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Městská knihovna v Rychnově nad 
Kněžnou           

Naďa Kaločová, Božena Blažková           
 

     Rychnovská knihovna působí od roku 1990 v tehdejší novostavbě bývalé budovy okresního 
výboru KSČ, která se po revoluci změnila na rychnovské společenské centrum. Umístění je pro 
veřejnost optimální, protože se nachází v centru města v bezprostřední blízkosti škol. V roce 1996 
se zřizovatelem knihovny stává město Rychnov nad Kněžnou. Knihovna ztrácí právní subjektivitu a 
stává se organizační složkou města. Dlouhodobě budovaný fond regionální literatury a antikvariát 
jsou převedeny do Muzea Orlických hor. Od července 2005 je Městská knihovna součástí 
společnosti Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., jejímž stoprocentním vlastníkem je město 
Rychnov nad Kněžnou. 
 
      Pro lepší seznámení s knihovnou si vás nejprve dovolíme seznámit s jednotlivými odděleními 
knihovny. 
 
      V přízemí se nachází oddělení pro dospělé čtenáře a dětské oddělení. Oddělení pro dospělé 
čtenáře má dvě části - v přízemí je půjčovna s volným výběrem beletrie a naučné literatury, příruční 
knihovna a fond literatury vztahující se k regionu Rychnovska. Pro návštěvníky je zde k dispozici 
on-line katalog a PC s přístupem na internet. V suterénu se nacházejí dva sklady - jeden pro fond 
beletrie a druhý pro fond naučné literatury. V oddělení pracují tři knihovnice, které zároveň zajišťují 
provoz čítárny umístěné v prvním poschodí společenského centra. V čítárně jsou dvě počítačové 
stanice s internetem a kopírka. V roce 1997 začala kolegyně Alena Janková organizovat Literární 
kavárnu - literární pořady, které si velice brzy našly své pravidelné posluchače. Ze zajímavých 
hostů "kavárny" můžeme jmenovat např. Jaroslava Hutku, Tomáše Mazala, Michala Viewegha, 
Mgr. Ivanu Hutařovou, Zdeňka Zapletala, Jaroslavu Moserovou a celou řadu dalších zajímavých 
osobností současné kultury. 
 
      Oddělení pro děti má samostatný výpůjční protokol. Toto oddělení nemá sklad a veškerá 
literatura pro děti je soustředěna ve volném výběru. Je zde on-line katalog pro uživatele a možnost 
přístupu k internetu pro registrované dětské čtenáře. Chod oddělení zajišťuje kolegyně Iva Vávrová, 
která byla čtenářům představena v rubrice Políbeni múzou (číslo 3/2006) a občas o aktivitách 
dětského oddělení informuje i v našem zpravodaji. 
 
      Dalším oddělením knihovny je oddělení zpracování knihovního fondu. Chod zajišťuje jedna 
pracovnice, která ke své práci využívá ISHARE (sdílenou katalogizaci), dále databáze Národní 
knihovny a další. Výběr literatury je konzultován s pracovnicemi oddělení pro dospělé a dětského 
oddělení. 
 
      Všechna oddělení knihovny jsou plně automatizována, knihovna používá automatizovaný 
knihovní systém Clavius, na který přešla koncem roku 2006. Provozní doby jednotlivých oddělení 
jsou zájemcům k dispozici na nově vytvářeném webu: http://www.rychnov-city.cz/?id=knihovna , 
oddíl pro knihovny se buduje a on-line katalog zatím na internetu vystaven není. 
 
      Knihovna se věnuje i ediční činnosti. U příležitosti 130 let od založení knihovny Občanské 
besedy a 80 let od otevření Havlíčkovy knihovny byla zpracována reprezentativní publikace Veřejná 



knihovna v Rychnově nad Kněžnou 1871-2001. Další zajímavé publikace jsou vydávány v edici 
Literární kavárna (Poláček a jeho rodné město, Studentská léta Jiřího Gutha Jarkovského, Muž, 
který hovořil s Homérem a Vergiliem - o životě a díle O.Vaňorného). 
 
      Městská knihovna v Rychnově je v neposlední řadě i knihovnou pověřenou výkonem 
regionálních funkcí. V rámci tohoto výkonu funguje v knihovně i metodické oddělení, které 
zastřešuje regionální činnost. Na základě smlouvy uzavřené se Studijní a vědeckou knihovnou v 
Hradci Králové zajišťuje knihovna regionální funkce v oblasti poradenské a konzultační činnosti, 
vzdělávání pracovníků základních knihoven, zajišťuje tvorbu, distribuci a cirkulaci výměnných fondů 
pro základní knihovny provozované obcemi, pomáhá při revizích a aktualizacích výměnných fondů, 
poskytuje pomoc při zpracování statistik o činnosti základních knihoven. Dále napomáhá 
knihovnám a jejich zřizovatelům k potřebnému vybavení knihoven počítači a poskytování veřejně 
přístupného internetu. 
 
