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Výstavní postřehy z knihovny 

Ač jako vystavovatel není Městská knihovna Lysá nad 

Labem žádným nováčkem, každý Polabský knižní 

veletrh nás dokáže něčím překvapit. Výstava je rájem 

pro všechny milovníky krásných knih a literatury. V září 

letošního roku jsme se již poosmé zabydleli na našem 

stánku v prvním patře haly A. K dispozici byla pro 

všechny návštěvníky Čítárna U Čerta s knihou, kde naše 

knihovna prezentovala ukázky své celoroční práce.  

Zájemci si mohli prohlédnout obrazovou dokumentaci 

z vybraných akcí naší knihovny či kroniku. Pro dětské 

návštěvníky bylo připraveno množství knížek. Mohli si 

je na místě prohlédnout, prolistovat nebo se začíst do 

fantastických příběhů, které umí pro děti vykouzlit 

proslulí či méně známí spisovatelé. Nejmenší budoucí 

čtenáři měli k dispozici dětský koutek.  V průběhu 

veletrhu, kdy nás svojí návštěvou poctily i děti 

z místních mateřských a základních škol, se četlo a 

četlo. Poutavé příběhy nebo kouzelné pohádky 

předčítané paní knihovnicí měly u dětí velký úspěch. 

Dokončení na str. 2 

 

Polabský knižní veletrh 2011 

Ve dnech 8.-11. září 2011 proběhl již osmý ročník Polabského 

knižního veletrhu na Výstavišti v Lysé nad Labem. Zároveň zde byla 

také výstava Domov a teplo a v prostorách před Výstavištěm také 

program 4 dny se záchranáři. Samotný veletrh probíhal již tradičním 

způsobem. Byla zde instalována řada stánků, ve kterých vystavovali 

své zboží knihkupci a nakladatelé. Nechyběl samozřejmě také 

doprovodný program, který představovaly různé besedy, přednášky 

či setkání s literaturou nebo známými osobnostmi. Hosty letošního 

veletrhu byly mimo jiné spisovatel Ivan Klíma, spisovatelka Petra 

Braunová, režisér Zdeněk Troška, lékař a spisovatel Jan Cimický, 

herečka Květa Fialová a řada dalších. Jediná knihovna, která měla 

letos na veletrhu zastoupení, byla Městská knihovna Lysá nad Labem, 

jejíž stánek byl jako každý rok velmi zajímavě pojatý, a která měla pro 

návštěvníky veletrhu připraven také bohatý doprovodný program. 

Vedle tohoto stánku byla umístěna výstava Do Anglie s Karlem 

Čapkem, kterou na Polabský knižní veletrh zapůjčil Památník Karla 

Čapka. Zkrátka každý si mohl vybrat podle svých zájmů a nálady.  

PhDr. Radek Liška, Středočeská vědecká knihovna v Kladně 

mailto:library@svkkl.cz
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To bylo malé ohlédnutí za Polabským knižním 

veletrhem. 

Dokončení ze str. 1 

K prodeji jsme také nabízeli literaturu, která se váže k našemu 

regionu, turistické průvodce, kalendář nebo turistické 

známky.  Zdarma byly k dispozici publikace věnované 

Středočeskou vědeckou knihovnou se sídlem v Kladně. Na 

volném prostranství sousedícím s naší čítárnou byla ke 

zhlédnutí putovní výstava „ Do Anglie s Karlem Čapkem“, 

kterou knihovnám prostřednictvím Středočeské vědecké 

knihovny v Kladně zapůjčil Památník Karla Čapka ve Staré 

Huti. 

Letos jsme byli uprostřed všeho dění, neboť bylo, zcela nově, 

hlavní pódium umístěno hned vedle naší čítárny. Na pódiu 

probíhalo nepřeberné množství zajímavých akcí spojených 

s knihami, spisovateli a čtenářstvím vůbec. Strategická poloha 

naší čítárny se pro nás stala velkou výhodou. Většina 

účinkujících po svém vystoupení využila pohostinnosti našeho 

stánku a uspořádala si zde své autogramiády. Mezi mnoha 

známými osobnostmi jsme mohli mimo jiné přivítat paní 

Květu Fialovou, pana Zdeňka Trošku, Petru Braunovou, 

MUDr. Jana Cimického nebo Ivana Klímu.  

