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Týniště nad Orlicí - město v 
lesích           

Věra Bouzková a Jana Vacinová           
 

     Město v lesích - tak zní titul obsáhlé, fotografiemi bohatě vypravené publikace, kterou v 
roce 2002 připravila skupina místních nadšenců a vydalo město Týniště nad Orlicí. Město, 
dříve známé sklářstvím, výrobou nábytku a především kožedělnými a tkalcovskými závody, 
je opravdu celé obklopeno krásnými starými lesy. V sídlišti na konci města, v sousedství 
památného popravčího dubu, najdete naši městskou knihovnu. Počátky týnišťského 
knihovnictví se datují rokem 1836, kdy na podnět místních vlastenců - kaplana J. K. 
Čižinského a městského syndika J. V. Pelikána - byla založena "Knižnice školy týnišťské". 
Z darů občanů se rychle rozrůstající knihovna stala zakládajícím členem Matice české, 
pochvalně se o ní zmiňoval soudobý tisk a Josef Jungmann jí věnoval svůj Slovník jazyka 
českého. V roce 1883 pak její fond i funkci převzala nově vzniklá Čtenářsko-ochotnická 
beseda. Jedinou dochovanou památkou z této doby je drobný, polorozpadlý výtisk 
divadelní hry o Rýbrcoulovi, uložený v regionálním oddělení knihovny. Fond Čtenářsko-
ochotnické besedy se pak na začátku 20. století stal základem Husovy veřejné knihovny a 
některé knihy označené jejím razítkem můžete ještě dnes najít v našich skladech. Po 
několika stěhováních knihovna konečně zakotvila v domě bývalé školy na náměstí a na 
místě knihovníka se vystřídalo několik dobrovolníků, které řídila knihovní rada. 
 
      Teprve v roce 1962 se knihovna profesionalizovala. Pro rychle se rozrůstající fond brzo 
přestala stačit jediná místnost, a tak byl pro knihovnu upraven sousední tzv. "Jiruškův 
dům". Bohužel, nebylo to stěhování poslední. V roce 1993 se musel z důvodu restituce 
celý dům během tří měsíců vyklidit. Městský úřad nechal tedy pro knihovnu narychlo 
upravit prostory bývalé mateřské školy v sídlišti U Dubu.  
 
      Během těch posledních 15 let si pochopitelně budova vyžádala další úpravy a 
postupná rekonstrukce vlastně stále probíhá, dochází k modernizaci interiérů a výměně 
původního zařízení. Letos částečnou modernizací projde oddělení pro dospělé, které se 
nachází v přízemí budovy. Půjčovna je spojena se studovnou, kde mají čtenáři k dispozici 
příruční knihovnu a 79 titulů různých časopisů. V letních měsících je hodně využívána letní 
čítárna na kryté terase. V přízemí budovy dále naleznete dětské oddělení a sklady, v 
prvním patře ředitelnu, zázemí pro zaměstnance, zpracování fondů a výstavní a 
přednáškový sál. 
 
      Výpůjční doba pro dospělé čtenáře je v pondělí od 8 do 12 a od 13 do 18 hodin, ve 
středu a ve čtvrtek od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. Dětské oddělení je otevřeno každé 
pondělí a středu od 13 do 17 hodin.  
 
      Celý knihovní fond o počtu 47 241 svazků byl zpracován na knihovnickém systému Kp-
sys. Díky grantům MK se v loňském roce podařilo celou počítačovou síť rozšířit a 
modernizovat. Zastaralé DOS aplikace původního programu Kp-sys nahradil systém Kp 

Stránka č. 1 z 3SVK HK - výpis článku "Věra Bouzková a Jana Vacinová: Týniště nad Orlicí - m...

22.6.2008http://unas.svkhk.cz/tiskclanku.asp?id=926



win SQL, který podstatně zrychluje jak zpracování fondů, tak výpůjční činnost. Po 
dokončení druhé etapy datové sítě bude čtenářům v nejbližší době umožněno využívání 
on-line katalogu přímo z domova. Zatím mají k dispozici naše webové stránky a možnost 
komunikace prostřednictvím elektronické pošty a SMS zpráv.  
 
      Přístup k internetu mají zájemci zajištěn bezplatně na 4 stanicích, další PC přibude 
ještě letos. Těm dosud nezkušeným a nejistým uživatelům internetu poskytujeme rady a 
pomoc nejen během měsíce března, ale prakticky celoročně. Návštěvníci využívají také 
reprografické služby a skenování dokumentů, fotografií a negativů filmů.  
 
      Naše knihovna má celkem 5 zaměstnanců - z toho 3 na plný úvazek: ředitelku, 
pracovnici dětského oddělení a pracovnici oddělení dospělých. Na úklid a údržbu fondu 
připadá 0,5 úvazku a stejný úvazek náleží i knihovnici na regionální funkci.  
 
