznání zodpov�dným pracovník�m navštívených knihoven a v��íme, že jim jejich 
nadšení a pracovní nasazení vydrží v zájmu t�ch, kterým slouží – v zájm� �tená��.  
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