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Městská knihovna v České Skalici

Marta Lelková

O knihovně v České Skalici, která svou historii píše 167. rok, se toho v našem časopise zatím mnoho nenapsalo. 

Proto seznámení s ní určitě prospěje. Knihovna je od roku 1996 součástí správního odboru městského úřadu. 

V současné době má dvě oddělení a dvě knihovnice. O její chod a nasměrování se v minulosti významně 

zasloužily zejména dvě knihovnice, a to první profesionální knihovnice v České Skalici paní Karla Vejrová a dále 

pak Jitka Sedláčková, která neúnavně vyjížděla na lekce knihovnického minima i po školách okolních vesnic.

Knihovna za posledních 15 let prošla množstvím změn. Její nová éra začala prvním počítačem v roku 1995. Za 

rok přibyly další, pak přišel na řadu knihovnický program a automatizace knihovnických procesů. To všechno od té 

doby taky prošlo svým vývojem. V roce 1997 přibyl internet i pro veřejnost. Od roku 2003 má knihovna webové 

stránky, nynější podoba je dílem profesionálů. Letos se technické vybavení rozroste o další techniku, zakoupenou 

za pomoci dotace z programu VISK 3. A tak to asi půjde dál a dál. Starosti a radosti podobné každé jiné knihovně.

Po domluvě s paní Olgou Rejdákovou, současnou vedoucí knihovny i oddělení pro dospělé, jsem se 

vypravila na návštěvu. Najít knihovnu ve Skalici není obtížné. Po mnoha stěhováních v minulosti se usídlila 

ideálně - přímo na náměstí v budově bývalého městského úřadu. Jelikož jsou prázdniny, knihovny žijí pomalejším 

tempem. Ale i přesto cinkrlátko nad dveřmi do dětského oddělení každou chvilku oznamovalo, že přišlo 

četbychtivé dítko. Paní Olga každou chvilku odběhla od našeho rozhovoru obsloužit malého čtenáře a já jsem to 

mohla využít k rozhlížení a přemýšlení, čím je tato knihovna jiná, zajímavá. Přišla jsem na to. Nepochybně se liší 

duchem, který se vznáší všude, kam se v knihovně podíváte. Je to duch spisovatelky Boženy Němcové. Ta pro 

letošek píše noty, podle kterých knihovna hraje. Některé „koncerty“ už odezněly, některé se chystají. 

Fotodokumentace a propagační materiály visí všude po knihovně.

Co z akcí už mají za sebou? Zajímavé vyprávění kronikáře a historika Jiřího Samka o natáčení Babičky 

v Ratibořicích v roce 1940. Pan Samek si ve filmu zahrál roli ministranta. Dokonce i jejich slepice byly za filmové 

hvězdy.

Originální byla výstava portrétů Boženy Němcové, kterou můžete zhlédnout coby webowou prezentaci na 

adrese: www.webuse.cz/images/prezentace/index.html. Doporučuji!

A dále proběhlo vyprávění Anny Řehákové o pořadu „Oživlé postavy z Babičky“ a promítání „Dorothea vévodkyně 

Kuronská“ – film o matce Kateřiny Zaháňské.

Vedoucí dětského oddělení paní Helena Skořepová založila a vede klub dětí a mládeže DOMeK (dětské 

oddělení Městské knihovny). Funguje asi půl roku a mohou se pochlubit vydařenými akcemi, jako je tajný výlet, 

putování za knihou, předprázdninová párty. Děti si samy vedou kroniku klubu. Víc se o jejich činnosti dočtete na 

novém webu knihovny. Každý měsíc kromě prázdnin mohou děti v knihovně soutěžit (křížovky, doplňovačky, 

testy). Na podzim je čeká vyhodnocení práce klubu dětských čtenářů.

Ve výčtu aktivit by se dalo pokračovat dál. Ale lepší bude, když vás některá akce zaujala, inspirovat se a 

něco podobného zorganizovat taky. Nebo českoskalickou knihovnu navštívit. Já knihovně přeji, aby si do ní 

cestičku nacházelo stále víc návštěvníků, a knihovnicím přeji, aby z nich měly jen radost. 
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