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Semily se stále hlásí k Východočechům

Božena Blažková

Na začátku bylo setkání knihovnických seniorů tří krajů, které se konalo v únoru loňského roku.[1] Mezi účastníky 

byly i emeritní ředitelky semilské knihovny – Svatomíra Hendrychová a Mirka Vrbenská. Přivezly s sebou kroniky a 

hlavně fotografie ze společných akcí, které se konaly v jejich knihovně do roku 2002 (nové územní dělení krajů: 

Semily přestaly být součástí bývalého Východočeského kraje a přešly pod Liberecký kraj). Obě bývalé kolegyně 

srdečně zvaly na návštěvu do semilské knihovny, která od roku 2010 působí v nových prostorách.

Knihovničtí pamětníci si mohou vzpomenout na rok 1999, kdy se semilská knihovna z několika různých prostorů 

ve městě konečně přestěhovala „do svého“.[2] Od té doby uteklo v Jizeře hodně vody a nové prostory přestaly 

rozrůstající se činnosti knihovny vyhovovat. V již zmíněném roce 2010 se díky grantu, který město Semily získalo 

z evropských fondů, podařilo rekonstruovat budovu bývalého kina Jitřenka a mj. vytvořit přímo v centru města 

nové důstojné místo pro knihovnu.

Klub knihovnických seniorů Svazu knihovníků a informačních pracovníků regionu 08 Východní Čechy se rozhodl 

pozvání semilských knihovnic využít a zařadil Semily po Hradci Králové a Litomyšli k místům, kde organizuje pro 

své členy komentované vlastivědně-literární vycházky a při tom využívá lektory z vlastních knihovnických zdrojů 

(příští rok se chystáme na Broumovsko a Náchodsko). Dlouho připravovaná akce se uskutečnila 21. dubna 2016 a 

do Semil nás přijelo celkem jedenáct. Obě organizátorky (Svatka a Mirka) nám věnovaly celý den a připravily pro 

nás perfektní program. Přijeli jsme z různých směrů, a tak jsme se všichni sešli přímo v knihovně. Kdo jel vlakem, 

měl díky Svatce již cestu od nádraží jako vlastivědnou vycházku. :-) V knihovně, při dobrém občerstvení a kávičce, 

to nejprve vypadalo, že bude úplně stačit, že jsme se sešli. Povídání a vzpomínání nebralo konce. Vzpomínalo se 

na Den na Semilsku, který se uskutečnil pro účastníky 5. knihovnického týdne v Sobotce v roce 2007. Dalším 

nejvíce připomínaným rokem byl rok 2009, kdy se konalo setkání Klubu dětských knihoven v Semilech a Turnově 

a Literární putování Českým rájem.

Organizátorky však hlídaly čas, zarazily nekončící povídání a provedly nás nejen knihovnou, ale i celou 

rekonstruovanou budovou. Rozsah článku mi neumožňuje podrobněji se rozepsat o knihovně, ale vřele doporučuji 

seznámit se s její bohatou činností a aktivitami na webu knihovny, anebo ještě lepší bude knihovnu přímo 

navštívit. Ze zajímavých akcí, s jakými jsem se zatím jinde nesetkala, se alespoň zmíním o tzv. „semínkovně“. 

Jedná se o projekt pořádaný společně s občanským sdružením Semínko země.[3] Stejně jako se půjčují knihy, 

nabízí se ke sdílení i osivo. Cílem je zachovat dědictví a pěstovat krajové odrůdy. K dispozici jsou pytlíčky 

s chemicky neošetřeným osivem – semínky, na nichž je označen název rostliny, rok a místo sběru. Každý zájemce 

si může pytlíček odnést a přinést za něj zase svoje osivo. Knihovna má i dlouholetou tradici ediční činnosti. 

Nejvyhledávanější publikací je Literární procházka po Semilech, kterou knihovna vydala v roce 1997.

Po prohlídce knihovny následoval oběd v restauraci Da Giorgio, která je v budově bývalé knihovny na nábřeží. 

Takže se zase vzpomínalo, kde bylo umístěno jaké oddělení včetně tehdy známého semilského antikvariátu. Po 

dobrém obědě nastal čas bližšího seznámení s městem Semily. Navštívili jsme archiv a městské muzeum, kde 

jsme si kromě jiného prohlédli i velmi zajímavou výstavu loutek. A i když už některé z nás nohy bolely, 

nezapomněly organizátorky ani na slíbenou literární procházku a Mirka perfektně „odprůvodcovala“ střed města. 

Měla připravené zajímavé informace snad o každém domu, a nezbylo než litovat, že opravdu není víc času; ale 

doba odjezdu se blížila, a tak mnohé zůstalo nedořečeno. Snad někdy příště…

Nezbývá než poděkovat milým semilským knihovnicím za perfektní péči a pozvat je na oplátku do našeho regionu.
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