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Stánek knihovny na Svatováclavských slavnostech v Dobrušce

Miroslava Cvejnová

Svatováclavské slavnosti mají v kulturním a společenském životě zdejších obyvatel již své tradiční místo. V Dobrušce se nachází 

barokní kostel zasvěcený právě svatému Václavu, patronovi českého státu.

Před třemi lety se rozhodla zdejší městská knihovna zapojit do programu slavností nejen zpřístupněním výstavy ve svých prostorách. 

Ve spolupráci s městským úřadem nabídla ve stánku na náměstí vyřazené knihy k prodeji za velmi příznivé ceny. Při této příležitosti 

jsou k dispozici letáčky a pozvánky na připravované akce, především na Týden knihoven, nebo prospekt o službách knihovny. Na 

jarmark a pestrý doprovodný program přijíždějí lidé z širokého okolí, a tak si stánek prohlédnou i nečtenáři, kteří snad najdou cestu 

do dobrušské knihovny.

Kdo něco podobného pořádal, ví, kolik logistické práce je nutné vykonat předem. Knihovnicemi bylo vytipováno a oceněno téměř 

1 000 knih, které se do krabic dělily tematicky pro lepší orientaci kupujících. Vždycky se prodávají i svázaná vyřazená periodika. Je 

potřeba také stánek vyzdobit a oživit, a tak se používají plakáty z různých akcí pořádaných v knihovně. Pak už zbývá být na místě v 7 

hodin ráno a všechno nachystat (včetně termosek s čajem, elánu a teplých ponožek).

První návštěvníci totiž bývají z řad ostatních prodejců a stánkařů hned po vybalení knih. Stánek je pak přístupný až do 17 hodin. 

Bohužel jsme nepočítali návštěvníky, ale titulů a periodik se prodalo přes 600. Hlavně během dopoledne bylo ve stánku úplně plno. 

Spokojení milovníci knih si odnášeli své úlovky, a někteří přišli i opakovaně. Odpoledne je nezahnala ani prudká průtrž mračen.

Odměnou pro unavené knihovnice byla chvála nakupujících, protože jinak než s láskou se tolik práce navíc dělat nedá. :-)
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