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Za inspirací do Nového Města nad Metují, Zámrsku a Podbřezí
Jiřina Bittnerová
Tak jako již poněkolikáté pro nás připravila Městská knihovna Náchod výjezdní setkání vesnických knihoven.
A tak jsme v pátek 18. listopadu 2016 vyrazili mikrobusem z náchodského autobusového nádraží směr Nové
Město nad Metují. První zastávka patřila novoměstské knihovně, která od podzimu 2010 sídlí v zrekonstruované
budově bývalé pošty. Knihovnu jsme si měli možnost prohlédnout doslova, jak se říká, od sklepa až po půdu.
Ovšem tentokrát v opačném pořadí. Nejprve jsme ve společenském sále zhlédli výstavu obrazů Novoměstské
výtvarné skupiny. Poté jsme se přesunuli do dětského oddělení. Myslím si, že mluvím i za ostatní účastníky, když
řeknu, že dětské oddělení se všem moc líbilo. O poschodí níž následovalo oddělení pro dospělé. Exkurze byla
zakončena ve sklepních prostorách, kde má knihovna své sklady. Ochotnou průvodkyní nám byla paní Eva
Maurová, vedoucí oddělení pro mládež.
Další cesta vedla do Zámrsku. Naším cílem byl tentokrát oblastní archiv, který je umístěn v areálu zámku.
V prostorách vznikla po rekonstrukci konzervační a polygrafická dílna, zájemcům je k dispozici také badatelna, v
níž jsme exkurzi zahájili. Průvodci nás zde seznámili s fungováním archivu a informovali o poskytovaných
službách. Dozvěděli jsme se, jak postupovat v případě zájmu o uložené archiválie. Poté jsme měli možnost
nahlédnout i do dalších prostor vlastního zámku a bývalých hospodářských budov, kde jsou uloženy archivní
dokumenty. Překvapilo nás, v jakých podmínkách jsou uchovávány. Téměř žádné prostory nejsou klimatizované.
Podivovali jsme se také nad umístěním archiválií v regálech až pět metrů vysokých. To už tedy opravdu vyžaduje
od příslušného pracovníka pořádný artistický výkon. Hlavně netrpět závratí.
Po cestě zpátky jsme se zastavili v Chocni a v restauraci Jachta si objednali oběd. (Ten jsme si však museli
poněkud „vysedět“ – no, co je to hodinka čekání. Náladu jsme si ovšem zkazit nenechali.)
Naše poslední zastávka byla v malé obci Podbřezí a místní knihovně. Průvodkyní nám byla knihovnice paní Ester
Horáková, která byla zároveň jednou z účastnic celého výjezdu. Knihovnička je malá, ale útulná. I ona, ostatně
jako mnohé jiné obecní a vesnické knihovny, kromě klasických knihovnických služeb veřejnosti nabízí další
možnosti pro využití volného času – programy pro děti, zájmové aktivity pro mládež i dospělé…
Celodenní výjezd jsme zakončili opět v Náchodě. Téměř celý den nám přálo počasí. Bylo trochu větrno, ale i
sluníčko se na nás občas usmálo.
Tyto výjezdy po knihovnách jsou velice oblíbené. Pro mnohé z nás slouží jako inspirace pro další činnost i
k porovnání, jak a co kde funguje. Děkujeme za příjemně strávený den a už se těšíme na příště.
Kontakt na autorku: bittnerova.jirina@email.cz
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