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Rozhovor s ředitelkou Městské knihovny v Červeném Kostelci 
PhDr. Marcelou Fraňkovou

Markéta Tučková 

Pokus se v několika větách představit svou knihovnu.

Městská knihovna Červený Kostelec, tak se oficiálně jmenuje, je příspěvkovou organizací města Červený Kostelec 

a podle současného knihovnického modelu, který funguje v Královéhradeckém kraji, jde o tzv. střediskovou 

knihovnu. Městská knihovna sídlí v Sokolské ulici, pracuje v ní v současné době šest žen, které zajišťují vše od 

odborných prací, půjčování, balení a opravy knih a přípravu programů až po úklid budovy. Knihovna se stará 

o svoje čtyři pobočky a šest obecních knihoven. Základní knihovní fond knihovny čítá více než čtyřicet dva tisíc 

svazků, dále je zde ještě fond regionální a fond, který je v majetku pověřené knihovny Náchod. V současné době 

je v naší knihovně registrováno 1401 čtenářů, z toho je jich 461 do 15 let. Pokud jde o naše hlavní zaměření, je to 

samozřejmě půjčování knih, které se snažíme nabídnout čtenářům v široké paletě žánrů, abychom co nejvíce vyšli 

vstříc jejich zájmům. Dospělé čtenáře nechceme šidit, ale naší prioritou jsou děti a mládež. Je to skupina, které se 

snažíme nabídnout jak naučnou a krásnou literaturu, tak i klubovou činnost, která vychází z literatury, ale 

zaměřuje se i na praktické dovednosti a výtvarnou výchovu.

Při knihovně pracuje několik klubů pro různé věkové kategorie. Mohla bys přiblížit, jaké kluby při knihovně 

pracují a co čtenářům nabízejí?

Pro dětské čtenáře jsou dva. Klub vědomostních her Albert – Albi, který vznikl ve spolupráci s firmou Albi, odkud 

jsme sponzorsky získali deskové hry, které firma vyrábí. Druhý je již několik let fungující Klubáč. Jsou to kluby 

zcela otevřené. Jedinou vstupenkou je zájem a čtenářský průkaz. Klubáč je vždy spojen s některou knihou z 

našeho fondu. Jednou měsíčně si zveme zajímavého hosta. Témata a tvůrčí přístupy volíme co nejrůznorodější. 

Snažíme se vést děti ke kreativitě, jak tvůrčí, tak myšlenkové.

Klub Pohoda je zaměřen na dospělé a seniory, pracuje již sedmý rok a je spojen s knihami, příběhy a osudy, 

zajímavými osobnostmi, cestováním, historií, zdravím a vším, o co je v této skupině obyvatel zájem.

Spolupracujete i s mateřským centrem, zvete maminky na rodičovské dovolené do knihovny?

Protože preferujeme děti, je nasnadě, že naše oddělení pro děti a mládež nabízí svoje služby i maminkám na 

mateřské dovolené. Malé děti, které sice ještě neumějí číst, si tímto způsobem vytvářejí svoje první sociální 

kontakty v prostředí, kde jsou jejich vrstevníci, kde je jejich maminka a mnoho knížek a hraček, se kterými se 

mohou seznámit a hrát si. Již dlouho máme úterní dopoledne, kdy jsou větší děti ještě ve škole, výpůjční dobu pro 

maminky s dětmi. Děti již v tomto věku mají svou průkazku a snažíme se, aby vnímaly knihovnu jako přátelské a 

zajímavé místo. Do oddělení pro děti a mládež chodí pravidelně i děti z červenokosteleckých mateřských a 

základních škol na besedy a praktické knihovní lekce. Taktéž děti ze zdejší speciální školy a děti ze školní družiny 

k nám minimálně jednou za rok zavítají a je pro ně připraven adekvátní program. V poslední době se snažíme 

vymyslet co nejvhodnější formu spolupráce s kosteleckým mateřským centrem.

Máte pod sebou několik knihoven i poboček, co všechno jim poskytujete?

