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Dvě knihovny Petra Pavla           

Hana Hylmarová           
 

     Ve stejnojmenném městečku pod hradem Pecka a v blízké vesničce Bělá u Pecky má "své" dvě 
knihovny Petr Pavel. Nutno podotknout, že je to knihovník tělem i duší. V obecní knihovně v Pecce 
působí sice teprve necelý rok, ale v Bělé spravuje knihovnu již od roku 1968 a do té doby byl vášnivým 
čtenářem.  
 
      Peckovská knihovna je umístěna v přízemí budovy čp. 2, která je prohlášena kulturní památkou. Sídlí 
zde i Česká pošta a Úřad městyse Pecka. Kolem knihovny vede hlavní průjezdní komunikace, blízko stojí 
i základní škola, což je výborné pro vzájemnou spolupráci obou institucí. Knihovna sem byla přemístěna 
v roce 1953, do té doby se knihy půjčovaly mimo jiné i ve škole, kde však kvůli vlhkosti nebylo pro ně to 
nejlepší prostředí. 
 
      Po celou dobu existence knihovny se na postu knihovníka vystřídalo několik zanícených jedinců. Já 
jsem měla možnost se poznat a přátelit s poslední knihovnicí, Věrkou Trybenekrovou. V době jejího 
působení se knihovna dostala do povědomí nejen Peckováků, ale vědělo se o ní i v širokém okolí. O tom 
svědčí i to, že v roce 2001 získala Místní knihovna v Pecce čestný diplom za vzorné vedení knihovny v 
rámci Královéhradeckého kraje a byla nominována na Knihovnu roku 2001. V celostátním hodnocení 
bylo knihovně uděleno zvláštní ocenění s finanční odměnou. 
 
      Současný fond čítá 6477 svazků a je stále doplňován, knihovna odebírá 28 periodik a nabízí i místní 
informační tiskoviny - Pecka, Lázeňský mikroregion, Listy Peckovska a další tiskoviny a propagační 
materiály. 
 
      Pan knihovník Pavel pokračuje v mnohaleté zavedené tradici cyklu Čteme v knihovně. Každou první 
středu v měsíci přicházejí do knihovny ti, koho zajímá historie a zajímavosti Pecky, čte se postupně z 
obecní kroniky a k některým událostem se rozproudí živá diskuze. Pořádají se i výjezdní čtení mimo 
budovu knihovny. Zrovna v srpnu se díky jedné účastnici takového čtení uskutečnilo Setkání žižkovských 
sousedů /část městyse Pecka se nazývá Žižkov/. 
 
      Součástí práce knihovníka je i pořádání besed a zajímavých setkání. V Pecce se v sále hasičské 
zbrojnice uskutečnily besedy, cestopisná s promítáním diapozitivů. Vydařilo se i povídání se 
spisovatelkou Hanou Marií Körnerovou. 
 
      Jak jsem již uvedla, školáci to sem do knihovny mají blízko, jen co by kamenem dohodil. Snad i proto 
jsou tu děti vítanými a častými hosty. Přicházejí sem střídavě všechny ročníky, pro každý si pan Pavel 
připraví nějaký program. Prvňáčci například absolvovali v květnu slavnost Pasování na čtenáře. Děti z 
jiných tříd si sem přišly popovídat o spisovatelích a knihách, které byly nominovány v Knize mého srdce. 
 
      Přicházejí sem i ti úplně nejmenší, děti z mateřské školy. Pro mnohé z nich je to bohužel vůbec první 
seznámení s knihou. 
 
      Všechny další akce, které se v knihovně v Pecce pořádají, najdete na webu knihovny 
www.knihovnapecka.wz.cz. Zde si prohlédnete i fotografie z akcí. 
 
      V Místní knihovně Pecka jsou pro veřejnost tři internetové stanice, které zdarma slouží čtenářům i 
návštěvníkům. Pan knihovník také na požádání zaškolí začátečníky v používání počítače i internetu. 
Vzhledem k tomu, že knihovna sídlí v centru obce a internet je bezplatný, těší se velkému zájmu jako 



informační centrum pro návštěvníky obce i občany. 
 
