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U nás ve St řevači          

Jaroslava Rychnová          

     Než začnu povídat o naší knihovně, ráda bych vám krátce představila naši obec. Střevač
najdete asi 12 km od města Jičína na jihozápadním okraji Českého ráje. K ní patří ještě obce
Batín, Nadslav a Štidla. Žije tady kolem 270 obyvatel. Tudíž jistě uznáte, že vesničky to jsou
malé.
Knihovna ve Střevači vznikla ke konci 19. století za řídícího učitele Josefa Šťastného, který byl
jejím zakladatelem. Na zdejší obecní škole učil v letech 1882 – 1907. Po něm knihovnu rozšířil z
výtěžku pohlednic, které vydal, pan učitel Bohumil Letovský. A od té doby tady funguje s
menšími či většími přestávkami knihovna až dosud. 
Poslední přestávka byla sice trochu delší, ale určitě stála za to. Do roku 1998 jste mohli
knihovnu najít v 1. patře bývalé obecní školy ve Střevači. Dlouholetým obětavým knihovníkem
zde byl pan Zdeněk Havelka. Ale zub času ohlodal jak vnitřní vybavení, tak i budovu. Proto se
obec rozhodla v roce 1999 pro zásadní změnu vnějšího i vnitřního kabátu budovy. I když změny
a opravy trvaly téměř dva roky, dnes můžeme říct, že to bylo určitě ku prospěchu věci. V přízemí
se našla menší, ale o to útulnější místnost pro naši knihovnu. 
V novém jsme začínali v květnu roku 2001. Náš knižní fond v té době nebyl žádným výkřikem
poslední doby, spíše byl pozůstatkem starých časů. Velmi nám však pomohla Městská knihovna
v Jičíně, jejíž výměnný fond je dodnes nedílnou součástí naší knihovny. My se snažíme
doplňovat vlastní fond knihami, které nestárnou, nebo novinkami pro děti. 
To však byly teprve začátky. V roce 2002 jsme požádali ministerstvo kultury o dotaci na zřízení
internetu do naší knihovny. Za přispění ministerstva jsme mohli internet nabídnout návštěvníkům
už v září téhož roku. A kdo by si myslel, že na vesnici nebude o internet nebo o práci na počítači
zájem, velice se mýlí. Zvlášť mladí lidé si tuto možnost velmi pochvalují. 
Naše knihovna však není jen půjčování knih nebo práce s počítačem. Každé jaro k nám zavítá
loutkové divadélko Martínek, před Velikonocemi se scházíme při pletení pomlázek, předvánoční
čas si zpestříme vyprávěním o vánočních zvycích a tradicích. Knihovna je otevřena každou
neděli odpoledne. Tento čas děti tráví kreslením obrázků na „svoji nástěnku“. Také výrobu
vánoční výzdoby do kulturní místnosti mají na starosti již tradičně naši malí knihovníci. Pochvalu
si zaslouží maminky z okolí, které jsou pravidelnými návštěvnicemi naší knihovny. A my
doufáme, že svoji zálibu ve čtení přenesou i na své ratolesti. 
Na tomto místě si musím trošku postěžovat na starší generaci. I přes nabídku služby takříkajíc
až do domu se nám nepodařilo v těchto lidičkách probudit zájem o naši knihovnu. A tak máme
stále co vylepšovat, aby k nám nacházely cestu děti i jejich rodiče a prarodiče.
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