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Splněný sen
Alena Kuželová
Knihovna v Lázních Bělohradě během roku 2016 zažila doslova znovuzrození. To, co se na počátku mého
nástupu do knihovnické funkce (podzim 2011) zdálo být pouhým snem či fantazií, se stalo skutečností, a to během
pouhých čtyř měsíců. Město Lázně Bělohrad se po delších úvahách rozhodlo zrekonstruovat budovu hasičské
zbrojnice, jejíž součástí je právě knihovna. Naše knihovnická práce tak dostala zcela jiný rozměr.
Knihovně původně náležela pouze jedna místnost v patře. Její vybavení bylo starší, prostory nedostačující. Po
rekonstrukci došlo ke zvětšení stávajících prostor o sousední byt, takže knihovna dosáhla dvojnásobku své
původní velikosti. Byly přistavěny toalety, které dříve knihovna sdílela s hasiči v přízemí. Dále se zakoupilo
kompletní nové vnitřní vybavení a doplňky, díky kterým knihovna získala úplně odlišný ráz. Pozadu nezůstala ani
technika, která taktéž prošla celkovou výměnou. Pro uživatele internetu má knihovna k dispozici nové počítače,
pro přednáškovou činnost poslouží projektor a promítací plátno. Během příštího roku dojde k zateplení budovy, a
tak dostane knihovna nový kabát i zvenčí.
Nabízí se otázka, jaké akce pro naše čtenáře v zrekonstruovaných prostorách chystáme… Věřte, že plánů jsem
na své čtvrté, nejspíš poslední, mateřské dovolené naspřádala spoustu. Jsem moc ráda, že se vedení města
rozhodlo navýšit knihovnický úvazek, a já se tak mohu těšit na spolupráci s kolegyní Káťou Hrnčířovou, která mne
po dobu mateřské dovolené zastupuje.
Hlavním cílem knihovny je přátelské setkávání lidí napříč generacemi. Chceme se především soustředit na
společenskou úlohu knihovny a fungovat jako komunitní centrum. Samozřejmě budeme pokračovat ve spolupráci
s místní základní a mateřskou školou, pro které již nyní připravujeme literární besedy. Nejen pro školáky bychom
rády zavedly čtenářské dílny a literárně-dramatický kroužek. Letní prázdniny budou opět patřit dětem. Protože
k budově hasičské zbrojnice náleží zahrada, nabízí se možnost pořádání letních příměstských táborů, literárních
festiválků a výtvarných dílen. V knihovně se již delší dobu scházejí nadšení čtenáři na akci zvané Literární čtvrtek.
Jde o setkávání čtenářů nad knihami, kdy si navzájem doporučují přečtenou literaturu a diskutují o společně
přečtených titulech. Myslím si, že by stálo za úvahu vyzvat bělohradské „spisovatele“ či pisálky k vytvoření skupiny
tvůrčího psaní. Starší generaci bude nabídnuta univerzita třetího věku, výuka cizího jazyka, počítačové kurzy a
tematické přednášky. Pro maminky na mateřské dovolené budou pokračovat logohrátky pod vedením paní Hany
Smotlachové. Dále uvažujeme nad zřízením mateřského klubu, který by měl sloužit nejen setkávání maminek a
jejich ratolestí, ale také k realizaci vzdělávacích seminářů určených právě skupině rodičů na mateřské dovolené.
V neposlední řadě bych ráda zmínila možnost mezinárodního setkávání s vietnamskou, romskou a ukrajinskou
komunitou, které mají ve městě a jeho okolí zastoupení. Přály bychom si, aby tito lidé v rámci „mezinárodního
odpoledne“ měli možnost seznámit občany města se svými zvyky, tradiční kuchyní či se jen tak podělili o radosti a
starosti života.
Závěrem mi dovolte vyjádřit velký dík vedení města za to, že nemalou finanční částkou umožnilo, aby si kus
velkého snu mohli užít nejen knihovnice a čtenáři, ale i lidé, kteří v knihovně najdou oázu klidu a přátelství v jinak
chaotickém a nejistém světě.
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