Krajská knihovna Vysočiny
slavila 120 let od svého založení
po celý rok 2014
Rok 2014 byl pro Krajskou
knihovnu Vysočiny rokem
oslav 120. výročí založení
veřejné knihovny v Havlíčkově
Brodě. Připomínku tohoto
významného jubilea jsme
si užívali během celého roku,
především s našimi čtenáři při
nejrůznějších akcích. Veškerému
dění dominovaly tematické
Večery s knihovnou,
probíhající vždy
poslední pátek v měsíci
od 19 do 22 hodin,
tedy po skončení běžné
provozní doby.

První Večer s knihovnou byl laděn dobově
a návštěvníci se tak dozvídali mnohé o době
přelomu století, kdy byla knihovna v Havlíčkově
Brodě založena. V sále Staré radnice a poté
v m–centru KKV se povídalo o historii, literatuře
a o hudbě té doby, včetně poslechových ukázek.
V čítárně byly připraveny dobové „hrátky“
v kostky, kuželky, šachy a další odpočinkové
činnosti našich prapradědečků a praprababiček.
Možnost půjčit si knihu byla prodloužena až do
22 hodin a všem návštěvníkům byli k dispozici
knihovníci v dobových kostýmech. Napečeno
jsme měli ve stylu Magdaleny Dobromily
Rettigové a všem zúčastněným moc chutnalo.

Druhý, únorový Večer s knihovnou zahajovala
svým koncertem v sále Staré radnice kapela
Bran. Jejich písně jsou inspirovány právě
bretonskými lidovými motivy – tancem nebo
zpěvy moře, a tak se v podobné snové náladě
nesl i provoz na dospělém oddělení, kde byly
tentokrát sličnými Keltkami servírovány voňavé
palačinky připravené a ochucené na několik
způsobů. Opět bylo k mání i dobré pití, pro
chvíle odpočinku připraveny různé stolní hry
z našeho fondu, a kol toho všeho „poletovali“
knihovníci v kostýmech černých havranů, neboť
se nechali inspirovat kapelou – slovo bran znamená v bretonštině havran
a v keltských legendách je havran uváděn jako posel zpráv.

Třetím Večerem provázely pohádkové
postavy, u kterých jste se i ledacos dozvěděli,
např. jaký máte čich, zda byste obstáli
při zdobení Perníkové chaloupky nebo
návštěvníci mohli vyzkoušet, jaká je chůze
s bílou slepeckou holí (pomáhala bludička).
Různými pohádkami nás také provedly
studentky Ateliéru výchovné dramatiky
Neslyšících z DIFA JAMU v Brně. Čtyři
„knižní představení“ mohli návštěvníci
vnímat pouze zrakem, a i když dospělé
publikum snad mohlo mít trochu problém
s pochopením děje, malým divákům se
všechny pohádky moc líbily.

Dubnový večer jsme nemohli nazvat
jinak než Experimentální. V netradičních
prostorách pro umělecký přednes – vestibulu
Staré radnice jsme přivítali libereckého
autora tramvajové poezie – Pavla Novotného
se skvělým projevem při interpretaci vlastní
tvorby a kapelu IQ+1, která experimenty jen
hýřila. Podávání růžových, zelených, fialových
a modrých pochutin vše završilo měrou
vrchovatou.

Tématu trampingu na Havlíčkobrodsku jsme podřídili květnový večer.
Přednáškou Zdeňka Laštovičky na téma Historie brodské trampské osady
Stará šlechta byli návštěvníci nadšeni. Atmosféru nám pomohla dotvořit
skupina Fernet, se kterou si mnozí i zanotovali. Program doplnila zdatná
Anny se svojí koltovou show. Ani tentokrát jsme nezapomněli na žaludky
příchozích. Vstupní prostory jsme provoněli čerstvě opečenými špekáčky
a pravým trampským buřtgulášem. Všichni hraví účastníci si mohli
vyzkoušet základní „trampské dovednosti“: hod šiškou, přechod potoka
suchou nohou apod. Nálada všech byla výborná a mohli jsme začít
připravovat večer další.

