
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 8.3.2012

Číslo: Ročník 22 (2012), Číslo 1

Sekce: Šumné knihovny

Název článku: Do budoucna zůstane kniha knihou

Autor: Jaroslav Svatoš a Věra Zaňková

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20120109

Do budoucna zůstane kniha knihou

Jaroslav Svatoš a Věra Zaňková

Historie obce Kvasiny je doložena od 1544. Mezi historické stavby v obci patří kamenný most, vesnický dům s erbem, 

Boží muka i smírčí kříž, kaplička sv. Jana Nepomuckého z roku 1864. Dominantou obce je renesanční zámek z poloviny 17. 

století, který je obklopen rozsáhlým parkem s několika památnými stromy. Za zmínku určitě stojí i Dlouhá strouha, která začíná 

u splavu za restaurací U Zlatého soudku a vodou z řeky Bělé napájí nejen černíkovický rybník, ale i vzdálený cukrovar v 

Českém Meziříčí. Obec se dynamicky rozvíjí díky dominujícímu komplexu moderního závodu Škoda Auto, a. s. V obci probíhá 

velká výstavba rodinných domků. V současné době zde žije 1 348 obyvatel s věkovým průměrem 40 let. V obci je ústav 

sociální péče o mládež, kde jsou umístěni klienti z oblasti celého kraje. Je zde i nový dům s pečovatelskou službou.

            Obecní knihovna je umístěna vedle obecního úřadu v objektu pošty. O činnosti knihovny a svém dlouholetém působení 

v knihovně mi pan knihovník Jaroslav Svatoš řekl:

V roce 1972 jsem dostal nabídku od tehdejšího předsedy pana Kučery, abych dal znovu dohromady knihovnu a staral se dál o 

ni. Jelikož jsem chodil na směny, měl jsem pomocníka Ladislava Vohralíka, který mi pomáhal. Pracovnice okresní knihovny 

nás zasvětily do knihovnické práce a pomohly nám knihovnu otevřít. Za dobu našeho působení se vystřídalo na 300 čtenářů. 

Začínali jsme s 1 000 knih a dotáhli jsme to téměř na 6 000 knih. Oddělení pro dospělé je rozděleno na literaturu naučnou, 

detektivky a prózu. Literatura naučná je rozdělena na: cestopisy, sport, zvířata, příroda, rodina, osobnosti, válečná literatura a 

technická a jiná literatura. Toto oddělení obsahuje 3 355 knih prózy a 1 142 knih naučné literatury. Literatura pro děti a mládež 

je rozdělena na: literatura ze života, pohádky, příroda, naučná literatura a literatura pro dospívající mládež. Oddělení pro děti a 

mládež obsahuje 895 knih. Dále je možné si v knihovně zapůjčit časopisy Vlasta, Týden a Květy. Za přihlášení se za čtenáře a 

zapůjčení knih se neplatí žádný poplatek. Na nákup nových knih do fondu knihovny přispívá pravidelně obecní úřad.

Otvírací doba je od začátku našeho působení stejná, a to středa 15.30 až 18.30 hod. Každý rok pořádáme ve spolupráci se 

školou exkurze, kdy seznamujeme nové žáky s možností půjček knih.

Od pověřené knihovny v Rychnově nad Kněžnou dostáváme výměnné soubory knih. V současné době probíhá v knihovně 

revize, při které jsou zároveň knížky opatřovány kódy, protože knihovna bude za vydatné pomoci pověřené knihovny 

automatizovaná. V knihovně je rovněž zřízeno veřejně přístupné místo internetu. Jde o projekt „Internetizace mikroregionu 

Bělá“, který byl financován Evropskou unií. Použití počítače je zdarma a je přístupný v otevírací době knihovny.

Závěrem bych ráda popřála knihovně v Kvasinách stejně dynamický rozvoj, jako má celá obec.
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