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V tuřské knihovně se pořád něco děje
Lenka Knapová
Knihovna v Tuři - obci, která je vzdálená přibližně 8 km od Jičína -, byla dlouhá léta zavřená. Vypadalo to, že to tak již
zůstane napořád, kdyby se ovšem nenašel šikovný a energický člověk, jakým je Ing. Martina Řeháková. Ta se knihovny ujala
přede dvěma lety a v nevelké obci s asi 170 obyvateli dokázala znovu probudit zájem o knihy a čtení. V dalším období se
přičinila také o to, že byla knihovna vybavena novými regály, zapojila ji do REKSu a zřídila webové
stránky /www.knihovnatur.webk.cz/. S nimi se v letošním roce účastnila 12. ročníku soutěže „Biblioweb“, ve které se umístila
v obou kategoriích na pěkném 10. místě.
Knihovnice se soustřeďuje především na práci s dětmi. Pořádá pro ně mnoho zajímavých kulturních akcí, soutěží,
exkurzí a tvůrčích dílen. Děti si zvykly na to, že se v knihovně neustále něco děje, a při každé návštěvě se ptají: „Co dneska
budeme dělat?“ Knihovnice má ale vždy nějaký zajímavý nápad po ruce. V loňském roce děti např. kreslily mapu obce. Poté
se přihlásily do výtvarné soutěže „Namaluj komiks“, kterou pořádalo regionální odd. Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně a kterou
vyhrály. Knihovnice to s dětmi oslavila v cukrárně. Dále s dětmi v knihovně vyráběla adventní věnečky, dlabala dýně, zdobila
velikonoční vajíčka apod. V zimě jela s dětmi na běžky.
V loňském roce měly velký úspěch hlavně dva zajímavé knihovnické výlety: do NTK v Praze a do iQparku v Liberci.
Knihovnice je uspořádala ve spolupráci s Obecním úřadem Tuř. Děti v Praze navštívily nejenom knihovnu, ale také Pražský
hrad, Staroměstské a Václavské náměstí a cestou si prohlédly památky. Také v Liberci následovala procházka městem. Mladí
výletníci vždy přijeli unavení, ale totálně nadšení. Oba zájezdy byly pojaté i jako hra: knihovnice měla připravené znalostní
testy, které děti ve vlaku cestou domů vyplňovaly.
Na podzim organizoval SKIP již šesté Setkání venkovských knihoven, kterého se M. Řeháková také zúčastnila. Zde
načerpala novou inspiraci a nové náměty pro svoji knihovnickou práci. Zde také vzešel nápad uspořádat v tuřské knihovně pro
děti Noc s Andersenem. V dubnu letošního roku tak měly děti v Tuři poprvé možnost prožít „kouzelnou noc“ spolu s mnoha
dalšími v celé ČR. Program této akce byl pečlivě připraven a obsahoval jak procházku noční obcí, tak i např. ukázku nové
čtečky elektronických knih, kterou nedávno zakoupilo jičínské regionální oddělení. Děti si tak vyzkoušely nový moderní způsob
čtení knih.
Knihovnice plánuje ještě spoustu dalších akcí. V nejbližších dnech bude s dětmi ještě malovat na hedvábí. Na
prázdniny připravuje opakování úspěšné prázdninové hry, kdy děti hledají v knihách indicie. A samozřejmě chystá další výlety.
(Na letošní rok je naplánován výlet do pražské ZOO.)
Je radost mít v regionu takovou knihovnu s tak nápaditou knihovnicí. Největší radost mají ale jistě děti v Tuři. Dokazuje
to i fakt, že jedna z dětských čtenářek, přestože se přestěhovala do Jičína, i nadále do knihovny v Tuři chodí - respektive
dojíždí.
Za výbornou práci v knihovně, za pořádání akcí pro děti a dospělé, za zapojení knihovny do automatizovaného
knihovního systému byla Ing. Martina Řeháková v letošním roce navržena Knihovnou V. Čtvrtka v Jičíně na cenu Jivínského
Štefana, která se uděluje v jičínském regionu za významný kulturní počin nebo za dlouhodobé zásluhy.
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