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Stěhování knihovny aneb Jak 
to bylo v České Skalici           

Alena Součková           
 

     Rozhodnutí, že se knihovna bude stěhovat, patří do kategorie vzbuzující ty nejhorší 
obavy. A taková situace nastala ve druhé polovině minulého roku v České Skalici. 
 
      Městský úřad v České Skalici, který je zřizovatelem městské knihovny, přemístil a 
soustředil svá pracoviště do zrekonstruovaného objektu; tím se uvolnil dům s 
administrativními prostory na náměstí i místnosti v objektu bývalé radnice. Městská 
knihovna dlouhá léta sídlila v přízemí historické radnice, uprázdněný objekt však vyžaduje 
důkladnou rekonstrukci, a tak byla vznesena myšlenka přemístit knihovnu do uvolněného 
domu na druhém konci náměstí. 
 
      Tento objekt, který sloužil administrativě, byl původně postaven pro účely peněžnictví; 
o tom svědčí důkladnost stavby včetně trezorové místnosti ve sklepě. S minimálními 
úpravami by mohl celý objekt sloužit i knihovně. V létě se zvažovala vhodnost umístění 
jednotlivých oddělení knihovny v přízemí i v patře, skladové a administrativní kapacity. 
Tomu předcházelo prověřování nosnosti podlaží, rozvodů elektřiny i počítačových sítí.  
 
      A zanedlouho byly knihovnice vybídnuty, ať se připraví na stěhování. Koncem 
listopadu loňského roku se knihovna otevřela pro veřejnost již na nové adrese. Občané 
města si brzy na nové umístění zvykli a opět knihovnu navštěvují, spokojeny jsou i 
knihovnice. 
 
      V přízemí nového objektu knihovny jsou připraveny služby pro dospělé – volný výběr 
beletrie a naučné literatury, časopisy i počítačové stanice s internetem. V části 
orientované směrem do zahrady je umístěna studovna – klidné místo chráněné od hluku 
aut a kamiónů stále projíždějících po hlavní silnici, která protíná náměstí. Patro je 
vyhrazeno dětem. Provoz v několika samostatných místnostech je sice organizačně 
náročnější, umožňuje zato vyčlenit fondy a služby dětským čtenářům různých věkových 
kategorií. A k tomu se nabízí neopakovatelný výhled přes zahradu do Babiččina údolí. 
 
      Dostatečné a odpovídající jsou i skladové prostory a administrativní zázemí a do 
budoucna se nabízí i využití půdních prostorů.  
 
      Ráda jsem využila příležitost podívat se do Městské knihovny v České Skalici, chvíli 
pozorovat provoz pro veřejnost a slyšet názory knihovnic. A mohu potvrdit, že myšlenka 
představitelů města byla realizována k všeobecné spokojenosti. 
 
      Informace o knihovně jsou na http://www.knihovna.ceskaskalice.cz . 
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