Právě posledně jmenovaný získal letošní cenu 

Polabského knižního veletrhu za mimořádný přínos pro 

českou literaturu. Další tradičně udělovanou cenou je i 

Cena knihovníků za nakladatelský počin v oblasti 

literatury pro děti a mládež. Toto ocenění již tradičně 

předává naše knihovna. Letos se vítězem stalo 

nakladatelství Grada s knihou „ Lumpíček a Rošťanda“. 

Autorka zmíněné knihy, paní Zuzana Pospíšilová si 

osobně ocenění převzala a zároveň pro malé čtenáře 

naší knihovny darovala jeden její výtisk i s věnováním.  

Letošní knižní veletrh skončil a celá čtenářská veřejnost 

se již těší, co nám přinese ten následující. V pořadí to 

bude již devátý Polabský knižní veletrh, který bude 

Výstaviště v Lysé nad Labem hostit opět v září roku 2012. 

Podpora čtenářství, a to především u dětí a mládeže, je 

nejlepší vizitkou celé naší společnosti. 

Městská knihovna Lysá nad Labem, Michaela Baštecká 

foto: Gejza Bajerle 

 

Městská knihovna Sázava je v novém 

Již od srpna tohoto roku je Městská knihovna Sázava na  nové adrese, v kulturním domě na náměstí Voskovce a 

Wericha. Ve čtvrtek 8. září 2011 se uskutečnilo slavnostní otevření knihovny.  

Přejeme knihovnicím mnoho radostné práce a čtenářům příjemné chvíle v nových prostorách.  

Na řadu pěkných fotografií se můžete podívat ve fotogalerii na: http://knihovna.mestosazava.cz/index.asp  

 

http://knihovna.mestosazava.cz/index.asp
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Co se týká již zmíněné výstavy, měla v naší knihovně velký 

úspěch. Byla velmi dobře a přehledně zpracována, což bylo 

návštěvníky kladně hodnoceno. Byla hojně navštěvována 

nejen běžnou veřejností, ale zejména  školami středními i 

základními. 

Mgr. Hana Ludvíková, Městská knihovna Beroun 

Výstava Život a doba spisovatele Karla Čapka byla nejen 

pro knihovnu, ale i pro žáky 2. stupně základních škol a 

studenty středních škol velmi přínosná. Považuji ji za velmi 

zdařilou, za měsíc ji u nás navštívilo 18 tříd nymburských 

škol. Každý panel byl tematicky zpracován, což působilo 

uceleně a velmi přehledně. Oceňuji, že každý panel byl 

barevně odlišný, dokonce volba barev působila příjemně. 

Film, který byl k výstavě natočen, byl velmi inspirativní, líbil 

se opravdu všem. Za povedené považuji i to, že byly 

zpracovány pracovní listy, což bylo pro děti velmi přínosné. 

Informace, které byly nuceny si hledat, si tak snadno 

zapamatovaly. Reakce na výstavu ze strany učitelů byla 

velmi kladná, považovali ji za přínos a pomoc při výuce. 

Také reakce veřejnosti byla veskrze pozitivní. Já osobně 

mám Karla Čapka moc ráda, proto i pro mne byla výstava 

takovým laskavým kaleidoskopem a vlídným nahlédnutím 

do života mého oblíbeného autora. Inspirací a podnětem 

vzít do ruky pár jeho knih, do jedné z nich se začíst a 

podívat se do množství životopisných knih, které o něm v 

knihovně máme.  

Jediné, co mohu výstavě vytknout, bylo to, že když se  

k nám dostala, panely byly poškozené, sunuly se ke straně, 

musely jsme je často dorovnávat. Ale to je jen taková malá 

vada na kráse a důsledek častého převážení jinak veskrze 

pěkné putovní výstavy. 

Marie Lebdušková, Městská knihovna Nymburk 

Výstava byla velice úspěšná a návštěvníkům se líbila, 

zejména protože ženou Karla Čapka byla slánská rodačka. 

Mgr. Naděžda Rollová, Knihovna Václava Štecha Slaný 

Dokončení v příštím čísle bulletinu. 

