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Dva roky v knihovně v České Skalici

Martina Zálišová

Do Městské knihovny v České Skalici jsem nastoupila v listopadu roku 2014. První dva měsíce mě do chodu 

instituce zasvěcovala odcházející vedoucí, paní Olga Rejdáková. Díky ní jsem poznala specifika takto velké 

knihovny. (Česká Skalice má cca 5 000 obyvatel.)

Měla jsem čas důkladně se seznámit s celou knihovnou, porovnat svoje představy s realitou běžného provozu a 

ujasnit si svoje cíle. Hlavní úkol byl jasný: zpříjemnit prostory knihovny, modernizovat je a revitalizovat. Podpora ze 

strany zřizovatele, města Česká Skalice, byla velká. O to bylo vše jednodušší.

V loňském roce slavila českoskalická knihovna 170. výročí svého založení.[1] Během celého roku tak knihovna 

dostávala „dárky“. Vše začalo čítárnou. Pořídily se nová křesla, police a výzdoba. V průběhu letních prázdnin byly 

navrženy nové regály v oddělení pro dospělé a v části s naučnou literaturou. Součástí vybavení se měl stát i 

časopisecký regál. Výměna proběhla na konci září. Jen ze zájmu jsem spočítala, kolik jsem přenosila knih. 

Dostala jsem se na pěkných 15 tun.

Tím ale modernizace knihovny zdaleka nekončila. Koncem loňského roku jsme pořídili dataprojektor s plátnem a 

nový zahradní nábytek, který se posléze použil při zpřístupnění naší zahrady. Dne 9. 12. 2015 u nás proběhla 

porada vedoucích městských knihoven náchodského okresu a byla jsem mile překvapena reakcemi kolegů. Měla 

jsem pocit, že jsem odvedla kus dobré práce. Vše bylo jednodušší i zásluhou nové kolegyně, která v říjnu 

nastoupila díky spolupráci s úřadem práce.

Začátek letošního roku se nesl v duchu mnoha kulturních akcí. Zájem ze strany veřejnosti byl značný. V březnu 

jsme si vyzkoušeli, jaká je maximální kapacita oddělení, když na poutavou přednášku manželů Klempířových o 

Grónsku přišlo 70 posluchačů. Dalším významným bodem byla poslední přednáška doktorky Heleny Sobkové. Ta 

i díky přátelství s mým manželem nakonec souhlasila, že svoje veřejné vystupování zakončí právě v České 

Skalici, v Jiřinkovém sále. S paní doktorkou se také osobně znám, a i pro mě to byl silný zážitek.

Letos v březnu začala další fáze úprav. Rozhodli jsme se, že opravíme a zpřístupníme zahradu. Nebylo to 

jednoduché. Vymyslet, jak bude vypadat podlaha, zabralo dost času a přemýšlení. Přes všechna úskalí se 

podařilo zahradu připravit a během prázdnin ji mohli využívat čtenáři. Zájem nebyl takový, jak jsme si 

představovali, ale na příští rok vymyslíme další zpestření a doufám, že zde čtenáři budou trávit více času.

Pak už nás čekala pravidelná revize knihovního fondu, malování prostor knihovny a další drobné práce. Vše se 

stihlo do konce června.

Naši čtenáři oceňují změny, které se podařilo provést, ale sama dobře vím, že jsem teprve na začátku.

Po všem možném zařizování a jednání ráda sama usednu ke stolu s knížkami, pročítám, prohlížím a katalogizuji.

Mám spoustu přátel, kteří mi mou práci závidí, a já se jim nedivím. Rozhodně se nejedná o jednostrannou činnost, 

jak by si mohl nezasvěcený uživatel myslet. Ani to není práce omezená jen na otevírací dobu pro veřejnost. Jak 

zlepšovat a modernizovat knihovnu a její služby se mi honí hlavou pořád. Někdy to jsou cíle reálné, někdy to jsou 

opravdu jen sny.

Nechci psát, co vše mě ještě čeká, protože se může mnohé změnit, ale ráda bych také pokračovala v pořádání 

zajímavých přednášek z regionálních dějin, cestopisných besed a výstav.

Mým pracovním mottem je - 170. výročím jsem začínala, 200. bych ráda končila. Jestli se to podaří, ukáže čas.

Kontakt na autorku: knihovna@ceskaskalice.cz

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



[1] Viz článek Nejstarší knihovna na Náchodsku, U nás, č. 2/2015; http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-

pdf_archiv/20150202.pdf
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