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Region je všude kolem 
nás           

Božena Blažková           
 

     Každý z nás, ať už si to uvědomujeme či nikoliv, jsme součástí nějakého mikroregionu 
a svou přítomností, potřebami, prací, studiem, zájmy a koníčky pomáháme tento region 
vytvářet.  
 
      Pro knihovníka znamená region především místo jeho působení. Čím více informací o 
svém okolí – lidech, firmách, historii apod. - knihovník má, tím adresnější mohou být 
služby, které knihovna nabízí.  
 
      Je účelné zmapovat si postupně nejprve svůj nejbližší region (ulici, obec, městečko, 
pak přírodu a krajinu, zajímavé osobnosti, historii, blízké větší město, kraj atd.) a následně 
toto vlastní „zmapování“ nabízet svým čtenářům, které je zároveň možno získat ke 
spolupráci. Vzorem by mohl být např. knihovník pan Antoš z Řešetovy Lhoty (viz články: 
Jak se pozná dobrá knihovna a obec. U nás. 2003, roč. 13, č. 2, s. 9-10 a Vydařená 
exkurze. U nás. 2005, roč. 15, č. 2, s.10-11), který perfektně zná historii regionu a s 
pomocí místních nadšenců vytváří pro knihovnu „originální knížky“ dokumentující 
zajímavosti a změny v okolí obce. Nebo kolegyně Trybenekrová z Pecky, která ve své 
knihovně systematicky zpracovává osobnosti městečka a pro děti připravuje pravidelnou 
soutěž Tam, kde žiji, to už znám. Nebo Městská knihovna v Polici nad Metují pro dětské 
čtenáře připravila týdenní prázdninové putování pod názvem Vandrování rodným krajem. 
Nebo knihovny v Broumově (Broumovsko a literatura), Novém Městě nad Metují (Nové 
Město nad Metují a okolí v pověstech a vyprávěních), Dvoře Králové nad Labem 
(Pověsti Královédvorska a Kalendář) a další knihovny, které podporují vydávání publikací 
s regionální tematikou. Nebo knihovny, které své akce pro veřejnost mj. zaměřují i na 
region – Týniště nad Orlicí (Listování pod dubem – listování v dějinách města), Rychnov 
nad Kněžnou (Karel Poláček a jeho rodné město – publikace a trasy literární vycházky), 
Náchod (Literární vycházka s Dannym Smiřickým - Josef Škvorecký), Jičín (akce v 
Galerii radosti – Výstava dokumentů o životě dcery spisovatelky Boženy Němcové, křest 
publikace PhDr. Evy Bílkové Pod Valdickou branou) a celá řada dalších.  
 
      K tématu knihovny a region se budeme průběžně vracet i v dalších číslech a těšíme 
se zejména na vaše nápady a náměty. V tomto čísle jsme připravili přehled zdrojů a 
možností využívání regionálních informací. Jednotlivé články můžete využít nejen k 
okamžité inspiraci, ale můžete si vytvořit např. vlastní kartotéku informací o informacích o 
regionu (pro začátek stačí stejně velké lístečky s poznámkami, kde co hledat; zkušenější 
knihovníci pochopitelně využívají PC). Určitě se také vyplatí poznamenávat si nápady a 
náměty z jiných knihoven, které můžete postupně využívat i ve vaší knihovně. Je důležité 
pamatovat si, kde a jakým způsobem lze pro čtenáře získat informace, které v menších 
knihovnách není zapotřebí uchovávat (rubrika Ptejte se knihovny, databáze, online 
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katalogy a regionální kartotéky přístupné ve větších knihovnách).  
 
      Vzdálenosti se díky internetu a dalším technickým vymoženostem neuvěřitelně 
zkracují. Rychle se dozvídáme, co se děje kdesi daleko od nás, virtuální realita nás 
poměrně snadno dopraví, kamkoliv si zamaneme. Ale pokud se ještě umíme zastavit a 
porozhlédnout v klidu po nejbližším okolí, pak si uvědomíme, že domov máme jen jeden. 
A záleží jen na nás, co z jeho krásy dokážeme přiblížit našim současným čtenářům a co 
dokážeme zpracovat a uchovat pro čtenáře budoucí. 
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