      Síť obsluhovaných knihoven v oblasti Rychnov nad Kněžnou a Dobruška tvoří v současné době 
56 základních knihoven v jednotlivých obcích regionu. Rychnovská knihovna má obvod s 22 
knihovnami, MěK Dobruška spravuje celkem 16 obecních knihoven, MěK ve Vamberku má v 
obvodu 6 obecních knihoven, MěK v Opočně se nyní stará jen o 4 knihovny (2 knihovny byly v 
rámci převodu obcí předány Knihovně města Hradce Králové) stejně jako Základní knihovna v 
Rokytnici. V oblasti dále pracují knihovny, které nemají registraci u Ministerstva kultury ČR. Jedná 
se o knihovny: Bohdašín, Lhota u Dobrušky, Lomy, Osenice, Proruby, Sněžné, Synkov-Slemeno. 
Patřila sem i knihovna ve Vysokém Újezdě, která byla v rámci převodu obcí také převedena pod 
Hradec Králové. U těchto knihoven i v letošním roce pokračuje snaha přesvědčit starosty obcí o 
povinnosti zaevidovat knihovny. 
 
      Ředitelka MěK Rychnov nad Kněžnou zodpovídá za veškerou činnost týkající se všech 
knihoven okresu. V knihovně jsou zřízeny dva pracovní úvazky financované z regionálních funkcí. 
Jedno pracovní místo představuje pracovnice pro správu výměnných souborů a centrální 
katalogizaci titulů nově nakoupených profesionálními knihovnami (Dobruška, Opočno, Vamberk a 
Rokytnice v Orl. horách). Druhé pracovní místo je rozděleno na dva poloviční pracovní úvazky. 
Hlavní pracovní náplní jednoho půleného pracovního úvazku jsou veškeré práce spojené s revizí a 
aktualizací knihovních fondů obecních knihoven v oblasti Rychnova nad Kněžnou a Dobrušky. 
Přijetí samostatné pracovnice na revize pomáhá po několikaleté nefunkčnosti střediskového 
systému v okrese zrevidovat a zaktualizovat fondy obecních knihoven. Pracovním místem druhého 
půleného pracovního úvazku je po dohodě mezi knihovnami a jejich zřizovateli MěK Dobruška. 
Hlavní náplní této pracovnice je poradenství pro neprofesionální knihovníky, nákup a zpracování 
knihovních fondů z prostředků obcí, výběr a nákup knih z prostředků dotace regionálních funkcí, 
příprava a příjem knih před a po katalogizaci v Rychnově nad Kněžnou, technická údržba fondu, 
zajištění tvorby a cirkulace výměnných souborů. 
 
      V bývalých střediskových knihovnách Opočno, Rokytnice v Orlických horách a Vamberk funguje 
systém objednávek regionálních služeb. Městská knihovna Rychnov nad Kněžnou objednává u 
knihoven konkrétní vybrané regionální služby uvedené v objednávce. Městský úřad jako 
provozovatel městské knihovny vystaví faktury na základě čtvrtletních podkladů pro fakturaci o 
provedených službách, kterou zpracoval vedoucí městské knihovny. Konzultační a poradenská 
činnost je prováděna při návštěvách neprofesionálních knihovníků buď přímo na pracovištích 
profesionálních knihoven nebo naopak návštěvou profesionála přímo v obecních knihovnách. 
Knihovníkům jsou poskytovány aktuální informace z oblasti knihovnických a informačních služeb a 
je jim poskytována praktická pomoc při řešení nejrůznějších odborných problémů v souvislosti s 
jejich knihovnou.  
 
      Zajištění kvalitních, aktuálních a odborně zpracovaných knihovních fondů, které jsou pak dále 
efektivně využity v obsluhovaných knihovnách, považuje rychnovská knihovna za jednu z hlavních 
regionálních funkcí. Centrálně zkatalogizované knihy jsou předávány k následnému využití - tvorbě 
a distribuci výměnných souborů pro obecní knihovny. Zakoupené moduly Výměnné soubory 
knihovních systémů Clavius a Lanius umožňují rychlejší práci při tvorbě výměnných souborů pro 
obecní knihovny. 
 



      Další důležitou součástí regionální funkcí je pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů v 
obsluhovaných knihovnách. Jedná se zejména o konkrétní pomoc při fyzické revizi, obsahové 
prověrce knihovního fondu, dohledávkách, opravách, aktualizaci knihovního katalogu a zpracování 
protokolu o výsledku revize.  
 
      V regionu působí i 3 specializované knihovny: Knihovna Muzea a galerie Orlických hor v 
Rychnově nad Kněžnou, Lékařská knihovna Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou a 
Výzkumná stanice - knihovna Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v Opočně. 
 
      Jednotlivé profesionální knihovny rychnovského regionu se postupně v dalších číslech představí 
samy a zároveň budou informovat o zajímavých obecních knihovnách svého obvodu. 
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