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Tak to jde v Úhlejově

Daniela Valentová 

Druhý článek rubriky „U nás to nejde“ je v aktuálním čísle zaměřen také poněkud netradičně. Ačkoliv se jedná o 

příklad knihovny, které se spíše daří, ukazuje se, že i zde je důležitá metodická pomoc. Zároveň je zjevné, že pro 

úspěšný chod knihovny je zcela zásadní vstřícný přístup zřizovatele.   

Vznik písma znamená pro člověka osvobození od nevysvětlitelného. Dlouhá staletí se snažíme porozumět světu 

kolem nás a přiblížit se k poznání, které zaznamenáváme prostřednictvím psaného textu. Tradiční formou 

zaznamenání vědění je kniha. Naši dávní předci by nám nejspíše záviděli možnosti přístupu ke knize. Stejně tak 

jako se v současnosti v mnohých místech světa „bojuje“ o seriózní přístup k oáze vědění, i v dobách minulých byly 

pravděpodobně naše knihovny předmětem bojů. U nás v Úhlejově však naštěstí takové starosti nemáme a již od 

19. století je knihovna a tím i knihovník předmětem zájmu vedení obce. V současné době stojí v čele obce 

starostka, paní Lenka Šedivá, DiS. Jedním z prvních úkolů, který si po zvolení do funkce dala, bylo obnovení 

činnosti knihovny. Když mě tedy před deseti lety ve věci vedení knihovny oslovila, neváhala jsem ani vteřinu. Čtení 

knih je mi vlastní již od dětství a důvěra paní starostky mě potěšila. Paní starostka ochotně naslouchá mým 

potřebám nejen knihovnice, ale i organizátorky akcí. Ochotně při těchto akcích pomáhá, a dokonce přesvědčuje 

zastupitele o potřebnosti finanční podpory. Díky schopnostem paní starostky se také podařilo zajistit finanční 

prostředky na rekonstrukci knihovny, včetně kompletního vybavení, která proběhla v roce 2014. V obci s cca 120 

obyvateli knihovna organizuje akce, jako jsou např. koncerty, odborné přednášky, tematicky zaměřené akce pro 

děti. Mimo to se knihovna podílí na ostatních aktivitách obce buď úvodním slovem, nebo zajištěním určité části 

prací.

Nemyslete, že jde vše lehce a že jsou akce navštěvovány všemi obyvateli.

Až nám někdy s paní starostkou přijde líto, že lidé ve větší míře nevyužijí možností, které obec nabízí. Máme ale 

společnou radost. Naši občané včetně dětí našli cestu do knihovny, v letních měsících chodí i chalupáři, co víc si 

přát.

Přání nás obou se splnila, knihovna v Úhlejově funguje. Mimo jiné i díky pomoci ze strany metodiček Knihovny 

Václava Čtvrtka v Jičíně, paní Dany Michlové a Heleny Vejvarové.

Dodatek z jičínské knihovny: že to v Úhlejově jde, je vidět i na statistických výsledcích za rok 2014: Knihovna má 

27 % registrovaných čtenářů z počtu obyvatel (v krajské statistice z 316 obecních knihoven na 13. místě) a 

navštívilo ji 843 návštěvníků (v kraji na 5. místě).

Kontakt na autorku: knihovna.uhlejov@seznam.cz

Web knihovny: http://knihovnauhlejov.webk.cz/
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