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Nejen o oslavě výročí v Nové 
Pace           

Stáňa Benešová, Hana Hylmarová, Božena 
Blažková           
 

     Ředitelku knihovny Stáňu Benešovou zpovídaly Hana Hylmarová a Božena Blažková 
 
      Mohly bychom začít hádankou: „Znám jednu krásnou knihovnu, která se nachází v „městě 
bláznů“. Z okna je vidět Suchardův dům, hned pod knihovnou mají své muzeum spiritisté Českého 
ráje a k shlédnutí tu nabízejí třeba polodrahokamy.“ Uhádli jste? Ano, toto magické místo patří 
Městské knihovně v Nové Pace. 
 
      Při získávání příspěvků do našeho zpravodaje se velmi často setkáváme s tím, že knihovny, 
které vyvíjejí hodně bohatou činnost, nemají většinou už čas o svých aktivitách psát. Redakční rada 
pak hledá nejrůznější cesty jak s jejich inspirativní činností seznámit čtenáře. V případě packé 
knihovny jsme zkusily níže reprodukovaný elektronický rozhovor s ředitelkou knihovny paní 
Stanislavou Benešovou.  
 
      Stáňo, co je u Vás nového? 
 
      Nové koření – pardon, to byl jen nejapný žert, však mne znáte?. Jinak musím upřesnit malý 
detail, spiritisté nám řádí nad hlavou. Někdy mám pocit, že naši práci trochu ovlivňují. Jsme 
opravdu město bláznů s bláznivou vodou v kašně. 
Ale už vážně. V letošním roce žije naše město přípravami na velké oslavy. Bude se připomínat 650 
let od první písemné zmínky o Nové Pace. Všichni, kdo mají ruce, nohy a hlavu, jsou do oslav 
zapojeni. My samozřejmě také. Chystáme dlouhodobé soutěže pro děti, přednášky o Nové Pace. A 
v případě, že vyjde grant, bude i kuchařka na téma „Co se vařilo a vaří dnes v Nové Pace.“ Jinak 
chystáme i jiné akce, např. již posedmé Noc s Andersenem, setkání se spisovatelkou Petrou 
Braunovou, ale o tom všem raději, až to bude hotové, abychom to nezakřikli. 
 
      Máš pravdu, pojďme si raději povídat o tom, co už je za vámi. Pokud se nepleteme, tak v 
loňském roce slavila knihovna narozeniny. Kolikáté to byly a jak se slavily? 
 
      No, u dam se sice datum narozenin většinou tají, ale v případě knihovny snad můžeme 
prozradit, že se v listopadu jednalo o připomínku 160 let od založení knihovny. Oslava byla komorní 
a sešlo se při ní kolem 30 gratulantů. Gratulování zahájil šéf muzea Miroslav Bařina, který mi předal 
Čestné uznání. S vtipným přáním přispěli i členové fotoklubu, kteří mne potěšili připomínkou, že 
knihovna je studnice informací, které by se jinak takto pohromadě těžko hledaly. Své dárky 
odevzdali i keramici vtipně přezdívaní Bratrstvo keramické placky. Zahanbit se nedala ani naše 
knihovna. Všichni obdrželi tužku a tiskopis, ze kterého měli vyluštit známá příslov, přeložená do 
vědecké češtiny. 
 
      Nemohla bys čtenářům zpravodaje vědeckou češtinu nějak přiblížit? 
 
      Mohla, proč ne. Tak jaká přísloví se tají v následujících větách? Při poklesu produktivity práce 
na nulu se projeví totální nedostatek kruhového pečiva. Kdo odolává pokušení podlehnout touze 



nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem. (Přísloví naleznete na konci článku, 
nejprve se je snažte přeložit sami? :-) 
 
      Tak to si tedy počkáme na konec. Slyšely jsme, že se oslavy také zúčastnily paní Radimská a 
továrnice Záhorská. Mohla bys nám přiblížit, o jaké vzácné osobnosti se jedná? 
 
      Obě ženy měly tu moc a silou svých hereckých výkonů přenesly posluchače až do roku 1870, 
kdy byla knihovna umístěna u Radimských v bytě, a obě dámy diskutovaly o tom, kam a jak ji 
přestěhovat. Obecenstvo se skvěle bavilo a zároveň se dozvědělo něco málo z historie knihovny. 
 
      Mohla bys nám též něco málo z historie knihovny prozradit? 
 
      Měšťanská knihovna Novopacká byla založena v roce 1846 přičiněním kaplana P. Jana 
Nešpora. Po několikerém přesídlení ji vzali radní na milost a umístili ji v roce 1905 na radnici. Pak 
se znovu několikrát stěhovala a od roku 1995 se, doufejme že natrvalo, zabydlela v budově 
Klenotnice. 
 
      U příležitosti výročí vydala knihovna i jeden zajímavý a pro knihovny netradiční propagační 
materiál. Můžeš nám ho přiblížit? 
 
      Materiál je určený každému, kdo si rád hraje. Majitel propagačního materiálu získá nejen 
základní informace o službách knihovny, ale hlavně fotografie z vybraných aktivit ve dvojím 
provedení. A pokud si materiál upraví do hrací podoby, tak můžeme hledat např. druhý obrázek 
spisovatele Arnošta Lustiga, Svatopluka Hrnčíře nebo Svatopluka Karáska. Hledat může i královský 
pár z Pasování malých čtenářů či dětské hlavy ve spacích pytlích z Noci s Andersenem. Knihovní 
obrázkové pexeso seznamuje malé i velké s činností naší knihovny hravou formou. 
 
      Víme, že hravá forma je tobě i tvým kolegyním a kolegovi blízká. Můžeš nám ještě závěrem říci 
pár slov o vaší účasti v celostátní soutěži Kamarádka knihovna? 
 
      Kamarádka knihovna je soutěž o nejlepší dětské oddělení. Děti do 15 let dávají knihovně 
známky jako ve škole. Děti známkují jako ve škole odpovědi na následující otázky: Jaká je 
knihovnice/knihovník? Má knihovna velký výběr zajímavých knih? Jsi spokojený s počítači v 
knihovně? Líbí se ti v knihovně? Na rub vysvědčení pak mohly děti připsat svá přání, postřehy a 
připomínky. Dostali jsme celkem kolem 450 vysvědčení. Některé vzkazy byly tak úžasné, že jsme 
neodolali a zveřejnili jsme je v regionálním časopise Achát pod názvem „Knihovna je dům plný 
zábavy“, což bylo mj. i jedno z vysvědčení. 
 
      Milá Stáňo a ostatní novopačtí knihovníci, přejeme vám, aby i v letošním roce byla vaše 
knihovna domem plným zábavy a poučení. Neztrácejte humor, dobrou náladu a občas se s námi 
podělte o své báječné nápady. 
 
      P.S. 
Slíbená přísloví: Bez práce nejsou koláče. Komu se nelení, tomu se zelení. Přísloví jsme si 
nevymýšleli, ale převzali jsme je z webu jedné nejmenované knihovny, která je vystavením dala k 
dispozici všem, tedy i nám. 
 
      P.S. 2 
Webová stránka novopacké knihovny: http://knihovna.munovapaka.cz  
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