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Městská knihovna v Meziměstí

Martin Slavík

Meziměstí je město s asi 2,5 tisíci obyvateli, ležící blízko hranice s Polskem na severu našeho kraje v tzv. 

broumovském výběžku. Městská knihovna sídlí spolu s pobočkou Základní umělecké školy Broumov v krásné vile, 

kterou si nechal postavit místní továrník Walzel. Budova je obklopena parčíkem, jenž slouží jako dětské hřiště pro

nejmenší děti.

Historie místní knihovny sahá přibližně do roku 1920, kdy byla otevřena lidová knihovna. Její počátky nebyly 

jednoduché, stejně jako život české menšiny v nyní již bývalých Sudetech. Profesionalizována byla tehdejší 

středisková knihovna v roce 1975.

V současnosti poskytuje knihovna běžné služby, jako je: půjčování knih naučných i beletrie (ve fondu je přibližně 

třináct tisíc svazků), půjčování časopisů pro děti a dospělé, meziknihovní výpůjční služba, přístup k internetu na dvou 

počítačích (s omezeným přístupem k nevhodným webovým stránkám), kopírování a tisk. V neposlední řadě 

knihovna také pořádá pravidelné besedy pro žáky základní i mateřské školy nebo besedy pro veřejnost, z nichž 

můžeme zmínit např. sérii přednášek o zdravém životním stylu s paní Kateřinou Hoffmanovou nebo setkání s 

hudebníkem Vladimírem Václavkem. Knihovnu obsluhuje jeden pracovník, který má na starosti též kulturní a některé 

sportovní akce pořádané městem. Pro veřejnost je knihovna otevřena vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 09.00 do 

17.00 hodin (polední pauza od 11.00 do 13.00) a o víkendu na dvě hodiny v sobotu ráno.

Služby knihovny využívá přes 200 registrovaných uživatelů a mnoho dalších, kteří přicházejí do knihovny surfovat po 

internetu, vytisknout potřebné materiály nebo jenom strávit pár příjemných chvil. Čtenáři vyhledávají nejvíce knižní 

novinky, doporučenou školní četbu a z naučné literatury především cestopisy a knihy o historii. K nejoblíbenějším 

autorům patří Vlastimil Vondruška, James Patterson, Vlasta Javořická, Nora Robertsová… Velkou popularitu mají 

také knížky z edice Původní česká detektivka nakladatelství MOBA.

Já jsem nastoupil do naší knihovny před pěti lety, když dosavadní knihovník pan Vlastimil Kučera odešel do 

důchodu. Práce v knihovně pro mě nebyla novinkou, neboť jsem své první zkušenosti získal již na civilní službě v 

knihovně v Polici nad Metují, tenkrát ještě v polickém klášteře, a dále je rozvíjel v kolektivu broumovské knihovny. 

Postupně jsem si vyzkoušel, od balení knih přes výpůjční služby až po katalogizaci, všechny činnosti, které práce 

knihovníka vyžaduje. Dnes jsem za to vděčný.

Jako velmi důležitou vidím snahu přivést každou novou generaci dětí ke knihám a do světa knihovny. Ve školních 

besedách proto vyprávím dětem, od těch nejmenších až po nejstarší, jak zacházet s knihami, jaké jsou možnosti sítě 

knihoven, takže si každé dítě postupně zkusí, jak v knihovně hledat potřebné informace, a to nejen v knize, ale i v 

rejstřících, katalozích a databázích. Velmi jsem uvítal nabídku paní učitelky Anny Kociánové z místní základní školy 

ke spolupráci na Noci s Andersenem. Od té doby jsme s dětmi prožili již tři krásné večery – poprvé setkání s panem 

Andersenem, podruhé pátrání po nové, neznámé Andersenově pohádce „Lojová svíčka“ a potřetí si děti vytvořily 

vlastní knihu „Meziměstí našima očima“.

Bohatý svět knih je tu pro všechny, a proto je pro mě potěšením přivítat každého nového čtenáře.

Kontakt na autora: knihovna@mezimesti.cz

Web knihovny: http://knihovnamezimesti.webk.cz/
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