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Pod dubem, za dubem

Božena Blažková

Název článku bývá často pro autora problém. Pokud nechce zůstat u tradičního Představujeme vám Městskou 

knihovnu v Týništi nad Orlicí, musí přemýšlet, co je pro příslušnou knihovnu typické a co ji charakterizuje. Po 

návštěvě knihovny byl název článku jasný. Jak týnišťská knihovna k dubu přišla a jak s ním dále nakládá, to i 

mnohé další se dozvíte v následujícím povídání.

Nejprve trochu historie

Počátky týnišťského knihovnictví spadají až do roku 1836, kdy byla založena „Knižnice školy týnišťské“. 

V následujících letech se stala zakládajícím členem Matice české. Fond knižnice převzala v roce 1883 nově 

založená Čtenářsko-ochotnická beseda. V roce 1922 přešel fond do Husovy veřejné knihovny a jeho část je 

v majetku současné městské knihovny uchovávána dosud. V roce 1963 byla knihovna profesionalizována. V rámci 

restitucí po roce 1989 přišla knihovna o své prostory na náměstí a v roce 1993 se přestěhovala do adaptovaných 

prostor bývalé mateřské školy v sídlišti U Dubu (roste zde památný dub letní, starý přes 200 let, vysoký 20 m, 

s obvodem kmene 525 cm).

Cesta do knihovny 

Velkou nevýhodou knihovny je její současné umístění mimo centrum, na sídlišti v severovýchodní části města. 

Knihovna se svými projekty snaží nevýhodu proměnit ve výhodu a využívá všechny možnosti místa, odkud je už 

jen kousek do přírody (nedaleko je také přírodní koupaliště a kemp). Díky systematické práci a aktivitě knihovnic si 

stále více čtenářů nachází cestu do knihovny. Abych ani já zbytečně nebloudila, doprovázela mne od nádraží 

kolegyně z oddělení pro dospělé, paní Věra Bouzková. Cestou nás zdravila jedna starší čtenářka, která hned 

hlásila, že jde do knihovny (a ta byla ještě pěkně daleko). Když jsme dorazily ke knihovně, vítal nás Andersenův 

pohádkovník – mladý, statný doubek, kterému se před vchodem do knihovny dobře daří.

Prohlídka knihovny

Knihovna působí přívětivým, prosvětleným a upraveným dojmem. Zajímavým nápadem je velmi pěkně vybavený 

dětský koutek v oddělení pro dospělé – dítě, které si hraje a prohlíží, nezlobí. :-) Dále mne zaujala celkově 

promyšlená práce s barvami, která se projevuje i na regálech a barevném značení. Snad nejvíce je využívána 

zelená barva, kterou jsou mimo jiné natřeny lavičky v dětském oddělení. Lavičky, které na první pohled patří spíše 

do parku než do knihovny. Knihovnice mi hned s nadšením líčily, že to je záměr, protože u nich bude stát „dub“, 

který bude simulovat proměny ročních období v přírodě. I vitríny na novinky mají stříšku, takže působí jako 

informační cedule v plenéru. Obě půjčovny jsou bezbariérové. V prvním patře je výstavní a přednáškový sál, ve 

kterém jsou pravidelně pořádány výstavy, přednášky a besedy. V den mé návštěvy se např. připravovala vernisáž 

výstavy čajových obalů ze sbírky Mgr. Kláry Volejníkové.

Akce knihovny

Paní ředitelka Jarmila Vašátková mi ukázala velice pečlivě vedený přehled všech akcí knihovny, který ještě 

doplňuje kniha hostů. Na webových stránkách se může zájemce seznámit s celou pestrou nabídkou besed a 

výstav za uplynulé roky. Na webu knihovny stojí také za přečtení rubrika Aktuality, kde kromě aktuálních akcí 

připravují knihovnice i malá knižní zamyšlení. Knihovna se účastní většiny celostátních knihovnických akcí a 

zapojuje se i do regionálních aktivit (Východočeský umělecký maraton a další). Pravidelně pořádá besedy a 



setkání pro místní klub důchodců a klub seniorů. V knihovně se poprvé sešel i dámský klub, který zatím ještě 

hledá svoje zaměření. Z větších akcí bych ráda jmenovala alespoň dvě méně tradiční: Podorlické prostřeno 

(beseda nad knížkami Kuchařka Podorlicka a Kuchařka Orlických hor od autorky Ing. Jany Galbičkové, současné 

starostky města) a Elegance 1. republiky (pořad tanečního sdružení žen Sestry Chalupovy ze Skalice u Hradce 

Králové).[1] Za zmínku stojí i pravidelná spolupráce s místní základní uměleckou školou, která garantuje umělecký 

program při vernisážích tematicky zajímavých výstav.

