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Jak se stávám knihovnicí
Dana Kratochvílová
Byla jsem požádána, abych jakožto za ínající neprofesionální knihovnice napsala o svých
prvních dojmech z této innosti a také o osobních zážitcích z exkurze po zajímavých
knihovnách okresu Hradec Králové, která se konala dne 15.5.2004.
Za nu tedy tím, jak jsem se k funkci knihovnice dostala. Mé zkušenosti jsou zatím
opravdu nepatrné, protože poprvé jsem se o existenci vesnických knihoven dov d la v
prosinci minulého roku, kdy m náš starosta požádal, zda bych se provozu knihovny
neujala.Vzhledem k tomu, že jsem momentáln na mate ské dovolené, a nemám tudíž
mnoho p íležitostí dostat se mezi lidi, p ijala jsem nabídku okamžit . Také jsem v tom vid la
možnost seznámit se s místními lidmi, protože sama pocházím z Teplic v echách a do
St ezetic jsem p išla teprve p ed pár lety s manželem, který rovn ž není odtud. Musím íci, že
ob mé p edstavy se staly skute ností a samotná práce m navíc za ala opravdu bavit.
Nejprve jsem navštívila knihovnu v Dlouhých Dvorech, které rovn ž spadají pod náš
obecní ú ad. Tam jší knihovna fungovala na rozdíl od té naší velmi dob e, a tak jsem se od
velice milé paní knihovnice poprvé dov d la, co tato práce obnáší.
S pomocí obecního ú adu jsme dali do po ádku mali kou, ale zatím dosta ující místnost,
ve které sice knihovna už léta sídlila, ale n jaký as už nefungovala. Mezitím jsem
zkontaktovala paní Zemkovou a od té chvíle dostaly v ci opravdový spád. Paní Zemková
velice pružn a ochotn upravila sv j program tak, že b hem jednoho týdne prob hlo oficiální
p edání knihovny se všemi pot ebnými instrukcemi, celková inventarizace, velké vy azování
knih z místního knihovního fondu i dodání vým nného souboru st ediskové knihovny z
Hradce Králové ítajícího více než 400 knih. Rázem tedy bylo co p j ovat. B hem
následujícího týdne jsme s pomocí obecního ú adu namnožili a roznesli do všech schránek
ve vesnici aktuální nabídku knihovny. To se setkalo s velkým úsp chem, takže b hem dvou
následujících víkend p ibylo p es 20 nových tená . Není divu, protože knížky dodané paní
Zemkovou byly skute n velmi lákavé a tematicky vybrané s opravdovou zkušeností. Byla
jsem také p ekvapena množstvím zcela nových knížek. Seznam jsem se na základ t chto
dobrých zkušeností rozhodla aktualizovat po každé vým n knížek.
tená i zatím stále p ibývají, takže v sou asné dob jich je 34 a tém všichni p icházejí
pravideln . Myslím tedy, že start je za mnou a nastává otázka, jaké další úkoly knihovník má.
Vzhledem k mým tak ka nulovým zkušenostem pro m bylo velmi p íjemné zjišt ní, že se pro
vesnické knihovníky po ádají nejr zn jší setkání, školení a exkurze.

První akce, které jsem se zú astnila, byla Burza internetových zkušeností. Konala se dne
2. 3. 2004 v nové prostorné a krásn upravené knihovn ve Lhot pod Lib any. O ekávala
jsem školení, ale má p edstava se prom nila v p íjemné posezení u kávy. Setkání s „kolegy“,
o jejichž existenci jsem ješt p ed n kolika m síci nem la ani tušení, bylo velice milé. Besedy
jsem se sice ú astnila spíše pasivn , protože sama se zatím na internet ve své knihovn jen
t ším (m l by být zprovozn n b hem prázdnin), ale zkušenosti ostatních mi pomohly získat
p edstavu o tom, na co se mám p ipravit.
Na další akci, kterou byla zmín ná exkurze po zajímavých knihovnách, jsem se t šila už
n kolik týdn p edem. Nic konkrétního jsem od výletu neo ekávala a dala tak prostor
p ekvapením, která byla v pr b hu celého dne p íjemná.
Hned první zastávka v kuklenské pobo ce m stské knihovny mi umožnila alespo
áste né seznámení s n kterými ú astníky zájezdu a starým známým dala p íležitost ke
vzájemnému pozdravení a popovídání. V prostorném d tském odd lení s dostate ným
množstvím míst k sezení nám totiž místní knihovnice p ipravily snídani, která p isp la k
našemu „doprobuzení a nastartování“.
Po prohlídce zdejší pobo ky jsme se p esunuli do knihovny v Dob enicích. Byli jsme
p edem p ipravováni na tam jší stísn né podmínky, ale ve skute nosti byl prostor knihovny
velmi p kn využit a do útulné místnosti jsme se nakonec všichni celkem pohodln vešli. V
této knihovn jsem ocenila p edevším po ádání p kných doprovodných akcí a spolupráci s
mate skou školkou.
Paní starostka a knihovnice v jedné osob se nás ujala v Kratonohách, kde jsme tiše
závid li p edevším nový nábytek a vnit ní vybavení knihovny.
Po návšt v muzea Loreta v Chlumci nad Cidlinou byla na programu procházka m stem,
ale vzhledem ke špatnému po así volili všichni rad ji erpání nových sil v n kterém z
místních hostinc .
Obecní d m Nepolisy, kam jsme poté zamí ili, nás uvedl v úžas. Budovu, kde krom
obecního ú adu, pošty a knihovny sídlí ješt praktický léka , kade nictví, kosmetika, pedikúra,
masér a nehtové studio, jsme m li možnost obdivovat zvenku i zevnit . Zp ístupn na pro nás
byla v tšina místností. Nejen na m bohužel zdejší knihovna zap sobila v porovnání s
okolním luxusem pon kud stroze a neútuln . Kdybych však m la možnost m nit, jist bych
neváhala a m nila.
Poslední zastávka byla v knihovn ve Sk ivanech, kde m p ekvapilo hlavn množství
titul nabízených asopis . Nev ila bych, že 122 druh asopis m že v bec vycházet. Zde
jsme m li možnost ukon it zájezd posezením u kávy a vína a spole ným vst ebáváním
získaných zážitk . Myslím, že jsme byli všichni spokojeni a plni dojm . Jen jsme litovali, že
všechno, co jsme vid li v pr b hu dne, nevid li také naši starostové, na kterých nakonec
umíst ní a vybavení knihovny závisí nejvíce. Všichni jsme se shodli, že si p íští zájezd ur it
nenecháme ujít.

© 2000-2004 Studijní a v decká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz
· knihovna@svkhk.cz · http://www.svkhk.cz