Jak jsme to viděli u nás (2) 

Představujeme Vám druhý díl našeho miniseriálu, který 

přibližuje reakce a hodnocení výstavy Život a doba 

spisovatele Karla Čapka. 

Výstava Karla Čapka by se do prostor kolínské knihovny 

těžko vešla, proto jsme ji instalovali v kolínské židovské 

synagoze. Nabídli jsme školám k výstavě a filmu i povídání 

nad Čapkovým dílem a kromě veřejnosti, kterou nemám 

číselně zmapovanou se během měsíce května v synagoze 

uskutečnily přednášky spojené s promítáním filmů a 

prohlídkou výstavy pro následující kolínské základní a 

střední školy: 

6.5. SOŠ a SOU stavební S3A, S3B = 50 dětí a 2 

pedagogové 

SOŠ a SOU stavební S1A, S1B = 47 dětí a 2 pedagogové 

7.5. SOŠ a SOU stavební S4B, S4A = 51 dětí a 2 

pedagogové 

12.5. Gymnázium Kolín tercie, 3A = 50 dětí a 2 

pedagogové 

kvinta, septima = 48 dětí a 2 pedagogové 

13.5. Odborná střední škola podnikatelská 3A, 3B = 46 dětí 

+ 2 pedagogové 

Střední průmyslová škola 3B, 2A = 48 dětí + 2 pedagogové 

14.5. Obchodní akademie 2B, 3C = 53 dětí + 2 pedagogové 

3A, 3B = 62 dětí + 2 pedagogové 

15.5. Střední průmyslová škola 3A, 2B = 51 dětí + 2 

pedagogové 

SOŠ a SOU stavební S2B, S2A = 42 dětí a 2 pedagogové 

27.5. 1.ZŠ 9.tř. = 13 dětí + 1 pedagog 

28.5. 1.ZŠ 8A, 8B = 30 dětí + 1 pedagog 

Nejvíce děti i studenty zaujal film a hned po něm 

vyplňování tajenky v křížovce. Výstavu považuji za velmi 

zdařilou, a pokud by se vytvořilo něco podobného o jiném 

významném spisovateli, jistě by o to naše knihovna 

projevila zájem.  

PhDr. Miroslava Jouzová, PhD., Městská knihovna Kolín 

Citát na říjen 

„Dva druhy spisovatelů jsou geniální: ti, co myslí, a ti, co nutí přemýšlet ostatní,“  

Joseph Roux. 

Abbé Joseph Roux ( 19.dubna 1834 - únor 1905 ) byl francouzský katolický farář, 
básník a filolog. 

 

Zdroj: http://en.wikiquote.org/wiki/Joseph_Roux  

 

 

http://en.wikiquote.org/wiki/April_19
http://en.wikiquote.org/wiki/April_19
http://en.wikiquote.org/wiki/1905
http://en.wikiquote.org/wiki/Joseph_Roux
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Odbor kooperace knihoven (regionálních funkcí) se 

přestěhoval 

Od 1. září začal naplno pracovat odbor kooperace knihoven na novém 

pracovišti. Předcházela tomu však řada dní, spíše týdnů stěhování. 

Nejnáročnějším úkonem bylo přestěhování výměnného fondu regionu 

Kladno a souboru knih, který je určen profesionálním knihovnám ve 

Středočeském kraji, ale všechno proběhlo k našemu příjemnému 

překvapení bez zvláštních problémů.  

Našemu odboru byly dány k dispozici prostory zredukované Krajské správy 

a údržby silnic v Kladně, která je též zřizovaná Středočeským krajem. 

Budova se nachází přibližně 800 metrů od hlavní budovy knihovny na 

adrese Železárenská 1566, Kladno a před pěti lety byla zrekonstruována. 

Tímto přestěhováním se zejména zlepšilo uskladnění knih výměnného 

fondu regionu Kladno a dalších knih. Sklad je čistší, vzdušnější, ale také 

přehlednější a pracovnice regionu ho mají takřka přes chodbu. Výhodou 

tohoto skladu je také to, že si sem knihy pro své knihovny mohou snáze 

chodit vybírat knihovníci z regionu Kladno.  

