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Kopidlenská městská 
knihovna           

Oldřich Suchoradský           
 

     "Šumná knihovna". Co si pod takovým označením představit? Určitě jde o knihovnu 
prostornou, s přehledně uspořádaným knižním fondem. Je vhodným místem ke studiu, v 
dnešní době je samozřejmostí její vybavení internetem. Patří k ní samozřejmě i přívětivý 
personál. Ochotný poradit a pomoci i těm rozmanitým nárokům čtenářů. Knihovna, kde se 
návštěvník snadno a bez pomoci orientuje a najde přesně to, co potřebuje a hledá. 
Knihovna, která je otevřená veřejnosti, školám, firmám, obci či městu, kde působí. To vše a 
ještě mnohé další vlastnosti by měla mít knihovna označená jako "šumná". Lze takto 
označit knihovnu, které věnujeme následující řádky? Pokusme se najít na otázku odpověď.
 
      Kopidlno, město s více než 2 000 obyvateli, má svoji knihovnu od roku 1882. Tenkrát 
se označovala jako knihovna občanská. Teprve v roce 1920 byla převzata městem a stala 
se z ní oficiálně knihovna městská. Původně byla umístěná v přízemí radnice. To bylo 
ideální místo pro její čtenáře. Bohužel už v roce 1929 byla z důvodu nutnosti umístění 
pobočky spořitelny přemístěna, k nelibosti čtenářů, do 1. patra. V roce 1938 se znovu 
stěhuje, tentokrát mimo centrum města, do zrestaurované budovy obecné školy v 
Hilmarově ulici. V době války byla budova používána německou armádou, a proto 
knihovna svoji funkci několik let neplnila. Brzy po válce svoji činnost na původním místě 
obnovila. 
 
      Další významná změna byla spojena s budováním střediskového systému v okrese 
Jičín. Do té doby knihovnu vedli dobrovolní knihovníci, nejčastěji učitelé místní základní 
nebo zahradnické školy. O profesionalizaci knihovny se uvažovalo od roku 1968, ale z 
důvodů prostorových i finančních k této změně došlo až v roce 1979. Tehdy byla knihovna 
povýšena na střediskovou, s 10 napojenými okolními místními knihovnami, v čele s 
profesionálním knihovníkem. V roce 1980 se stěhuje do dnešních prostor v budově bývalé 
radnice na Hilmarově náměstí. Škoda, že znovu do 1. patra. Na svou dobu byla velmi 
dobře vybavena bohatým knižním fondem a novým knihovnickým nábytkem. Měla a má 
velmi dobré podmínky k plnění svých funkcí. V roce 1998 se stala zálohovým zařízením 
obce Kopidlna a po povýšení Kopidlna na město usnesením zastupitelstva z 1. 5. 2001 je 
organizační složkou Městského úřadu v Kopidlně.  
 
      Nyní má knihovna k dispozici 4 místnosti: samostatnou půjčovnu pro dospělé, pro děti 
a 2 místnosti pro sklad. Má také pobočku v připojené obci Mlýnec. Kromě půjčování knih a 
periodik nabízí knihovna čtenářům veřejný internet, možnost barevného i černobílého 
kopírování a scanování. Pro veřejnost je otevřena 19 hodin týdně. Internet je zájemcům 
přístupný ještě dalších 13 hodin mimo pravidelnou otevírací dobu.  
 
      Posledním dobrovolným knihovníkem byl učitel zahradnické školy pan Jan Šimůnek. 
Naopak první profesionální knihovnicí paní Jiřina Pěničková, která vedla knihovnu po 
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celých 25 let. Současná knihovnice paní Romana Komárková byla vedením knihovny 
pověřena v roce 2004. Věnovala hodně úsilí doplnění odborného vzdělání, má dobrý vztah 
k informačním technologiím a i v tomto směru se průběžně vzdělává. 
 
