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Knihovna v malé obci musí být místo 
setkávání s knihou i se sousedy           

Helena Pavlíková           
 

     Naše knihovna je v malé obci (Žíželeves), čítající 125 obyvatel. Počet čtenářů se pohybuje okolo 40, z 
toho je průměrně 12 dětí ve věku do 15 let, dále převažují senioři a ženy. Nedostatkovým "zbožím" jsou v 
knihovně muži v produktivním věku. Jako knihovnice obsluhuji také čtenáře z okolí, kterým knihy rozvážím 
autem ve spolupráci s místním obecním úřadem. V knihovně pracuji jako neprofesionál již od roku 1991. 
V práci mám oporu v mých blízkých, kteří mně pomáhali a pomáhají hlavně s počítači a tvorbou webových 
stránek. 
 
      Knihovna nabízí přes 1700 knih, které jsou ročně doplňované o nové tituly. Pravidelně také využívám 
výměnné soubory z naší střediskové knihovny ve Smiřicích, odkud mi je podle požadavků mých čtenářů 
dovážejí knihovnice paní Ilona Hušáková a paní Rousková. 
 
      V knihovně jsou kromě knih k dispozici i dva počítače připojené k internetu, které jsou volně a zdarma 
přístupné všem, kteří mají zájem. Jedinou zpoplatněnou službou je tisk a kopírování dokumentů. 
 
      Knihovna má vlastní internetové stránky na adrese http://www.zizeleves.unas.cz/ , se kterými se 
účastním i soutěží. Jak soutěže "…web sem, web tam…", kde jsem dvakrát obsadila 1. místo, tak soutěže 
Biblioweb.  
 
      Za počítači s internetem přicházejí převážně malí žáci z obce a blízkého okolí, kteří jich využívají 
spíše pro zábavu. Jsou ale využívány i staršími návštěvníky, kteří potřebují často vyhledat určité 
informace nebo s něčím poradit; pro takové případy je možno využít i speciální emailovou schránku 
knihovny. 
 
      Se čtenáři a návštěvníky knihovny dohromady tvoříme, soutěžíme, pořádáme vycházky a také 
společně čteme. Je hezké, když děti přicházejí do knihovny jako do střediska zábavy, poučení a setkávání 
s ostatními občany. Tento rok jsme též knihovnu využili ke zkouškám historických kostýmů na jarní 
žíželeveskou pouť, kdy jsme se všichni zapojili do jejich výroby a zdobení.  
 
      Pravidelně se zapojuji do celostátních akcí knihoven a několikrát do roka proměňuji knihovnu na 
"klub", a to hlavně na Vánoce, kdy máme již pravidelná posezení s cukrovím. Tyto programy jsou často 
zpestřené o zajímavou osobnost z obce. Jednou to byla například optometristka, podruhé sběratelka 
pohlednic a letos plánuji pozvat varhaníka, který nám zahraje přímo v knihovně na elektronické varhany. 
Další akcí pořádanou ve spolupráci s občany je adventní rozsvěcení stromečku v centru obce. 
 
      Ráda se jako knihovnice zúčastňuji aktivů, školení, přednášek a výletů, které pro nás připravuje 
metodické oddělení Knihovny města Hradec Králové, které jsou pro mě vždy inspirací k nové práci. 
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