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Není Roudnice jako Roudnice

Kateřina Hubertová 

Ta naše, hradecká, leží v Urbanické brázdě a má 645 obyvatel, z toho 109 dětí. Knihovna v této obci má ve svém 

fondu přes 4 000 knih a navštěvuje ji okolo 15 % místních obyvatel.

Pokoušela jsem se vzpomenout si, kdy jsem se do roudnické knihovny poprvé podívala. Bylo to za paní 

knihovnice Žilkové a ke svačině byl báječný chléb s domácím škvarkovým sádlem a kyselé okurčičky. Na to její 

sádlo vzpomínám dodnes… Paní Žilkové je přes 90 let a v knihovně už dvanáct let vládne jiná paní knihovnice. Od 

roku 2003 je knihovnicí v Obecní knihovně v Roudnici paní Ivana Novotná. A na ni jsem si připravila pár otázek.

KH: Jak se to tak stalo, že jste se stala knihovnicí? Dovolím si předpokládat, že odpovíte ve smyslu, že to byla 

náhoda. Tak totiž odpovídá velmi mnoho knihovníků. Nebo to ve Vašem případě bylo jinak?

IN: No, náhoda to úplně nebyla. Po mateřské dovolené jsem byla zrovna bez práce a obec hledala novou sílu 

náhradou za odcházející paní Žilkovou. Bylo vypsáno obecní výběrové řízení a já z něho vyšla vítězně. Já jsem 

v knihovně pracovat chtěla a vyšlo to.

KH: Můžete trochu představit knihovnu v Roudnici těm, kteří u Vás ještě nikdy nebyli?

IN: Naše knihovna je úplně obyčejná. Je umístěna v prvním patře domu, kde bývala kdysi škola. Nyní je v přízemí 

obecní úřad a jsou tu i prostory na různé akce a aktivity knihovnické, obecní i spolkové. Knihovna byla 

zrekonstruována v roce 2006. Máme nový nábytek, který vyrobil na míru místní řemeslník podle společného 

návrhu paní místostarostky a mého. Snažili jsme se, aby nábytek byl solidní a dlouho vydržel, přitom aby byl 

moderní, hravý a barevný. Aby se u nás líbilo dětem i těm starším. Snad se nám to povedlo, protože lidé chodí. 

Používáme automatizovaný knihovnický systém Clavius a máme další dva počítače na internet pro uživatele. Ty 

jsou stále využívané, ale zájem upadá.

KH: Pokud se nepletu, pracujete celým úvazkem pro obecní úřad a jednou z činností v rámci popisu Vašeho 

pracovního místa je i vést obecní knihovnu. Tím pádem jste velmi blízko vedení obce a odtud zřejmě pramení 

skutečnost, že v Roudnici to prostě klape. Máte důležité informace, můžete knihovnu vedení obce často 

připomínat, vmísíte se snadněji do všech obecních aktivit. Mám pravdu, nebo je to jinak?

IN: Mimo knihovnu mám na starosti ještě redakční práce na Roudnickém zpravodaji, volnočasové aktivity pro 

občany a úklid budovy. Obecní úřad na knihovnu pamatuje a není potřeba se nějak zvlášť připomínat, ale 

spolupráce s OÚ je potřebná. 

KH: „Knihovničíte“ už dvanáct let a za tu dobu se Vám určitě musela v knihovně stát spousta nezapomenutelných 

příhod. Vzpomenete na nějakou? Něco kuriózního či veselého?

IN: Snad jen občas něco zapomenutého v knihách či přímo v knihovně. Na malé obci se ale všichni známe, a tak 

se takové drobnosti i snadno řeší. Nesetkávám se s žádnými většími problémy a i ty příhody jsou jen všední život.

KH: Vést knihovnu i na malé obci znamená nutnou administrativu a statistiku. Nakonec většina té administrativy 

pokračuje od Vás na můj stůl k dalšímu zpracování. Co Vy a statistika?

IN: Statistiku moc ráda nemám. Musím se o její důležitosti hodně přesvědčovat, než jdu vyplnit výkaz. A spousta 

kolonek je pro nás, malé knihovny, úplně zbytečná. Raději bych nějakou jednodušší formu.



KH: Prozraďte, kterou knihovnickou činnost vykonáváte nejraději? A najde se něco, co snad i s odporem?

IN: Vyloženě s odporem snad nic, ale nejhůř mi jde právě ta zmíněná statistika. Mám ráda, když je v knihovně 

rušno, když můžu lidem pomáhat s výběrem vhodných knih. A děti jsou nejvděčnější návštěvníci. Proto pro ně 

ráda dělám akce včetně různých převleků za pohádkové postavičky.

