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Městská knihovna Nový Bydžov

Jana Lojková

Dříve než se knihovna usídlila ve svém současném působišti, prošla mnoha formami a místy. Předcházely jí různé 

školní a spolkové knihovny. Nejstarší knihovna vznikla již v roce 1847 při hlavní škole a pravidelně odebírala knihy 

vydávané Maticí českou. První spolková knihovna byla založena počátkem šedesátých let při místní měšťanské 

besedě. V následujících dvou desetiletích vznikaly další spolkové a školní knihovny, z nichž byla nejvýznamnější 

knihovna reálného gymnázia, založená v roce l873.

Městská veřejná lidová knihovna zahájila činnost v roce 1897. Byla umístěna v levém přízemí novogotické 

radnice. Podle statistických údajů z roku 1900 měla knihovna 2114 svazků, půjčovala dvakrát týdně a evidovala 

525 čtenářů. Počátkem 20. let Jednota darovala čítárnu městu, a tak konečně byla knihovna spojena s čítárnou. V 

čítárně odebírali 42 časopisů a 38 titulů novin - deníků a jiných periodik. Veřejná knihovna měla v roce 1925 

celkem 6749 svazků, z toho 3921 knih zábavných, 2244 knih naučných, 501 časopisů a 85 knih pro mládež.

Od roku 1939 až do roku 1945 byla knihovna s čítárnou umístěna v židovské radnici a potom až do roku 1961 v 

bývalém hostinci U Čtyř lip. Od roku 1961 do roku l993 se knihovna přemístila do prvního poschodí budovy 

spořitelny. V roce l994 byla přestěhována do Balounkovy vily v Husově ulici, kde sídlí dosud.

Pan Josef Balounek byl místní podnikatel, který vlastnil v přilehlých Humburkách výrobnu cikorky. V Bydžově 

nechal zbudovat prostornou vilu v novofunkcionalistickém stylu s rozlehlou zahradou, na jejímž vzniku se podílel 

tehdejší proslulý zahradní architekt z Chrudimi Jan Vaněk. Po druhé světové válce přešla vila za ne příliš 

vyjasněných okolností do majetku města a později sloužila jako mateřská škola. Pár let po sametové revoluci byla 

vila uvolněna pro kulturní klub městských alternativ (MEKKA) a v návaznosti první patro připadlo knihovně. Od 

roku 1997 se ke knihovně přidalo informační středisko sloužící pro poskytování turistických informačních služeb.

V současnosti čítá knihovna přes třicet tisíc svazků, odebírá okolo 50 titulů periodik a poskytuje regionální služby 

dalším 12 obecním knihovnám. Od dubna tohoto roku připadla knihovně také zajištění chodu kulturního klubu 

MEKKA. Pro tři stálé pracovníky knihovny to věru není málo.

Knihovna nabízí své služby širokému spektru obyvatel, spolupracuje se školami, pořádá besedy, výstavy, hry a 

soutěže pro děti, účastní se celostátních akcí. Mezi jinými jmenujme Noc s Andersenem, Čtení pomáhá, 

Mezinárodní týden čtení. Několik let pořádá divadelní představení Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila, kteří 

představili dětem zábavnou formou české pověsti, řeckou mytologii či Aprílovou školu Jiřího Žáčka. 

Nově vzniklo minulý rok Půlení prázdnin, akce pro děti, které zůstávají doma. Odpoledne plné her a soutěží, 

večerní táborák, stezka odvahy a přespání v knihovně či na zahradě se setkaly s velkým ohlasem. Protože 

letošním tématem Půlení byl výlet do pravěku, přidala se ještě k programu dopoledne Pravěká olympiáda.

