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Stěhování milovické knihovny

Věra Jirková

Historie knihovny v obci vzdálené přibližně 4 km od města Hořice v Podkrkonoší je spojena se začátky 

spolku "Hanka". Citace z místní kroniky: "V měsíci dubnu 1896 započal zdejší hospodářsko-čtenářský spolek 

"Hanka". Byl založen tou příčinou, by šířil nejen vzdělání mezi sousedy, ale aby hmotně přispíval i svým členům." 

Spolek ze začátku působil v domku čp. 9 u Martínků, kde v té době byl i obchod - koloniál. 

            V roce 1937 byl nově postavený Obecní dům předán občanům. Stal se sídlem spořitelního spolku 

(kampelička) a současně veřejné knihovny. Tam bylo přestěhováno půldruhého tisíce svazků. Část knih do 

knihovny přešla z pozůstalosti Václava Myslivce. V té době půjčovala knížky hospodyně profesora, paní Jelínková. 

Spolek "Hanka" se zabýval besedami a prováděl školení. Ta se týkala hlavně hospodářské a zemědělské činnosti. 

Založil i ochotnické divadlo. Knihovníkem od roku 1936 byl pan Josef Zamouřil a po něm slečna Hana Koudelková 

a od roku 1972 Věra Součková ml.

            V roce 1974 se v obci začala stavět víceúčelová budova u koupaliště. V budově, projektované architektem 

Jiřím Kubištou, byla jedna místnost v podkroví určena pro knihovnu. Od roku 1978 se zde vystřídali 3 knihovníci.

            V roce 2000 se knihovna stěhovala z prvního patra do společenské místnosti, kde pro ni byly vyrobeny 

nové uzamykatelné skříně. Také jsme dostali do knihovny nový počítač s tiskárnou a internetem. Občané jej 

zpočátku hojně navštěvovali. Veřejný internet je v knihovně zdarma.

            To však nebylo poslední stěhování. V roce 2008 se ze společenské místnosti stala kancelář Obecního 

úřadu a knihovna byla přemístěna do nevyhovující, malé místnosti. Knihy byly ve skříních dvěma řadami a 

vzhledem k malým prostorám neroztříděné. Bylo to velmi nepřehledné. Do místnosti se vešli pouze dva lidé.

            V následujícím roce byla zrušena v kempu rehabilitace. Po odstranění dřevěných přepážek vznikla velká 

místnost, na kterou navazuje místnost menší, ve které byla postupně zřízena knihovna. Ta má nyní k dispozici 

společenskou místnost s malou kuchyňkou a sezením pro 25 až 30 osob, která slouží každou středu od 14.00 

hodin do 17.00 k zapůjčování knih a zároveň k setkávání seniorů.

Obec v roce 2011 investovala do vybavení knihovny 36 tisíc Kč. Přestěhování knih proběhlo za pomoci 

žáků Základní školy v Milovicích v listopadu 2011. Slavnostní otevření se uskutečnilo 21. března 2012. Vše máme 

zdokumentováno na webových stránkách knihovny: www.knihovnamilovice.webk.cz.

Knihovna je od roku 2011 napojena do regionálního systému, jednotlivé knihy milovické knihovny se 

vkládají do regionálního elektronického katalogu Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Záznamy knih budou také 

zaslány do Souborného katalogu ČR – CASLINu. Knihovna se tak podílí na budování elektronické databáze 

českých knihoven. V letošním roce se zpřístupní online katalog, který bude k dispozici na webových stránkách 

knihovny. Uživatelé si tak budou moci knihy z knižního fondu knihovny kdykoliv vyhledat prostřednictvím internetu.
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