
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás 
Vyšlo: 14.10.2007 
Číslo: Ročník 17 (2007), Číslo 3 
Sekce: Šumné knihovny 
Název článku: Cesta do kostelecké knihovny 
Autor: Simona Kňourková 
Zdroj: http://unas.svkhk.cz/clanek.asp?id=839 

Cesta do kostelecké 
knihovny           
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     Cestu do naší kostelecké knihovny najdete snadno. I když se v prosinci roku 1995 
přestěhovala z kosteleckého náměstí pod náměstí do Krupkovy ulice, do rekonstruované 
mateřské školky poblíž železniční zastávky. Najdou nás jak naši čtenáři, tak umělci, kteří u 
nás účinkují, besedují a vystavují. Budova má barvu tibetských lámů, tedy oranžovou jako 
pomeranč. Svítí z dálky. Nepřehlédnete ji. 
 
      Historie knihovny je datována od roku 1862, kdy vznikla Čtenářská beseda. 
Shromažďovala knižní fond, který je možno společně s knihovnou později vzniklé 
Řemeslnicko rolnické besedy považovat za předstupeň dnešní Městské knihovny. Beseda 
navíc pořádala rozmanité kulturní akce (koncerty, přednášky, výlety). 
 
      Vzdělávací sbor, jenž vznikl v roce 1906, měl již k dispozici veřejnou knihovnu s 
čítárnou. Pro okolní obce poskytoval 21 souborů knih po 50 svazcích, které se v 
jednotlivých místech pravidelně měnily. 
 
      Po vzniku Československé republiky docházelo ke zřizování veřejných knihoven. Tak 
vznikla v roce 1935 i knihovna v Kostelci nad Orlicí. Vlastnila 2 360 svazků a dalších 8 000 
knih získala připojením knihoven Čtenářské besedy, Řemeslnicko rolnické besedy a 
knižního fondu Osvětového sboru.  
 
      V pozdějších letech se knihy půjčovaly v historické budově radnice - nyní Základní 
umělecká škola F.I. Tůmy - a do listopadu roku 1995 v budově Městského úřadu. 
 
      V současné době je knihovna rozpočtovou složkou města Kostelec nad Orlicí. Jedná 
se o knihovnu městskou, která je zároveň pověřena regionálními službami ve svém 
obvodu. Dnešní fond čítá zhruba 35 000 svazků knih. Informace o výpůjční době, službách 
a aktivitách knihovny jsou k dispozici na internetu: http://www.biblio.cz . 
 
      Nyní vás provedu naší knihovnou. Hlavním vchodem vstoupíte do přízemí knihovny, 
kde se můžete před výstupem po schodech do našich výpůjčních oddělení prohlédnout a 
upravit, neboť hned naproti vám se třpytí rozsáhlé zrcadlo, navržené, jakož i celá budova, 
kosteleckým Ing. arch. Alešem Granátem. Takto upraveni můžete zavítat k naší milé a 
stále se usmívající paní vedoucí Ivě Havlové, která má kancelář za schodištěm vlevo. Kdo 
je zvědavý a zajímají ho úplně každé zavřené dveře, v přízemí nalezne sklad pro beletrii a 
naučnou literaturu pro dospělé čtenáře, knihy výměnného fondu a bedny knih se soubory 
výměnného nebo regionálního fondu čekající na své knihovníky k vyzvednutí. Toalety a 
volně přístupná šatna jsou samozřejmostí. Stále otevřené dveře najdete v našem kulturním 
sále, kde vystavujeme, besedujeme, koncertujeme, tvoříme a hrajeme si s dětmi. 
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      Kdo z vás již vystoupal nahoru, stojí v naší prosluněné galerii - výstavním prostoru s 
obrovskými okny. Z galerie směrem doprava vejdete do oddělení pro dospělé čtenáře. 
Pultem je rozděleno na dvě části. V první části místnosti najdete naučnou literaturu a v 
druhé za pultem beletrii, poezii, detektivní romány a sci fi literaturu. Vše přehledně 
označeno. Zajímavě řešenými regály se místnost dělí ještě na malá zákoutí. V jednom z 
nich jsou dva počítače s kopírkou, která zároveň slouží jako tiskárna. Využívají je čtenáři i 
veřejnost k vyhledávání na internetu. Třetí počítač na druhé straně místnosti pod okny 
slouží k vyhledávání převážně v elektronickém on-line katalogu, který je již přes půl roku 
dostupný z internetu. Další počítač na pultě s výpůjčním protokolem je nás, knihovnic. Pro 
ty čtenáře, kteří nespěchají, rádi posedí a čtou v knihovně, tu je příjemné zákoutí s malými 
kulatými stolky a pohodlnými polstrovanými židlemi. Poslední pak pro studující mládež s 
psacími stoly a ještě pohodlnějšími židlemi. 
 
