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Na „čumendě“ v jiném regionu, 
přesto stále „Ve vlastních 

vodách“           
Dáša Honsnejmanová           

 
     Pod názvem Ve vlastních vodách uspořádalo metodické oddělení Knihovny města Hradce 
Králové dne 4. listopadu velmi zajímavou akci. Přestože jsem z jiného okresu, zkusila jsem se 
přihlásit. V autobuse bylo ještě volné místo, dostala jsem tedy možnost se exkurze zúčastnit a 
mohu říci, že celý výlet byl pro mne velmi inspirující. 
 
      Nejprve jsme navštívili Obecní knihovnu v Roudnici, kde nás přivítala paní knihovnice Ivana a 
pověděla nám, jak pracuje knihovna a jaké akce pořádá, ale i zajímavosti z kroniky obce. To mě 
obzvlášť potěšilo, protože i já pracuji nejen jako knihovnice, ale i jako kronikářka obce. Informace z 
obou činností se zvláště v menším místě dost často prolínají, vzájemně doplňují a patří 
neodlučitelně právě ke knihovně. V Roudnici jsme dále navštívili velmi zajímavou výstavu s názvem 
„Šikovné ruce všech generací“. Za podpory obce jsou podobné akce zajímavým propojením 
minulosti a současnosti. Výstava byla kouzelná a velmi pečlivě připravená. Exponáty dodali i 
vyráběli nejen starší obyvatelé, ale také děti, a bylo se na co dívat. 
 
      Z Roudnice jsme vrátili zpět do Hradce Králové, kde jsme postupně navštívili dvě pobočky 
Knihovny města Hradce Králové - Slezské Předměstí a Moravské Předměstí B. Vybavení 
profesionální městské knihovny se výrazně liší od obecní, což je dáno samozřejmě městskou 
aglomerací. Nejvíce mě zaujala dětská oddělení, která jsou také pěkně vyzdobená pohádkovými 
výjevy a dětskými pracemi, jsou barevnější a působí velmi příjemným dojmem. 
 
      Poslední knihovnou na naší cestě byla Obecní knihovna Sedlice, kde nás přivítali tradičním, i 
když dnes již trochu zapomenutým způsobem: v kroji, chlebem a solí. Ujali se nás zde manželé 
Černohlávkovi, kteří jsou duší knihovny a společenského vyžití v této obci. Velmi příjemně nás 
překvapilo milé přivítání od členů zastupitelstva obce, starostky Ing. Miroslavy Součkové a 
místostarosty obce pana Miroslava Mouleho. V klubu, který se nachází hned vedle malé knihovny, 
bylo velice příjemné posedět a povídat si při svíčkách. Je vidět, že se zde stále něco děje, na 
stěnách visí spousty dekoračních předmětů, v poličkách výtvarné potřeby a mezi tím vším nechybí 
ani počítač pro veřejnost. Možná, že nábytek není úplně dokonalý a moderní, ale přesto místnosti, 
kde děti vyrábějí výrobky pro své nejbližší, kde se scházejí ženské „Kekulky“, kde si někdo jen tak 
sedne k počítači, skrývají v sobě smích a spokojenost všech generací a mají prostě řečeno - svoji 
duši. 
 
      Městské knihovny nabízí větší výběr knih, dokonalejší služby, lepší výpočetní techniku a 
celkově modernější prostředí. Díky exkurzi jsem si opětovně potvrdila, že malá obecní knihovna má 
svůj význam, pokud se stane místem, kde se scházejí lidé, kteří si dokážou povídat, posedět, chvíli 
zapomenout na všední starosti. Místem, kde se všichni znají, které si společně vyzdobí a kde na ně 
kromě knihy čeká na stolečku třeba i bonbon. 
 
      Mezi běháním po knihovnách jsme ještě stihli navštívit Hvězdárnu Hradec Králové, kde jsme se 
v planetáriu pohodlně usadili pod fiktivní noční oblohu a naslouchali výkladu průvodce o hvězdách, 



souhvězdích a vzdálených galaxiích. Povídání to bylo velmi příjemné, ale čas, který byl vyhrazen 
hvězdám, brzy vypršel a my museli dál. 
 
      Co závěrem? Snad aby takových akcí bylo víc, aby se knihovny, zvlášť ty malé, mezi sebou 
vzájemně dál poznávaly a získávaly tak pro svou práci nové inspirace. Vždyť je nad slunce jasné, 
že jednomu člověku nápady také jednou dojdou, a kde potom máme hledat? Nejlépe ve „Vlastních 
vodách“! 
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