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Ve Smiřicích na zámku…          

Alena Sou čková – Libuše Šev číková          

     Nadpis poněkud tajemný, ale rubrika Šumné knihovny napovídá, že to nebude pohádkové
snění, ale realita, teď již příjemná. Jak to bývá, život na zámku míval vždy mnoho tváří –
nejenom tu křehkou a vznešenou. A podobný příběh se odehrál i v Městské knihovně ve
Smiřicích – ale raději po pořádku.
Městečko Smiřice, ve kterém žije přes 3 tisíce obyvatel, se nachází 12 kilometrů od Hradce
Králové. Prochází jím železniční trať do Trutnova. Frekventovaný silniční tah na Náchod a do
Polska se městečku naštěstí vyhýbá. Nejpozoruhodnější památkou je zajisté zámecká kaple
Klanění tří králů. Je to ojedinělá stavba barokní architektury elipsovitého půdorysu. Oltářní obraz
Klanění tří králů je dílem barokního malíře Petra Brandla. Po dvě desetiletí probíhala náročná
rekonstrukce kaple, aby se mohla představit návštěvníkům ve své plné kráse. 
Objekt zámku často měnil majitele. Největšího rozkvětu dosáhl, když majitelem byl známý rod
Šternberků. V polovině minulého století budovy zámku využívalo pro své účely několik podniků,
převážně zemědělského charakteru. V devadesátých letech se objekt dostal do soukromých
rukou, novodobý majitel měl dalekosáhlé úmysly s vybudováním luxusního penziónu a jezdecké
školy, ale k naplnění záměrů nedošlo, a budovy stále více nahlodával zub času. 
V jednom z křídel byla několik let umístěna i městská knihovna. Nesídlila zde vždycky. Dlouhá
léta využívali občané služeb knihovny v prostorách spořitelny. Byla to poněkud rarita – u
přepážek v levé části se ukládaly a vybíraly peníze a u stejných přepážek v čele místnosti se
vracely a půjčovaly knihy. Přesun knihovny na zámek do samostatných místností byl řešením
této situace, ale nikoliv stavem optimálním. Prostory nebyly vyhovující a majitel požadoval po
zřizovateli knihovny vysoké nájemné. 
Postupně ale pokračovaly rekonstrukce zámeckého křídla navazujícího na zrenovovanou kapli,
které je majetkem města. A bylo rozhodnuto, že právě zde získá knihovna důstojné prostředí.
Objekt, zvaný Důchod, je památkově chráněn. Proto musely být zachovány architektonické prvky
– trámový strop, dřevěná podlaha, okna a dveře. Hlavní podíl na úspěšné rekonstrukci mělo
město Smiřice, část nákladů pokryla dotace ministerstva kultury.

      A nastal slavný 6. prosinec 2004 – nepřišel Mikuláš, ale nové prostory Městské knihovny ve
Smiřicích se po malé slavnosti poprvé otevřely pro veřejnost. 
Knihovnu tvoří rozlehlá místnost, kterou regály plné knih a další zařízení člení na příjemná místa
pro všechny skupiny uživatelů a návštěvníků knihovny. Děti si najdou svoji část vybavenou
pestrým nábytkem, měkkým kobercem a ozdobami, mezi nimiž nikdo nepřehlédne obrovské
smějící se sluníčko. Dospělí uživatelé najdou výběr krásné i naučné literatury, časopisy i
počítačové stanice pro přístup k internetu a databázím. 
Knihovnice paní Ilona Hušáková a Leona Rousková se na služby v nových prostorách těší a
rády přivítají stávající i nové čtenáře. Tomu předcházelo náročné stěhování, revize fondu a
elektronické zpracování, aby se umožnilo půjčování přes počítač a využívání elektronického
online katalogu. Na slavnostním otevření, jehož se účastnila i dlouholetá vedoucí smiřické
knihovny paní Mgr. Libuše Ševčíková, která nyní působí v Knihovně města Hradce Králové, si
všichni přáli, aby činnost knihovny přispívala ke kulturnímu životu i vzdělávání a aby nově
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rekonstruované prostory zámku ožily.

      Nyní předávám slovo osobě nejpovolanější – paní Ševčíkové:

      Do knihovny ve Smiřicích jsem nastoupila v roce 1969. Na mém působení v průběhu
následujících let by se dal prezentovat vývoj knihovnictví. 
Prvních 22 let byla knihovna umístěna ve společných prostorách v hale spořitelny. Základní
výbavou knihovníka bylo razítko, datumka, psací stroj atd. 
V srpnu 1991 se knihovna stěhuje do zámku, budovy bývalého ředitelství Státních statků
Smiřice. Nelze při této náročné akci opomenout velkou pomoc Okresní knihovny v Hradci
Králové, zejména metodiček Aničky Kusé a Táni Čejkové, které byly architektkami a dělnicemi
celé akce. 
Knihovna získala lepší a větší prostory – oddělení pro mládež, pro dospělé, pracovnu i sklad
výměnných souborů. Dochází i k personálnímu posílení o jeden pracovní úvazek – nastoupila
.Jana Knittelová, která pracovala s dětmi. V roce 1994 ji vystřídala kolegyně Ilona Hušáková. 
Zároveň se do knihovny – a nejen do naší - přímo valí technika. Městský úřad uvolnil finance na
nákup počítače a knihovnického programu, modulu na vkládání knih. Za dva roky získáváme
díky grantu ministerstva kultury a s přispěním městského úřadu druhý počítač, připojení na
internet a rozšiřujeme knihovnický program o výpůjční modul. Dospělí čtenáři získali i další
samostatné prostory, jež vyhovují provozu knihovny, která tak má takřka dokonalé informace o
fondu, výpůjčkách, čtenářích a statistice. Ke zdokonalení práce s dobrovolnými knihovníky
přispívá modul pro výměnné soubory a modul pro revizi fondu. 
Nové umístění knihovny v zámeckém areálu postupně zcela jistě přinese další novinky a
vylepšeníčka v práci se čtenáři knihovny. 
A co zbývá ještě dodat? Knihovnická práce byla a je úžasná a rovněž všichni v tomto oboru, s
nimiž jsem se ve svém působení setkávala a setkávám, za což jim děkuji.
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