Další nespornou výhodou našeho pracoviště je i to, že náš odbor získal konečně vlastní 

prostory, kde bychom chtěli pořádat různé knihovnické akce, jako jsou porady, setkávání 

knihovníků, přednášky či menší semináře. Tyto prostory bychom dále chtěli dát pro 

podobné akce k dispozici i ostatním knihovnám Středočeského kraje, které je zde mohou 

pořádat zdarma, bez placení nájmu. 

Srdečně zveme všechny zájemce, kteří by se chtěli s naší novou budovou seznámit, aby se 

k nám přišli podívat. Nakonec přikládáme několik fotografií. Plánek, podle kterého se k nám 

dostanete, najdete na našich webových stránkách.  

PhDr. Radek Liška, Středočeská vědecká knihovna v Kladně 

Další foto a mapku najdete na: http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/kontakty/  

 Romské děti v knihovně 

Ve čtvrtek 22. září 2011 se v zasedací místnosti Krajského úřadu Středočeského kraje konala přednáška Romské děti 

v knihovně, které se účastnilo celkem 20 knihovníků ze Středočeského kraje. Lektorem byla Paedr. Renáta Wolfová, 

pedagožka, která má dlouholeté zkušenosti s prací s romskými dětmi. To se také odrazilo na pojetí tohoto setkání. 

Lektorka svůj příspěvek založila z větší části na praktických zkušenostech svých i svých kolegů. Nutno říci, že jsme se 

dozvěděli řadu zajímavých postřehů o mentalitě, povaze i o jednání s romskými dětmi. Na druhou stranu musím 

konstatovat, že přednáška pravděpodobně nesplnila očekávání řady knihovníků, kteří se chtěli dozvědět nějaké praktické 

rady, pokyny apod., jak jednat a co dělat s romskou mládeží, která navštěvuje knihovny. Jak ale vyplynulo z přednášky, 

práce s romskými dětmi má větší význam tam, kde je kompaktnější romská populace, protože těmto dětem se musíme 

věnovat jiným způsobem než většinové populaci. Vyžadují tedy jiný přístup, který by byl náročnější na čas. A to 

v knihovnách, které mají málo zaměstnanců, není dost dobře možné. A časově náročná práce s jednotlivým čtenářem ať 

je již Rom nebo ne, není ze stejných důvodů také možná. Myslím si, že v našich podmínkách bychom těžko sehnali 

odborníka, který by knihovníkům poradil, jaký zvolit přístup k jednotlivcům ze strany Romů, kteří chodí do některé 

z knihoven, spíše by nám poradil, jak jednat s kompaktní romskou skupinou dětí. Stejně ale doufám, že si přítomní 

knihovníci pro svoji praxi, i pro sebe samé, něco přínosného z této přednášky odnesli, tak jako já.  

PhDr. Radek Liška, Středočeská vědecká knihovna v Kladně 

 

 

 Prostory Odboru kooprace knihoven  

http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/kontakty/
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Rozhovor s knihovníkem 

Velmi vřele nás uvítali také v knihovně v Novém Strašecí, která je od roku 2008 umístěna v nových, pro knihovnu 

vhodnějších prostorech, což se také projevilo větším zájmem čtenářů o knihovnu i jejich nárůstem. 

Rozhovor vedli Radek Liška a Ladislava Cukrová. 

Paní Tomšů, představte nám, prosím, stručně Vaši knihovnu?  

Na současném místě se knihovna nachází od roku 2008, před tím byla přes 60 let v nájmu nad hospodou, což nebylo 

vůbec ideální. Již delší dobu se hledala vhodná budova pro umístění knihovny, ale dlouho nebyly vhodné prostory. 

Dnešní umístění je výhodné z několika důvodů. Sídlíme v budově, která patří městu, a tudíž neplatíme žádný nájem. 

Máme poměrně slušné prostorové vybavení, a k dispozici máme výtah a sklad, který je pěkný, světlý i teplý. Pro naše 

čtenáře jsme přístupní bezbariérově. Protože zde dříve byla prodejna, máme k dispozici i výlohu, kterou pro naše 

účely stále využíváme. Po přestěhování do tohoto našeho nového působiště jsme rozšířili výpůjční dobu, a začaly  

k nám stále více chodit i maminky s dětmi, což dříve, když jsme sídlili nad hospodou, nebylo běžné. 