Naše „středisková“ práce je směrovaná jak k pobočkám, tak i obecním knihovnám a jde hlavně o práci 

metodickou, zajišťování a rozvoz výměnných fondů, periodik, pomoc při zpracování dokumentů atd. S knihovníky 

jsme v kontaktu a informujeme je o všem, co je pro jejich práci důležité. Je dobře, že knihovny, které již přešly na 

automatizovaný výpůjční systém, mají stejný program jako naše knihovna, a je tudíž možné konzultovat vše, co 



knihovníky v souvislosti s programem zajímá.

Chodíte půjčovat knihy do místního pečovatelského domu U Jakuba: o jaké knihy mají všeobecně senioři 

zájem? Jaké zkušenosti máte s touto službou? Doporučila bys ji i jiným knihovnám?

Tuto službu jsem nabídla pečovatelskému domu U Jakuba asi před čtyřmi lety. Paní vedoucí Lenka Vlčková ji 

přijala a obyvatelky, které rády čtou, také. Vybíráme pro ně většinou beletrii a regionální literaturu, cestopisy, 

historické romány, detektivky, různá periodika a vycházíme vstříc jejich požadavkům i tak, že si knihu objednají a 

při příštím půjčování ji dostanou. Snažíme se tímto způsobem zpestřit obyvatelkám pečovatelského domu nabídku 

kulturních aktivit. Pokud se ptáš, jestli bych tuto službu doporučila, pak jsem toho názoru, že tyto služby jsou určitě 

vhodné, ale každá knihovna funguje ve svém městě podle potřeb jeho občanů a tomu určitě přizpůsobí i takovéto 

služby. Z vlastních zkušeností bych zde jednala podle známého přísloví, které říká: „Všeho okus a dobrého se 

drž.“

Zaujala mne vaše nabídka večerních cvičení pomocí meditací, čas mezi meditacemi je vyplněn čtením 

krátkých textů, které vedou k zamyšlení. Jaká je účast v dnešní hektické době?

Právě proto, že doba je hektická, nemají dobří lektoři takovýchto programů, jako je Mgr. Ivo Krejčíř, v knihovně 

nouzi o účastníky. Většina z nich je mladých. Již několik sezon je dobře obsazená jóga, kterou vede paní Ilona 

Krunčíková. Novinkou, která měla premiéru letos v březnu, je taneční meditace Lenky Šrejberové, která 

vystudovala obor dramaterapie. I o tuto metodu osobního rozvoje je značný zájem. Tyto aktivity vhodně doplňují 

nabídku činností knihovny, která by měla být nejen vzdělávací a informační institucí, ale i duchovním a komunitním 

centrem. Plánujeme zařadit i další kurzy a metody, které budou našim čtenářům, návštěvníkům a občanům města 

přispívat k jejich osobnímu rozvoji a zdokonalení. Jsem ráda, že se v poslední době už konečně i mezi mladými 

rozšiřuje částečný odklon od ryzího materialismu a je uznávána i péče o duši. A podle mého názoru je knihovna 

tím nejvhodnějším zařízením, které se do této práce může zapojit. Představuji si ji hlavně jako příjemný duchovní 

přístav, kde se potkávají lidé s myšlenkami shromážděnými v široké paletě knih a elektronických zdrojů a 

samozřejmě také s ostatními lidmi. Společně zde tráví určitý čas, který by měl být plný nových podnětů, poučení, 

odpoutání od běžných problémů, společně sdílených chvil a relaxace. V tom vidím smysl knihoven daleko do 

budoucnosti. 

Jsi redaktorkou vlastivědného sborníku Rodným krajem. V našem regionu se narodily nebo žily známé 

osobnosti (B. Němcová, A. Jirásek, K. a J. Čapek), ale je někdo, na koho se zapomíná? Koho bys chtěla 

připomenout?

Tady bych ráda zmínila osobnost, která je pro náš region velmi cenná a zároveň krutě nedoceněná: je jí Břetislav 

Kafka, který v Červeném Kostelci zanechal dědictví jak duchovní, v podobě svých myšlenek, tak i umělecké, v 

podobě svých soch a celého areálu svých ateliérů. Málokdo asi ví, že se už jako velmi mladý sochař podílel např. 

na stavbě významného vodního díla Těšnov. Ráda bych, aby se naše knihovna v daleko větší míře než dosud 

podílela na propagaci díla Břetislava Kafky. Jeho dílo se stále vydává, a jak jsem zjistila, je daleko známější ve 

světě než v Červeném Kostelci. A to mě mrzí, protože jsem přesvědčená, že dílo Břetislava Kafky je stále aktuální. 