      Máte-li vybráno a s sebou ještě malé děti, hned naproti můžete navštívit oddělení pro 
děti. To má své knihy rozděleny podle věku dětských čtenářů a označeny barevně. 
Atypicky řešené regály mohou být sice někdy pro někoho labyrintem při hledání knih, ale v 
případě dětských čtenářů to má svůj skrytý význam. Děti si rády hrají. A tak hledání se jim 
stává zábavou i hrou. Zde naleznete také čtyři počítače.Tak jako v oddělení pro dospělé 
čtenáře jsou dva z nich využívány převážně k vyhledávání na internetu, i když děti by volily 
raději hry, a jeden k vyhledávání v elektronickém on-line katalogu. Čtvrtý počítač na pultě 
má samostatný výpůjční protokol. 
 
      V knihovně najdete celkem jedenáct počítačů. Naše knihovna je plně automatizována 
systémem CLAVIUS. Práce s ním je rychlejší a hlavně přehlednější, dokonalejší, což si 
chválíme nejen my knihovnice, ale i čtenáři. Nezapomínáme však ani na to, o čem hovoří 
např. Leo Pavlát v knize Tajemství knihy: 
"Četba je tak trochu obřadem a ten sebedokonalejší technika nemůže nahradit. Vzít si 
knížku, pokochat se jí, pomalu se nořit do obsahu - to je radost, kterou prociťují milióny lidí 
na naší planetě."…"Knihy máme mírně a opatrně otvírat a zavírat, nelámat je neopatrným 
spěchem a po přečtení je nenechávat ležet, nýbrž uložiti tam, kam patří." 
 
      O knihy v knihovně pečujeme my knihovnice. Náš symbiózní kolektiv tvoří: 
 
      Iva Havlová je vedoucí knihovny a zároveň pro nás všechny kamarád, který poradí a 
pomůže nám i v situacích, které se nám mohou jevit jako neřešitelné. Jemná vzezřením, 
severský typ, školácky rozverná, mající ráda humor a smích, ale chytrá a duševně silná 
uvnitř. Umění je její hobby. Pominu-li zodpovědnost za celou knihovnu, jejím cílem je 
aktualizovat knižní fond, vybírá a nakupuje knihy pro náš i výměnný fond, zpracovává 
knihovní fond, má na starost revizi fondu, vypracovává statistické výkazy, granty, zajišťuje 
servis knihovnických programů a plánuje výstavy, besedy a koncerty. 
 
      Alena Provazníková zná práci v knihovně skoro už dokonale, protože je to také nějaký 
ten pátek, co v ní pracuje. Uvažuje racionálně, má ráda svoji rodinu a je vynikající 
kuchařkou a hospodyní. Dokáže čtenářům dobře poradit, tápou-li ve výběru knih. Je taktní 
a můžeme se na ni spolehnout. Zodpovídá za chod v oddělení pro dospělé, zpracovává 
regionální literaturu, zajišťuje pravidelnou distribuci a cirkulaci výměnných fondů pro naše 
spádové knihovny v obcích. Je metodičkou pro neprofesionální knihovníky. 
 
      Krásná a mladá slečna Veronika Kytlíková se nedala na dráhu modelky, ale 
zodpovědné knihovnice. Má ráda pořádek a čistotu, všechny věci, obzvlášť knihy, uloženy 
tak, jak mají být, na svém místě. Je to takový náš úsek kontroly. Každou chybu, vyskytne-li 
se, hned najde a opraví. Nás napomene. Máme ji za to rády. Zpracovává knihovní fond 
pomocí ISHARE (sdílené katalogizace), obsluhuje v dospělém i dětském oddělení a má na 
starost MVS. 
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      Simona Kňourková, vciťující se do nálad ostatních a snažící se harmonizovat okolí, 
usilující o spravedlnost, bojuje mnohdy s větrnými mlýny Dona Quijota. Práce s dětmi v 
interaktivních dílnách, které doplňují naše výstavy, jsou pro ni naplňující, když může využít 
k práci text a ilustrace kvalitní dětské knihy. Má ráda ilustrace pro děti a modré nebe. Na 
starost má chod dětského oddělení, periodika a komplety periodik, úbytky fondu, 
kopírování a archivaci regionálních článků, výstavní činnost a s ní spojené ucelené 
vzdělávání dětí a mládeže, spolupráci se školami. 
 
