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Knihovníci - senio ři ve Svitavách           

Marie Sobotková           
 

     25.-27.8.2009 byly Svitavy místem setkání knihovníků - seniorů ČR. Akci připravila Městská knihovna 
Svitavy ve spolupráci se SKIP - regionem Východní Čechy za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 
 
      Třídenní seminář byl zahájen v multifunkčním centru Fabrika. Tento objekt bývalé továrny prošel 
velkorysou přestavbou pro potřeby vzdělávacích, komunitních a kulturních aktivit občanů města. K 
dispozici je divadelní a kongresový sál, jazykové učebny, prostory pro spolky a sdružení, antikvariát, 
pasáž s výstavní funkcí. Srdcem budovy je ale městská knihovna, která zde získala velmi dobré umístění 
pro svoji činnost. Oddělení pro dospělé, pro mládež, pro děti, hudební oddělení s poslechovými místy, 
studovna, přístupy na internet. Vše v nově vybavených a pro návštěvníky přívětivých prostorách. Není 
divu, že nám prohlídka knihovny zabrala podstatnou část zahajovacího dne. Den ale pokračoval večerem 
a čekal nás úplně jiný zážitek. Rock-and-rollová klasika v podání nadšeně hrající (k tanci i poslechu) 
"retro" kapely na zahradě svitavského muzea. 
 
      Druhý den semináře, opět v aule Fabriky, jsme vyslechli nejprve referát Mgr. Věry Škraňkové o 
četných aktivitách SKIP - regionu Východní Čechy. Následovala zajímavá prezentace o holandských 
knihovnách v přednesu Mgr. Zlaty Houškové. Odpoledne bylo věnováno návštěvě Městské knihovny 
Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové, umístěné v tamějším renesančním zámku. Pokračovali jsme 
prohlídkou dalších zámeckých prostor, radnice, muzea a knižní sbírky františkánského kláštera. 
Završením dne byla večerní návštěva Městského muzea a galerie ve Svitavách s výkladem ke stálé 
expozici zdejšího rodáka Oskara Schindlera. 
 
      Třetí den semináře byl zahájen prezentací PhDr. Víta Richtera. Tématem byly aktuální informace z 
knihovnictví. Bylo vidět, že je stále o čem hovořit. Následovala prohlídka budovy Ottendorferovy 
knihovny, Muzea esperanta a historického centra města, pro zájemce i s výstupem na věž kostela. A to 
bylo z bohatého a zajímavého programu už skutečně všechno. Poděkování patří všem organizátorům i 
lektorům. Velký dík pak míří k obětavé a neúnavné "duši" celé akce, kterou byla Mgr. Milada Vacková, 
ředitelka Městské knihovny ve Svitavách. Především její zásluhou se setkání knihovníků - seniorů velmi 
vydařilo. 
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