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Co se děje v žacléřské 
knihovně           

Božena Blažková a Hana Kocurková           
 

     Poprvé jsem se s žacléřskou knihovnou setkala při přípravě publikace Knihovny 
Královéhradeckého kraje se představují. Následně jsem si vzpomněla na letní výlety do Krkonoš na 
Rýchorskou boudu. Domů jsme se většinou vraceli právě přes Žacléř. Městečko na mne v rámci 
konce víkendu působilo ospale a smutně. Na webu města http://www.zacler.cz jsem zjistila, že 
Žacléř patří k nejstarším trvale osídleným územím Trutnovska. Za svůj pradávný vznik vděčí 
procházející zemské Slezské stezce. Masivnější rozvoj přinesla až průmyslová revoluce a zvýšený 
zájem o černé uhlí, které se zde těžilo již od 16. století. Je škoda, že knihovna nemá na stránkách 
města svůj samostatný oddíl. Její činnost by si to zcela určitě zasloužila. 
 
      Knihovny v horských podmínkách v místech, odkud je to blíž do sousedního státu než do centra 
regionu, to nemají jednoduché. Musí se hodně snažit, aby uhájily svou existenci. Ani žacléřská 
knihovna není výjimkou. Do konce 2. světové války fungovala jako menšinová. Koncem padesátých 
let se stala místní lidovou knihovnou s dobrovolným knihovníkem. V roce 1965 byla umístěna ve 
třech místnostech v přízemí budovy MěNV. Již v této době pořádala knihovna besedy a další akce 
pro veřejnost. Za své dobré výsledky a aktivitu byla navržena na čestné uznání ministerstva školství 
a kultury v soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu (BVLK). V roce 1974 se stala městskou 
knihovnou s pobočkou v nedalekém Bobru. Následně byla v roce 1987 profesionalizována a od 
roku 1996 sídlí v nových prostorách. 
 
      Město Žacléř má 3 600 obyvatel a 516 z nich jsou registrovaní čtenáři, kteří si během roku 
vypůjčí 34 288 knihovních jednotek. Pro veřejnost je otevřeno celkem 26 hodin týdně. První modul 
knihovnického programu LANIUS zakoupila knihovna již v roce 1997 a okamžitě začala s 
retrospektivním zpracováváním. V letošním roce knihovna přechází na modernější systém 
zpracování – CLAVIUS. Knihovna je v současné době plně automatizována. Potřebné počítačové 
vybavení bylo převážně realizováno prostřednictvím grantů MK ČR. 
 
      Po druhé jsem se s žacléřskou knihovnou setkala v rubrice Knihovny v tisku (viz: 
http://www.svkhk.cz/regfunkce/tisk/051001_051231_Trutnov.rtf ). Zjistila jsem, že v Žacléřském 
zpravodaji jsou pravidelně zveřejňovány články o zajímavých akcích v knihovně. Některé akce mne 
zaujaly, a tak jsem poprosila knihovnici Hanu Kocurkovou, aby o nich napsala do našeho 
zpravodaje. 
 
      Zde je její odpověď: 
 
      Mezi dětmi jsou oblíbené zejména akce s názvem – Polštářkové rande s knížkou aneb Co 
právě čteme. Pohodlně usazeni na polštářkách, při vůni čerstvě upečených koláčů, bylinkového 
čaje a za svitu svíček se děti velmi dobře uvolní. Každé z nich vypráví o obsahu oblíbené knížky, 
přečte ukázky, případně seznámí ostatní i s autorem. Děti jsou různého věku a velmi mne těší, jak 
dokáží pozorně naslouchat ostatním. Často se rozproudí i živá beseda, při které si uvědomuj,i jakou 
moc má dobrá kniha. Líbí se mi, jak se děti dokáží vyjadřovat a jak bohatý je jejich fantazijní svět. 
Společně jsme zjistili, že máme v našich řadách i začínajícího spisovatele. Při posledním setkání se 
dostala ke slovu i poezie. Na příště jsme se domluvili, že se jí budeme více věnovat. Akce vznikla 
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jako nabídka pro volný čas dětí. Na přání dětí jsme se podobným způsobem sešli již třikrát a vždy 
se zúčastnilo kolem dvaceti zájemců. 
 
