
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 18. 6. 2015

Číslo: Ročník 25 (2015), Číslo 2

Sekce: Šumné knihovny

Název článku: Nejstarší knihovna na Náchodsku…

Autor: Martina Zálišová

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20150202

Nejstarší knihovna na Náchodsku…

Martina Zálišová

Městská knihovna v České Skalici včera, dnes a zítra

Včera

Před 170 lety se 27. července 1845 začala psát historie českoskalické knihovny. U jejího vzniku byl obrozenec a 

učitel Josef Arnošt Kolisko (1815–1881), který se snažil zvýšit vzdělanost mladé generace. Založil proto školní 

knihovnu, která měla sloužit nejen dětem a mládeži, ale i široké veřejnosti. Základ knihovny, složený většinou 

z darů, tvořilo 200 knih v 358 svazcích a několik map. Začátky však byly těžké. Přestože knihovna přestála ničivý 

požár v roce 1846 bez úhony, nevyhnula se finančním potížím.

V roce 1857 byl knihovníkem jmenován podučitel František Červený. V té době obsahoval fond již 751 svazků. 

Válečný rok 1866 přečkala knihovna v prvním poschodí nově otevřené budovy školy na náměstí.

Chod knihovny dozoroval výbor veřejné knihovny, z jehož jednání se dochovaly zápisy. Díky nim víme, že 

knihovníkem se od roku 1927 stal pan Jaroslav Baše. Zápisné činilo dvě koruny, poplatek za ztracenou legitimaci 

padesát haléřů a poplatek za půjčení knihy deset haléřů. Výpůjční doba byla čtrnáct dní. Půjčovalo se každou 

středu od 18 do 19 hodin.

V roce 1934 získala knihovna prostory po bývalé spořitelně i s částí zařízení – pultem, židlemi a osvětlením. V 

roce 1939 byl knihovníkem jmenován pan Josef Koubek, městský účetní. V té době již fond tvořilo 2035 knih ve 

2353 svazcích, půjčovalo se v sobotu dopoledne a poplatek za půjčení dvou knih na jeden týden činil tři koruny. V 

roce 1944 byl nákupem knih pověřen pan učitel Jan Krtička. V roce 1948 došlo k zániku Čtenářské besedy Boženy 

Němcové a ke sloučení spolkové knihovny s veřejnou.

Po roce 1952 se knihovna přestěhovala nejprve do bývalé záložny, poté do Dělnického domu a nakonec do 

budovy staré radnice, kde už zůstala. Knihovníkem v té době byl pan Otto Cejnar, který se zasloužil o rozšíření 

fondu a zlepšení služeb.

Od roku 1965 pracují v knihovně již jen profesionální knihovníci a dochází k několika organizačním změnám. 

Vytváří se tzv. střediskový systém a přidružují se obecní knihovny ve Velké Jesenici, Veselici, Velkém Třebešově, 

Říkově, Zlíči, Provodově a Šonově.

Od roku 1989 se začíná psát nová historie knihovny. V roce 1996 se stává majitelem knihovny opět město Česká 

Skalice. Rozšířily se prostory a vzniklo nové, samostatné dětské oddělení s čítárnou. Ve stejném roce přibyl i první 

počítač a knihovnický program Lanius. Nedlouho poté už knihovnice půjčovaly knihy svým čtenářům s pomocí 

automatického výpůjčního systému. Po získání dotací z Ministerstva kultury a za přispění městského úřadu mohla 

pak knihovna zakoupit další počítače a připojit se k internetu.

V polovině roku 2004 se uvolnila budova městského úřadu a bylo rozhodnuto ji využít pro potřeby knihovny. Po 

nezbytných stavebních úpravách a za pomoci technických služeb se během tří týdnů knihovna přemístila do 

nových prostor na Husově náměstí č. p. 20, kde sídlí dodnes.

Dnes – 170 let

Ve středu 18. března 2015 byl pro knihovnu významný den. Slavili jsme 170. výročí založení knihovny. K 

„narozeninám“ dostala bibliotéka od města Česká Skalice dárek. Oddělení pro dospělé výrazně změnilo svou tvář. 

Vznikla zde čítárna s pohodlným posezením, které je k dispozici všem čtenářům, ale i ostatním návštěvníkům.

Všichni hosté si během středečního odpoledne měli možnost nově upravené prostory prohlédnout. Setkání se 

zúčastnily i obě bývalé vedoucí knihovny - Jitka Sedláčková a Olga Rejdáková. Poté se většina z pozvaných 



přesunula na českoskalický hřbitov k hrobu zakladatele knihovny Josefa Arnošta Koliska, jehož dvousté výročí 

narození (připadající právě na 18. března) se během pietního aktu připomnělo. Slova starosty města M. Staňka 

a M. Smetanové doprovodil flétnový soubor Fukando ZUŠ Česká Skalice pod vedením O. Prušinovské a přednes 

v podání H. Skořepové.

Po malé procházce byl pro zájemce v knihovně připraven teplý čaj, káva a občerstvení. V nově upravených 

prostorách opět všechny přivítal starosta města a vedoucí knihovny. Poté byla zahájena výstava mapující historii 

knihovny jako nejstarší knihovny na Náchodsku. Výstava je umístěna v oddělení pro dospělé a ve vstupní chodbě 

knihovny. Prohlédnout si ji návštěvníci mohou do konce prázdnin.

Podvečer patřil poutavé přednášce bývalého českoskalického kronikáře Jiřího Samka o historii knihovny. Kromě 

mnoha čísel a dat o knihách, čtenářích a budovách knihovny se účastníci dozvěděli také zajímavosti z historie 

města.

Knihovna si významné výročí bude připomínat během celého roku. V rámci oslav již v dubnu proběhla v dětském 

oddělení výstava Historie českých zemí ve spolupráci s manželi Řehákovými, Evou Tatouškovou a Muzeem B. 

Němcové. V září se uskuteční přednáška Věry Vlčkové o zakladateli knihovny Arnoštu Koliskovi a zároveň 

proběhne křest její pohádkové knihy, na jejímž vydání se podílelo město Česká Skalice. Připraveny jsou i další 

programy jak pro dospělé, tak pro děti; o tom informujeme naše čtenáře a širokou veřejnost na našich webových 

stránkách a v Českoskalickém zpravodaji.

Zítra

A co čeká knihovnu v budoucnu? Chtěli bychom stále zlepšovat a rozšiřovat služby. Díky dotaci Ministerstva 

kultury z podprogramu VISK 3 zmodernizujeme počítačové vybavení v obou odděleních. Na druhou stranu 

chceme, aby byla knihovna vlídná ke čtenářům dříve narozeným, kteří se s moderními technologiemi příliš 

nekamarádí. O pomoc jsme požádali naše čtenáře prostřednictvím dotazníku, který by nám měl ukázat, co upravit 

a změnit.

Rozhodně nepodceňujeme zájem o malé a mladé čtenáře. Jejich počet neklesá, a to ani v době e-knih a počítačů. 

Knihovní fond je rozšiřován, a tak je k dispozici široké spektrum knižních novinek. Od září pak plánujeme pro 

maturanty novou službu, která jim pomůže při výběru literárních děl k maturitní zkoušce.

Čtenářům také nabídneme během celého roku mnoho zajímavých pořadů, výstav a dalších akcí.

Doufáme, že si nás čtenáři i nadále najdou a budeme moci oslavit další kulaté výročí.    

Kontakt na autorku: knihovna@ceskaskalice.cz

Web knihovny: http://knihovna.ceskaskalice.cz/
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