      V květnu byla realizována poskytnutá neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2009 na 
upgrade knihovnického systému ve výši 17.000, Kč. Celkové náklady na zavedení nového knihovnického 
programu byly 24.000,-Kč. Knihovna tím získala možnost přejít na moderní systém SQL, a tudíž se 
urychlilo zpracování dokumentů, zjednodušil se přístup do souborného katalogu NK a po zpracování se 
počítá s tím, že se zlepší i služby čtenářům. Nabídne se jim www katalog a knihovní on-line služby, jako 
je rezervace, prolongace, objednávky apod. 
 
      Letošní rok je pro knihovnu úspěšný ještě z jiného důvodu. Obec získala finanční dotaci z 
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod na projekt "Rekonstrukce knihovny a okolí - 
městys Pecka." Realizací dojde ke zvětšení prostoru knihovny, umožnění postupného dovybavení 
modernějšími technologiemi. Splní se sen o možnosti pořádat přednášky, besedy a další aktivity přímo v 
knihovně. Proto byla knihovna od 1. listopadu na 14 dnů uzavřena z důvodu stěhování knihovního fondu 
včetně veškerého jejího vybavení do přísálí hasičské zbrojnice. V náhradním prostoru provoz pro 
veřejnost s minimálním omezením opět běžně funguje. Zpět do nově upravených prostorů by se měla 
knihovna stěhovat na jaře příštího roku. 
 
      Rekonstrukce, rozšíření a modernizace knihovny je sice hlavním cílem Programu, ale záměrem je 
rekonstrukce budovy občanské vybavenosti č.p. 2, rekonstrukce zpevněných ploch a úpravy okolí celého 
objektu a rekonstrukce chodníků v centru obce Pecka v průběhu roku 2010. Cílem projektu je zlepšení 
kvality poskytovaných knihovnických služeb ve venkovském prostředí, podpora volnočasových aktivit pro 
místní děti a zkvalitnění infrastruktury sloužící pro bezpečnou cestu do rekonstruované budovy. 
 
      Jak jsem se již zmínila, knihovník Pavel má "pod palcem" ještě MLK v Bělé u Pecky. 
 
      Tato knihovna byla založena r.1923, první knihy byly získány od spolků a postupně se fond 
doplňoval. V 80. letech minulého století byl využíván výměnný fond z Městské knihovny v Nové Pace a 
posléze z Městské knihovny - dnes Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Od té doby se nové knihy 
nekupovaly. 
 
      Do roku 1961 byla knihovna umístěna vedle úřadovny MNV a potom společně přesídlily do nově 
postavené budovy hasičské zbrojnice, kde je i společenský sál. Knihovna dostala svoji samostatnou 
místnost. V polovině sedmdesátých let byl v knihovně zaveden výpůjční sáčkový systém a zpracován 
lístkový katalog. V roce 1984 byla knihovna opět přestěhována, tentokrát jen o patro níž, do bývalých 
kanceláří MNV. Tím se podařilo získat větší prostor i lepší prostředí a v roce 2002 byly provedeny 
poslední úpravy místnosti, zaveden internet a instalováno akumulační vytápění. 
 
      Knihovní fond je 2x ročně obměňován z jičínské knihovny. Knihovna je otevřena pro veřejnost každé 
úterý v době od 17.00 do 20.00 hodin, a jak uvádí pan Pavel, s odchodem starších ročníků ubývá i 
čtenářů. V současnosti je i počet dětí ve vsi mnohem nižší. Ty děti, které dojíždějí na Pecku, vypůjčují si 
knihy právě zde. 
 
      My všichni, kteří působíme v malých knihovnách, v malých obcích, však víme, že kdo chce, svého 
knihovníka a svoji knihovnu si najde všude!!! 
 
      Nezbývá mi než popřát Petru Pavlovi hodně úspěchů, mnoho spokojených čtenářů a hlavně, ať 
rekonstrukce proběhne co nejrychleji, aby si nové prostory všichni co nejdříve užili. 
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