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Knihovna Egona Hostovského v 
Hronov ě opět v novém            

Jaroslava Vítová           
 

     "Je prý lepší vyhořet nežli se stěhovat…Knihy však velmi špatně hoří, a tak jsme se rozhodli pro 
stěhování." 
 
      Na základě dlouholeté partnerské spolupráce mezi městskými knihovnami v Hronově a polském městě 
Kudowa Zdrój se obě města pokusila společně získat z Evropské Unie prostředky na rekonstrukci 
knihoven. Projekt nazvaný "U nás - spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdrój" byl úspěšný, a tak 
jsme se postupně v druhé polovině loňského roku začali připravovat na všechny změny, které s projektem 
souvisely. 
 
      Stěhovat knihovnu není záležitost na týden, to jsme si již dvakrát vyzkoušeli (v letech 1992 a 1997). 
Bylo zapotřebí znovu zaktualizovat a připravit celý fond (30 000 svazků), odepsat nepotřebný inventář, 
probrat a zorganizovat stovky maličkostí. Jako naše provizorní stanoviště po dobu rekonstrukce knihovny 
byl vybrán malý sálek tělocvičny v budově místní Základní školy. Provoz knihovny byl ukončen koncem 
dubna letošního roku. Každá bedna byla pečlivě popsána a označena. Vlastní stěhování zajistila 
stěhovací firma pana Žídka a jejich profesionální přístup nás alespoň částečně zbavil obav z navracení do 
rekonstruovaných prostor. Na nás - přesněji řečeno na malém červeném autíčku jedné z kolegyň - zbylo 
převážení krabic s tiskopisy, květin a spousty nejrůznějších křehkých drobností. V pondělí 4. května byla 
"holá" knihovna předána firmě Delta, která zahájila stavební práce. Musím také poděkovat místním 
Technickým službám, bez jejichž pomoci bychom řadu věcí nezvládli. Ochotně rozváželi inventář a 
demontovali starý nábytek. Od začátku roku jsme se také "předzásobovali banánovkami" díky místní 
prodejně zeleniny. 
 
      V jedné ze tříd bylo mezitím vybudováno provizorní zázemí knihovny, byly zde instalovány počítače se 
všemi knihovními daty (knihovní software Clavius) včetně internetového připojení. Elektronická 
komunikace s veřejností i se sítí knihoven tak byla zajištěna. Meziknihovní výpůjční služba byla též 
průběžně zajišťována. Období května až srpna jsme využili k odpisu vyřazených knih a periodik a 
pokračovali jsme v nákupu a kompletním zpracování nových knih.  
 
      Stavební úpravy jsou jedna věc, vybavení interiérů věc druhá a neméně důležitá. Paní Klára Šebková 
z firmy Intebo Šebek je špičková odbornice, a tak jsme společně probrali všemožné varianty vhodných 
nábytkových sestav do celého interiéru knihovny. Vznikl zajímavý návrh a po schválení (výběru) byl 
nábytek dán do výroby. 
 
      Po bourání, sekání, pokládání podlah a vymalování nastoupili montéři zmíněné firmy a nastal koncert 
šikovných lidských rukou. Barevné kovové stojiny a police, pracovní místa pro uživatele, čtenářská zákoutí 
s křesílky a kulatými stolečky. Archivační skříně, depozitáře, odpovídající vybavení kanceláří. Světlé 
dřevo, dřevo s nádechem třešně, výrazné barvy dětského hracího koutku na kruhovém schodišti - to 
všechno vytvořilo akord smyslů, vyvážené estetiky a tvůrčího nadšení zúčastněných. Máme důstojné 
prostředí pro dospělé i dětské čtenáře, kromě nových policových systémů jsou novým prvkem úložné boxy 
na mince. Ty jistě přivítají ti, kdo tráví v knihovně několik hodin a mohou si své věci bezpečně uložit. 
Prosklené, zevnitř osvícené skříně výrazně zhodnotily obě části knihovny pro veřejnost a daly mu punc 
"obýváku". Nové osvětlení a kompletní výpočetní technika doladily interiér i v této oblasti.  
 
      Vedle zmíněného vybavení byl v budově instalován výtah, který využijí imobilní návštěvníci a také 
zaměstnanci dalších subjektů - Základní umělecké školy a Domina (Dům dětí a mládeže). Oslovený 



architekt navrhl výrazné barvy u vchodů do jednotlivých oddělení včetně barevných nápisů pro dobrou 
orientaci. Celý dům však ještě čekají další úpravy, protože se z přízemí konečně odstěhuje kuchyň a 
budova bude sloužit jako kulturní a vzdělávací centrum obce. 
 
      Stěhování jednou ven a podruhé zpátky, to jsme zažívali poprvé. Po náročném přesunu zpět do 
rekonstruovaných prostor si postupně každá kniha našla své místo, i když ukládat jinak a jinam bylo někdy 
složitým hlavolamem. V úterý 15. září se v knihovně sešla čtyřicítka pozvaných, aby slavnostním 
přestřižením pásky zahájila provoz. Ten nastal 17. září a dle ohlasů uživatelů lze soudit, že se společné 
dílo podařilo. 
 
      Fotografie ze stěhování, průběhu rekonstrukce, slavnostního otevření i z akcí knihovny naleznete na 
webových stránkách knihovny - http://www.knihovnahronov.cz/ . 
 
      Nedílnou součástí projektu je i spolupráce s polskou knihovnou, kde jsme vycházeli zejména z našich 
dlouhodobých pravidelných styků. O některých společných akcích (např. Vánocích) jsme již ve zpravodaji 
psali. O dalších nových aktivitách zaměřených nejen na děti, ale i na dospívající mládež a dospělé, vás 
budeme informovat v příštím čísle, stejně jako o otevření rekonstruované knihovny v Kudowě Zdróji. 
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