Týden knihoven s příchodem nového vedení knihovny v roce 2011 začlenil do svého programu promítání filmů o 

lidských právech z festivalu Jeden svět a následné besedy s odborníky na daná témata. Minulý rok knihovna 

hostila protagonistu filmu „Na stupních vítězů“, 84letého sportovce pana Jiřího Svobodu, aktivistu Greenpeace či 

koreanistu Jaromíra Chladu. Letos se čtenáři prostřednictvím filmového plátna vydají do Afghánistánu či na Kubu 

a těšit se mohou opět na odborníky na slovo vzaté. Pokud vše dobře dopadne, besedovat přijede členka 

rozvojového týmu, která pracovala s afghánskými rodinami, či rodilý Kubánec žijící nyní v Čechách.

Několik let knihovna připravuje každý měsíc pro seniory trénování paměti a čtenářský kroužek seniorů. Pro děti se 

každý měsíc koná výtvarná dílnička, kde si mohou děti vyrobit drobnosti z různých materiálů.

Knihovna spolupracuje se všemi třemi základními školami, pořádá pro ně tematické přednášky, besedy se 

spisovateli – letos se seznámili s Milošem Kratochvílem a jeho knihami –, výměna knih jednou za měsíc v rámci 



vyučování je pro děti prvního stupně samozřejmostí. Každoročně knihovnice pasují prvňáčky na čtenáře, letos 

v masce Kašpárka a prince.

To byly knihovnické radosti všedního dne. Začátkem června letošního roku zasáhla do plánování vyšší moc. 

Knihovna se svou krásnou zahradou byla zatopena rozvodněnou Cidlinou. Voda natekla do sklepních prostor, kde 

byly deponovány skladové knihy. S enormním nasazením bojovaly knihovnice o záchranu knih, společně s hasiči 

se jim podařilo většinu přenést do bezpečí. Nicméně okolo pěti set knih padlo velké vodě za oběť.

Na záchranné akci se podíleli hasiči z přilehlých obcí, dobrovolníci z dalekého širokého okolí, senioři, kteří zrovna 

byli přítomni na čtenářském kroužku, čtenáři knihovny, muzikanti ze zkušeben a další ochotní lidé. Když nastane 

krizová situace, mnoho lidí přepne na jiný režim a pomoc přichází ze všech stran.

Dřevěné regály musely být zlikvidovány, kovové odolaly záplavové vodě i kanalizaci, která celou situaci ještě 

komplikovala. Pomocnou ruku podaly kolegyně z Knihovny města Hradce Králové, které do skladu poskytly další 

postarší kovové regály za zůstatkovou cenu. Všechny sklepní místnosti musely být vyklizeny, plynový kotel, který 

byl zaplaven kompletně až po víko, je téměř na odpis. Přes měsíc se knihy dosoušely na sále klubu, uvolněné 

pracovnice z veřejně prospěšných služeb knihy třídily a ošetřovaly. Sklepní prostory se nicméně doteď sanují, 

protože jsou vyklizené, uvažuje se o kompletní rekonstrukci vody a kanalizace v budově. Hledal se tedy nový 

„domov“ pro knihy ze skladu. Nejlepším řešením se jevil převoz knih do budovy bývalé Jednoty, kde jsou čisté a 

prostorné místnosti a instalace skladu mimo budovu. Čtenáři si tedy budou muset na vyžádané knihy počkat déle.

Ale všechno zlé je k něčemu dobré. Sklepní prostory budou zrenovovány, odizolovány proti vlhkosti, a pokud vše 

půjde dobře, na nový rok budou skladové knihy opět nastěhovány zpět do budovy. Ve skladu tak zavládne 

nebývalá čistota a pořádek. Jen budeme pevně věřit, že povodně byly opravdu tou více jak stoletou vodou a do 

skladu se podruhé v takové míře už voda nedostane.

Snad to byl jen symbolický akt, vše staré muselo být odplaveno a pro nás je tu teď připravena nová půda. Co do ní 

zasejeme, jak se nám podaří skloubit knihovnickou činnost s kulturním klubem, který má za sebou divokou historii 

a stále si hledá cestu, kudy jít dál, to bude už na nás.
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