KH: Co považujete pro svou práci v knihovně za to úplně nejdůležitější? Něco, bez čeho by Vaše knihovna nebyla 

dobrou knihovnou?

IN: Stále si myslím, že to nejdůležitější v knihovně jsou dobré knížky. Všechny akce a aktivity k tomu jsou moc 

dobré a potřebné, ale stojí to na dobrém knihovním fondu.  Proto jsem moc ráda, že můžeme využívat výměnné 

soubory ze střediskové knihovny. Aby chodili čtenáři, potřebuji jim předložit pěknou nabídku knih. A to by se bez 

výměnných souborů dnes už dělalo těžko.

Hodně mne potěší, když se o akcích v knihovně povídá mezi lidmi. Když se pak třeba nějakým obloukem 

doslechnu, že se něco v knihovně líbilo.

Taky je důležité vymýšlet či realizovat nové věci. Máme za sebou kurzy trénování paměti a společně s obcí 

momentálně zvažujeme pro občany univerzitu třetího věku.

KH: Knihovna ale není Vaším jediným zájmem/koníčkem/aktivitou? Čemu se věnujete ještě?

IN: Knihovna je velkým koníčkem, ale mám ještě jiného „koně“. Keramiku. Podařilo se mi ovšem tyto dvě záliby 

docela spojit. Při knihovně pořádám pravidelné výtvarné dílny pro MŠ, děti i dospělé. Obec pořídila před lety pec a 

ta prakticky nevychládá. Musím poděkovat obecnímu úřadu, protože tuto aktivitu místním obyvatelům částečně 

sponzoruje.

Rozhovor to není dlouhý. Paní knihovnice je velmi skromná. Vše, co se děje v knihovně a kolem ní, považuje za 

tak běžné a samozřejmé aktivity, že se jimi nechtěla chlubit. Kdybych měla paní knihovnici vystihnout pár slovy, 

napadají mne: ochota, vstřícnost, nadšení, kreativita a osobní nasazení. A to dlouhodobě. Již před šesti lety 

obdržela paní Novotná titul Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2009.

Pozorní čtenáři zpravodaje vědí, že Roudnice se na jeho stránkách objevuje poměrně často.[1] Proč tedy znovu o 

této obci? Je k tomu pádný důvod.  Dne 19. 6. 2015 se Obecní knihovna Roudnice stala krajskou Knihovnou roku 

2015 a postupuje do celostátního poměřování, ze kterého vzejde vítězná Knihovna roku 2015 České republiky. 

Výsledky tohoto soutěžení se dozvíme v průběhu slavnostního aktu v Zrcadlové síni pražského Klementina 

v říjnovém Týdnu knihoven. Roudnici držíme palce!

Pro ty, kdo mají zájem se o roudnické knihovně dozvědět ještě více, by mohla být zajímavá také informace, že 

obec Roudnice leží v tzv. Urbanické brázdě a je součástí mikroregionu Urbanická brázda (MUB). Obce náležející 

do tohoto regionu mají (možná pouhou náhodou?) docela dobré knihovny a hlavně báječné knihovnice. 

Knihovnice se druží, scházejí, vymýšlejí plány a aktivity, pořádají společné akce jednak sami pro sebe, jednak i 

pro své uživatele. Akce jsou to poznávací (někam se vyjede - obvykle více návštěv s jednotnou myšlenkou po celý 

rok), kulturní i vzdělávací. (Někdy se téma i zdánlivě vymyká tomu, co si spojujeme s pojmem knihovna, ale o tom 

to není…) Ve zpravodaji U nás jsme o některých společných aktivitách knihoven psali,[2] více se ale dozvíte díky 

paní knihovnici Kolářové z knihovny v Dobřenicích (taktéž v MUB), která spravuje blog: 

http://citarnicka.blog.cz/rubrika/knihovny-mub.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz

Kontakt na dotazovanou: knihovna.roudnice@seznam.cz

Web knihovny: http://www.knihovnaroudnice.webk.cz/ 

[1] Tuto skutečnost dokládají např. články: Bylo, nebylo aneb V Roudnici se slavilo z 3. čísla roku 2006 

(http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=723) a Roudnická setkávání ze 4. čísla roku 

2009 (http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=1104)

[2] Viz články: Knihovny sobě i čtenářům z 1. čísla roku 2008 (http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-

nas/Clanek.aspx?id=914) a Knihovníci Urbanické brázdy sobě a čtenářům z 3. čísla roku 2010 

(http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=201003012)
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