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Městská knihovna v Úpici se 
představuje           

Jana Šimková za knihovnice MěK 
Úpice           

 
     Městská knihovna v Úpici má samozřejmě svoji bohatou historii. První zmínky o 
knihovně najdeme již na konci 19. století, a to v souvislosti s místní čítárnou. V roce 1882 
tehdy vznikl spolek Čtenářská beseda a zároveň zde byla i čítárna s časopisy Politik, 
Pokrok, Beseda, Světozor. O deset let později úpický Živnostenský spolek nabídl městu 
svou spolkovou knihovnu za předpokladu, že město zřídí obecnou veřejnou knihovnu. 
Podobně se k nabídce připojila i Čtenářská beseda se svými svazky a přidala 50 zlatých v 
hotovosti. Nabídka byla zastupiteli přijata a v roce 1893 byla obecná veřejná knihovna 
zřízena. Za bibliotékáře se nabídl MUDr. Antonín Čapek, správu knihovny však nemohl 
plně převzít a funkci knihovníka začal vykonávat učitel Adolf Brož. 
 
      Veřejná čítárna byla založena v roce 1906 a součástí knihovny se stala koncem 20. let 
minulého století. Dnešní čítárna nabízí k půjčení desítky časopisů, odebírá celostátní a 
regionální deníky. Velký zájem mají návštěvníci o regionální literaturu a encyklopedie, 
střídají se žáci, studenti, ale i důchodci, kteří získávají informace ke vzdělávání nebo jen 
pro vlastní potěšení. 
 
      Od doby, kdy se knihovna přestěhovala do nového (r. 2002), došlo k řadě změn. 
Senioři a maminky s kočárky oceňují bezbariérový přístup, všichni pak výtah, neboť 
knihovna sídlí v prvním patře. Všechna oddělení knihovny využívají jeden velký společný 
prostor, což s sebou nese spoustu pozitivních, ale i negativních ohlasů. Chvíli trvalo, než 
si starší čtenáři zvykli navštěvovat knihovnu dopoledne, aby si v klidu a pohodě pročetli 
svoje oblíbené noviny nerušeni šumem, někdy přímo halasem, dětí. Na druhé straně 
propojená oddělení umožňují čtenářům větší okamžitý výběr knih. Maminka s dítětem 
vybírá třeba krásnou pohádkovou knížku a dospívající čtenáři zase rádi zabrousí k 
dospělým. Zkrátka co čtenáři nenajdou na dětském, určitě objeví vedle a naopak. No a 
nám knihovnicím je určitě veseleji společně. Stěhováním jsme získali větší prostor pro 
volný výběr knih. Část knihovny je vyhrazena skladu, kde máme knihy zařazené v 
praktických pojízdných regálech a prozatím se nám veškerý fond daří umístit v patře, v 
prostorách knihovny. 
 
      Jako každý správný "děckař" i pracovnice našeho oddělení pro děti touží po 
prostorném oddělení se spoustou polštářů a odpočinkových míst, kde děti mohou 
relaxovat s knihou v ruce. Bohužel, tohle se nám stěhováním nevyplnilo. Ale 
rozestavěním té spousty regálů s knihami na daný prostor vznikla řada perfektních 
zákoutí, kde každou chvíli najdete někoho. Může to být vlk samotář, který vybírá tu 
nejlepší knihu ke čtení, nebo skupina dětí, které si jen tak povídají, anebo zvědavci, kteří 
tajně otvírají knihy o dospívání. My z toho ovšem máme velikou radost, protože víme, že 

Stránka č. 1 z 2SVK HK - výpis článku "Jana Šimková za knihovnice MěK Úpice: Městská knih...

20.10.2007http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=842



všechny tyhle děti přišly strávit čas do knihovny, a to je pro nás v této počítačové době to 
nejlepší. 
 
      Výpočetní technika - fenomén dnešní doby - zasáhla samozřejmě znatelně i knihovny. 
Ta naše začala automatizovat výpůjční proces mezi prvními, již od r. 1990. Tehdy jsme 
zakoupili knihovní systém KP-SYS (v prvopočátcích SMARTLIB) a pracujeme s ním 
dodnes, i když nyní už v podobě KP-WIN. V letošním roce se chystáme spustit on-line 
katalog na internetu, aby čtenáři mohli využívat veškeré vymoženosti současné doby i v 
knihovně. My knihovnice se ale neubráníme strachu o své čtenáře, kteří tak z pohodlí 
domova mohou vyřizovat své požadavky, a pomalu se vytratí ten přímý lidský kontakt...  
 
      V současné době je stav našeho knihovního fondu 37 226 knihovních jednotek. Z toho 
nám v loňském roce přibylo 1258 knih a 794 titulů jsme vyřadili; jednalo se především o 
duplicitní a zastaralé knihy. Ve 3 odděleních (čítárna a studovna, oddělení pro dospělé, 
oddělení pro děti) jsme přivítali 21 121 návštěvníků. Samozřejmostí jsou pro čtenáře 
rezervace knih, využití MVS. Úspěšně vymáháme také knihy od dlužníků. Řada z nich 
využívá amnestie, které jsou dvakrát ročně. V současné době nemáme žádného dlužníka.
 
      Snad všechny knihovny se potýkají se snižováním výpůjček knih, my patříme také 
mezi ně. Ovšem u internetového počítačového pracoviště se u nás střídá jeden člověk za 
druhým. Jenže jak je přivést k té knížce? Snažíme se, co nám síly stačí. Knihovna pořádá 
besedy s autory regionální literatury: naposledy si účastnící povídali s PhDr. Jaroslavem 
Veteškou, PhD., o knize Tváře Jestřebích hor, Mgr. Aleš Fetters se věnoval dílu 
sourozenců Čapkových. V loňském i letošním roce proběhlo autorské čtení místních 
tvůrců. Besedujeme se školáky i předškoláky, chystáme soutěže, literární šipkované, 
pasování na čtenáře pro prvňáky, čarodějnické půjčování, chybět nesmí Noc s 
Andersenem, vánoční povídání ani besídka. Pro maminky "kreativky" tu je každý měsíc 
výtvarná dílna. Zkrátka chceme nejen dětem ukázat, že knihovna s velkou spoustou knih 
TU JE PRO NĚ. 
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