Naše knihovna je místem setkávání. Dopoledne nám chodí spíše senioři, kolem poledne a v brzkém odpoledni děti a 

studenti, kteří si zde také krátí čas, když čekají na autobus, a v pozdním odpoledni chodí nejčastěji čtenáři 

v produktivním věku. Dětí nám chodí poměrně dost, v obci je totiž jak základní škola, speciální škola, tak i gymnázium 

a učiliště. Také spolupracujeme s mateřskou školou, děti u nás například vystavují své obrázky, které malovaly. 

Knihovna je plně automatizovaná. Ani upomínky čtenářům neposíláme již poštou, ale formou SMS, stejně tak mohou 

čtenáři touto formou, stejně jako e-mailem, své výpůjčky prodlužovat apod. A abychom také našim čtenářům zaručili 

plný provoz knihovny i v době dovolených či v případě pořádání knihovnických akcí, máme v záloze naši bývalou 

kolegyni, která nám, když je potřeba, brigádnicky vypomůže. 

Jaké máte v knihovně složení čtenářů (senioři, děti, mládež, lidé v produktivním věku) a jak je motivujete k návštěvě 

knihovny?  

Denně nám chodí tak 70-80 čtenářů, z nichž velkou část tvoří děti. Jinak nám většinu čtenářů tvoří lidé 

v produktivním věku, asi kolem 50%. Zbylou polovinu tvoří senioři, děti a studenti. Naše město se stále rozrůstá, 

hodně se zde staví rodinné domky a tím nám také přibývají další noví čtenáři.  

Pořádáte v knihovně nějaké akce pro své čtenáře/pro všechny obyvatele obce?  

Děláme akce pro děti i pro dospělé. Např. pro děti připravujeme výtvarné dílny – na jaře se inspirujeme Velikonoci a 

na podzim třeba helloweenem. Také jsme se s dětmi zabývali bylinkami – dělali jsme si např. škapulířky, při tom se 

zabaví i starší děti. Na pravidelné lekce informativní výchovy docházejí třeťáci a první ročníky gymnázia. Pro dospělé 

jsme např. připravili setkání s malířem a ilustrátorem Františkem Skálou seniorem (občanem Nového Strašecí), 

přednášku o Reiki, besedu o vydání Kroniky Novostrašecka s kronikářem a archivářem Janem Černým nebo 

s novinářem Tomášem Bednaříkem. Bohužel nám na tyto akce pro dospělé chodí velice málo lidí. 

Jak se Vaše obec stará o knihovnu a její chod?  

Spolupráce je na dobré úrovni, město nám vychází v řadě věcí 

vstříc. Když je potřeba, pomohou nám i městské technické 

služby.  

Vyhovuje Vám složení výměnného fondu, který Vám poskytuje 

Vaše pověřená knihovna?  

Výměnné soubory vůbec nebereme, spíše využíváme služby 

MVS.  

Pokračování na str. 8 
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Pokračování ze str. 7 

Jaké nové služby byste uvítala od svých metodiků pro zlepšení své práce a spokojenosti Vašich čtenářů?  

My jsme spokojené tak, jak to je teď. Pro metodiku využíváme spíše knihovnu v Rakovníku, kam jezdíme na porady či 

přednášky, a tyto své zkušenosti předáváme dále. Protože máme ve středu otevřeno, tak většinou nemůžeme 

navštěvovat kurzy, které pořádá Středočeská vědecká knihovna v Kladně právě v tento den, jinak bychom se jich rády 

účastnily. Vyhovovalo by nám spíše úterý nebo čtvrtek.  

Teď několik osobních otázek. Jak jste se dostala k této profesi a jaká byla Vaše původní profese?  

Absolvovala jsem gymnázium a při zaměstnání jsem poté vystudovala knihovnickou školu, od svých 21 let pracuji 

pouze v knihovně. Při mateřské dovolené jsem začala pracovat v knihovně v Lánech, a to jen v odpoledních hodinách. 

Z Nového Strašecí mi knihovnice poskytovaly metodickou pomoc a přes ně jsem se poté v roce 1982 dostala do zdejší 

knihovny, kde pracuji dosud.  

Co Vás na této práci nejvíce těší a co naopak netěší?  

