
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 10. 3. 2016

Číslo: Ročník 26 (2016), Číslo 1

Sekce: Šumné knihovny

Název článku: Exkurze knihovníků obecních knihoven Náchodska

Autor: Milena Havlová

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20160104

Exkurze knihovníků obecních knihoven Náchodska

Milena Havlová

Každoroční výjezdní setkání knihovníků náchodských knihoven se uskutečnilo v sobotu 14. 11. 2015. Připravila ho 

pro nás Městská knihovna Náchod a probíhalo opět formou exkurze, tentokrát jsme se však vydali na Jičínsko.

Byl pěkný podzimní den, svítilo slunce a mikrobus, který nás vezl do Miletína a následně do Úhlejova, byl do 

posledního místa obsazen. Čas během cesty nám (do první zastávky našeho výletu) krátila metodička Klára 

Havlová četbou o historii a současnosti městečka Miletín a půjčila nám také knížky k nahlédnutí.

Jakmile jsme vystoupili na miletínském náměstí, naše první kroky vedly do Knihovny Karla Jaromíra Erbena, kde 

nás přivítala její vedoucí, paní Alena Erbanová. Paní knihovnice vyprávěla o rekonstrukci knihovny, o její činnosti, 

pořádaných besedách, přednáškách, výstavách, soutěžích a ostatních akcích. Dozvěděli jsme se také, že v roce 

2010 se knihovna přestěhovala do víceúčelového domu na náměstí K. J. Erbena. V roce 2011 byla oceněna 

v rámci soutěže Vesnice roku jako nejlepší knihovna v Královéhradeckém kraji a v témže roce se jí v celostátní 

soutěži Knihovna roku v kategorii základní knihovna podařilo umístit na krásném druhém místě. Knihovna je 

opravdu pěkná, rozdělená na oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro děti. Určitě stojí za návštěvu. Po 

příjemném povídání s paní knihovnicí jsme se rozloučili a na její doporučení jsme šli do místní cukrárny koupit 

"Erbenovy miletínské modlitbičky". K výrobě originálního výrobku  kdysi dávno inspirovaly perníkáře Josefa 

Erbena modlitební knížky; podle tradiční receptury se vyrábějí perníčky dodnes.

V této části výletu už se nám počasí trochu pokazilo, neboť začal foukat vítr. Brzy se nás však ujala paní 

průvodkyně, s níž jsme došli k hranolové dvoupatrové zvonici, kostelu Zvěstování Panny Marie a do klášterního 

sklepení. Tam se chybička vloudila - ve sklepení nesvítilo světlo. Správný knihovník si vždy poradí. Za pomoci 

baterky z mobilu jsme sešli po schodech zhruba do hloubky šesti metrů a zhlédli tak alespoň část sklepení. 

Ostatní prostory nám paní průvodkyně popsala a dokonce nám ukázala, kam všude sklepení sahá. Poté jsme se 

vydali k rodnému domu K. J. Erbena. Prohlédli jsme si vystavené exponáty, například dobový nábytek, kolébku, 

staré tisky, návrhy soch. Vyslechli jsme si poutavý výklad a dozvěděli jsme se mimo jiné o naučné stezce 

věnované významnému českému spisovateli. Vede okolím Miletína, je 5 km dlouhá a má 10 zastavení k životu a 

dílu K. J. Erbena. Rozhodně dobrý tip na výlet.

Po obědě v restauraci Sousedský dům jsme jeli mikrobusem na poslední zastávku naší exkurze. Tou byla Místní 

knihovna Úhlejov, kde nás již očekávala paní knihovnice Daniela Valentová s manželem a paní starostkou Lenkou 

Šedivou. Knihovna je to malá, ale útulná a paní knihovnice nám povyprávěla, co vše organizuje a čím se snaží 

nalákat nové čtenáře. O dobré spolupráci knihovny s vedením obce jsme nepochybovali, když si na nás paní 

starostka udělala čas.

Při zpáteční cestě nás ředitelka náchodské knihovny paní Ivana Votavová pozvala na připravované akce a Klára 

Havlová přečetla některé "poudačky" v podkrkonošském nářečí od jičínského rodáka Josefa Štefana Kubína. Když 

jsme opouštěli mikrobus do deštivého dne, ještě jsme se usmívali. Děkujeme za pěkné setkání a těšíme se na 

příští rok.

Kontakt na autorku: Knihovna.Vlkov@seznam.cz

Weby knihoven: http://www.knihovnamiletin.webk.cz/, http://www.knihovnauhlejov.webk.cz/, 

http://www.mknachod.cz/



© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