Emílkův dětský web

Emílek je pískomil a je patronem, či možná spíše maskotem dětského oddělení. Sice ke svému životu nepotřebuje 

dub, ale je živým důkazem toho, že to knihovna se svým zájmem o přírodu myslí vážně. Dalším důkazem může 

být např. velmi úspěšná beseda s veterinářem - Poradna pro začínající chovatele. Dětské oddělení pořádá 

pravidelné akce pro obě mateřské školy. Velký zájem je zejména o akce pro předškoláky. Knihovnu také využívá 

jediná základní škola ve městě. Snazší spolupráce je s prvním stupněm. Vyšší ročníky vzhledem k velké časové 

náročnosti způsobené vzdáleností knihovny od školy navštěvují knihovnu mnohem méně. Knihovna pravidelně 

spolupracuje s mateřským centrem Ratolest. Současná knihovnice Jana Novotná velmi úspěšně navazuje na 

patnáctiletou systematickou práci své předchůdkyně Josefíny Hanzlové. O projektu S knihovnou za přírodou aneb 

Příroda v knihách píši v samostatném článku. Dětské oddělení má vlastní webové stránky, pojmenované po svém 

maskotovi Emílkův dětský web.[2] Vaší čtenářské pozornosti bych z jednotlivých rubrik ráda doporučila Soutěže 

od Emílka (jsou celoroční a vítězové jsou vyhlašováni v rámci Dne dětské knihy), Kvízy, Knihovánek (dětský 

čtenářský klub) a Bezpečnost webu (rady, jak se chovat na internetu).

Informace pro knihovny

Týniště nad Orlicí má celkem 6 155 obyvatel. Knihovní fond tvoří přibližně 50 000 svazků. Knihovna buduje fond 

regionální literatury, který zahrnuje tituly týkající se Týniště n. O. a okolí. Součástí půjčovny pro dospělé je i 

studovna a čítárna, kde je k dispozici příruční knihovna, 60 titulů novin a časopisů a sbírka CD. Fond je 

zpracováván knihovním systémem Verbis s online katalogem Portaro firmy KP-SYS v Pardubicích. Výpůjční 

protokol je automatizován od roku 2000. V loňském roce se celkem půjčilo 48 000 knihovních jednotek. Počet 

návštěvníků dosáhl téměř 27 500. V knihovně je registrováno celkem 813 uživatelů, z toho 203 dětí. Pro malé 

čtenáře knihovna na svých webových stránkách připravuje každý měsíc přehledy novinek. Starší čtenáři oceňují 

tištěný seznam, doplněný obálkami jednotlivých titulů. V knihovně je také k dispozici čtenářský deník, a kdo chce, 

může do něj napsat svůj čtenářský tip. V rámci příspěvků od zřizovatele a z grantových podprogramů VISK 3 

Ministerstva kultury má knihovna celkem 13 počítačů. V obvodu městské knihovny pracuje v rámci regionálních 

funkcí 14 obecních knihoven a z toho jsou 4 pobočky. Velmi dobře si vedou knihovny v Albrechticích n. O. a v Lípě 

n. O. Knihovna pro jejich MŠ a ZŠ pořádá akce, jezdí za nimi s besedami a naopak zase děti jezdí do Týniště n. 

O. V knihovně pracují tři knihovnice.

Kontakt na autorku: babickasovicka@seznam.cz

Web knihovny: http://www.knihovnatyniste.cz/ 

[1] Webové stránky: http://sestrychalupovy.webnode.cz

[2] K dispozici na: http://knihovnatyniste.librisek.cz/
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