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Zájezd do polské Swidnice 

Iva Rodrová 

            Ve dnech 18.–20. června 2010 se dvě jičínské knihovnice zúčastnily společně s pracovníky Odboru kultury města 
Jičína zájezdu do polského města Swidnica. Tato návštěva se konala v rámci česko-polského projektu Brána do pohádky – 
Wrota do bajki, na kterém spolupracují město Jičín a město Swidnica a který je zaměřen na propagaci regionů a rozvoj 
turistického ruchu. Díky tomuto projektu mimo jiné v současné době probíhají velké úpravy na zahradě knihovny v Jičíně. 
            V Krzyzowé, což je areál asi 8 km od Swidnice, se totiž 19. června konal pohádkový festival – „Festiwal Bajki“, na který 
byli pozváni zástupci našeho města jako vyslanci festivalu Jičín město pohádky. 
            O nás knihovnice se měli starat pracovníci městské knihovny ve Swidnici. Z Jičína jsme odjížděli za deštivého počasí 
v pátek ráno 18. června a těšili jsme se, jak mu ujedeme do Polska. Do Swidnice jsme dorazili okolo 10. hodiny a zamířili 
rovnou do zdejšího divadla. Před divadlem nás uvítal osobně starosta města. Konalo se zde oficiální zahájení pohádkového 
festivalu a současně i vyhodnocení dětské literární soutěže, která s tím souvisela. Městské divadlo, naplněné dětmi z 
mateřských škol, které všechny měly na sobě oblečené pohádkové kostýmy, bylo opravdu krásné. Bylo to oficiální zahájení 
pohádkového festivalu. 
            Po skončení programu v místním divadle se nás už ujali pracovníci polské knihovny ve Swidnici, na niž jsme byli velmi 
zvědavi. Po společném obědě jsme se tedy nejprve vydali na prohlídku knihovny. 
            Městská knihovna ve Swidnici (Miejska biblioteka publiczna im. Cypriana Kamila Norwida) má od roku 2005 sídlo 
v nově zrestaurované budově v centru města. Její historie začala v roce 1947, kdy začínala pracovat s jedním oddělením pro 
dospělé. V současnosti je zde oddělení celkem šest a čtyři pobočky má knihovna ještě po celém městě. Fond je univerzální. 
            My jsme prohlídku začali v oddělení pro dospělé čtenáře. Má celkem 70 000 svazků, z čehož je asi 50 000 svazků ve 
volném výběru, a 5000 čtenářů. Žádný registrační poplatek knihovna nevybírá. Překvapením pro nás byla výpůjční doba, která 
je pro dospělé 2 týdny. Další zajímavostí je tzv. čtenářský fond, kam čtenáři dávají peněžní dary na nákup knih. Tyto knihy 
potom nejsou zařazeny do běžného fondu mezi beletrii, ale mají své vlastní regály v jednom rohu půjčovny. Všechny prostory 
jsou zde hlídány kamerovým systémem. 
            Nádherným proskleným výtahem jsme vystoupali do dalšího patra, kde je umístěno oddělení pro děti. Zde jsme ocenili 
hlavně prostory. Je tu vlastní půjčovna, kde probíhá hlavní výpůjční činnost, dále pak mají studovnu s počítači a s čítárnou a 
ještě jeden menší sál určený k pořádání výukových lekcí. Mají celkem 25 000 knih a 4500 čtenářů. Nejmenším dětem je 
určena miniherna s hračkami. 
            Naše další kroky pak směřovaly do multimediální půjčovny. Je to nejmladší zdejší půjčovna, vznikla v roce 2005. 
Půjčují se zde hudební CD, audioknihy, počítačové hry pro děti od 3 do 12 let, DVD s filmy, jazykové kurzy na CD, videokazety 
nebo třeba multimediální encyklopedie. Funguje zde volný výběr: čtenář si vybírá z prázdných obalů a u pultu mu potom 
pracovnice oddělení vydá patřičný obsah. 
            Následovala studovna časopisů a naučné literatury. Odebírají zde 120 titulů časopisů a novin, čítárna a studovna má 
44 míst a také 2 počítače s připojením na internet zdarma. Jeden počítač je vybavený speciální čtecí technikou pro slabozraké 
a nevidomé. Aktuální čísla novin a časopisů půjčují pouze prezenčně. Uživatelé mají možnost materiály si zde za poplatek 
okopírovat. 
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