
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás 
Vyšlo: 31.3.2009 
Číslo: Ročník 19 (2009), Číslo 1 
Sekce: Šumné knihovny 
Název článku: Kam za "Knihomolem Opočníkem"? 
Autor: Dáša Honsnejmanová 
Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=996 

Kam za "Knihomolem 
Opočníkem"?           

Dáša Honsnejmanová           
 

     Abych mohla představit knihovnu v Opočně, měla bych nejdříve čtenáři vysvětlit, 
alespoň krátce, kde se tato knihovna vůbec nachází… 
 
      Opočno je malé město ležící v podhůří Orlických hor. Počet obyvatel, včetně jeho 
příměstských částí Dobříkovce a Čánky, činí okolo 3 200 obyvatel. Opočenskou 
dominantou je renesanční zámek, který ročně navštíví přibližně 70 000 návštěvníků. 
Zámek vystavěl český šlechtický rod Trčků z Lípy v průběhu druhé poloviny 16. století. V 
současné době je prezentován v souvislosti s rodem Colloredo-Mansfeld. Prohlídka 
expozice zámku zahrnuje nádherné historické interiéry, sbírky obrazů, evropské a asijské 
zbraně a také zámeckou knihovnu… A teď jsem se konečně dostala k tématu 
nejhlavnějšímu, a to je právě - knihovna. 
 
      Takže vzhůru do knihovny! Tentokrát ale současné, i když prohlídka historické 
zámecké knihovny by určitě stála také za to. 
 
      Městskou knihovnu v Opočně najdete velmi snadno. Leží kousek pod hlavním 
náměstím (Kupkovo náměstí). Sídlí v pronajatých prostorách zámeckých budov. V 
současné době je jejich majitelem Národní památkový ústav v Jaroměři-Josefově, kde 
bylo v roce 2008 zřízeno nové odborné pracoviště. Prostředí je tedy přizpůsobeno 
historické budově. Když vezmete za kliku, vstoupíte do hlavního oddělení pro dospělé, 
kde pracuje vedoucí knihovny paní Naďa Pultarová. V prvním patře se nachází dětské 
oddělení, které je prostorné a celé sluníčkové. Odtud vykukuje slečna Lenka Bendzová. 
 
      Paní Naďa Pultarová v knihovně pracuje již dlouhá léta a je její duší. Ví snad o každé 
knížce, o každém čtenáři a představila mi knihovnu nejen jako potenciálnímu čtenáři, ale 
také jako zvědavému novináři. 
 
      Čí je tedy dnes knihovna? 
 
      Knihovna Opočno je organizační složkou města Opočna a veškeré finanční prostředky 
na výdaje jsou přidělovány z rozpočtu města. Knihovna má 2 zaměstnance, já jako 
vedoucí mám na starost oddělení pro dospělé a dětské oddělení vede mladá knihovnice 
Bc. Lenka Bendzová. 
 
      Kolik knih máte na starosti? 
 
      Ke konci roku 2008 knihovna vykázala ve svém fondu 24 587 svazků. Knihovní fond je 
doplňován především z rozpočtových zdrojů města a částečně i formou darů. Vzhledem k 
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nedostatku místa jsme nuceny knihy ve větší míře odepisovat, jen v loňském roce jich 
bylo 626, především z důvodu duplikátů, opotřebování či zastaralosti. Před Vánocemi 
jsme uspořádaly vánoční burzu vyřazených knih, která měla úspěch. Velký zájem byl 
především o dětskou literaturu. Neprodané knihy nabízíme Diakonii Broumov ještě k 
dalšímu využití. 
 
      Statistika je doménou knihovníků, tak tedy: kolik a komu? 
 
      V roce 2008 bylo zaregistrováno 494 čtenářů, z toho 201 dětí. Výpůjčky činily 23 722 
dokumentů. Zajišťujeme i meziknihovní výpůjční služby, především na základě spolupráce 
se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. Například v roce 2008 jsme vyhověly 
34 požadavkům ze strany našich čtenářů. 
 
      Starším a nemocným čtenářům, hlavně v zimních měsících, nabízíme donášku až do 
domu.  
 
      Má knihovna své webové stránky? Jak se prezentujete? 
 
      Nově upravené webové stránky knihovny budou zpřístupněny veřejnosti v měsíci 
březnu 2009 na adrese www.opocno.cz/knihovna. Jako novinky nabídneme čtenářům 
přístup k on-line katalogu a možnost správy vlastního čtenářského konta. Mimo to mohou 
zájemci vyhledávat požadované dokumenty v elektronických katalozích na pěti počítačích 
v obou půjčovnách. Zároveň je na všech umožněn veřejný přístup k internetu, který 
poskytujeme zdarma. 
 
      Knihovnu prezentujeme pravidelně v Opočenských novinách, příležitostně také v 
regionálním tisku. 
 
      Jakou pomoc nabízíte dobrovolným knihovnám ve svém obvodu? 
 
      Naše knihovna plní funkci tzv. pověřené knihovny s regionálními funkcemi. Ve svém 
obvodu měla v roce 2008 sedm knihoven - Králova Lhota, Mokré, Očelice, Přepychy, 
Semechnice, Skršice a Záhornice. Všechny jsou zaevidovány u ministerstva kultury, 
pouze knihovna ve Skršicích je vedena jako pobočka knihovny v Českém Meziříčí. 
Knihovnám poskytujeme soubory knih a metodickou pomoc včetně revizí a konzultací.  
 
