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Setkání v MěK ve Rtyni v Podkrkonoší

Markéta Tučková

Jsem velice ráda, že vám mohu představit vedoucí Městské knihovny ve Rtyni v Podkrkonoší Janu 

Sehnalovou. Když jsem převzala Obecní knihovnu v Batňovicích, bylo mi plno věcí nejasných. Hned jsem věděla, 

koho mám požádat o radu, kdo mě neodmítne. Jana mi nejen poradila, vysvětlila, ale i přijela do knihovny a 

ukázala mi besedu pro mateřskou školku. Je to člověk se srdcem na dlani.

Úvodem, bych tě poprosila o krátké představení

Jmenuji se Jana Sehnalová. V knihovnictví pracuji od roku 1982, kdy jsem o letních prázdninách nastoupila na své 

první pracovní místo do Střediskové knihovny ve Smidarech. Bylo to pro mě nečekané, protože jsem studovala 

střední technickou školu, obor ekonomika zemědělství. Jsem holka z vesnice a chtěla jsem pracovat jako účetní v 

místním zemědělském družstvu. Po maturitě jsem však nenašla volné místo, a tak jsem ráda přijala uvolněné 

místo v knihovně. Než jsem se rozkoukala, byla jsem opět ve škole, a nyní už na knihovnické nástavbě, kterou v 

roce 1982 otvírala brněnská knihovnická škola v SVK v Hradci Králové. Ve Smidarech, pod vedením metodičky 

Táni Čejkové, se mi pracovalo velmi dobře. Od mládí jsem se věnovala práci s dětmi. Jezdila na letní tábory, 

vymýšlela různé aktivity během roku. V knihovně se mi otevřely dveře ještě k pestřejší činnosti s dětmi, kterou 

jsem už cíleně zaměřila na četbu. Tuto práci jsem nepřerušila ani po přestěhování do Rtyně v P. Nejprve jsem rok 

pracovala na dětském oddělení v Trutnově a pak po mateřské dovolené přešla do Městské knihovny Rtyně v P., 

kde pracuji od roku 1990. Měla jsem to štěstí, že jsem vždy pracovala v malé organizaci, kde je práce velmi 

pestrá. Baví mě nakupovat nové knihy, katalogizovat je, pracovat s dětmi i seniory, půjčovat. Práce v knihovně mi 

přináší radost i uspokojení a jsem ráda, že jsem nepromarnila nabídnutou šanci na začátku.

V letošním roce jsi poprvé navštívila, jako členka komise soutěže „Vesnice roku Královehradeckého 

kraje“, celkem 31 obecních knihoven. Jak bys zhodnotila sedmidenní putování po knihovnách?

Putování po soutěžících vesnicích bylo pro mě velmi zajímavé. Mám radost z šikovných lidí, kteří se o svoji obec s 

láskou starají. Všude, kam jsme přijeli, to bylo vidět. Jen mě mrzelo, že vesnických knihoven jsem viděla málo. 

Starostové chtěli ukázat nová hřiště, opravené budovy, vysázené stromy… Knihovny, které jsem viděla, byly 

pěkné. Všude fungují výměnné soubory, takže i do malé obce se dostanou nové a žádané tituly knih. Chyběly 

však knihovnice, které by o své práci pohovořily.

Pravidelně zveš do knihovny rtyňské mateřské centrum „Bonísek“. Jak probíhá dopolední setkání?

Spolupráci s mateřským centrem Bonísek jsem navázala asi před pěti lety. Pravidelně 2x ročně zvu maminky s 

malými dětmi na návštěvu knihovny. Vyprávíme si o nových knihách a časopisech, které by maminkám mohly 

pomoci při výchově dětí. Představujeme si knihy o logopedii, zábavné hry pro rodiče a děti… Využili jsme nabídky 

firmy Ceiba a nakoupili dětské židličky z řady „Mumínků“ a dětskou knihovničku v podobě kohouta. Rádi bychom 

vytvořili příjemné prostředí v knihovně i pro tak malé děti. Rozšířili jsme nabídku leporel, a to i výukových. Na 

setkáních dětem vyprávíme klasické české pohádky (např. O Budulínkovi, Červená Karkulka, Tři prasátka…), při 

kterých využíváme zalaminované velké barevné obrázky, provázející děti dějem. Maminkám se akce líbí, což 

dosvědčují jejich přihlášky do knihovny a pravidelné návštěvy.

