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Nové Město v novém

Božena Blažková

            Novou knihovnu v Novém Městě nad Metují jsem si prohlédla 1. března, kdy se zde konala regionální valná hromada 

SKIP. Vzhledem k tomu, že nebyl volný čas na rozhovor, domluvila jsem si s ředitelkou knihovny paní Zdenkou Pfeiferovou 

schůzku na 31. březen.

            V rozhovoru jsme si povídaly hlavně o tom, jak se jim daří zabydlovat nový dům, zejména když ve staré knihovně 

dlouhou řadu let žili se čtenáři ve více než těsné symbióze a museli se snažit využít každý metr. A nyní se učí nabízet k 

pořádání komerčních i nekomerčních akcí vlastní společenský sál. Provádějí knihovníky a další zájemce po nové knihovně. 

Organizují výstavy a další zajímavé akce.

            Ze staronových aktivit se znovu chystá velká novoměstská akce Klání žáků darebáků. První ročník proběhl v roce 2001 

v rámci 500. výročí založení města. Účastníky klání jsou žáci všech tří místních základních škol. Celá akce je zaměřena na 

region a vždy jsou připraveny okruhy otázek z oblasti historie, přírodovědy, sportu, literatury a současnosti. V dubnu je na 

školy rozesílán dopis s organizačními pokyny a v květnu jsou vyhlášeny otázky. Závěrečného klání, které je plánováno na 

listopad, se vždy zúčastní družstva složená z 5 nejlepších žáků jednotlivých škol. Letošní ročník bude v pořadí šestý, prvních 5 

se konalo v letech 2001-2005. Cílem klání je zvýšení zájmu o region, jeho historii i současnost. K celé akci se ještě vrátíme v 

posledním letošním čísle.

            Městská knihovna se vedle svého hlavního poslání cíleně věnuje i ediční činnosti, což není ve veřejných knihovnách 

běžné. Kromě úspěšné publikace Nové Město nad Metují a okolí v pověstech a vyprávěních a knížky Bohumila Dvořáčka 

„Nové Město nad Metují. Pohledy do minulosti“ vydává knihovna publikace, které seznamují veřejnost se zajímavými 

regionálními osobnostmi: Z galerie osobností Nového Města nad Metují, Jan Juránek, Ludmila Kybalová, Antonín Kybal, Josef 

Marek, Jindra Imlauf a Vladimír Rocman (obrazový a zvukový portrét na DVD). V současné době se připravuje nová publikace 

s názvem Jan Karel Rojek – kněz, vlastenec, historik.

O zajímavé akci, která využívá nové prostory knihovny, mne informovala mladá kolegyně Martina Tomášová:

            První březnovou sobotu se v Městské knihovně v Novém Městě nad Metují konala akce s poměrně tajemným názvem:

"Netradiční čtení s domácí bábovkou". Akce tohoto druhu se u nás konala poprvé a jejího vedení se ujala knihovnice z 

dětského oddělení Eva Maurová. Smyslem netradičního setkání čtenářů a knihovnic bylo nejen příjemné posezení u kávy, čaje 

a voňavé domácí bábovky, ale zejména seznámení se s oblíbenými knihami a knižními novinkami. Paní Maurová představila 

čtenářům několik knih z regionální literatury, svoji oblíbenou autorku Edu Kriseovou a nové knihy pro děti. Ukázky z oblíbených 

knih si připravily i ostatní knihovnice. Zazněl úryvek z "Marťanské kroniky" Raye Bradburyho, z knihy "Prosím tě, neblázni!" od 

Ivana Krause a vzpomínky Jana Halase, syna básníka Františka Halase.

Věříme, že se při příštím neformálním setkání aktivně zapojí i sami čtenáři a představí nám své oblíbené autory a 

zajímavé knihy, které četli. Příležitost budou mít již v květnu na "Druhém netradičním čtení s bábovkou". Doufáme, že akce 

se našim čtenářům zalíbí a z netradičního čtení se stane TRADIČNÍ ...

            Druhé „netradiční“ čtení proběhne koncem května a účastníci se seznámí s prestižním oceněním Magnesia Litera, 

knižními novinkami a jistě zazní i zajímavé ukázky z oblíbených knih nejen knihovnic, ale i čtenářů.

O čtení pro seniory, které probíhá každý pátek odpoledne, mi řekla kolegyně Lada Všetičková:

Před časem přišla naše nová kolegyně Martina Tomášová s návrhem, že by ráda zahájila pravidelné setkávání nad 

knihou v místním Domě s pečovatelskou službou. A to zcela nezištně a dobrovolně: „Ve městě existují dvě zařízení pro 

seniory. Zatímco v Městském středisku sociálních služeb Oáza mají zaměstnance, kteří se věnují tzv. aktivizaci (četba, tvůrčí 

dílny, výlety), v Domě s pečovatelskou službou nikdo takový není. Mám k práci se seniory blízko, tak mě napadlo spojit to 

s mým současným zaměstnáním knihovnice.“

Fakt, že se mladá dívka rozhodne věnovat každý pátek odpoledne svůj čas seniorům a zároveň propagaci četby a naší 

knihovny, byla věc natolik nevídaná, že jsme se nezmohly na slovo. Jen mlčky souhlasily. 



V novoměstském Domě s pečovatelskou službou momentálně žije 11 klientů, pátečního čtení se zúčastňuje většina 

z nich. Scházejí se v bytě jedné z klientek, kde je lepší akustika než ve společenské místnosti. Některé paní už špatně slyší, 

takže dobrý zvuk je důležitý.

Martina předčítá z knihy Evy Koudelkové Nové Město nad Metují v pověstech a vyprávěních. Rodilé Novoměšťačky ji 

rády doplňují svou verzí čteného příběhu, vzpomínají, diskutují.

Čtení je také příležitost sejít se, povědět si, co je za týden nového. Mnohé z obyvatelek Domu s pečovatelskou službou 

už ani nevycházejí nikam ven. Společná hodinka vždy uteče jako voda a na konci nechybí otázka, zda Martina přijde za týden 

znovu. Zážitek ze společné četby je důležitý v každém věku a v tom seniorském zvlášť. Překonává bariéry, zahání osamělost 

a přináší milé, třeba již dávno zapomenuté vzpomínky.

            O dalších zajímavých akcích knihovny se dozvíte na webových stránkách: http://www.knihovnanm.cz/ a knihovna má i 

svůj profil na Facebooku.
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