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     Počátkem roku se členové regionálního výboru SKIP pro východní Čechy v čele s 
předsedkyní Mgr. Věrou Škraňkovou dohodli, že valná hromada členů se uskuteční v 
České Skalici. Místo bylo vybráno z několika důvodů – v první řadě že probíhají akce k 
jubilejnímu vydání Babičky Boženy Němcové a v neposlední řadě že na sklonku loňského 
roku byla po přestěhování otevřena Městská knihovna v České Skalici.  
Setkání členů SKIP proběhlo 27. dubna 2005 a začalo, jak to již u knihovníků bývá 
zvykem, prohlídkou knihovny. Přítomné oslovil i organizátor Akademických týdnů z 
Nového Města nad Metují a nabídl knihovnám propagační panel a CD s přednáškami 
minulých ročníků. Více na: http://www.novemestonm.cz/aktydny  
Program valné hromady byl tentokrát velmi pestrý. V sálku blízkého penziónu pokračovala 
část se zprávami o činnosti, hodnocením realizovaných akcí a projektů i náměty na další 
činnost. Podrobně byla probírána příprava a program letošní největší akce – literárního 
zájezdu knihovníků do francouzské Provence. Jednání přišli pozdravit i představitelé 
města, pan starosta Tomáš Hubka a místostarosta Ing. Josef Daňsa, který vyzdvihl 
působení knihovny v rámci kulturního a společenského života města. Tím však program 
valné hromady zdaleka nekončil.  
Všichni s nadšením vyslechli přednášku knihovníka tamního Muzea Boženy Němcové 
pana Mgr. Jana Harvilka. Zaměřil se hlavně na zajímavosti a méně známé skutečnosti z 
literárního a výtvarného hlediska, které provázely nejenom první, ale i další vydávání 
Babičky Boženy Němcové. Hovořil o podmínkách, za kterých toto významné dílo české 
literatury vznikalo. Přinesl s sebou i několik ukázek. Text přednášky s laskavým svolením 
autora přinášíme v tomto čísle zpravodaje.  
Aby knihovníci načerpali ještě další informace o životě a díle Boženy Němcové, 
pokračovala valná hromada návštěvou Muzea Boženy Němcové. Cestou jsme míjeli 
půvabnou dřevěnou Barunčinu školu, která slouží jako expozice zobrazující život před 
dvěma staletími. Boženu Němcovou ztvárňuje rovněž mramorový památník na náměstí i 
socha v moderním pojetí u budovy muzea.  
Literární muzeum v České Skalici patří k nejstarším tohoto typu v Čechách. Expozice v 
několika sálech chronologicky provázejí návštěvníka životem známé spisovatelky a 
mapují její literární tvorbu. Závěr expozice představuje Jiřinkový sál, který zůstal zachován 
téměř v nezměněné podobě, když zde tehdy sedmnáctiletá Barunka krátce po své svatbě 
tančila na Jiřinkovém plese. Dýchl na nás historií, vzpomínkami i troškou nostalgie, jako 
by se klavír v rohu chtěl rozeznít tóny Smetanovy Jiřinkové polky. Mohli jsme si atmosféru 
vychutnat i trošku déle než běžný návštěvník, neboť průvodkyně odběhla do knihovny 
muzea, aby přinesla ukázat skutečný originál prvního vydání Babičky. Ve vitrínách muzea 
jsou místo originálů totiž vystavena faksimilia. Knihovna muzea však má ve svém fondu 
všechna vydání Babičky, další literární díla Boženy Němcové i dokumenty vztahující se ke 
spisovatelce.  
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Návštěva Muzea Boženy Němcové v České Skalici určitě stojí za to. Přijeďte se do České 
Skalice a blízkého Babiččina údolí a do ratibořického zámku podívat. Po celý rok, který je 
označován za Rok Babičky Boženy Němcové, se nabízí řada zajímavých akcí. Například 
v září se bude konat tradiční výstava jiřin a Historický jiřinkový bál i mezinárodní 
konference. Blíže na oficiálních stránkách města Česká Skalice: 
http://www.ceskaskalice.cz  
Další informace o Muzeu Boženy Němcové v České Skalici jsou na 
http://www.bozenanemcova.cz  
Členové SKIP z knihoven různých částí východních Čech se i v deštivém a chladném 
počasí rozcházeli s příjemnými pocity a množstvím zážitků. 
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