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Knihovna Jičínska 2017 

Helena Vejvarová

Už začátkem 19. století vznikaly první venkovské knihovny. Tu radimskou založil místní farář Jan Tobiášek. Knihy 

pořídil z vlastních úspor a z pořádání divadelních představení hraných ochotnickým spolkem, založeným také jeho 

přičiněním v roce 1860.

Dnes obecní knihovnu v Radimi vede Jarmila Adolfová, která v roce 2015 zažila i její stěhování z budovy kampeličky ve 

středu obce do nově zrekonstruované roubenky. Roubená chalupa nese jméno podle svého posledního majitele, a to 

„Valešovna“. Tam byla pro knihovnu připravena nově vybavená místnost i s veškerým příslušenstvím. Rekonstrukce 

byla uskutečněna za podpory evropských fondů.

Aby knihovna v obci fungovala, potřebuje nejen vyhovující prostory, ale samozřejmě, a především své čtenáře. Již od 

útlého věku je potřeba seznamovat děti s knihami. Proto místní školáci a předškoláci pravidelně navštěvují knihovnu, 

což je důležitý počinek pro získávání dalších čtenářů. Vždy v druhém pololetí školního roku se koná slavnostní 

„Pasování na čtenáře“: loni to bylo už posedmé. Ačkoli se knihovna soustředí na pořádání kulturních akcí zaměřených 

na ty nejmenší, stranou nezůstávají ani dospělí. Pro starší publikum realizuje přednášky na témata související s rodným 

krajem a jeho historií.

Přínos knihovny v obci spočívá nejen v možnosti vypůjčit si něco ke čtení, ale především v setkáních obyvatel, kdy si 

popovídají o knihách i o všedních problémech.

Letos knihovnu navštívily knihovnice z jičínského regionu v rámci literárního výletu „Putování za nekonečnou pánví s 

romadúrem v kapse“. Čekalo na ně malé občerstvení, povídání s paní starostkou a knihovnicí o knihovně, její 

rekonstrukci a stěhování.

Ve čtvrtek 7. prosince 2017 se v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně uskutečnilo setkání knihovnic a knihovníků 

jičínského regionu. Po tradičním uvítání účastníků proběhlo už potřetí slavnostní předání ceny Knihovna Jičínska. Titul 

knihovna Jičínska 2017 převzala pro Místní knihovnu v Radimi knihovnice Jarmila Adolfová z rukou Mgr. Jany 

Benešové, ředitelky jičínské knihovny. Blahopřát knihovnici přijela také starostka Radimi Zdeňka Brixová.
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