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I na cestách se daří vzdělávání

Oldřich Suchoradský

Dvakrát ročně pořádá oddělení regionálních funkcí Městské knihovny V. Čtvrtka v Jičíně exkurze profesionálních i 

dobrovolných knihovníků. Postupně se seznamujeme s knihovnami, ale i místem, kde sídlí, po celém okrese Jičín. Jindy 

cestujeme dále, do velkých knihoven, jako byla před několika lety nově postavená a otevřená Studijní a vědecká knihovna 

v Hradci Králové nebo Národní technická knihovna v Praze. Poslední exkurze směřovala znovu do hlavního města a jejím 

cílem byla návštěva historické Strahovské klášterní knihovny.

Ředitelka Mgr. Jana Benešová ráno uvítala autobus naplněný knihovníky z celého okresu. V Praze byli účastníci 

očekáváni bývalou kolegyní, paní Dagmar Havlovou, která se po dobu našeho pobytu v Praze stala naší příjemnou a 

informovanou průvodkyní. Za krásného jarního počasí knihovníky udivily prostorné a opravené sály historické Strahovské 

knihovny, zcela zaplněné knihami mnoha staletí. Nemenším zážitkem byla následující procházka přilehlými zahradami, s 

nezapomenutelnými pohledy na rozkvetlou Prahu. Vedení jičínské knihovny a zvláště paní Danu Michlovou je třeba pochválit 

za organizaci a promyšlený program zájezdu, na který budou všichni účastníci dlouho a s vděčností vzpomínat.

Opakované společné zájezdy knihovníků jsou příležitostí k poznávání prostředí a života různých knihoven, ale 

současně i možností k výměně názorů a zkušeností mezi samotnými účastníky, kterou bohatě využívají. Zájezd se tak stává 

vedle příležitostí k poznávání a odbornému růstu také možností k diskusím. Samozřejmě že zároveň také slouží k duševnímu 

odpočinku a načerpání nových sil a elánu do nové práce na poli knihovnické kultury. Tradice poznávacích zájezdů knihovníků 

je na Jičínsku bohatá a dlouholetá. Početnost knihoven a jejich zajímavé zaměření a činnost jsou nadějí, že tato vžitá tradice 

jičínských knihovníků bude mít po mnoho dalších let své pokračování.
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