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Obecní knihovna ve Vlkově

Milena Havlová

Obec Vlkov s 396 obyvateli se nachází nedaleko města Jaroměř. Zdejší Obecní knihovna je umístěna v budově 

bývalé školy. Než však vstoupíte do samotné knihovny, musíte projít bývalou třídou. Staré dřevěné školní lavice 

stále dodávají třídě své kouzlo. Třída se využívá také pro výstavy. Seznámit se zde můžete s historickým vývojem 

obce, činností spolků; prostřednictvím informačních tabulí od Ing. Miloše Konečného se dozvíte o historii Vlkova z 

období 1. světové války. Ve třídě jsou pořádána čtení pro děti, burzy knih, ale konala se zde například i 

autogramiáda knihy "Když naši dědové bojovali a umírali v 1. světové válce" od již zmíněného pana Konečného. 

Třída není vytápěna, proto je k akcím využívána především přes léto. Posezení spojené se čtením o svátcích a 

rukodělnými pracemi pro děti tak bylo před Vánocemi a Velikonocemi uspořádáno (ve spolupráci s TJ Sokol) 

v místní hospůdce. Besedy a autogramiády knih z místního nakladatelství Heleny Rezkové probíhaly pro změnu v 

podkroví obecního úřadu.

Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 15.30 do 18.30 hodin. Po dohodě lze knihovnu navštívit i mimo otevírací 

dobu. Čtenářům nabízí výběr z téměř 4 000 knih, internet zdarma, možnost využít multifunkční zařízení 

(kopírování, skenování, tisk). Fond je také doplňován o aktuální tituly v rámci výměnných souborů z Městské 

knihovny v Jaroměři. Nově si také čtenáři mohou zapůjčit časopisy. Starší občané mohou využít donášku knih až 

do domu, pro děti je v knihovně k dispozici stolek s pastelkami, kde si mohou kreslit.

V loňském roce bylo registrováno 65 čtenářů, z toho 24 dětí. Vypůjčeno bylo 1 360 knih. Webové stránky knihovny 

jsou na adrese: http://www.knihovnavlkov.webk.cz, kde naleznete online katalog, výroční zprávy, novinky a další 

informace.

Knihovnicí jsem ve Vlkově od roku 2007 a v loňském roce mi bylo uděleno ocenění Knihovnice 

Královéhradeckého kraje (v kategorii neprofesionální knihovna). Mám z něj velkou radost. Ráda bych poděkovala 

za metodickou pomoc knihovně v Jaroměři a v Náchodě, Obecnímu úřadu ve Vlkově a hlavně čtenářům. :-)
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