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Čtyřicet let pro knihovnu
Božena Blažková
Nový Hrádek naleznete na severovýchodě Čech při úpatí Orlických hor nedaleko hranic s
Polskem a Náchoda. Městys má přibližně 700 obyvatel. Je zde základní škola, která nabízí
zajímavé projekty a děti do ní dojíždějí ze širokého okolí. Před školou je nové hřiště s moderním
umělým povrchem. Své nezastupitelné místo zde má i knihovna, která je na webových stránkách
(viz http://www.novy-hradek.cz/ ) uváděna jako informační centrum s veřejným přístupem k
internetu.
Od roku 1969, tedy celých čtyřicet let, je zde knihovnicí paní Maruška Grimová, která byla
vyhodnocena mezi knihovníky kraje roku 2009 (viz články Knihovníci Královéhradeckého kraje roku
2009, Roudnická zastavení a Už zase Mokré v minulém čísle).
Paní Grimová se s knihovnou poprvé setkala jako malé dítě, kdy měl tatínek jako jednatel
místního Orla na starosti spolkovou knihovnu. Všechno se dříve dělalo doma, a tak knížky a
knihovnická práce patřily od dětství k jejímu životu. Dokonce uvažovala i o profesionální
knihovnické dráze a přihlásila se na knihovnickou školu. Nakonec se ale rozhodla pro rodinu a jiné
zaměstnání a knihovnu si ponechala jako celoživotního koníčka.
Během uplynulých let se knihovna několikrát stěhovala. Po posledním stěhování je knihovna
umístěna v přízemí mateřské školky, kam chodí děti ze základní školy na obědy. Proto má knihovna
poněkud nezvyklou půjčovní dobu - každé pondělí od 12 do 13 hodin (to kvůli obědům) a pak od 15
do 17 hodin pro ostatní. Přístup na internet je možný po dohodě i mimo pravidelnou půjčovní dobu.
Do knihovny jsem přijela těsně před polednem a byla jsem zvědavá, zda je knihovna opravdu
využívána. Po krátké pauze začalo být rušno. Postupně přicházely různě velké skupinky dětí.
Někdo vracel knížky, někdo si vybíral novou četbu a všichni si povídali s paní knihovnicí. Kolegyně
z náchodské knihovny mne oprávněně varovaly: "Během půjčovní doby si nepopovídáš." Snažila
jsem se tedy alespoň fotografovat, ale musím se přiznat, že na většině fotografií je paní Grimová
rozmazaná, protože byla neustále v pohybu a mezi dětmi.
Popovídat jsme si stihly opravdu až o přestávce mezi půjčováním. Paní knihovnice vzpomínala
na to, jak se dříve půjčovalo v sobotu, jak vedla recitační a dramatický kroužek i jak organizovala
společné vycházky a výlety. Přišla řeč i na zajímavé návštěvy a knihovnické exkurze, protože
knihovna vždycky patřila mezi nejlepší v náchodském regionu. V devadesátých letech dala
knihovnice do pořádku i místní farní knihovnu. Ani v současné době paní Grimová nezahálí. Pro děti
z prvních tříd připravuje pravidelné pasování na čtenáře. Předtím mají děti v knihovně besedu a
dostávají vždy nějaký úkol, který musí do pasování splnit. Po "malém" hrádeckém pasování jezdí
děti ještě na "velké" pasování do náchodské knihovny. Paní Grimová půjčuje knížky do školní
družiny a v případě zájmu učitelů i do výuky. Knižní fond je doplňován soubory z pověřené knihovny
v Náchodě. Dlouholetá vzájemná spolupráce umožňuje výběr skutečně na míru a podle zájmu
místních čtenářů. V rozhovoru bylo vidět, že knihovnice má s metodičkami náchodské knihovny
skutečně přátelský vztah.
V knihovně je každoročně zaregistrováno kolem 200 čtenářů a z toho je polovina dětí. S pomocí
internetu si v knihovně zájemci hledají zaměstnání, vyzvedávají si poštu nebo se připravují do školy.
Sama paní Grimová přiznává, že počítač jí k srdci nepřirostl a v práci s ním jí pomáhá rodina, kde si

také, jak doufá, vychovává nástupce. Základní informace o knihovně jsou na stránkách obce, ale
snad se v budoucnu podaří i samostatná prezentace knihovny na internetu. Historie i současnost
hrádecké knihovny by si to zasloužily.
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