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Exkurze po jičínských knihovnách a Libuň navíc 

Božena Blažková 

V rubrice Naše téma se tentokrát představují jičínské knihovny. Můj článeček berte tedy jako pohled nezávislého pozorovatele 
na některé z nich. Měla jsem totiž možnost podniknout společně s dalšími knihovníky místních knihoven exkurzi po knihovnách 
v okolí Jičína. Zájezd koncem března připravil úsek regionálních služeb Knihovny Václava Čvrtka v Jičíně. 
  
            Nejprve jsme navštívili knihovnu ve Stavu, kde nás kromě knihovnice paní Vlasty Horáčkové očekával i starosta 
Úbislavic /pod které Stav patří a kde knihovna není/ pan Adolf Sacher. Uvítání bylo více než srdečné a všem zúčastněným 
bylo líto, když jsme museli přerušit slibně se rozvíjející diskusi a jet zase dál. Obec výhledově uvažuje i o dalších možnostech 
rozšíření knihovny, získaný prostor by sloužil jako klubovna a byl by využíván i na besedy a akce. 
            Pro vaši orientaci: Knihovna je umístěna v rekonstruované autobusové čekárně. Vybavení je nové a celé zařízení 
působí velmi příjemným dojmem. Celkový počet obyvatel je 305 a z toho 72 obyvatel bydlí přímo ve Stavu. Knihovna registruje 
35 čtenářů a 1004 návštěvníků. Navštěvují ji i místní chalupáři. Z téměř 2000 výpůjček činí značnou část časopisy. 
            Knihovna má vlastní webové stránky: http://www.knihovnastav.webk.cz a připravuje se její napojení do 
automatizovaného knihovnického systému. 
  
            Další zastavení bylo v Radimi. Knihovnicí je zde od roku 2007 paní Jarmila Adolfová. Starostkou je paní Zdena 
Brixová. 
            Pro vaši orientaci: Knihovna je zde umístěna v budově kampeličky ve středu obce spolu s poštou a lékařským 
střediskem a sousedí s obecním úřadem. Tradiční vybavení knihovny vkusně doplňují obrazy s regionálními motivy. V obci je 
390 obyvatel. Knihovna má 33 stálých čtenářů, z toho je 12 dětí a návštěvníků je celkem 541. Pro děti je zde připraven 
samostatný regál a pastelky. Je vidět, že místní školka knihovnu ráda a často navštěvuje. Knihovna je plně automatizovaná, 
má katalog na internetu. Webové stránky knihovny naleznete na adrese: 
http://www.knihovnaradim.wz.cz/ 
  
            Následně jsme se přesunuli do Valdic. Tato knihovna opravdu voněla novotou. Přivítala nás knihovnice paní Světla 
Krausová, přítomni byli i stále ještě pomáhající členové rodiny. Podrobné informace o obci a budování nového místa pro 
knihovnu nám podal pan starosta Zdeněk Žurek. 
            Pro vaši orientaci: Knihovna byla čerstvě přestěhována do adaptovaných prostorů v prvním patře tzv. Domu údržby. 
Získala tím nové samostatné prostory v centru města.Knihovnu jsme měli 
možnost vidět ještě před slavnostním otevřením. Je velmi vkusně zařízená a její dominantou je velký rozkládací stůl, který 
bude využíván zejména při práci s dětmi a dalších aktivitách knihovny. Obec patří na Jičínsku mezi velké a bývala zde i 
profesionální středisková knihovna. Je zde 1 471 obyvatel. Zapsáno je 60 stálých čtenářů, z toho je 13 dětí. Výpůjček je 
dohromady 1 312. Internet je v knihovně od roku 2001. V současné době je knihovna plně automatizovaná. Webové stránky 
knihovny naleznete na adrese: http://www.knihovnavaldice.wz.cz 
  
            Poslední zastávka byla v Železnici, kde nás přivítala knihovnice paní Eva Trojanová a starostka (původním povoláním 
knihovnice) Olga Jakubcová. Kromě knihovny jsme si zde prohlédli i místní muzeum. 
            Pro vaši orientaci: Knihovna je od roku 2008 v nových zrekonstruovaných prostorách. Je velmi pěkně a nápaditě 
vybavena. Plně využívá nejrůznější rukodělné výrobky, které dodávají prostorům knihovny příjemnou domácí atmosféru. Je to 
skutečně takový obývací pokoj plný knih. 
V současné době má knihovna 2 pobočky, a to v Cidlině a v Zámezí. Knihovna má velmi bohatou a rozvinutou kulturní činnost 
a příkladnou spolupráci mezi kulturními a společenskými organizacemi v místě. Prohlédněte si její webové stránky: 
http://www.knihovnazeleznice.webz.cz/  
  
            Já jsem ještě samostatně navštívila knihovnu v Libuni. Paní Vaňková získala v loňském roce ocenění Krajský 



knihovník roku a místní knihovna je poslední z navštívených. Tady jsem už však nemohla sledovat dlouholetou práci paní 
Vaňkové, protože zde od ledna působí nová knihovnice – paní Zdenka Fialová, která byla mé návštěvě přítomna. Knihovna je 
umístěna v přízemí polyfunkčního domu ve středu obce vedle obecního úřadu. Je zde umístěno 817 vlastních knih, dalších 90 
je pololetně obměňováno výměnným fondem z Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. V roce 2006 byl za přispění 
Královéhradeckého kraje do knihovny zaveden veřejně přístupný vysokorychlostní internet. Knihovna je pěkně a moderně 
vybavená, jejím problémem je však místo: jedná se o dlouhou místnost, kde není prostor pro akce. Obec v současné době 
připravuje projekt na opravu libuňské fary, kde by měl v přízemí vzniknout prostor pro bezbariérovou knihovnu s malým 
čtenářským klubem a internetem. Mezi nejbližší plány patří spolupráce s místní školou a získání dalších malých čtenářů. 
Webové stránky knihovny naleznete na adrese: http://www.knihovnalibun.wz.cz 
  
Malé postřehy na závěr: 
            Kromě počtu obyvatel je důležitá i hustota osídlení. Pokud jsou domy v malé obci ještě rozestrkané po širokém okolí, 
pak je mnohem těžší dát lidi dohromady než v místech, kde je osídlení soustředěné kolem centrální „návsi“. Příkladem toho, 
že to jde, může být knihovna ve Stavu. 
            Pokud knihovna a obec tvoří dohromady tým, kterému jde o spokojenost občanů, tak je vyhráno a dají se dělat 
neuvěřitelné věci. Do spolupráce se vyplatí zapojovat i místní „chalupáře“. 
            Je dobré vždy uvádět nejen počty svazků ve výměnných souborech, ale i jejich cenu. Je tak na první pohled vidět, s 
jakými hodnotami se v knihovnách pracuje a co se malým obcím poskytuje díky regionálním funkcím. 
            Regionální funkce nejsou jen o revizích a výměnných souborech. Je to mnohem více o systému práce, kdy pomáháme 
malým knihovnám získat profesionální úroveň. Ne náhodou jsem během exkurze od knihovníků několikrát slyšela větu: „Lenka 
(Knapová) mne to naučila.“ 
            Jedna podobná exkurze vydá za několik knihovnických školení. Vždycky je lepší nejen slyšet, ale i vidět. 
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