Asi není vyloženě něco, co by mě nebavilo, spíše převažují 

pozitivní pocity – ta práce mě zkrátka baví. Hlavně mě těší 

zájem lidí, například některé děti mě zastavují i na ulici, 

pozdraví „dobrý den, paní knihovnová“ a dají se se mnou do 

řeči, to člověka potěší. 

Po jakém druhu literatury sáhnete, když máte volno?   

Ráda čtu historické nebo životopisné romány, ale i detektivky. 

Dříve jsem četla spíše společenské romány či psychothrillery. 

A když cestuji, tak čtu nejraději cestopisné romány. 

Jakou knihu byste čtenářům doporučila z toho, co jste v poslední době přečetla?  

Naposled mě asi nejvíce zaujala kniha Hostitel od Stephenie Meyerové. Je to příběh o ovládání mysli, o střetu 

civilizací. Jde vlastně o to, že lidé se na Zemi k sobě chovají špatně, a nová příchozí civilizace jim bere právě to špatné 

a dává jim dobré. V knize je obsaženo hodně lidské moudrosti. Z dalších knih, které mě v poslední době zaujaly, to byl 

např. Poslední kabriolet od Antona Myrera nebo knihy Wolfa Serna o lodním ranhojiči (např. Ranhojičova pouť, Lodní 

ranhojič, Ranhojičova láska) či kniha Andělé všedního dne od Michala Viewegha.  

Jaké jsou Vaše koníčky?  

Já poměrně hodně čtu, nejraději v létě večer na naší zahrádce. 

Dále je mým koníčkem pěší turistika, především mám ráda 

hory. Často s manželem jezdíme do Českého ráje a do 

Súlovských vrchů na Slovensku. Rádi jezdíme do Janovského 

zálivu v Itálii, nedaleko Monaka. Manžel leze po skalách, a já 

tuto dobu využívám ke čtení. A protože mám 2 jezevčíky, tak i 

oni jsou mým velkým koníčkem. Samozřejmě také chvilky 

s mým 8letým vnukem a jeho průpovídky mě nabíjí energií. 

Můžete nám říci, jaký je Váš oblíbený recept či návod…? (např. 

kuchařský recept, léčebný recept nebo kúra, návody k pletení, 

háčkování, šití, nápady na rukodělné práce, rady Vašich babiček, zkrátka cokoliv, z čeho máte radost, co rádi děláte) 

V naší rodině jsou oblíbené Višně v rumu: Oprané a okapané višně klademe po vrstvách do sklenic, prosypáváme je 

krupicovým cukrem a zalijeme rumem. Tak postupně zaplníme celou sklenici. Dobře uzavřeme, nejlépe víčky se 

šroubovacím uzávěrem. Ovoce musí být celé potopené! Nejlépe proleželé je o Vánocích. 

Dokončení na str. 9 
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Dokončení ze str. 8 

O čem byste se ještě chtěla zmínit a ráda byste to sdělila našim čtenářům?  

Ráda bych, aby se lidé na sebe usmívali, vždyť úsměv hodně zmůže. A jak už jsem zmínila, jsem milovnice přírody a 

čtyřnohých kamarádů, proto bych připomněla: když si pořídíš nějaké to zvíře, tak se o něj s láskou starej a věnuj mu 

svou péči! 

Děkujeme Vám za rozhovor 

 

Knihovník na cestách 

Předposlední díl svého knihovnického cestopisu jsem se 

rozhodl věnovat Městské knihovně Česká Lípa a Městské 

knihovně Náchod. 

Městská knihovna Česká Lípa, jejímž zřizovatelem je 

Město Česká Lípa, plní rovněž regionální funkci pro 

profesionální i neprofesionální knihovny regionu 

Českolipska hrazenou z dotace Libereckého kraje. 

Knihovna se nachází na krásném historickém náměstí 

T.G.Masaryka. V budově čp. 170, jejíž sklepy dokonce 

ukrývají gotickou klenbu, bývala původně Litoměřická 

zámecká pivnice. V době první republiky bylo přistavěno 

jedno patro pro Úřadovnu okresní nemocenské pokladny. 

V přízemí se zabydlela denní vinárna Ring - Café. Dnes 

všechny prostory patří knihovně. V přízemí najdeme 

oddělení beletrie pro dospělé s rozsáhlým volným 

výběrem. V prvním patře mohou čtenáři využít služeb 

oddělení naučné literatury, čítárny novin a časopisů i 

studovny. Druhé patro slouží nejmladším uživatelům. Je 

zde umístěno oddělení literatury pro děti a mládež. 

