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Cesta knihovny z márnice do „vilky“

Marta Lelková

Obecní knihovny jsou různé. Malé – větší, fungující – přežívající, pěkné – zchátralé, navštěvované i mrtvé. To, ke 

které straně se knihovna přikloní, téměř vždy záleží na osobnosti knihovníka a vedení obce, respektive její 

náklonnosti k existenci knihovny v obci. Je vždy milé sledovat, když se situace mění z té špatné v lepší. Ne tak 

dávno jsme to mohli sledovat v Obecní knihovně v Adršpachu.

Když se řekne Adršpach, snad každý Čech ví, o co jde. Krásné skalní město patří podle anket mezi nejoblíbenější 

turistická místa v Čechách. Kdo Adršpach navštíví, bývá okouzlen nádhernou přírodou a rád se tam vrací. Už 

menšího okouzlení se mi dostalo, když jsem poprvé navštívila knihovnu v Adršpachu kvůli provedení revize 

knihovního fondu. Knihovna sídlila u hřbitovní zdi v bývalé márnici. Byla to malá, studená a vlhká místnost, která 

na mě vůbec nepůsobila příjemným dojmem. Chlad, který nabízela, mohl návštěvník ocenit jenom v tropických 

vedrech. Ale trávit tam v zimě delší chvíli netoužil asi nikdo. Vydržet to musela jenom knihovnice. Jen rychle vrátit 

a vypůjčit knihu, o jiné činnosti knihovny nebylo možné ani přemýšlet. Knihovna měla před sebou do budoucna 

dvě možnosti. Buď jeden krok dozadu „na hřbitov“, to by byl asi jednou provždy konec knihovny v Adršpachu, 

nebo pryč od hřbitovní zdi a do nového života. Naštěstí zvítězila druhá alternativa. Vedení obce rozhodlo 

o rekonstrukci dvoupodlažní vily, ve které sídlí mateřská škola. Velká rekonstrukce se vztahovala i na přízemní 

prostory vily, které byly doposud nevyužité. Až doposud byly temným, vlhkým skladištěm. Myšlenka využít je pro 

občany obce se zrealizovala na konci roku 2012. V krásné budově, připomínající zámeček, si kromě kadeřnictví, 

pedikúry a masáží našla místo i knihovna. Musím přiznat, že přechod ze hřbitova do „vilky“ byl velkým krokem 

vpřed. Z knihovny se stalo příjemné místo lákající k pobytu. Byla vybavena novým nábytkem, doplněna knižními 

novinkami. Konečně si v knihovně mohou najít místo i děti. V předchozích prostorách to možné nebylo.

Přibylo čtenářů i uživatelů internetu. Kdo si chce v knihovně přečíst časopis nebo jenom posedět při kávě a 

popovídat s knihovnicí, může tak učinit v příjemném prostředí.

Vždy jsem si myslela, že z márnice se už dá jít jenom do hrobu, ale není to tak. V Adršpachu se rozhodli pro život 

knihovny a dokázali to. Přejeme jim, aby v budoucnosti viděli, že jejich rozhodnutí bylo dobré a prospěšné 

obyvatelům.
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