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Náchodská knihovna oslavila tři významná jubilea

Ivana Votavová a Adéla Vlachová

V době, kdy letopočet končí čtyřkou, si náchodská městská knihovna připomíná tři významná jubilea. V uplynulém 

roce jsme slavili 60 let od chvíle, kdy jsme získali nové prostory na Kamenici v domě továrníka Cyrila Bartoně-

Dobenína. Bylo to také 110 let, kdy byla v Náchodě otevřena Veřejná čítárna Národní jednoty severočeské. A 

připomněli jsme si i 10 let od rekonstrukce knihovny.

Naše plány, jak výročí oslavit, byly veliké. Pozveme Tomáše Kluse, Vojtu Dyka a kapelu Kryštof, na dvoře budeme 

opékat prase a točit pivo, ve studovně bude raut a víno, a neutratíme ani korunu, protože všichni ocení naši 

odvahu a drzost a všechno pro nás udělají zdarma.

No… Klus, Dyk ani Krajčo teda nakonec nepřijeli, prase nám nikdo taky nedal, nějaké peníze to stálo, ale 

OSLAVA BYLA. A povedená!

Přípravy na listopadovou slávu začaly hned po prázdninách. Naše zkušenosti s pořádáním takto velkých akcí byly 

až do té doby nulové, proto jsme ve velké míře improvizovali. Objevila se řada otázek, na které jsme neznali 

odpověď. Třeba si jenom zkuste odhadnout, kolik tak může dorazit lidí? A když nemáte tušení, kolik lidí se 

slavnosti zúčastní, jak potom chcete objednávat jídlo a pití, aby se dostalo na všechny? Porada střídala poradu, co

se jeden den vymyslelo, se nám přes noc rozleželo v hlavě a další den už zase neplatilo…

Do plánování se zapojili všichni z knihovny, každý si vzal něco na starost, něco zařídil. Debatovalo se o všem. A 

když nastal den D, jako by bylo samozřejmostí, že všichni napečou, aby se u nás lidé cítili jako doma. V tomhle 

jsou knihovníci opravdu výjimeční.

Kdo k nám tedy v úterý 25. listopadu 2014 během dne dorazil, dostal sladkou pozornost. Na odpoledne i večer 

jsme připravili raut a koncert saxofonisty Petra Kroutila s doprovodem. V hale mohli zájemci zhlédnout výstavu 

nazvanou Z historie náchodské knihovny, plnou fotografií a dalších knihovnických „pokladů“, v mezičase si zase 

mohli zkusit literární hrátky. Překvapením byl obří dort ve tvaru knihovny a poprvé se u nás čepovalo pivo, které 

nám daroval místní pivovar Primátor.

Představili jsme také nový barevný propagační materiál (ve formě skládanky) k historii naší knihovny. Knihovna 

sídlí v krásném domě, který pro továrníka Cyrila Bartoně postavil v letech 1929-1931 architekt Otakar Novotný, 

žák Jana Kotěry. Na výzdobě se podíleli přední umělci té doby: malíř František Kysela, sochaři Karel Dvořák a 

Otakar Španiel; o technické řešení se postaral František Anýž. Oslavy i vydání propagačního materiálu finančně 

podpořilo město Náchod.

Součástí večera byla i dražba záložek, které knihovna získala v rámci dobročinné výtvarné akce nazvané Není 

záložka jako záložka. Tu jsme vyhlásili v září a vyzvali k účasti všechny malé i velké, amatérské i profesionální 

výtvarníky. Úkolem bylo vyrobit záložku v libovolném zpracování. Odezva byla veliká. Za dva měsíce se nám sešlo 

přes 500 záložek, mezi nimiž byl i originál od výtvarníků Petra Nikla, Karla Maněny, Milana Hencla nebo Venduly 

Henclové. V dražbě, které se zúčastnilo na 30 lidí (popravdě jsme čekali, že jich bude víc), knihovna získala přes 

6 000 korun a díky nim mohla pro čtenáře nakoupit nové audioknihy. Přihazoval i pan starosta a oba 

místostarostové. Konečná cena za nejdražší záložku se vyšplhala na 500 korun.

Ten večer jsme si postupně se stovkou čtenářů a příznivců připili nejen na zdraví, ale i na knihovny, knihy a 

čtenáře, protože dokud budou lidé číst, má svět naději, že lidé nezhloupnou a neztratí smysl pro krásu, 

spravedlnost a dobro.

Tak takový byl pro nás jeden výjimečný a náročný den v jinak zaběhnutém kolotoči, ve kterém knihovna pořádá

Náchodskou univerzitu volného času, kurz trénování paměti, angličtinu pro seniory, kurz dějin umění, výtvarný 



kroužek pro děti, projekt Babi, dědo, jdeme do toho spolu!, výstavy, besedy se spisovateli, koncerty, tvořivé dílny,

cestovatelské besedy i letní příměstský tábor. Účastní se celostátních knihovnických akcí, jako je Pasování 

prvňáčků na čtenáře, Knížka pro prvňáčka, Klíčování pro děti z druhých tříd, Noc s Andersenem a Den pro 

dětskou knihu.

Myslíme, že obyvatelům Náchoda a okolí naše knihovna přináší mnoho aktivit, které obohacují jejich život, 

pomáhají ke vzdělání i příjemnému trávení volného času. Rádi bychom byli příjemným „obývákem“ města, ve 

kterém na každého čeká úsměv, pohoda, kultivovanost a dobrá kniha. Přijďte se přesvědčit. Těšíme se na vás.

P. S. Ty velké skleněné vstupní dveře, které den po večírku nahradila překližka, opravdu nevysklili rozjaření

čtenáři, jak si mnozí mysleli. Jen se to náhodou sešlo s plánovanou opravou.
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