      Všechny zajišťujeme knihovnické a bibliografické, referenční a informační služby na 
obou odděleních dle potřeby. Ve službách na jednotlivých odděleních se pravidelně 
střídáme. V oddělení pro dospělé tři, v dětském oddělení dvě a v pátky, které jsme dětem 
od roku 2007 umožnili, se střídá celý náš kolektiv.  
 
      Naši knihovnu již navštívili mnozí lidé významní na poli kulturním i duchovním. Za 
všechny jmenuji alespoň loutkáře a výtvarníka Matěje Formana, básníka Radka Malého, 
cimbalistku a zpěvačku Zuzanu Lapčíkovou, houslistu Petra Růžičku, MUDr. Ludmilu 
Svatošovou z hospicu v Červeném Kostelci, tibetanistku PhDr. Zuzanu Ondomišiovou. 
 
      K 10. výročí otevření nové budovy Městské knihovny jsme v nákladu 200 výtisků vydali 
publikaci s přehledem již zmiňované výstavní činnosti, besed a koncertů. Je to takové okno 
do duše knihovny a slouží k otvírání srdcí nových přátel a vybízí k cestě k nám. 
 
      Od roku 2002 je naše knihovna pověřena výkonem regionálních funkcí. Metodická 
působnost se rozšířila směrem ke knihovnám obvodu Kostelce nad Orlicí a Týniště nad 
Orlicí. Celkem se jedná o 29 knihoven. Naším základním cílem je poradenská a 
konzultační činnost, revize a aktualizace knihovních fondů, tvorba výměnných souborů, 
vzdělávání, porady a semináře, nákup a zpracování knihovního fondu, zajištění servisních 
činností AKS, sběr a zpracování statistiky a internetizace knihoven. Úzce spolupracujeme 
s pověřenou knihovnou v Rychnově nad Kněžnou. V rámci regionálních funkcí je zřízeno 
jedno pracovní místo rozdělené na dva poloviční úvazky pro Miladu Jelínkovou a Janu 
Vacinovou. Jejich hlavním cílem je aktualizovat fondy obecních knihoven. Zpracovávají 
také knihovní fondy z prostředků obcí (přijímají knihy před katalogizací, katalogizují je, 
provádějí technickou údržbu fondu). 
 
      Profesionální knihovna v Týništi nad Orlicí s vedoucí Jarmilou Vašátkovou se opravdu 
snaží. V roce 2006 navedla knihovní fond místních knihoven (Albrechtice, Petrovice, 
Voděrady a Žďár nad Orlicí) do svého knihovního systému Kp-sys. Vykonala metodickou 
návštěvu a zápis darů v Obecní knihovně v Bolehošti a velkou údržbu fondu v pobočce v 
Petrovicích, kde pro budoucí automatizaci byly knihy již opatřeny čárovými kódy. Provedla 
revizi v knihovně Žďár nad Orlicí z důvodu výměny knihovnice. Přístup k internetu získaly 
obecní knihovny v Albrechticích nad Orlicí, Nové Vsi a Voděradech. A letos jim v jejich 
obvodu 2 knihovny patrně přibudou. Je to taková akční knihovna. Aktuální zpravodajství 
najdete na adrese http://www.knihovnatyniste.cz . 
 
      Helena Hájková, profesionální knihovnice a zároveň sama sobě vedoucí v knihovně v 
Doudlebách nad Orlicí, potěší vždy nejen svým milým úsměvem, ale i pouhou svojí 
přítomností. Mluví rozvážně a klidně. Ví, co chce. V umění si s ní rozumíme. V knihovně 
probíhá vše tak, jak má.  
 
      Jedna z posledních větších regionálních akcí byla internetizace knihoven v 
Kosteleckých Horkách a Častolovicích. Knihovna v Častolovicích navíc prochází revizí, 
knihy zpracováváme elektronicky, protože z grantu VISK 3 mají koupený program Clavius i 
s novým počítačem. Paní knihovnice Věra Zaňková je pilná a ochotná paní na svém místě. 
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Po mnoha letech mají také Častolovice profesionální knihovnu. 
 
      Knihovna Záměl, jedna z našich neprofesionálních knihoven, se k profesionalitě 
pomaličku blíží, neboť byla nominována na Knihovnu roku 2006. Spolupráce s ní je 
vzájemná a velmi dobrá. Knihovnice paní Pavlína Plesová měla od samého začátku velký 
zájem na plné automatizaci knihovny, což se jim letos povedlo, a také mají počítač i 
program Clavius hrazený z grantu VISK 3. 
 
      Na závěr, ještě jeden citát Lea Pavláta z Tajemství knihy: 
"Kniha je nezničitelná, jako je nezničitelný lidský duch. Pokud člověk bude žít, určitě 
nevymizí. A takové je její poslední, nejskrytější tajemství." 
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