V knihovně se asi nejvíce věnujete dětským čtenářům. Co všechno vaše knihovna nabízí právě dětem? 

Cílem naší knihovny je výchova nových čtenářů. Snažíme se nabízet rozmanité aktivity, abychom děti vedli ke 

čtenářství. Pravidelně u nás probíhají výukové programy pro děti z MŠ i ZŠ. Na podzim děláme ve spolupráci s 

Obecní knihovnou v Batňovicích „Pohádkové putování“ pro MŠ a 1. třídy ZŠ. Děti jsme hravou formou 

seznamovali s osobností a dílem Václava Čtvrtka, loni to byl život zvířátek. Pravidelně se zapojujeme do 

celostátních aktivit KDK SKIP (např. SUK, Noc s Andersenem, Kde končí svět, My všichni jsme Východočeši, Den 



pro dětskou knihu, Pasování čtenářů, Lovci perel, Březen - měsíc čtenářů, Týden knihoven). Několikrát jsme 

zorganizovali „Týden poezie“ nebo akci „Celé Česko čte dětem“. Pravidelně zveme spisovatele na besedy.

 Vím, že nezapomínáš ani na seniory a dospělé. Jaké služby a akce mohou využít?

Další velkou skupinou čtenářů v naší knihovně jsou senioři. Nechceme ani na ně zapomínat. Pravidelně je 

informujeme o nových knihách a aktivitách v místním Zpravodaji, ve vývěsní skříňce na náměstí nebo na webu 

knihovny. V rámci Týdne knihoven pro ně připravujeme přátelské setkání, na kterém si vyslechnou přednášku 

nebo besedu. Nechybí ani malé občerstvení. Nemocným nebo přestárlým čtenářům nabízíme donáškovou službu. 

Pro jednodušší orientaci v nabízené literatuře jsme beletrii opatřili piktogramy, které graficky vyjadřují téma. 

Čtenáři si tuto službu velmi pochvalují.

Která kniha pro dospělé je nejčtenější?

Mezi nejčtenější knihy patří romány Simony Monyové - Milostná strategie, Jednou nohou v blázinci, Dvacet deka 

lásky. Z naučné literatury to je kniha od Emíry Khidayer Život po arabsku. 

A u dětských čtenářů?

U dětských čtenářů je nejoblíbenější knížka Stanislava Rudolfa Zatmění srdce. Hned na druhém místě je Karel 

Poláček Bylo nás pět. Z naučné literatury je nejčtenější kniha Francisca Arredonda Dinosauři a fascinující pravěký 

svět.

Máš v knižním výpůjčním fondu „poklad“ - knihu, které si vážíš?

Pro mě jsou pokladem všechny knihy o Rtyni v P. Na prvním místě Rtyňská vlastivěda, která obsahuje ucelené 

informace o obci. V poslední době se fond knihovny rozšířil o práce místních badatelů - Ing. Jana Macha a Mgr. 

Adolfa Gréce.

Chtěla bys v knihovně něco zlepšit, zmodernizovat?

Moje plány do budoucna jsou jasné už několik let. Naše dětské oddělení je velmi malé a všechny akce pro děti 

jsou náročné na prostorové uspořádání. Jednání se zřizovatelem je zatím bezvýsledné. V našich záměrech nás 

podporují i čtenáři, kteří se mimo jiné i k této situaci vyjadřovali minulý rok v rámci průzkumu uživatelů. Přála bych 

si, aby dětské oddělení bylo místem setkávání a trávení volného času dětí. Letos na podzim plánuji vytvořit několik 

tematických kufříků. Podle zájmu bych je do budoucna ještě rozšířila.

Touto cestou bych chtěla Janě i Nadě (kolegyně) poděkovat za velmi úzkou spolupráci mezi Obecní knihovnou 

Batňovice a MěK Rtyně v Podkrkonoší. Dělíme se o veškeré nápady, informace a není mezi námi rivalita ani 

konkurence. Vždy se těším na společná setkání u nich v knihovně, kde se nabíjím do další knihovnické práce. 

Děkuji!

Přeji, aby se jim splnil sen o větším dětském oddělení, vždyť v letošním roce v soutěži „Kamarádka knihovna“ v 

kategorii do 3000 obyv. se rtyňská knihovna umístila na krásném 2. místě. Gratulujeme!
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