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Jeden rok v životě Městské knihovny v Broumově

Marta Lelková

Není rok jako rok. Ani v životě knihovny ani v životě člověka. Některé odžité roky nám vyvanou z paměti, na některé si 

pamatujeme hodně dlouho, protože se nám stalo něco zásadního, co ovlivnilo náš další život. I knihovny mají svoje 

mezníky, které určují jejich další směřování. Takovým mezníkem může být pro knihovnu stěhování nebo nový vedoucí 

či ředitel. Nový ředitel přichází do funkce s vizemi o dobré knihovně a pokouší se je realizovat. Až čas ukáže, jestli bylo 

směřování správné, nebo to byl krok vedle.

V červenci 2018 uplyne jeden rok od mého nástupu na místo vedoucí Městské knihovny v Broumově. Je to krátká doba 

na hodnocení, ale přesto myslím, že je za čím se poohlédnout.  

Broumovské knihovnictví má bohatou historii. První knihovna v Broumově byla založena v benediktinském klášteře 

opatem Bavorem z Nečtin v roce 1322. Knihovna, kterou benediktinští mniši po staletí s nucenými přestávkami 

spravovali (požáry a bouře po roce 1618, kdy mniši museli Broumov na čas opustit), je dnes jednou z 

nejnavštěvovanějších a nejcennějších památek, jež může Broumov svým návštěvníkům nabídnout. Klášterní knihovna 

se dělila na dvě části – opatskou, jež sloužila výhradně opatovi, a konventní, kterou hojně využívali studenti 

broumovského klášterního gymnázia.

V období první republiky v letech 1918–1939 působilo v Broumově hned několik knihoven. Knihovna dr. Langera byla 

umístěna v tehdejším Schrollově paláci, její fond obsahoval německou literaturu a po válce přešel do majetku města. 

Další byla knihovna Národní jednoty severočeské a knihovna Sokola.

V říjnu 1946 byla otevřena Okresní knihovna v Broumově, která byla umístěna do jediné malé místnosti. Byla 

vybudována z bývalé německé knihovny. Postupně byly německé knihy nahrazeny českými. V roce 1948 se knihovna 

přestěhovala do větších prostor do prvního patra bytového domu na Mírovém náměstí 52, kde sídlí dodnes a nese 

jméno Městská knihovna v Broumově. Za tu dobu se v knihovně vystřídalo šest ředitelů či vedoucích. Posledním byl 

PhDr. Jan Meier, který knihovnu vedl celých 30 let.

Před nástupem do nové funkce jsem dostala radu od zkušenější kolegyně: „Hlavně nedělej změny hned, ale pomalu a 

postupně.“ Nepovedlo se mi ztotožnit se s touto radou. Nějak to neladilo s mým naturelem a přístupem k výzvám, které 

se přede mne staví.

Při svých nedávných studiích jsem se naučila řídit pravidlem „Sněz tu žábu hned“. Zkrátka když máš před sebou 

nějaký nepříjemný nebo náročný úkol, pusť se do něj hned, neodkládej a netlač ho jako balvan před sebou. Budeš to 

mít dřív za sebou a ušetříš si mnoho trápení. Navíc jasný a kritický pohled na nedostatky v novém prostředí má člověk 

jenom chvíli. Pak ho vymění provozní slepota, zvyk.

Co byly největší „žáby“, které bylo potřeba sníst? A že jich nebylo málo. Po změně volaly prostory knihovny, špatný stav 

knihovního fondu, regálové vybavení, sedací nábytek, zastaralé programové vybavení. Chyběla promítací technika, wifi, 

vlastní web či pracovník s dobrými schopnostmi v oblasti IT. Nedostatečná byla i nabídka besed a lekcí pro školy, WC 

a zázemí pro knihovníky atd. A v neposlední řadě bylo třeba něco udělat s léty odkládaným nepořádkem.

Vše začalo úklidem knihovny a zpracováním hlubší analýzy stavu knihovny s návrhy řešení jednotlivých problémů. 

Analýza následně posloužila jako podklad pro jednání se zřizovatelem knihovny. Výsledkem bylo rozhodnutí 

přestěhovat knihovnu do nových prostor. I když všechno půjde hladce, stavba potrvá několik let. A ta musíme důstojně 

přežít v stávajících prostorách. Takže na změnách bylo potřeba pracovat hned.