      Do obvodu týnišťské knihovny patří 12 knihoven v sousedních obcích, z toho 4 jsou 
naše pobočky. Velkou radost nám loni udělala pobočka v Rašovicích, která na popud 
osadního výboru obnovila svoji činnost po více než 20 letech. Pro dobrovolné knihovníky, 
kteří se o tyto knihovny starají, pořádáme pravidelná setkání, většinou v rámci říjnového 
Týdne knihoven. 
 
      Pokud se týká vzdělávací činnosti, snažíme se věnovat pozornost všem kategoriím 
čtenářů. V dětském oddělení probíhají každý měsíc besedy pro obě městské MŠ, témata 
jsou připravována po dohodě s učitelkami mateřských škol. Všechny ročníky ZŠ se loni 
zúčastnily ekologických přednášek pořádaných ve spolupráci se Střediskem ekologické 
výchovy SEVER v Hradci Králové, nabídli jsme jim také zábavný program Vracíme se ke 
knížkám Jana Petráše a besedy na téma Naše město a jeho kronika. Spolupracujeme také 
se školní družinou, Domem dětí Sluníčko a ZUŠ. Děti se zúčastňují různých výtvarných 
soutěží a odnesly si z nich již několik ocenění.  
 
      Rádi se připojujeme k celorepublikovým akcím, jako např. Den pro dětskou knihu a 
také k oblíbené Noci s Andersenem. Zpravidla poslední čtvrtek v měsíci se dopoledne v 
dětském oddělení schází maminky s dětmi z mateřského centra Ratolest, aby si zahrály 
loutkové divadlo a seznámily se s knihami pro děti a o dětech. 
 
      V loňském roce jsme získali v rámci dotačního řízení Knihovna 21. století grant na 
projekt "Rosteme s knihou". V jeho rámci se uskutečnilo 11 pořadů pro žáky 1. - 5. ročníku 
Základní školy v nedalekých Albrechticích nad Orlicí. Celý cyklus zakončilo tradiční 
pasování na čtenáře a velmi vydařená beseda se spisovatelkou Markétou Zinnerovou a její 
dcerou, ilustrátorkou Petrou Jelenovou.  
 
      S příznivým ohlasem se v uplynulých letech setkaly také besedy se spisovatelkami 
Ivonou Březinovou, Ilonou Borskou, Petrou Braunovou, ilustrátory Galinou Miklínovou, 
Jiřím Fixlem a dalšími. Opravdu se tu již vystřídala hezká řádka zajímavých osobností, ať 
již spisovatelů, fotografů, výtvarných umělců či cestovatelů. Za všechny jmenujme alespoň 
Jiřího Žáčka, Jana Buriana, Vladimíra Komárka a Oldřicha Bubáka, z žen Emmu 
Srncovou, Ivu Hüttnerovou a Jarmilu Haldovou.  
 
      Výstavy v našem sále probíhají po celý rok a velký zájem je především o ty, které jsou 
zahajovány vernisáží za účasti autora. Ty předvánoční bývají již tradičně prodejní, např. 
loňský "Obrázkový svět" Lenky Procházkové z Ústí nad Labem. Roztomilé obrázky, 
kalendáře, záložky, pohlednice a omalovánky potěšily malé i velké návštěvníky. Ve 
výstavním sále jsme dali prostor i mladým umělcům - studentům uměleckých oborů, kteří 
mají vztah k našemu městu: Petra Valašíková, Kristýna Plesková, Jakub Jelen, Miroslav 
Pleska a Pavel Bednář.  
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      Od roku 2004 připravujeme pravidelný regionální pořad Listování pod dubem - o 
historii, osobnostech a přírodě Týniště a jeho okolí. Závěrem roku se koná pravidelný 
diskusní pořad Hovory s radnicí, kdy návštěvníci často bouřlivě debatují s pozvanými 
zástupci města. Letos zatím nejúspěšnější akcí byla beseda se známou socioložkou 
Jiřinou Šiklovou a vernisáž výstavy uměleckého fotografa Miloše Vojíře s hudebním 
vystoupením Zuzany Stirské z Prahy.  
 
      Provoz knihovny, příprava akcí, to všechno stojí spoustu práce a času. Při současném 
nízkém počtu pracovníků knihovnice opravdu někdy málem padají únavou. Ale pak přijde 
do půjčovny čtenářka, která se sem před časem přestěhovala z Prahy na důchod, a řekne: 
"Taky jsem tam chodila do knihovny. Ale u vás je to lepší, kam se na vás hrabou." A v tu 
chvíli z vás ta únava spadne a řeknete si, že ta honička stála za to : 
 
      Další informace o činnosti knihovny naleznete na adrese 
http://www.knihovnatyniste.cz/  
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