
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 12.3.2014

Číslo: Ročník 24 (2014), Číslo 1

Sekce: Šumné knihovny

Název článku: Knihovna v Podbřezí se představuje

Autor: Andrea Součková

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20140106

Knihovna v Podbřezí se představuje

Andrea Součková

Nedaleko Dobrušky se nachází Podbřezí, malá, ale přesto malebná obec, která se může pochlubit hned několika 

prvenstvími. V roce 2006 získala ocenění Vesnice roku Královéhradeckého kraje. Velkou zásluhu na jejím rozvoji 

lze připsat panu Antonínu Novotnému, který byl za svou práci oceněn a pro rok 2013 se stal Starostou roku. 

V loňském roce získala (v kategorii neprofesionálních knihoven) titul Knihovník/Knihovnice Královéhradeckého 

kraje paní Ester Horáková za aktivní působení v místní knihovně. Obyvatelé vesnice si obou velmi váží, jak 

dokládají fotografie oceněných umístěné pod cedulí s názvem obce.

Knihovna se nachází v budově obecního úřadu. Přestože se musí potýkat s omezenými prostory, nabízí příjemné 

prostředí. Mladší věkové kategorie zde naleznou dětský koutek. Pro děti paní knihovnice organizuje různé akce -

pořádá veřejná čtení, připravuje program pro zdejší mateřskou školu. V rámci projektu nazvaného „Historie a 

tradice nás spojují“ vyjela s dětmi do Polska na akci podobnou Noci s Andersenem. Zázemí nalezlo v knihovně 

také místní Sdružení žen, se kterým knihovna úzce spolupracuje. Paní Horáková je za obec koordinátorkou 

projektu Příležitosti na vesnici financovaného z evropského fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu jsou 

rovné příležitosti žen a mužů a podpora sladění rodinného a pracovního života a usnadnění zahájení podnikání 

pro ženy z Podbřezí a blízkého okolí. S ohledem na tento záměr se místní knihovna stala poradenským centrem,

které poskytuje pravidelné konzultace za přítomnosti kvalifikovaného poradce či někoho z místních žen, zajišťuje 

doplňování odborné literatury vztahující se k problematice do fondu knihovny a umožňuje přístup na internet. Paní

knihovnice se také soustřeďuje na maminky s malými dětmi, pro které pořádá pravidelné besedy v rámci projektu 

Ambasadorky. Přednášky jsou koncipovány tak, aby se k mladým ženám dostaly informace o aktuálních 

tématech. Fond obsahuje beletrii, odbornou literaturu, literaturu pro děti a vybrané časopisy. Knihy jsou pravidelně 

doplňovány v rámci výměnných souborů z Městské knihovny v Dobrušce. Již dva roky je knihovna připojena k

regionálnímu automatizovanému knihovnímu systému. Paní knihovnice nespravuje vlastní web, ale spoustu 

zajímavých informací o knihovně lze nalézt na oficiálních stránkách obce Podbřezí.[1] Paní Horáková se nestará 

pouze o chod knihovny: vede také místní kroniku a podílí se na vydávání obecního zpravodaje. A jsme rádi, že od 

nového roku paní Horákovou můžeme přivítat také mezi členy redakční rady časopisu U nás.

[1] Knihovna - Obec Podbřezí. Obec Podbřezí [online]. © 2009-2014 [cit. 2014-02-06]. Dostupné z:

http://www.podbrezi.cz/new/page.php?10

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