Přesvědčila mě o tom i účast na autorském čtení v Kafkových ateliérech. Budu se snažit, aby knihovna přispěla k 

rozšíření neuvěřitelně nadčasových myšlenek tohoto významného myslitele. Pro naši knihovnu by bylo velkou 

poctou, kdyby se jméno Břetislava Kafky dostalo do jejího oficiálního názvu.

Kam bude směřovat vaše knihovna v budoucnosti? Nabídnete čtenářům novodobé moderní technologie? 

Jak si představuješ knihovnu 21. století?

Jsem asi trošku staromódní. Pokud jde o moji vizi knihovny 21. století, nerada bych ve své představě opustila tu 

knihovnu, ve které je zcela jedinečné knižní fluidum, vůně časopisů a pocit bezpečí a klidu. Nemám nic proti 

moderním technologiím, jsem přesvědčená, že do knihovny patří. Bez nich to už nejde. Mají jako dobrý sluha 

pomáhat při získávání a předávání informací, ale nemají být v žádném případě zlým pánem. Pokud jsi svojí 

otázkou myslela půjčování elektronických knih, tak naše knihovna zatím vyčkává, jak se vývoj v této oblasti 

posune; nebráníme se, ale neděláme si velké iluze, že by se na tento způsob čtení naši čtenáři nějak masově 

vrhli. Potvrdil to i prof. PhDr. Jiří Trávníček, který se průzkumem čtenářství již dlouho profesně zabývá, na 

zajímavé besedě v náchodské knihovně. Já bych si asi i v budoucnu nejlépe představila knihovnu, kde bude 

aktualizovaný, kvalitně evidovaný a dobře uspořádaný knižní fond, periodika pro děti i dospělé a v neposlední řadě 

vlídné a poučené knihovnice, které ke knihovně neodmyslitelně patří stejně jako pořádek a hezké prostředí. Věřím, 



že taková knihovna bude sloužit občanům ještě hodně dlouho.

Každý měsíc ve zpravodaji informuješ červenokostelecké občany o činnosti knihovny a vždy to doplníš 

tipem na zajímavou knížku, popř. doplníš vhodným citátem. Čeká nás léto, doba dovolených a odpočinku, 

jakou knížku bys knihovnicím doporučila? Máš pro nás i vhodný citát?

Rozhovor končíme opravdu příjemným výhledem na dovolené a odpočinek. Také se těším, i když to vždycky velmi 

rychle uteče. A doporučovat knihovnicím knihu mi připadá trošku jako nošení dříví do lesa. Při dnešní nabídce si 

opravdu netroufnu něco paušálně doporučit, protože každý z nás má trošku jiný vkus a své oblíbené autory. Ale 

citát bych si dovolila, snad přijde vhod: „V současné době překotných změn jsou ideje komoditou úspěchu. Je k 

tomu zapotřebí jediné: aby na vás jedna myšlenka z té správné knihy zapůsobila natolik, že od základu přebuduje 

váš postoj k životu, promění vaši osobnost, prohloubí vaše vztahy nebo prostě vyvolá zásadní převrat ve vašem 

životě,“ napsal Robin S. Sharma v knize Kdo bude plakat, až tady nebudeš? A ještě bych dodala tvrzení filozofa 

Henry Davida Thoreaua, že: „Dobré knihy vám mohou změnit život.“

Paní ředitelce děkuji za milé setkání v červenokostelecké knihovně a přeji jí i kolegyním mnoho pěkných nápadů 

na další zajímavé akce.

Kontakt na autorku: knihovna@batnovice.cz

Kontakt na dotazovanou: reditelka@knihovnack.cz

Web knihovny: http://www.cervenykostelec.cz/katalog/mestska-knihovna
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