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Stěhování knihovny v Rokytnici 
v Orlických horách           

Lucie Seidlová           
 

     V průběhu měsíce října loňského roku se knihovna v Rokytnici v Orlických horách 
přestěhovala do nových prostorů budovy Domu služeb na náměstí. Důvody změny byly 
vcelku praktické. V první řadě byl záměr umístit knihovnu na místo, kde bude více 
dostupná veřejnosti, což se dle narůstajícího počtu čtenářů zdařilo. Nemalou roli hrály 
také náklady na vytápění budovy, kde byla původně knihovna umístěna. 
 
      Jak jsem již zmínila, knihovna má za sebou v novém prostředí jen pár měsíců 
působnosti, a je ještě předčasné hodnotit, nakolik se záměr města přestěhovat knihovnu 
osvědčil. Dle mého názoru lidé tuto změnu přijali a většina ji hodnotí jako prospěšnou. 
Výhodou je, že zároveň byly vytvořeny další prostory, které budeme využívat na výstavy, 
autorská čtení a jiné kulturní aktivity.  
 
      Oficiálně byly nové prostory pro veřejnost otevřeny dne 1. listopadu 2007. Při této 
příležitosti byla také slavnostně pokřtěna nová kniha o dělostřelecké tvrzi Hanička. Křtil 
starosta města Petr Hudousek a autoři publikace Ing. Martin Ráboň a Luděk Vávra. 
 
      Od prosince 2007 byla zahájena výstava s názvem "Okénko do historie aneb 
Rokytnická všehochuť". Jedná se o zveřejnění dobových fotografií a různých předmětů 
vztahujících se k městu a okolí. Lidé chodí s nabídkami dalších fotografií a předmětů. 
Jejich zájem podílet se na prezentaci Rokytnice nás moc těší.  
 
      V březnu - měsíci knihy - plánujeme s paní Martinou Jiroutovou a Josefem Páchou 
výstavu knižních vazeb. Nejedná se o standardní knihy jako takové, ale autoři pojali knihu 
jako předmět v různých podobách. Například zde bude k vidění Osvícená kniha - včetně 
objímky se žárovkou, kniha ke kávě - ve tvaru sušenky na podšálku a jiné neméně 
zajímavé ukázky. Naše knihovna spolupracuje se školní družinou a v letošním roce se 
chceme poprvé zapojit do Noci s Andersenem. 
 
      Knihovna je pro veřejnost otevřena dva dny v týdnu (úterý a čtvrtek od 13 do 18 
hodin). Knižní fond tvoří 8 000 svazků. Zájemcům je k dispozici veřejný internet. Starší 
občané mají možnost objednat si u nás donášku knih domů. Informace o knihovně jsou 
zveřejňovány na oficiálním webu města, kde je v sekci O městě uveden oddíl Knihovna - 
http://www.rokytnice.cz . 
 
      Doufám, že lidé naleznou cestu nejen do knihovny, ale i na výstavy a další akce, které 
v průběhu roku připravíme. 
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