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Teplice nad Metují a jejich knihovna

Marta Lelková

Město, které po druhé světové válce začalo psát nové dějiny.

Teplice byly sudetské, postihl je osud jako jiná města s tímto přívlastkem. Původní německá knihovna zanikla s vystěhováním 

obyvatelstva. S nimi odešly knihy i kroniky. Přišli noví obyvatelé z různých koutů Čech a nové dějiny začala psát i knihovna. 

Žáci školy udělali sbírku českých knih u příchozího obyvatelstva. Tak vznikl první fond knihovny.

Od té doby uběhlo hodně let a mnohé se změnilo.

Knihovna je chytře umístěna v přízemí budovy základní školy. Má dvě místnosti. Dětské oddělení si zdejší 2 knihovnice pěkně 

vyzdobily tapetami, v oddělení pro dospělé mě zaujal příjemný koutek pro čtení časopisů a pro práci na počítači. Knihovna se 

před časem sloučila s knihovnou školní, což myslím bylo v tomhle případě šťastné rozhodnutí.

Na mě tam čekala sympatická mladá knihovnice Věra Prokopová, která práci převzala po dlouholeté knihovnici Haně 

Zápotočné. Rozpovídala se o radostech, které ve své práci zažívá. Ukázalo se, že v teplické knihovně nějaká velká trápení ani 

nemají. Na spolupráci s městem si nemůžou stěžovat. Prý dostanou, o co si řeknou. (To jim možná budou mnozí závidět.)

To, že je knihovna umístěna v budově školy, předurčuje směr jejích aktivit. Děti jsou v knihovně každou volnou chvilku. O 

polední pauze, po skončení vyučování, na poslední chvíli před hodinou češtiny, aby dohnaly resty (i když to poslední jim pan 

ředitel zakazuje). Žáci prvního stupně tráví společně se svým učitelem hodinu čtení vždy jednou v týdnu v knihovně. Tam 

společně přečtou za rok 3 až 4 knížky. Jednou v roce si pozvou do knihovny významné osobnosti města, jako je třeba pan 

starosta, místní zubař, farmářka, družinářka, a ti všichni předčítají dětem tam shromážděným pohádky v rámci akce „Teplice 

čtou dětem“. A tak v Teplicích nad Metují nemůže žádné dítě říci, že za rok nepřečetlo ani jednu knihu. Prvňáčci jsou ke konci 

školního roku pasováni na čtenáře. I pro žáky druhého stupně a studenty Střední školy hotelnictví a společného stravování 

mají v knihovně pravidelné besedy a přednášky. A když jim školní léta uplynou, moc dobře vědí, kde knihovna je a co v ní 

najdou. Dobrý způsob, jak si vychovávat budoucí čtenáře, že?

I těm dřív narozeným má knihovna co nabídnout. Čeká na ně pěkný knihovní fond a pestrá paleta periodik. Dobrou odezvu 

mají cestovatelské besedy a v poslední době besedy o historii Teplic. V městě žije pán, kterého tohle téma moc zajímá. Chodí 

po archívech a shání dokumenty, kde by se cokoli o „staré“ historii města Teplice nad Metují dozvěděl. Pak to prezentuje na 

svých přednáškách pořádaných společně s knihovnou. Dokonce plánují vytvořit webové stránky, které by se dějinami města 

zabývaly.

Nové webové stránky má rozpracované i knihovna a podle toho, co jsem mohla vidět, budou rozhodně zajímavější než 

dosavadní.

Dnes už téměř každá dobrá knihovna pečuje i o své starší a nemohoucí čtenáře. Není tomu jinak ani tady. Jednou měsíčně 

knihovnice nasedne do auta a rozveze knížky až domů ke čtenářům. V této službě mají i prodlouženou ruku v Domově 

s pečovatelskou službou na Kamenci. Je jí bývalá paní knihovnice z Dědova, která je taky obyvatelkou Domova a ráda tam 

pokračuje ve své práci. Půjčuje svým spolubydlícím z knih přivezených z Teplic nad Metují.

Přeju knihovně a jejím čtenářům hodně spokojenosti, dobrých nápadů a vydařených akcí.
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