      Dobrou tradicí kopidlenské knihovny je spolupráce s místními školami - základní i 
zahradnickou. Pro mladé čtenáře pořádá kurzy knihovnického minima a besedy nad 
knihami v rámci výuky i zájmové činnosti žáků a studentů. Organizuje i pravidelné výstavky 
knih. Zapojuje se aktivně i do akce Květinový den, který pořádá Liga proti rakovině. 
 
      Aktivity knihovny reagují na život městečka. Knihovnice je členkou kulturního výboru. 
Rozvoj knihovny je součástí střednědobého plánu rozvoje města. V plánech je její další 
stěhování, protože současné umístění má své slabiny. Starou radnici čeká rekonstrukce, a 
tak se zároveň hledají možnosti lepší dostupnosti knihovny. Uvažuje se o návratu do nově 
rekonstruované budovy místního muzea, ale město zatím marně shání dotaci. Bude 
zapotřebí sdružit prostředky města a dotace z fondů EU, pravděpodobně Regionálního 
operačního programu (ROP). Rekonstrukce umožní vznik Kulturního a vzdělávacího centra 
(KVC), kde bude umístěna nejen městská knihovna, ale i regionální informační centrum, 
výstavní prostory a tematické expozice. Dále zde budou probíhat kurzy, školení a 
vzdělávací programy. V neposlední řadě budou KVC využívat ke své činnosti i zájmová 
sdružení, spolky a kroužky. 
 
      Znovu se vrací otázka položená v úvodu: Je možné kopidlenskou městskou knihovnu 
zařadit mezi "šumné knihovny"? Předchozí výklad odpověď neusnadnil. Ponechme tedy 
konečnou odpověď příští generaci. Ta rozhodne, zda je pro ni knihovna místem, kam se 
lidé rádi a často vracejí a které ke svému životu potřebují.  
 
      Konečně přišel den, na který jsme tak dlouho čekali. Dne šestého března jsme se v 
zasedací síni městského úřadu setkali se spisovatelkou Petrou Braunovou. Měli jsme 
přečtené všechny její knížky a zvědavě jsme očekávali, jak setkání proběhne. 
 
      "V životě jsem neviděla živou spisovatelku přímo před sebou", řekla jedna z účastnic 
besedy, žákyně Iva Podzimková. Vzápětí dodala: "Když jsem ji poprvé uviděla, řekla jsem 
si, to určitě není ona! Představovala jsem si ji docela jinak. V duchu jsem ji viděla jako 
vážnou dámu a vůbec mě nenapadlo, že s ní bude tolik legrace." 
 
      Terku Komárkovou nejvíce zaujalo, jak vlastně paní spisovatelka začala psát knížky. 
"K psaní ji přivedl nejstarší syn Oliver, který byl jako dítě velký rošťák. A tak začala psát 
jeho příběhy a knížka Rošťák Oliver byla na světě." 
 
      Radek Knížek zase nejvíce obdivoval obrázky. "Knížky paní Braunové ilustruje paní 
Krejčová. Má je moc pěkné, a právě proto si ji spisovatelka vybrala jako ilustrátorku všech 
svých knížek." 
 
      Se zatajeným dechem poslouchaly všechny děti vyprávění o strašidelném domě a 
strašidelné tramvaji, kterou paní spisovatelka potkala, tentokrát se svojí dcerkou Johankou. 
Příběh z knížky, která vyjde teprve letos. 
 
      Paní spisovatelka Braunová však nepíše jen pro děti. K vydání připravuje i novou 
knížku pro dospělé čtenáře. Na závěr setkání proběhla autogramiáda a společné 
fotografování. 
 
      Chtěli bychom poděkovat paní knihovnici za zorganizování krásného zážitku, při 
kterém nejen děti, ale i přítomní dospělí zcela ztratili pojem o čase. Setkání se stalo 
příležitostí k poznání milého, vstřícného člověka, který v nás všech zanechal trvalé 
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vzpomínky. 
 
      Za vyučující a děti 4. ročníku ZŠ Kopidlno napsala Alena Říhová 
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