Knihovní fond nutně potřeboval aktualizaci, údržbu a reorganizaci uspořádání. Vyřadili jsme zničené a zastaralé knihy, 

vyčlenili tituly na opravu. Byl vytvořen nový způsob značení jednotlivých žánrů beletrie pomocí piktogramů. Všechny 

popisky na knihy se tisknou na etikety místo popisování rukou, díky čemuž vypadá fond výrazně lépe. Většina knih 

potřebovala nový obal. Bylo od začátku jasné, že to nemůžeme zvládnout sami. Jako řešení se nabízelo využít pomoc 



pracovníků evidovaných na úřadu práce a zaměstnat je v rámci projektu VPP (veřejně prospěšné práce). Naše žádost 

se setkala s pochopením a povedlo se nám zaměstnat dvě pracovnice, které už téměř rok pomáhají s údržbou 

knihovního fondu. A výsledek je vidět. Všechny dětské knihy a část literatury pro dospělé mají nový čistý obal. Už se 

nemusíme stydět půjčit knihu našim čtenářům. Používání piktogramů nám umožňuje seskupit k sobě část beletrie podle 

žánrů, což se setkalo s velkou spokojeností u našich čtenářů. Těšíme se na chvíli, až bude celý fond „v novém 

kabátku“.

Nové programové vybavení a prezentační techniku jsme získali díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR v rámci 

dotačního podprogramu VISK 3. Knihovna dnes může k akcím pro veřejnost i školy využívat kvalitní promítací techniku. 

Nový knihovnický program VERBIS a online katalog PORTARO vylepšily elektronické služby knihovny. Wifi připojení je 

další novinkou pro návštěvníky knihovny.

Nutným předpokladem k poskytování kvalitních elektronických služeb je web knihovny. Doposud knihovna využívala 

strohou stránku na webu města. Webovou prezentaci jsme vytvořili a spravujeme sami pomocí online nástroje 

WIX.com. Je to jedna z cest jak na web knihovny, pokud nechceme za jeho tvorbu platit, vyjednávat s programátory a 

zdlouhavě vysvětlovat naše představy. Vytvoření dá dost práce J, editace je už hračkou.

Nepříjemným dojmem působily omšelé regály, které za desítky let vytvořily nevkusnou sbírku druhově, barevně a 

materiálově odlišného vybavení knihovny. Bylo těžké rozhodnout se pro nějaké dočasné řešení (vzhledem k plánům na 

novou knihovnu). Nakonec jsme se rozhodli pro kombinaci starého a nového. Nejhorší kusy se vyřadily, zbytek starých 

(druhově stejných) regálů se uspořádal po obvodu jednotlivých místností. Do prostoru jsme zakoupili oboustranné 

regály. IKEA nabídla schůdné a ne příliš finančně náročné řešení.

V knihovně chyběl vhodný sedací nábytek. Ten byl doplněn křesílky, sedacími pytli, taburety, židlemi k PC. Využití 

pomoci pracovnic z úřadu práce se ukázalo být dobrým rozhodnutím. Jedna z nich prokázala neuvěřitelně všestranné 

schopnosti, které by v nejedné knihovně mohli „vyvážit zlatem“. Za několik měsíců při své práci na úpravě knihovního 

fondu dokázala nalakovat asi 30 různých starých, ale tvarově krásných dřevěných židlí a dát jim vkusný bílý design. 

Opotřebované taburety kompletně zrestaurovala na decentní kusy nábytku. Stará křesílka, která byla zapadlá v koutech 

knihovny, nám po restaurování závidí nejeden čtenář. Výsledek je příjemný pro nás i pro uživatele knihovny.

Měli jsme štěstí i v doplnění týmu. Nastoupila k nám kolegyně s kompetencemi potřebnými k zaplnění mezer 

v personálním obsazení knihovny.

Během několika týdnů bylo vytvořeno důstojné zázemí pro pracovníky. Vznikla kuchyňka pro zaměstnance, místnost 

pro uklízečku, nové WC.

Pro Městskou knihovnu v Broumově, ale i pro všechny pracovníky to byl rok náročný a plný změn. Knihovně to ale 

prospělo. A nakonec myslím i nám všem. Společné řešení problémů odhaluje naše silné i slabé stránky, ale také 

stmeluje a buduje vztahy. Ukázalo se, že se dokážeme doplňovat, pomáhat si a že společně zvládneme i náročné 

úkoly, čehož si nesmírně cením. Takové kvantum práce by nebylo možné zvládnout bez podpory zřizovatele, ale hlavně 

bez spolupráce a pracovního zaujetí kolegů.

Bude uplynulý rok patřit mezi roky, na které se nezapomíná? Pro mě určitě ano.

Kontakt na autorku: vedouci@knihovnabroumov.net

Web knihovny: https://www.knihovnabroumov.net/
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