SVK HK - výpis článku "Jana Ježková, studentka: Mnoho tváří knihovny"

Stránka č. 1 z 2

Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás
Vyšlo: 26.6.2006
Číslo: Ročník 16 (2006), Číslo 2
Sekce: Šumné knihovny
Název článku: Mnoho tváří knihovny
Autor: Jana Ježková, studentka
Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=690

Mnoho tváří knihovny
Jana Ježková, studentka
Knihovna – toto slovo znám od první třídy; když jsem se naučila číst, chodila jsem si doma sama
vybírat knížku, ze které mi pak maminka četla. Ve čtvrté třídě jsem poznala, že knihovna je i něco
jiného než skříň u nás doma, kde se ukrývá spousta fantazie a pokladů. Knihovna je celý dům dům, který má otevřené dveře pro všechny. A to mě okouzlilo.
Prvotní kouzlo začalo, když jsem se na vlastní oči přesvědčila, že něco takového vůbec
existuje. Dům fantazie, nových světů a hlavně tak snadno dostupný. Stačilo vyplnit svoje údaje a
podpis rodičů, což u mě nebyl problém, pak jen zaplatit roční poplatek, který byl spíše symbolický, a
byla jsem členkou vamberské knihovny - neuvěřitelné. Dostala jsem papírovou průkazku a první
razítko s datem vypůjčení své první knihy.
Dnes je všechno jinak. Ne, neopustila mě vášeň ke knihám a i knihovna zde stále stojí, ale vše
se vyvíjí a naše knihovna není výjimkou.
Tlustá razítka s otáčejícími se kolečky dat vystřídaly “o něco“ větší počítače, no a papírovou
kartičku karta s čárovým kódem. Pominulo předhánění v počtu razítek, a tak vlastně dnešní
generace o něco krásného přišla, o ten začátek a svědectví pokroku. Ale v něčem mě tento pokrok
mile překvapil. pro veřejnost se otevřela studovna, kde jsou k dispozici 3 počítače s připojením na
internet, takže každý, kdo se zapíše na určitý den a hodinu, může využít i tohoto virtuálního světa.
Ale nebojte se, děti nesedí jen u počítače, knihovna pro ně organizuje i různé akce pro vyplnění
volného času. Takovému Dnu dětí ve stylu pohádky odolá málokdo. Pro větší děti, ale spíše slečny,
zde byla uspořádána beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou, jejíž knížky jsou mezi děvčaty
velmi oblíbené. Programu knihovny pro volný čas je tolik, že by si zasloužil samostatný článek,
protože v dnešní době je knihovna spolu s domem dětí hlavním producentem zábavy pro děti a
mládež.
Hlavní téma, kterým by se měl tento článek zabývat, jsou výstavy v knihovnách, a u nás jich
nebylo a není málo.
První výstavičky se odehrávaly v prostorách knihovny, takže stěny v ní už nezely prázdnotou,
ale měly společnost mnoha obrázků od dětí z mateřské školky a základní školy. Tyto výstavy jsou
po dlouholeté spolupráci nepřetržité, takže obrázky jsou tu stále. Také se zde vyhlašují individuální
soutěže, které leckdy objeví malé i velké talenty, např. textař roku, nejkrásnější velikonoční vajíčko
a jiné.
Naše knihovna je však cílevědomá a tyto malé výstavy byly pro ni pouhým začátkem. Otevřely
se další prostory knihovny, které slouží jako výstavní místnosti.
Jedni z prvních vystavovatelů, kteří zde předvedli svou výstavu, byly děti ze 2. stupně ZŠ
Vamberk, které v hodinách výtvarné výchovy zhotovily z pet lahví, novinového papíru, kašírovacího
lepidla a temper malé sochy postav z historie. Dali se zde najít Žižkové, Marie Terezie, Boženy
Němcové a celá řada dalších osobností.
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Následující výstava na sebe nedala dlouho čekat a nesla se také v duchu historie, ale pro
mnohé z nás byla zajímavější, protože jsme mohli nahlédnout do života našich předků. Těmi
zajímavými exponáty byly kroniky města Vamberk a malých vísek Merklovic a Pekla. Bylo
fascinující najít záznam o narození vašeho pradědečka a potom i o vás samých. Tato výstava byla
opravdu zajímavá a myslím si, že i mimoměstského návštěvníka by zaujaly alespoň některé kresby
ve starých kronikách.
Zatím poslední výstava, která se zde konala, patřila obrazům pana malíře a profesora Otakara
Sedloně, který posunul úroveň výstavní místnosti na téměř profesionální úroveň.
Myslím si, že na malé město, kterým Vamberk je, se zde děje spousta věcí, a nemám strach o
to, že by naše knihovnice neměly další plány, jak osvěžit a zpřístupnit knihovnu i pro veřejnost.
Začala jsem vzpomínkou na svoje první kroky do knihovny a skončím poděkováním, protože
vamberská knihovna mi v ledasčem rozšířila obzory a byla pro mě přestupním mostem do světa
kultury.
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