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Stoletá dáma z Chlumce nad
Cidlinou          

Eva Semrádová          

     Významnou celebritou knihovnického života našeho kraje se v tomto roce stala Městská
knihovna v Chlumci nad Cidlinou. Za plného zájmu svých čtenářů se dožívá 100 let od svého
založení.
K tomuto významnému činu došlo počátkem roku 1905, kdy radní města Chlumce rozhodli o
sloučení malých knihoven spolků a cechů a zřízení veřejně přístupné knihovny a čítárny.
Knihovna byla umístěna v přízemních prostorách radnice a vlastnila 1 300 svazků. Již v prvním
roce ji navštěvovalo 279 čtenářů a fond byl zřejmě plný lákavých titulů, protože každá knížka
byla během roku v průměru třikrát vypůjčena.V prostorách radnice sloužila knihovna občanům
až do roku 1983, kdy byla přestěhována na své dnešní působiště do prvního poschodí
sokolovny. 
V současnosti je knihovna rozdělena na oddělení pro dospělé, dětské oddělení, menší skladiště
a na chodbě je umístěno informační středisko. Vybavení nepůsobí příliš moderním dojmem i
počítačový park je spíše staršího data. Knihovna vlastní 40 000 knihovních jednotek, z toho
pouze 17 000 ve volném výběru, a odebírá 64 titulů časopisů. Dále nabízí kopírování,
meziknihovní výpůjční službu, 7 veřejných počítačových stanic, z toho 4 s internetem, a spravuje
vlastní www stránku na adrese

      http://www.chlumec-n-cidlinou.cz/instituce/knihovna vybavenou www katalogem (systém
LANius). 
Méně obvyklou službou je informační centrum, které odpovídá na dotazy návštěvníků města o
ubytování, jízdních řádech a turistických zajímavostech. S aktivitou informačního střediska se
setkáme i na domovské stránce knihovny, kde byl v oddíle Město v zahradách zveřejněn projekt
naučné stezky po městě. Na projekt byl získán grant krajského úřadu. V rámci regionálních
služeb se chlumecké středisko stará o 13 neprofesionálních knihoven. 
Ředitelka knihovny pani Helena Holanová je v prezentaci úspěchů své knihovny velmi skromná.
A my, co v chlumecké knihovně „nebydlíme“, nemůžeme s určitostí říci, čím si toto knihovnické
pracoviště udržuje přízeň 20 % chlumeckých občanů. Zda je nejdůležitější péče o doplňování
knihovního fondu podpořená nadprůměrnou finanční částkou na nákup nebo se osvědčila
nezvykle rozsáhlá otevírací doba (knihovna nemá zavírací den a je přístupná od 8 do 18 hodin)
a nebo se vyplatí investovat do personálního obsazení (1 500 obyvatel na 1 odborného
pracovníka), které umožňuje individuální péči o každého návštěvníka. Víme pouze, že
chlumecká knihovna patří mezi nejnavštěvovanější v našem kraji, a přejeme této seriózní
knihovnické dámě mnoho dalších úspěšných let.
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