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Co se děje v knihovně v Malých Svatoňovicích

Markéta Tučková

            Obec Malé Svatoňovice (jinak zvaná Studánka) se nachází na úpatí Jestřebích hor. Obec je proslavena zázračnou 

studánkou, poutním místem, kam chodila i babička Boženy Němcové. Většina z nás si Malé Svatoňovice spojí se 

spisovatelem K. Čapkem, který se zde narodil roku 1890, a v roce 1946 zde bylo založeno Muzeum bratří Čapků. V obci žije 1 

500 obyvatel.

            Místní knihovna se nachází na náměstí v 1. patře kulturního domu. Z historie knihovny toho mnoho neznáme. V roce 

1887 knihovna místní "Čtenářské besedy". Od roku 1921 byla sloučena s veřejnou obecní knihovnou. Asi od roku 1950 byla 

knihovna umístěna „u Bekrů" (naproti restauraci Hašek) a vedl ji velice oblíbený pan učitel Drahoňovský, na kterého 

vzpomínají někteří pamětníci dodnes. V následujících letech byla knihovna "u Machů" (nyní tam najdete prodejnu potravin) a 

vedoucím knihovny byl pan Hlaváček, po němž převzal funkci v roce 1986 pan Jiří Herzig, který v knihovně pracoval až do 

konce roku 2006. V dubnu roku 1988 byla knihovna přemístěna ke kostelu "u Fabiánů" a v lednu roku 1993 se přestěhovala do 

kulturního klubu. V loňském roce došlo k částečnému zateplení kulturního domu, byla provedena výměna oken, upravena 

kotelna z tuhých paliv na plynové vytápění a vymalovány některé místnosti. Knihovna tak září čistotou.

            Od ledna 2007 je knihovnicí Hana Kozúbková. Od jejího nástupu prošla knihovna různými změnami. V roce 2008 byly 

vytvořeny webové stránky knihovny: http://www.knihovnamsvatonovice.wz.cz/ . Od února 2009 byla knihovna připojena do 

knihovnického systému Clavius Reks. V knihovně přibyl druhý počítač pro veřejnost a byl zakoupen nový stůl pod počítač. 

Internet mají čtenáři možnost využít v době výpůjček zdarma a je plně využíván. Knihovna slouží pro občany přilehlých 

vesniček Petrovic, Strážkovic a Odolova. Výpůjční dny jsou v pondělí a ve středu vždy od 14 do 17 hodin.

Knihovnice pravidelně pořádá besedy pro žáky 1. stupně místní ZŠ a do knihovny často zavítají i děti z mateřské 

školky. Během roku nezapomene na různá významná výročí spisovatelů a ilustrátorů. Čtenářům je připomene aktuálními 

výstavkami v knihovně a na nástěnkách před vchodem do kulturního domu. Průběžně připravuje pro děti soutěže, kvízy. V 

loňském roce čtenáři vyráběli slavnostní dort pro Krtečka k 55. narozeninám a na podzim se soutěžilo o nejhezčí podzimní 

strašidélko. Již dvakrát se zúčastnila se svými dětskými čtenáři celodenní akce "Setkání dětských čtenářů regionu Jestřebích 

hor". V roce 2008 je pozvala Městská knihovna ve Rtyni v Podkrkonoší (zaměřeno na Josefa a Karla Čapka) a v loňském roce 

se konalo setkání v Úpici (téma znělo Václav Čtvrtek), kde nečekaně obsadili krásné 1. místo. Tyto akce se knihovnici a i 

dětem velice líbí.

Knihovnice se pravidelně zúčastňuje školení pořádaných MěK v Trutnově. V roce 2011 se přihlásila do kurzu pro 

neprofesionální knihovníky, který se konal v Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Nejvíce se jí líbil v poslední den 

kurzu praktický seminář v knihovně v Předměřicích nad Labem, kde se mohla podívat na besedu se žáky 5. tříd, zdokonalit se 

v balení knih a prohloubit dosavadní knihovnické znalosti. Uvítala by další podobná setkání. Svůj knižní fond pravidelně 

obohacuje o výměnný soubor knih z MěK v Trutnově. Svědčí o tom i zájem čtenářů, který postupně stoupá. Za rok 2011 měla 

knihovna zaregistrováno 108 čtenářů, z toho je 40 čtenářů do 15 let. Nejstarším čtenářům je 91 a 90 let. Nejmladšími 

návštěvníky knihovny jsou tříleté děti, které si chodí půjčovat knížky v doprovodu rodičů. 

Každým rokem se v Malých Svatoňovicích koná literární festival Studánecká Čapkiana. Po celý den se čte z děl bratří 

Čapků. Pamatuje se i na nejmenší, kteří zde v loni zhlédli loutkové divadlo O pejskovi a kočičce a mohli s rodiči putovat za 

pejskem a kočičkou. Návštěvníkům akce četla C. Mayerová a T. Kostková. V podvečer vystoupili se čtením starostové 

okolních obcí.

Knihovnici Hance Kozúbkové přeji nové knihovnické nápady a elán do dalších aktivit.
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