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Co nás spojuje
Božena Blažková
Přesně před rokem jste si v úvodní rubrice mohli přečíst článek Region je všude kolem nás. V
podzimním čísle minulého ročníku jsme se snažili zjistit, co vše lze hledat pod pojmem
„regionalistika“. Číslo, které právě držíte v ruce, nepřímo inspiroval rok starý článek Kateřiny
Hubertové:
Mikrometr,
mikroskop,
mikrofon…
mikroregion:
viz
http://unas.svkhk.cz/pdf_archiv/0586.pdf .
Autorka článku upozorňovala na „svazky obcí“, které postupně vznikají od roku 2000. Obce,
které se tímto způsobem sdružují, mají větší šanci na realizaci svých akcí a záměrů, které by
samostatně nebyly schopny řešit. V článku byla i zmínka, že tyto svazky jen minimálně zohledňují
činnost „svých“ knihoven. O to větší radost můžeme mít, když si prohlédneme obsah tohoto čísla.
K tématu Knihovny a /mikro/regiony se zde vyjadřují kromě knihovníků i starostové a zástupci
„svazků obcí“. S postupující internetizací se stále více /mikro/regionů začíná zabývat knihovnami a
jejich využitím v obci. Je vidět, že internet začíná vzájemně propojovat knihovny, obce i jejich
obyvatele. Věříme, že články v rubrice Naše téma budou inspirativní i pro další místa našeho kraje,
a budeme se těšit na zajímavé zkušenosti z dalších obcí i knihoven. Děkuji touto cestou všem
starostům a knihovníkům, kteří si našli (a do dalších čísel najdou) čas a napsali (napíší) nám.
Dalším příkladem úzkého spojení knihovny s místem, ve kterém působí, může být např. i
jičínská knihovna, která byla dne 12. září slavnostně přejmenována na Knihovnu Václava Čtvrtka.
Knihovna je nyní nejen svou činností, ale i svým jménem nezastupitelnou součástí Jičína - města
pohádky. K náměstí Václava Čtvrtka, Rumcajsově ševcovně, hospodě U Rumcajse a Cipískovu
Řáholečku přibyla také nová expozice tvorby Václava Čtvrtka, která je k vidění v hudebním
oddělení knihovny.
O tom, co může knihovníka spojovat s místem jeho působení, píše nový kolega ze sobotecké
knihovny. Ve svém článku se zamýšlí nad potřebou přetvářet knihovnu - „půjčovnu knížek“ - na
veřejně přístupný multimediální, informační a komunikační prostor.
Jak rozdílně vybavené i využívané mohou být knihovny v jednom malém místě, se dočtete v
článku Velichovské knihovny, který ukazuje, jak je zapotřebí přemýšlet více z hlediska potřeb
uživatelů než zřizovatelů.
Přeji nám všem, aby toho, co nás spojuje, postupně přibývalo. Není to jen internet, informace,
knížky či časopisy. Je to i náš kraj, region s velice bohatým kulturně společenským životem v
současnosti i v minulosti.
V čase, kdy píšu tyto řádky, vrcholí přípravy na knihovnický happening, kterým se tradičně
zahajuje Týden knihoven. Letošní knihovnický „slet“ bude opravdu slavnostní, protože jeho součástí
bude i položení základního kamene nové Národní knihovny. Jednotlivé kraje, stejně jako při
pokládání základního kamene Národního divadla, posílají do Prahy delegace významných
osobností, které doprovázejí kameny z památných míst. Ale o tom se dočtete až v prosincovém
čísle.
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