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     Jednou z nejvýraznějších osobností knihovnictví na Náchodsku je paní Marcela 
Machová, dlouholetá ředitelka Městské knihovny v Polici nad Metují – knihovnice v tom 
nejlepším smyslu slova. Svoji profesionální dráhu zahájila v roce 1964, po absolvování 
střední knihovnické školy, v náchodské okresní knihovně jako metodička. V roce 1966 
byla jmenována vedoucí Městské knihovny v Polici nad Metují. S jejím příchodem začala 
profesionální éra této knihovny, vznikly odborné katalogy fondu, bibliografie, besedy, 
výstavy výtvarných děl, čtenářský kroužek. Dům na polickém náměstí nestačil aktivní 
knihovně. Změnu přinesl rok 1978 a nové velkoryse řešené a esteticky působivé prostory 
pro knihovnu v bývalém klášteře. 
Městská knihovna v čele s Marcelou Machovou se stala v podmínkách města s 5 tisíci 
obyvateli nepřehlédnutelnou kulturní institucí. Knihovnická a informační činnost vycházela 
z kvalitně doplňovaného knihovního fondu. Samostatná studovna s čítárnou disponovala 
obsáhlou příručkou naučné literatury, byl budován vlastní informační aparát, např. 
kartotéky osobností, regionálního fondu aj. Typickým rysem polické knihovny byl široký 
záběr dalších kulturních aktivit. Připomeňme besedy a literární večery, tzv. „Černé 
hodinky“, pravidelně pořádané od roku 1969. Zazněla zde poezie českých i světových 
autorů, besedovali spisovatelé František Kožík, Ladislav Stehlík, Vladimír Kovářík, Rudolf 
Mertlík a mnozí další, vystoupily četné hudební soubory. Nezapomínalo se na literární 
tradice a historii Policka. Zajímavým a neobvyklým prvkem pro knihovnu bylo pořádání 
čtenářských zájezdů za poznáním kultury a historie jiných krajů, např. cesta na Říp, 
Blaník, do Čapkovy Strže apod.  
Úspěšná byla činnost pro děti a s dětmi. Systematická výuka knihovnického minima, 
soutěže, literární besedy, ankety. Čtenářský kroužek se pravidelně účastnil celostátních 
soutěží nakladatelství Albatros a zpracoval originální putovní výstavy, např. „Na cukr, na 
kafe“ (tradice tkalcovského řemesla), „Ochotnická prkna znamenala pro nás 
svět“ (shromáždění materiálů k dějinám divadla v Polici nad Metují) nebo „Z královského 
hvozdu“ (báje a pověsti Policka).  
A byla tady také metodická péče o obecní knihovny střediskového obvodu, pravidelné 
porady s knihovníky, jednání se starosty. Pochopitelně také řízení a organizace práce ve 
vlastní knihovně. Nebylo jednoduché vše zvládnout v malém kolektivu 3 pracovnic. Jedné 
z nich, paní Věře Plachtové, předala v loňském roce vedení knihovny. Knihovnickou 
erudici ale uplatňuje i nadále, tentokráte ve službách Městské knihovny v Náchodě na poli 
regionálním. K charakteristickým vlastnostem Marcely Machové patří totiž neustálé tvůrčí 
zaujetí, nápaditost a osvojování nových poznatků. Nezaskočila ji ani doba počítačů, 
internetu a automatizovaných knihovnických systémů. Městská knihovna v Polici nad 
Metují byla jednou z prvních na okrese Náchod, která nabídla svým čtenářům nové 
služby.  
Ze všech předchozích řádků jen letmo nastiňujících profil Marcely Machové mně na závěr 
vyplynulo, že si kolegyně Marcely vážím za dlouholetou příkladnou práci, kterou přispěla k 
prestiži našeho knihovnického povolání. A jinak, věřte, je to příjemná a kultivovaná dáma, 
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s kterou je milé popovídat si o knížkách i jen tak o životě. 
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