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Svitavská zastavení - 
samozřejmě knihovnická           

Alena Součková           
 

     Zastavení první - s nádechem historie 
 
      Město Svitavy na pomezí Čech a Moravy má zajímavou historii. Ovlivňujícím faktorem 
bylo i prolínání a vzájemné soužití českého a německého obyvatelstva. O rozvoj města, 
zakládání a vývoj průmyslu se zasloužili němečtí průmyslníci a podnikatelé. A ti také měli 
podíl na společenském a kulturním životě ve městě. Významnou osobností byl podnikatel 
a mecenáš Valentin Oswald Ottendorfer (1826-1900). Většinu svého života prožil v 
Americe - v New Yorku se z dělníka, sazeče přes redaktora stal ředitelem významného 
novinového nakladatelství. Své postavení zúročil v politické činnosti, ale i v bohatých 
nadačních a charitativních aktivitách. Nikdy nezapomněl na své rodné město Svitavy a 
finančně je podporoval. Z jeho darů mohla být postavena nemocnice, sirotčinec s 
chudobincem, školy, podporována byla činnost spolků. Celou třetinu svých darů věnoval 
na vybudování veřejné knihovny a čítárny. Stojí na místě jeho rodného domku. Budova z 
červeného cihlového zdiva, která je dodnes nepřehlédnutelná, byla ve své době největší a 
nejmodernější německou knihovnou (22 tisíc svazků) ve střední Evropě a důstojnou 
reprezentativní budovou. Stavba, vedená rakouským architektem Geramo Wanderleyem, 
trvala pouhý rok a v roce 1892 byla za osobní účasti mecenáše slavnostně otevřena. 
Unikátní je i vnitřní vybavení a velký přednáškový sál. Knihovnu v roce 1929 navštívil i 
československý prezident T.G. Masaryk. Po 2. světové válce byly německé fondy 
odvezeny (zčásti i rozkradeny). V současnosti je historický fond knihovny (cca 5 500 
svazků) ve správě městského muzea a galerie. V letech 1989-92 probíhala rekonstrukce 
budovy Ottendorferovy knihovny, která vrátila místu jeho bývalý půvab. 
 
      Zastavení druhé - knihovna v podnájmu 
 
      Když byla v roce 1969 dokončena přístavba budovy muzea, bylo rozhodnuto o 
přestěhování knihovny. I samotná původně soukromá vila z konce 19. století musela projít 
důkladnou rekonstrukcí, a tak muzejní sbírky často měnily své umístění. Nejinak tomu bylo 
i v knihovně. Rozšiřující se služby a nové fondy vyžadovaly zvětšování prostorů, což 
nebylo jednoduché. Dětské oddělení získalo prostory v patře, prostory pro dospělé čtenáře 
se rozšiřovaly z původních skladových a administrativních místností. Získání každého 
nového metru čtverečního v průběhu několika let mohlo být považováno za úspěch. 
Počátkem devadesátých let bylo započato s automatizací knihovnických činností. V 
průběhu čtyř let byly retrospektivně zpracovány dokumenty (cca 78 tisíc knihovních 
jednotek). V roce 1997 byla knihovna připojena na internet a své fondy zpřístupňuje v on-
line katalogu. Díky grantům Ministerstva kultury ČR knihovna rozšířila své služby o 
půjčování zvukových dokumentů pro nevidomé a slabozraké, zpřístupnila těmto 
handicapovaným čtenářům internet, zkvalitnila počítačovou síť a zvýšila rychlost připojení. 
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      Zastavení třetí - knihovna ve Fabrice 
 
      Současná etapa činnosti Městské knihovny ve Svitavách začala 6. března 2008, kdy 
bylo otevřeno nové multifunkční kulturně-vzdělávací zařízení. Třípodlažní objekt Fabrika 
vznikl přebudováním někdejší průmyslové haly a pro město Svitavy představuje novou 
příležitost pro pořádání vzdělávacích, kulturních a konferenčních akcí. Velký multifunkční 
sál s kapacitou až 490 míst je určen pro konference, divadla, plesy, koncerty, videoshow a 
další akce, které obohatí kulturní a společenskou nabídku města. Knihovna s čítárnou je 
umístěna o patro výše a kromě bohatého fondu knih a časopisů je zde umístěno i hudební 
oddělení s možností poslechu hudby a nabídka dalších služeb. Od náměstí je možný i 
přímý vstup do knihovny, samozřejmě bezbariérový. Poslední patro objektu zaujímá 
restaurační zařízení a internetová kavárna s nonstop provozem. Další prostory slouží 
výstavní galerii, učebnám Univerzity třetího věku, administrativě i dalšímu komerčně 
obchodnímu využití. Před objektem je kapacitně dostatečné parkoviště pro automobily a 
autobusy. 
 
      Svitavská knihovna stojí určitě za zhlédnutí. Představuje moderní typ knihovny jako 
otevřeného multifunkčního centra bez vnitřních zdí a bariér. Je prostorem k vzájemnému 
setkávání lidí různých generací, společenských skupin a kultur. Knihovní fondy jsou ve 
volném výběru, to znamená okamžitě k dispozici. Studijní místa pro uživatele jsou 
koncipována jako internetové kiosky. V samostatné studovně je umožněn přístup k 
databázím - legislativa Evropské unie, právní databáze, infobanka České tiskové 
kanceláře, monitoring článků z novin a časopisů. Některé stanice se speciálními programy 
jsou přednostně určeny nevidomým a slabozrakým spoluobčanům na základě rozvíjející se 
spolupráce s pobočkou SONS. Handicapovaným slouží i zvuková knihovna; představuje 
hudební nosiče, mluvené slovo i AV nosiče. Elektronické dokumenty, multimediální 
programy, vzdělávací a zábavné dokumenty pomáhají rozšiřovat znalosti a zvláště dětmi 
jsou velmi vyhledávány. Nabídku služeb knihovny pravidelně zpestřují besedy se 
spisovateli, cestovatelské večery, vzdělávací akce pro seniory, nezaměstnané, ženy na 
mateřské dovolené a zdravotně postižené. Knihovna má sloužit ke vzdělávání i 
příjemnému trávení volného času, má být oblíbeným místem, kam se každý bude rád 
vracet. Přijeďte se podívat a přesvědčíte se. 
 
      V textu byly použity informace z článků Mgr. Radoslava Fikejze (Městské muzeum a 
galerie města Svitavy) a Mgr. Milady Vackové, ředitelky Městské knihovny ve Svitavách. 
 
      Více na http://www.booksy.cz a http://www.svitavy.cz  
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