      Takto vypadají naše pozvánky na setkání: 
 
      20.1.2006 POLŠTÁŘKOVÉ RANDE S KNÍŽKOU (tradiční) 
... aneb Co právě čteme. Milé děti, pro Vás, milovníky knížek, jsme připravili podvečerní program. 
Přijďte se svojí oblíbenou knihou, jakýmkoliv počtem polštářků, dekou či karimatkou, hrnkem na čaj 
a dobrou náladou v pátek 10.2.2006 v 17 hodin do naší knihovny. Každý bude mít možnost přečíst 
úryvek z knihy, popovídat o jejím obsahu a případně i o autorovi. Trošku si také zamlsáme, k čaji 
patří dobrý domácí koláč, který pro Vás upečeme. Posezeníčko i poleženíčko bude trvat asi do 19 
hodin. P.S. Těšíme se na Vás moc, a pokud se Vám bude rande s knížkou líbit, založíme hezkou 
tradici. Vaše knihovnice. 
 
      Další velmi oblíbenou a lákavou možností je přespání dětí v knihovně. Spaní pořádáme vždy v 
předvánočním čase. Pokaždé je jinak tematicky zaměřené. Například vyrábíme vánoční dekorace a 
svícínky, soutěžíme o vánoční ozdůbku. Součástí spaní bývá i loutkové divadlo a půlnoční zpěv 
koled. Velmi podařený byl večer, během kterého jsme společně vyrobili keramický betlém, který 
nyní v adventním čase pravidelně vystavujeme. Minulý rok jsme vyrobili vánoční přáníčka nejen pro 
své blízké, ale také pro naše milé sponzory. Přáníčka jsme odeslali na poštu do Božího Daru. Tam 
je opatřili speciálním vánočním razítkem, které mile potěšilo všechny adresáty. Díky našim 
sponzorům dostalo každé dítě plnou punčochu sladkostí. V předvánočním čase je knihovna velmi 
lákavou atrakcí i díky vánočnímu stromu, který si každý rok děti ozdobí vlastnoručně vyrobenými 
ozdůbkami. Pro nás všechny nejsou Vánoce jen o dárcích, ale seznamujeme se postupně s jejich 
tradicí a lidovými zvyky. Adventní čas se díky tomu stává skutečným obdobím velkého těšení, 
příprav a hezkých mezilidských vztahů… 
 
      Knihovna se snaží svým čtenářům zpříjemnit všechna roční období. Svoji existenci připomíná 
knihovna obyvatelům Žacléře průběžně během celého roku. Knihovna se účastní i celostátních 
knihovnických akcí. V rámci Března – měsíce internetu např. nabízí volnou prohlídku webových 
stránek města a pomoc při založení elektronické adresy. V období Velikonoc je tradičně 
vyhlašována soutěž o nejhezčí velikonoční dekoraci (kraslice, malované jarní obrázky, zvykoslovné 
pečivo apod.). V květnu letošního roku proběhne pasování prvňáčků na čtenáře; tato slavnostní 
akce bude ve spolupráci se školou. 
 
      Na své dětské čtenáře knihovna nezapomíná ani o prázdninách: 
 
      22.4.2006 Vyhlašujeme akci: Těšíme se na letní prázdniny 
Milé děti, také se moc těšíte na léto a především na prázdniny? Abychom si to „ těšení“ užili a 
zpříjemnili, máme pro vás tento návrh. Šikulky, kteří rádi malují, prosíme, aby nakreslili svou 
představu ideálních prázdnin, jak by si je chtěli užít. Ostatní šikulkové mohou své představy napsat. 
Akce začíná okamžikem tohoto zveřejnění a pokračuje až do prázdnin. Naším přáním je, aby se 
vám prázdniny co nejvíce vydařily, a moc by nás potěšily vaše pohledy a dopisy z prázdninových 
pobytů. Některé z vás navštíví naše památky nebo babičku v jiném městě, vesničce, někteří budou 
v cizině. Ostatní neopustí naše městečko, ale určitě na všechny čeká spousta zážitků a o tom byste 
nám mohli touto formou vyprávět. Vaše prázdninové obrázky, pohledy a dopisy určitě v koši 
neskončí. Vystavíme si je na našich nástěnkách a potěšíme i ostatní. Své příspěvky z 
prázdninových cest posílejte na adresu: MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽACLÉŘ, NA PILÍŘI 54201. 
 
      V září tohoto roku čeká knihovnu ve spolupráci s vydavatelstvím Albatros a se školou prodejní 
výstava, besedy s autory a ilustrátory dětských knih. Knihovna nezapomíná ani na tematické 
besedy, na které pravidelně zve školní mládež a loví nové „dušičky“ do „knižních hrníčků“. 
 
      Cílem celého knihovnického snažení je, aby knihovna byla nedílnou a pevnou součástí života 
nejen našich čtenářů, ale celého našeho městečka. 
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