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Oslavy v Jičíně

Jana Benešová

Rok 2019 byl pro všechny české knihovny mimořádně významný. Slavili jsme 100. výročí prvního knihovního zákona. Stejně jako 

ostatní knihovny připravila k tomuto výročí i Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně řadu různých soutěží, besed a dalších akcí pro děti i 

dospělé. Vyvrcholení oslav nastalo v létě. Knihovnice z materiálů svých i z archivu uspořádaly výstavu o minulosti, současnosti i 

budoucnosti (s otazníkem) knihovny. Už příprava a shromažďování materiálů byly moc zajímavé. Tak např. knihovna v Radimi nám 

zapůjčila svoji nejstarší knihu anebo významný občan Jičína prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., daroval průkazku do Studentského 

domu, kde knihovna sídlila od roku 1924. Výstavu jsme využili nejen pro veřejnost, ale pozvali jsme na ni i představitele našeho 

města a zdůrazňovali hlavně budoucnost knihovny a potřebu její rekonstrukce.

Druhou velkou akcí byl Výroční jarmark. Inspiraci jsme hledali na jiných jarmarcích a workshopech, zajeli jsme i do náchodské 

knihovny na její Flérování. Inspirovali jsme se, přidali víc z knihovny a poslední srpnovou sobotu pozvali celé rodiny na zahradu 

knihovny. Počasí se vydařilo, stánkaři i vystupující se dostavili na čas a diváci proudili od rána do pozdního odpoledne. Maminky 

měly čas v klidu si sednout s kávou, popovídat si a jen po očku sledovat děti při jejich tvoření. Děti nadšeně běhaly sem a tam. 

Ostatní poslouchali vyprávění a hudbu a všichni společně nešetřili úsměvy.

Naším záměrem bylo nenásilně připomenout významné výročí nejen naší knihovny, přivést do knihovny děti s rodiči i jednotlivce, 

společně se pobavit a nabídnut dílničky, které budou spjaty s knihovnou. Tak se zpracovávaly staré noviny a knihy, vyráběly záložky 

do knížek i celá leporela. Děti také luštily hádanky a spolu s maminkami vyplňovaly pohádkové kvízy. Velký zájem byl o nabídku 

jičínské Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Děti si mohly vyzkoušet, jaké to je, pohybovat se ve tmě, a také možná 

poprvé viděly Pichtův psací stroj. Významnou součástí byl i výprodej vyřazených knih. V programu vystoupilo loutkové divadlo, 

cvičení pejsci, hudební skupina, autoři, kteří vyprávěli a předčítali ze svých knih. Vyvrcholením bylo divadlo o Valdštejnovi a ukázky 

tehdejšího odívání a zbroje. Na závěr nechyběl kouzelník. Celým dnem provázel Kašpárek, který dopoledne běhal i po městě a zval 

k nám všechny, které potkal.

Byla to akce velmi náročná na přípravu a organizaci. Kolegyni, která byla hlavní organizátorkou, se podařilo využít každý koutek naší 

zahrady i terasy a chodeb. Během samotného dne jsme se naběhali a byli hodně unavení, ale díky krásné atmosféře už večer při 

odchodu zaznělo „tak za rok znovu“. Poděkování patří všem zaměstnankyním a zaměstnancům knihovny a jejich rodinným 

příslušníkům. Děkujeme spolupracujícím knihovnám v Náchodě, v Nové Pace a Libošovicích a také Ministerstvu kultury ČR, které 

nás finančně podpořilo v rámci  dotačního programu Knihovna 21. století.

Největší radost nám udělal malý chlapeček, který předvedl typické chování v období vzdoru, když se chytil za vstupní vrátka a odmítl 

od nás odejít. Podle ohlasů věříme, že i ostatní návštěvníci byli spokojení.
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