
Českolipskem nejen po knihovnách 

V září uspořádal Regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého 

kraje již tradiční studijní cestu, kterou mají v oblibě knihovníci z celého kraje. Cesta byla 

tentokrát naplánována na Českolipsko, konkrétně do nových poboček Městské knihovny Česká 

Lípa a do rekonstruovaného zámku v Doksech. 

V úterý 14. září 2021 jsme tedy vyrazily směrem k České Lípě. Naší první zastávkou byla nová 

pobočka Městské knihovny Česká Lípa na sídlišti Lada, která se čtenářům otevřela po 

rekonstrukci 1. července 2021. Bývalé prostory pobočky jsou od té současné vzdálené jen pár 

desítek metrů, ale pro potřeby knihovny byly dlouhodobě nevyhovující – zatékalo do nich, byly 

stísněné, a také schodiště komplikovalo přístup hendikepovaným. Současné prostory jsou 

oproti tomu otevřené, velmi prakticky i stylově vybavené, a s bezbariérovým přístupem. Vše je 

barevně sladěno do šedivé a žluté, včetně nábytku, regálů i doplňků, a pobočce to opravdu sluší. 

Nechybí ani zázemí pro knihovnice a čtenáře. Z pobočky jsme odcházely opravdu nadšené – 

stejně se musí cítit i čtenáři, kteří ji navštěvují, a mohou si tu vypůjčit přes 8 000 titulů. 

Autobus nás poté dovezl na další českolipské sídliště Špičák, které je v České Lípě i sídlištěm 

největším. Pobočka na Špičáku zde sídlí od roku 2001 v objektu bývalé mateřské školy, který 

se skládá ze dvou pavilonů spojených menší propojovací budovou. Knihovna zde vždy působila 

velmi aktivně – pořádala akce a cvičení pro seniory i programy pro maminky s dětmi, nachází 

se zde centrální depozitář Městské knihovny, a také zde sídlí českolipské pracoviště Sjednocené 

organizace nevidomých a slabozrakých SONS. Velký problém ale představoval technický stav 

budovy. Okna nedoléhala a některá již vůbec nešla otevřít, takže v létě bylo vevnitř příliš teplo, 

a v zimě se objekt nedal vytopit. Opakované žádosti o výměnu oken byly nakonec vyslyšeny – 

ale protože stav budovy byl opravdu tristní, v tu chvíli již nedávalo smysl zůstat pouze u těchto 

stavebních úprav. V průběhu roku 2019 došlo tedy ke kompletní rekonstrukci celého objektu. 

Knihovna mezitím sídlila v náhradních prostorách. Nové prostory si knihovnice mohly vybavit 

úplně samy, což s sebou nese také mnoho zodpovědnosti i práce. Vše se ale podařilo, a 

knihovna se čtenářům představila v novém 9. prosince 2019 – s moderně zařízeným oddělením 

pro děti i dospělé, praktickým depozitářem a větším sálem pro různé akce. Nás v sálu čekalo 

malé občerstvení, na které navázala prohlídka celé budovy včetně pobočky SONS i například 

krásné prosluněné terasy. Po všech možných epidemických opatřeních, které se knihoven velmi 

dotkly, pobočka může nyní opět žít – nabízí akce pro seniory, maminky, školy. Prohlídku jsme 

nakonec zakončily menším rautem, za který jsme byly moc vděčné. Pobočka na Špičáku je 



moderní, dobře přístupnou a prakticky vybavenou knihovnu, kterou nezbývá českolipským 

jinak než závidět. 

Městská knihovna v České Lípě se v současné době může pyšnit dvěmi z opravdu nejmoderněji 

vybavených a zařízených poboček v kraji. Velké zásluhy patří nepochybně všem knihovnicím,  

které tu zanechaly velké množství práce, ale zejména ředitelce knihovny PhDr. Daně 

Kroulíkové, která nás pobočkami na Ladech a na Špičáku provázela. Hlavně díky její snaze a 

práci mohlo vše proběhnout. Palec nahoru! Nezbývá než doufat, že časem dojde i na 

rekonstrukci hlavní budovy knihovny na náměstí T.G.Masaryka, která by si nové prostory 

rovněž zasloužila. I na tom se nyní usilovně pracuje, ale to je jiná kapitola a téma pro jiný 

článek. 

Po jedné hodině odpoledne nás autobus zavezl k zámku v Doksech, kde nás přivítala PhDr. 

Renata Mauserová. Nahlédly jsme do Muzea Čtyřlístku, které zde také sídlí, ale pak už jsme 

se vydaly na prohlídku samotného zámku. Zámek původně sloužil jako rodinné sídlo 

mnichovohradišťské větve Valdštejnů, po roce 1945 přešel do rukou státu. Během let sloužil 

například i jako sídlo střední školy a internát žáků, což se hodně podepsalo na jeho vnitřním 

vybavení. Od roku 2015 je ale ve vlastnictví města Doksy a po nákladné rekonstrukci zde nyní 

sídlí příspěvková organizace KulturaDoksy.cz, Turistické informační centrum s výstavní 

galerií, městská knihovna a Muzeum Čtyřlístek. Prohlídkový okruh, kterým nás paní 

Mauserová provázela, je zpřístupněn od roku 2020. Nachází se zde mnoho multimediálních 

prvků, které prohlídku zpestřují, ale nadchl nás také nábytek, který je téměř kompletně nově 

vyrobený místními firmami. Paní Mauserová, mimo jiné i dlouholetá knihovnice, má na 

přípravě okruhu velké zásluhy, a disponuje také neuvěřitelným množstvím informací o zámku 

i Valdštejnech, proto byla procházka zámkem poutavá i zábavná zároveň. Děkujeme! 

Letošní studijní cesta spojila příjemné s užitečným, a do svých knihoven jsme odjížděly 

s mnoha zajímavými kulturními i knihovnickými poznatky. Příští rok na další studijní cestě na 

shledanou! 

 

PhDr. Michaela Staňková, KVK Liberec 


