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Výstavní činnost v Městské 
knihovně v Týništi nad Orlicí           

Jarmila Vašátková           
 

     V roce 1996 po přestěhování dětského oddělení do nově přidělené místnosti v přízemí současné 
budovy Městské knihovny v Týništi nad Orlicí se uvolnil v prvním patře budovy prostor, o kterém 
bylo rozhodnuto, že bude přebudován na výstavní sál. Svoji premiéru si tedy odbyl v době adventu 
již v roce 1996 prodejní výstavou knih a keramiky. V listopadu roku 1997 proběhla první výstava 
obrazů, na které svá díla prezentovala v Praze žijící akademická malířka Hana Urbanová, a hostem 
vernisáže byl redaktor Jan Petránek. Pak se již přibližně každého čtvrt roku konala další akce. 
Někdy se na ní podíleli autoři z blízkého regionu, někdy to byli autoři, kteří byli s okolím spjati 
místem narození či pracovními povinnostmi, ale také renomovaní čeští výtvarníci a fotografové. 
Jejich výčet by byl obsáhlý, ale jedno je všem akcím společné: příjemné chvíle strávené ve 
společnosti lidí, kteří mají svoji práci rádi a jejichž prostřednictvím prožijete chvíle, na které jen tak 
nezapomenete. Pohladí Vás po duši, potěší oko a vy si přejete zastavit čas a všechny ty vjemy 
prožívat ještě mnohokrát. Neopakovatelné chvíle přinášejí i vernisáže, kdy slavnostní atmosféra 
obklopí všechny zúčastněné a Váš prožitek umocní i zajímavá hudební vystoupení či fakt, že se 
můžete s autorem vystavených děl osobně setkat. Když se vše vydaří, vynahradí to pořadatelům 
všechny starosti, které s organizováním podobných akcí mají. 
 
      Přehled výstav od roku 1997 do současnosti a informace o dalších aktivitách naší knihovny 
naleznete na: http://www.knihovnatyniste.cz . 
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