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Rok v bělohradské knihovně

Božena Blažková

Knihovna v Lázních Bělohradu se během své historie několikrát stěhovala. Od roku 1994 sídlí v prvním 

patře hasičské zbrojnice. Na podzim loňského roku odešla do důchodu dlouholetá knihovnice paní Jana Rainová. 

Ve výběrovém řízení vybral městský úřad novou knihovnici. Stala se jí paní Alena Kuželová, která předtím 

pracovala v Informačním centru a knihovně v Holovousích. Nová paní knihovnice pochází z Bělohradu a je 

absolventkou Odborné sociálně-právní školy. Působila také na Základní umělecké škole v Hořicích, kde učila hru 

na příčnou flétnu a výtvarnou výchovu.

            S paní Kuželovou jsem se nejprve setkala virtuálně v konferenci Andersen, kde se začalo objevovat její 

jméno pod nejrůznějšími dotazy týkajícími se práce s dětmi. Pak jsem se s ní několikrát potkala osobně - na 

poradě v jičínské knihovně i na vzdělávání v Hradci Králové. Koncem léta jsem se rozhodla ji v knihovně navštívit 

a zároveň si i doplnit informace o současném stavu Památníku Karla Václava Raise.

            Už na první pohled knihovna „prokoukla“. Kromě vymalování a volnějšího uspořádání regálů je zde nový 

dětský koutek a také možnost posedět si s časopisem či prolistovat si vybrané knížky. Věřím, že za pomoci 

městského úřadu se ještě podaří rozšíření prostor a úpravy přístupové chodby ke knihovně.

Při rozhovoru s paní Kuželovou je jasně poznat, že ji práce baví. Jako maminka tří dětí má vztah k dětem a 

snaží se je přilákat k návštěvě knihovny a k četbě. I když musí na každou akci přinést židle až ze sklepa, nelituje 

námahy a snaží se pořádat akce nejen pro děti, ale i pro dospělé. Inspirována akcemi jičínské knihovny a také 

náměty z konference Andersen se pustila do akcí typu:

Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, seznamovací informační lekce a besedy pro žáky základní 

školy a školky. Své výtvarné nadání uplatňuje nejen ve výzdobě knihovny, ale i v rámci vyhlašování výtvarných 

soutěží (např. Moje babička k výročí narození Boženy Němcové, soutěž o nejkrásnější doma vyrobenou loutku ke 

100. výročí narození Jiřího Trnky), pořádání pohádkových stezek knihovnou a při organizaci rukodělných dílen 

(velikonoční, korálková...). Pro dospělé čtenáře zase připravuje nejen cestovatelské besedy a setkání se 

spisovateli i regionálními autory, ale třeba i přednášku o astrologii. Nezapomíná ani na místní literární tradice a 

zorganizovala např. Hodinku s Karlem Václavem Raisem. Na podzim připravuje pokračování besed nad kronikou 

a zajímavý program pro děti na základě místních pověstí. Všechny akce a aktivity má paní knihovnice pečlivě 

zdokumentovány na webových stránkách:

http://www.knihovnalaznebelohrad.webk.cz .

            Přeji paní knihovnici i městu, aby i další roky v knihovně byly naplněny zajímavými akcemi a aktivitami a 

aby se postupně dařilo splnit všechny plány.

V Památníku si návštěvník může prohlédnout tradiční expozici Život a dílo K. V. Raise a seznámit se s 

historií města. Velmi zajímavě je zpracována naučná stezka Po stopách Karla Václava Raise a Putování 

Raisovým krajem s dětmi. Lázeňské město pod Zvičinou a jeho krásné okolí rozhodně stojí za návštěvu.
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