o knihovnách a lidech
V Jičíně si čtenáři v knihovně užívají během léta
Zahrady poznání ve větší míře než přes zbytek
roku. Alespoň nás o tom ubezpečila paní ředitelka
Jana Benešová. V Berouně zkraje prázdnin zrevidovali knižní fond a do konce srpna ještě pojedou
na půl plynu, pak nastane velký podzimní kolotoč
kolem oslavy sto dvacátého výročí knihovny, jak
víme od Ivy Stlukové.

Zvolit dobrou knížku ke čtení
z rozsáhlé nabídky, která u nás
v současnosti panuje, není snadné. Víme však, že nejvhodnější
i nejoblíbenější bývají doporučení od druhých. Paní ředitelky
jsme se tedy zeptali na její tip.
Zde máme odpověď: „Nedávno
jsem přečetla Dívku ve vlaku,
autorka Paula Hawkins. Je to
napínavý příběh s výborně vy-
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kreslenou charakteristikou hlavní hrdinky, který se čte jedním
dechem.“

Začátek za zavřenými
dveřmi
Knihovna v Berouně částečně
omezuje přes léto aktivity. Provoz je tedy omezený, protože
čtenáři zas tolik nechodí. Proto
je čas na činnosti, jež se během
roku nestíhají. První dva týdny
bylo zavřeno. „Prováděli jsme
revizi knihovního fondu, jednoduše vytřídili, co a jak se má,“
svěřila nám Iva Stluková. „Od
půlky července se půjčují knížky
dvakrát týdně,“ ještě doplňuje.
„Přes léto načerpáváme síly na

Na terase je místo ke čtení
jako dělané

Prázdninový čas se chýlí ke svému konci. S novým školním rokem se opět rozvine činnost nejedné knihovny na plné obrátky.
Zatím jsme v období očekávání.

Na terasu či do zahrady
V Jičíně si ještě užívají poklidné letní dny. Jak to tady chodí?
Zeptali jsme se paní ředitelky
Jany Benešové, zda je léto v tamní knihovně jiné.
„V létě mohou naši čtenáři
využít příjemné prostředí na terase knihovny, číst si tam časopisy nebo studovat a stejně jako
v budově využít připojení wifi.“
Víme, že budovu obklopuje zahrada. Proto nás nepřekvapilo,
že „… některé akce pro veřejnost
směřujeme ven, na naši Zahradu poznání. Začátkem července
jsme si tam se seniory třeba četli
a opékali buřty, zveme i děti na
drobné besedy a čtení.“
Letní nabídka pořadů byla zaměřená na děti i dospělé, některých akcí se zúčastnili všichni
společně, například literárního
výletu do Hrabalova Polabí, či literárního cyklovýletu do Smetanových Jabkenic. „Po oba prázdninové měsíce vystavujeme krásné fotografie Vratislava Čermáka,
které pořídil v Africe. Pro děti
byla připravena čtení, poslech

podzim, kdy nás čeká pěkně nabitý program,“ pokračuje. „Letos
totiž žijeme tím, že slavíme sto
dvacáté výročí založení knihovny, proto se všechno točí kolem
oslav. Hned v září nás čeká akce
nazvaná Den D + 120. Půjde o jakýsi literární minifestival, jenž
bude vrcholem slavení. Můžu
prozradit, že přivítáme Danielu
Krolupperovou či Jiřího Hájíčka.“
Na festivalu se taky vyhlásí výsledky výtvarné soutěže Knihovna mých snů a bude zahájena
výstava mapující vývoj knihovny
od samotných počátků do dnešních dnů.

Půjčování za zdmi
knihovny
Ani v Berouně se půjčování
čtení mimo budovu neujalo.
K červencovým překvapením tak
patřila jenom oslava v knihovně, protože její narozeniny připadly na třiadvacátého. A ten
den nikdo neodešel z knihovny
s prázdnou.
Nakonec nám i paní Stluková
prozradila, jaká knížka je podle
ní vhodná pro chvíle odpočinku. „Určitě se hodí nějaká oddechovka, rozhodně žádný nervák. Přesto stojí za připomenutí
Knihovna duší, třetí díl Sirotčince
slečny Peregrinové pro podivné

mluveného slova, malý kurz aritmetiky, vyprávění o Rumcajsovi
včetně putování po stopách jeho
autora a také pořad Jak se Zebín
dostal do Jičína, což je dramatizace jedné z místních pověstí,
po níž následoval výšlap na vrch
Zebín,“ doplňuje paní ředitelka
celý výčet.

Tip z Jičína
V některých městech se zavedla praxe půjčování knih na
koupalištích i jinde mimo budovu knihovny. V Jičíně zatím setrvávají na obvyklé praxi. Vyřazené
knihy pak prodávají za symbolický poplatek opět v knihovně.
Veřejný prostor mimo budovu
zatím nezabírají.
Uklizeno, vytříděno, seřazeno
– to je letní knihovna v Berouně

Literární pořad pro děti může být
spojen i se sportovním výkonem

děti. Třeba pro mě byl takovou
oddechovkou Kvítek karmínový a bílý, ale vzhledem k počtu
stran to není úplně kniha na cesty. Naposledy jsem si dokonale
odpočinula s románem Hvězdný
prach od Neila Gaimana. Ale každému samozřejmě přijde k chuti
asi něco zcela jiného.“
S dvěma tipy na dobré čtení
opouštíme Jičín a posléze Beroun, abychom se za týden ještě
někam podívali – už naposledy
prázdninově.
Jana Semelková
Foto: archivy knihoven
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