      Snažíte se využít i dotací, nebo finance poskytuje pouze město Opočno? 
 
      Dotací využíváme, v loňském roce se podařilo získat dotaci z ministerstva kultury na 
podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační 
služby knihoven ve výši 93 000 Kč. Tento grant byl využit na dokonalejší knihovní systém 
Clavius a na zakoupení jednoho počítače na dětské oddělení, na kterém je přístup k 
online katalogu a internetu. 
 
      Dnes knihovny pořádají spousty zajímavých akcí, jak je tomu u vás? 
 
      Ano, i u nás už knihovna nefunguje pouze jako půjčovna knih, ale plní i funkci 
výchovnou, vzdělávací, kulturní a zábavnou. Pořádáme především pro děti různé literární 
a výtvarné soutěže, turnaje a hry - například Bojovný medvěd, Knihomol Opočník, 
Pexesový turnaj, turnaj v Člověče, nezlob se nebo v puzzle, literární soutěž Proč rád(a) 
chodím do knihovny, Pasování prvňáčků a další. 
 
      Zmínila jste "Pasování prvňáčků", co je to? 
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      Pasování prvňáčků na čtenáře - rytíře knih můžeme považovat za velmi zdařilou akci. 
Neznám krásnější zážitek než vidět úžas, překvapení, nedočkavé očekávání v očích dětí. 
Přenést se tak do dětského světa a vykouzlit pohádkovou atmosféru spojenou s 
výchovným momentem. Děti obou prvních tříd ke konci školního roku zavítaly do 
knihovny. Dětské oddělení přeměněné na královskou komnatu navštívil za slavnostního 
ceremoniálu sám pan král se svojí družinou - dvorním šaškem a dvěma princeznami. 
Nejprve k dětem promluvil a poté už následovalo vyvolávání jednotlivých žáčků 
princeznou Lenkou. Po předvedení svých čtenářských schopností všichni, včetně paní 
učitelky (za perfektní výuku prvňáčků), poklekli na královský polštářek a byli mečem 
pasováni na rytíře knih. Jako důkaz "složení této zkoušky" obdrželi pasovací dekret s 
citátem: "Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst". Chtěly 
bychom v této akci pokračovat a přivítat vždy naše nejmenší do řad čtenářů tímto 
slavnostním aktem. 
 
      To je opravdu nádherná akce, čím se ještě můžete pochlubit? 
 
      Hodně spolupracujeme s místními skauty a také základní školou. Jsou to hlavně akce 
výchovného charakteru, jako besedy, přednášky, divadelní představení apod.  
 
      Za zmínku stojí právě přednáška o Karlu IV. Zahájena byla dramatickým ztvárněním 
básně Jana Nerudy "Romance o Karlu IV." a v podání opočenských ochotníků se opět 
prostory knihovny proměnily v královskou komnatu, kde sám pan král Karel IV. popíjel s 
Buškem z Vilhartic. Následovalo povídání o životě českého krále a císaře Svaté říše 
římské s ukázkou snímků korunovačních klenotů. Přiblížili jsme všem přítomným 
nejvýznamnějšího českého středověkého panovníka z lucemburského rodu. 
 
      A poslední otázka pro obě knihovnice. Co se vám na téhle práci nejvíc líbí? 
 
      Naďa Pultarová 
 
      Pokud chceme mít dobrý pocit ze své práce, měli bychom se pro ni rozhodnout. A to 
jsem já udělala před 35 lety, kdy jsem nastoupila do opočenské knihovny. Domnívám se, 
že to mluví za vše. V prostorách knihovny na vás padá z regálů plných knih zvláštní 
atmosféra, plná příběhů, tajemství a historie. A co se týče kontaktu se čtenářem? Něco 
zvláštního a nádherného. Vždyť každého z nich mám "přečteného" a již při objednávání 
knih přesně vím, kdo si konkrétní titul zapůjčí, komu se bude líbit a kdo se od něj 
neodtrhne. Náplň práce v knihovně je velice různorodá a pochopitelně vyžaduje i znalost 
poměrů v místě působení. Prostě povolání, které se musí vykonávat s láskou. A na závěr 
citát od V. Huga: "K dobré knize je třeba dobrých čtenářů"; a já bych dodala: a k tomu je 
třeba dobrých knihoven a nadšených knihovníků. 
 
      Bc. Lenka Bendzová 
 
      Svoji práci považuji za velmi rozmanitou. Mám na "starost" chod celého dětského 
oddělení, což zahrnuje akvizici, katalogizaci, balení knih, půjčovní službu, vymýšlení a 
realizaci výchovných i zábavných kulturních akcí pro děti a mládež až po samotný úklid. 
Právě tato rozmanitost činí mé zaměstnání zajímavým.  
 
      Každý den sleduji rozzářená očka dětí, když slyší, že se chystá další nová soutěž (či 
turnaj) a s radostí se hned do ní přihlašují. Mnohdy ani nestíhám vymýšlet nové otázky : . 
 
      Mám s dětmi kamarádský vztah, což je podle mého názoru ten nejdůležitější 
předpoklad pohodové atmosféry každé dětské knihovny.  
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      A co na závěr? Dalo by se povídat opravdu dlouho a výsledkem by byla 
pravděpodobně dost tlustá kniha! Přeji tedy knihovně v Opočně hodně čtenářů a spoustu 
skvělých nápadů. 
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