Můžeme se tu potěšit nejen příjemně vybaveným 

interiérem, ale i výhledem na architektonicky zajímavé 

náměstí s kašnou. Celkem zdejší fond tvoří cca 140 000 

knihovních jednotek. Návštěvnost dosahuje až 600 

uživatelů denně, čemuž napomáhají i 3 sídlištní pobočky, 

2 výpůjční místa v Penzionech pro seniory a 1 pobočka ve 

spádové obci Dobranov. Přínosem je plně 

automatizovaný provoz se systémem Clavius. 

Dokončení na str. 9 

 

V příštím čísle skončí náš malý seriál Knihovník 

na cestách, ve kterém jsme představovali 

některé knihovny mimo Středočeský kraj. 

Nyní vyzýváme knihovníky obecních knihoven ve 

Středočeském kraji, aby neváhali a sami napsali  

o výjimečných zajímavostech, ale i o zcela 

běžných problémech své domovské knihovny. 

Všechny příspěvky rádi zveřejníme. 
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 Dokončení ze str. 8 

V Náchodě začala působit veřejná lidová knihovna spravovaná odborem 

Národní jednoty Severočeské již v roce 1897, roku 1904 našla dočasně 

místo v zasedací síni staré radnice. V roce 1919 byla převzata do správy 

města a přeměněna na veřejnou knihovnu obecní. Roku 1930 se usídlila  

v nové budově Městské spořitelny. V roce 1951 se Městská knihovna  

v Náchodě stala zařízením ONV v Náchodě, od té doby působí jako 

okresní lidová knihovna a přebírá metodickou péči o ostatní knihovny  

v okrese. O tři roky později získala nové prostory v domě bývalého 

továrníka Cyrila Bartoně - Dobenína, kde sídlí dodnes. Železobetonovou 

konstrukci řadového dvoupatrového domu kryje na hlavním průčelí 

pískovcový obklad se sochami Karla Dvořáka, uvnitř se skrývají 

reprezentační interiéry s díly Fr. Kysely a Otokara Španiela. Stavba je z let 

1929 - 1931 dle arch. Otokara Novotného. Roku 1995 ukončil Okresní 

úřad v Náchodě zřizovatelskou funkci u okresní knihovny, byla předána 

městu Náchodu, rok poté se rozhodnutím městského zastupitelstva stala 

zařízením města Náchoda a pracuje pod názvem Městská knihovna 

Náchod, obecně prospěšná společnost.  

 Dnes je sídlo knihovny po zdařilé rekonstrukci a 

renovaci památkově chráněných prostor. Práce 

probíhaly postupně, plný provoz byl obnoven 1.1.2005. 

17.10.2003 bylo v přízemí nově otevřeno vkusně i 

zajímavě řešené oddělení pro dospělé, které pokračuje 

v útulném mezipatře, skýtajícím možnost využití 

příruční knihovny a klidného posezení. Nové oddělení 

pro děti v prvním poschodí poprvé přivítalo nejmladší 

čtenáře 15.6.2004. Příjemnou barevností i rozmanitým 

vybavením si je jistě rychle získalo. Studovna s čítárnou 

ve 2. poschodí (nově zprovozněny 1.1.2004) jistě 

nadchnou reprezentativností interiéru, který původně 

obýval továrník Bartoň. Pořádají se zde i různé akce. 

Zaujala mne místnost v zázemí, která mj. slouží coby 

výtvarná dílna. Ocenil jsem vhodné začlenění 

moderního výtahu a sociálního zařízení do historického 

objektu.  

Z obou knihoven, které jsem zařadil do sbírky svých 

profesních poznatků, jsem si opět odnesl ujištění, že 

jsem si vybral povolání, které má budoucnost a 

navzdory moderním trendům jistě není klasické 

čtenářství na ústupu. 

Rostislav Blecha 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně 

Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na nové zprávy od Vás! 

 

Pište nám!  

 

Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz/;  
kontakt: liska@svkkl.cz, tel. 312 813 154; senfeldova@svkkl.cz, tel. 312 813 138 
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