Červnový večer
jsme věnovali
malířům Vysočiny
a různým výtvarným
činnostem. Obava,
jestli bude o večer
zájem i v předvečer
letních prázdnin,
byla zbytečná.
Zájemce jistě
přilákala přednáška
Jaroslava Staňka,
který měl ke svému
povídání připravenu
i bohatou výtvarnou
dokumentaci děl
malířů, jejichž tvorba
se Vysočiny dotýká.
Příchozí si mohli své
výtvarné nadání také
vyzkoušet ve dvou
výtvarných dílničkách
a své výtvory si hrdě
odnést domů.

Prázdninové
večery jsme pojali
v programové části
o něco skromněji,
ale s o to větším
knihovnickým
nasazením.
Červenec se nesl
ve znamení hippies
a knihovnických
koktejlů, srpen jsme
zasvětili detektivním
příběhům, slavným
literárním detektivům
a morbidním drinkům
s příchutí cyankáli.

Naštěstí jsme ničím naše účastníky „neotrávili“ a přišli i na další
z večerů – Bio, eko, zelený. Moc nás potěšilo, že tento večer přilákal
do prostor knihovny milovníky permakulturního zahradničení, kteří
s námi diskutovali nejen na toto téma, ale i na téma fungování knihovny,
definitivní rozhodnutí o NEstavění nové naplánované budovy pro
knihovnu atd. Měli jsme ze zájmu uživatelů o dění v knihovně obrovskou
radost.

V říjnu byl na programu Večer s hradem
Lipnicí. Doprovodný program zahájil
svým vyprávěním kastelán hradu
Marek Hanzlík. Záznam přednášky je
v archivu na webu www.vysilamezive.
cz. Hradní kuchyně všem návštěvníkům
naservírovala vedle dobrého pití také
bramborové placky na sto způsobů a při
jejich konzumaci mohli návštěvníci
narazit i na nějaké to poctivé hradní
strašidlo.

Poslední
listopadový pátek
jsme nemohli
věnovat ničemu
jinému než adventu.
Nastával čas
vánočního chystání
a těšení a k němu
neodmyslitelně
patří postavy čerta,
Mikuláše, anděla,
Barborek a dalších.
Tyto postavy opět
skvostně ztvárnili
zdatní knihovníci
a knihovnice.
K atmosféře
pomohla
i přednáška Jany
Beránkové na
téma advent, ale
také možnost
návštěvníků si
vyrobit vlastní
vánoční přání nebo
si ozdobit perníček.

Knihovna byla sice založena 24. prosince, ale jistě pochopíte, že tento
den ani ta nejzarytější knihovnice nechtěla trávit mezi knihami ve
své milované knihovně. Poslední, tedy Narozeninový večer, vypukl
16. ledna 2015. Tato akce svým datem patří do dalšího roku, ale svým
charakterem se pojí ještě k roku 2014, proto zmíníme i ji. Tentokrát
oblečení knihovníků bylo nejcivilnější, ale zato barevné. Vyrukovali
jsme v nových tričkách v barvách loga knihovny – zelených, fialových
a modrých. Společně s námi přišli slavit i milí hosté ze spřátelených
organizací i zástupce našeho zřizovatele Kraje Vysočina v osobě
Ladislava Seidla. Kromě toho, že každý správný oslavenec se podělí
s přáteli o dort, nabídli jsme přítomným i zábavu: úžasný koncert kapely
Asonance a možnost navštívit všechna oddělení knihovny až do 22 hodin.
Co dodat na závěr. Bude nám možná i smutno, že tento důvod
k netradičnímu představování služeb knihovny již pominul,
ale myslím, že fantazie knihovníků je nevyčerpatelná.

