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Knihovna ve Veliši
Ivana Jandová
Obec Veliš, ač malá počtem obyvatel, byla vždy střediskem kultury a kulturního dění. Nedílnou
součástí kultury v obci je také místní knihovna. Knihovnu se spoustou knih ve Veliši nemáme. Starší
knihovní fond je uskladněn v jiných prostorách a je přístupný pouze na vyžádání. Občané i na
venkově chtějí nové knihy a starší knihovní fond se navštíví tak jednou do roka.
V možnostech obce jako zřizovatele Místní lidové knihovny ve Veliši nikdy nebude dostatek
financí na nákup nových knih. Z tohoto důvodu se jeví jako neocenitelná pomoc regionální
knihovny, v našem případě Městské knihovny v Jičíně. Pracovnice této knihovny je vždy ochotna
pomoci s výběrem knih pro místní knihovnu a dle potřeby zajistit i dopravu. Na obecní knihovnu je
možné si půjčit i z knihovního fondu městské knihovny. Bez těchto služeb by knihovny na venkově
neměly co půjčovat. Neocenitelnou pomoc nám regionální knihovna poskytla i při žádosti o dotaci
na internet do knihovny. Knihovna s pomocí pracovnic jičínské knihovny získala dotaci na bezplatné
připojení k internetu v roce 2003. Od této doby mohou naši občané i ostatní návštěvníci v knihovně
využívat internet bezplatně.
Velišská místní knihovna je umístěna stejně jako obecní úřad v obecním domě, tudíž i obecní
úřad využívá nepřetržité bezplatné připojení na internet, což v této době je pro malou obec velkým
přínosem. Elektronická pošta i internet jsou pro státní správu a samosprávu nutností a bez hledání
nově vyhlášených podpor a dotací na internetu obec těžko získává potřebné informace.
Knihovna v malé obci nemusí být velká a vlastnit množství knih. Spíše je zapotřebí její
operativní vedení s pružnou výměnou svazků a s rychlým připojením na internet. Knihovník musí
znát práci na počítači a umět s ní pomoci i návštěvníkovi knihovny.
V půjčovních hodinách knihovny je možnost půjčit si knihy a získat zaškolení v práci na
internetu, popř. si půjčit i literaturu ohledně práce s internetem. Znalým návštěvníkům se nabízí
možnost kdykoli si u knihovnice půjčit klíče od knihovny a pracovat na internetu tak dlouho, jak
potřebují, a to samozřejmě bezplatně. Takto vedenou knihovnu máme ve Veliši již čtvrtým rokem a
zatím stále ke spokojenosti občanů i obce.
Poznámka redakce:
Děkujeme starostce obce Veliš za zaslaný článek. Budeme rádi, když se ozvou i další
zřizovatelé knihoven se svými názory a náměty.
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