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Věc:  Zpráva z pracovní cesty 
Pracovník:          Jana Sluková    
Akce:       Studijní cesta do Šluknovského výběžku 
Datum konání: 7. června 2016 
Místo konání: Městská knihovna Rumburk, Městská knihovna Šluknov 

První dnešní zastávkou je návštěva Městské knihovny v Rumburku. 
Po příjezdu se nás ujmula a povedla knihovnou paní ředitelka. 
Je nejsevernější knihovnou v České republice a poskytuje služby obyvatelům Rumburku, ale 
i občanům Šluknovského výběžku. Knihovna se několikrát stěhovala a poslední stěhování, to 
nejkrásnější, se uskutečnilo v roce 1994 do areálu bývalého kapucínského kláštera. Přítomní 
hosté ocenili řešení prostorů pro čtenáře i zázemí pro knihovníky, špičkové technické 
vybavení a propojení knihovny s klášterní vinárnou. Jejím zřizovatelem je Město Rumburk  a 
od roku 1996 je knihovna je otevřena jako samostatná příspěvková organizace. Na úpravu 
vnitřních prostor ředitelka vymůže na Městském úřadu 200 tisíc korun. Knihovna má 8 
zaměstnanců, z toho je 5 knihovnic. 
 
Čtenáři mají možnost výběru mezi téměř 100 tisíci svazky, mají asi 2 000 registrovaných 
čtenářů, kolem 800 dětí. Mají volný výběr české a světové beletrie, naučné literatury a 
cizojazyčných publikací, možnost využití meziknihovní výpůjční služby. Součástí je také 
studovna s prezenčním fondem, denním tiskem, časopisy, počítače pro vyhledávání v on-line 
katalogu, počítače s připojením na internet, velký výběr CD-ROM. 
K dispozici jsou prostory k pořádání besed, koncertů a jiných společenských událostí s 80-ti 
místy. Také je tu možnost pořádat výstavy umělců. 
 
Posouzení: Knihovna je umístěna v krásném prostředí, ta zaniká přecpaným knihovním 
fondem. Knihy měli úplně všude, dokonce i na parapetech oken, mezi regály další ostrůvky 
obložené knihami a pak pěkné knihy zanikají v narvaných regálech. Všechny knihy měli ale 
obalené. 
 
Další zastávka je návštěva Lorety v Rumburku, o které nám vyprávěla nadšená průvodkyně. 
Tato celoročně přístupná kulturní památka je barokním klenotem severních Čech. Za stavbou 
Lorety stálo splněné přání šlechtice Antona Floriana knížete z Liechtensteinu přenést z Itálie 
na sever Čech posvátná místa. V 300 let starém mariánském poutním místě se konají mše 
svaté, netradiční prohlídky rodinám s dětmi, výstavy a koncerty. Slouží jako učebnice 
architektury pod širým nebem, je tichým ostrovem klidu, v níž zanechalo stopy umění 17. 
a 18. století. Do roku 1950 byla Loreta součástí kapucínského kláštera u sv. Vavřince. 
 
Posouzení: Stavba se mi moc líbila, je to další tip na výlet s rodinou. 
 
Poté přejíždíme autobusem, kde navštěvujeme Městskou knihovnu ve Šluknově. 
V této knihovně mají asi 600 registrovaných čtenářů, mají kolem 25 tisíc svazků knih. Metodik 
z Vansdorfu jim pomáhá rozšiřovat knihovní fond. Mají dobré vztahy se čtenáři a váženými 
čtenáři jsou děti. 
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Posouzení: Knihovna na mě působila zanedbalým dojmem, v regálech měli také staré knihy, 
které už by měli být dávno vyřazené z aktuální nabídky. Také jsem si všimla a nelíbilo se mi 
polepení knížek. 
 
Po přestávce na oběd jsme navštívili Šluknovský zámek, po kterém nás provedla mladá 
a velice šikovná průvodkyně. Zámek byl vybudován v 16. století Arnoštem ze Šlejnic a v 
průběhu své historie byl v majetku mnoha šlechtických rodů. Po velkém požáru v roce 1986 
dvacet let zámek chátral. Městu Šluknov se podařilo neprodat chátrající zámek mnoha 
zájemcům a  po malých částkách získával finanční dotace, postupně ho opravoval a v září 
2006 se celý zámek slavnostně otevřel. Prohlídkový okruh s průvodcem zahrnuje téměř 
všechny prostory zámku, včetně zámecké půdy a dobových místností s prvorepublikovými 
exponáty. Zručným řemeslníkům se podařilo, aby zámek doslova vstal z popela. Zámek také 
ožívá pravidelnými výstavami, koncerty i dalšími kulturními akcemi, akcemi pro děti. 
Nejvýznamnější pro zámek a město jsou Zámecké slavnosti. Na zámku je také možné si 
domluvit svatební obřad, školení, jednání a konání seminářů v krásných a důstojných 
prostorách. 
 
Posouzení: Zámek a jeho nově, doslova nádherně zrekonstruované prostory, místnosti, ve 
mně zanechali velkou poklonu řemeslníkům a všem lidem, kteří se o to zasloužili. Každá 
místnost byla jiná, parkety tvořily krásné obrazce a rovněž stropy byly kazetové a překrásné. 
Nábytek a téměř všechny starožitné předměty se snaží stále doplňovat, jelikož téměř vše 
lehlo popelem. Na zámku pořádají různé výstavy a jednou z nich kterou jsme mohli vidět, 
byla historických kočárků a panenek. 
 
Celkově to byl hezký den, ale knihovny na mě neudělaly moc dobrý dojem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


