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Znovuzrození knihovny ve Volanicích

Jana Benešová

Obec Volanice leží 15 km jižně od Jičína. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1325. V 16. stol. zde sídlil 

významný staročeský vladycký rod Volanských. Další důležitou historickou událostí byla v roce 1780 stavba 

pozdně barokního zámku, který nechal na místě starší tvrze postavit Tobiáš Grätzel z Gränzelsteinu.

V současné době obec čítá 150 domů, žije zde přibližně 240 obyvatel a významnou část obyvatel tvoří i zdejší 

majitelé rekreačních staveb. V budově obecního úřadu je umístěna mateřská škola. Za budovou úřadu se nachází 

dětské hřiště, kam si chodí hrát mateřská škola, mimo provoz MŠ je využíváno veřejností. Občanům ve Volanicích 

slouží také prodejna potravin, pohostinství, autoopravna, zemědělská společnost a farma. Ze spolků zde najdete 

Sbor dobrovolných hasičů Volanice a TJ Sokol.

Knihovna v obci působila od roku 1983 v budově obecního úřadu. V roce 1997 ale došlo k požáru, při kterém 

knihovna přišla o fond, a poté byla uzavřena. Knihovníkem byl pan Josef Kosina.

Dne 27. dubna letošního roku byla knihovna po osmnácti letech na tomtéž místě nově otevřena. Zásluhu na 

znovuzrození knihovny má knihovnice a učitelka místní mateřské školky Petra Arletová a starostka Kateřina 

Kosinová. Podobnost jména s dřívějším knihovníkem není náhodná, jedná se o jeho dceru. Také jméno paní 

Arletové je svázáno s původní knihovnou. Vzpomíná, jak ráda sem chodila, a pokud ji pan knihovník požádal 

o pomoc, či dokonce zastupování, byla šťastná. Tak se obě s nadšením podílely na práci spojené se založením 

nové knihovny. Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně byla u toho a pomáhala.

V současné době má knihovna otevřeno jedenkrát týdně jednu a půl hodiny, ale lze ji navštívit kdykoliv po 

předchozí telefonické dohodě. Slavnostního znovuotevření se zúčastnily děti z mateřské školy, které od té doby 

knihovnu navštívily již několikrát a poslechly si čtení, nebo besedovaly o knížkách. Děti jsou zde přednostními 

návštěvníky. Paní knihovnice od nich sbírá obrázky, které znázorňují děj přečtených knih, a odměňuje je za 

aktivitu. Kdo se navíc letos přišel pochlubit vysvědčením, dostal sladkou odměnu a ti nejpilnější dáreček. Při své 

návštěvě zde jsem zalitovala, že jsem dětskému věku již odrostla, protože na každého nově přihlášeného 

dětského čtenáře v létě čeká poukázka na velkou zmrzlinu.

Paní knihovnice je taková, jak si ji ideálně představuji. Je aktivní, milá, stará se o propagaci knihovny, výborně 

spolupracuje s obecním úřadem, pro své čtenáře dělá, co jim na očích vidí. Vozí jim z Jičína knihy na objednávku 

a sama je donese zájemcům až domů. K výpůjčce nabízí čaj nebo kávu. Paní Arletová si dokonce půjčila čtečku 

e-knih, aby s ní mohla spoluobčany seznámit. Také dbá na své knihovnické vzdělání, sleduje zpravodaj U nás a 

říká, že nejvíce ji baví číst rozhovory s ostatními knihovníky a obdivuje práci knihovnic v Knihovně Antonína Bocha 

Libošovice.

Výsledek je vidět. Od konce dubna se registrovalo 27 čtenářů, z toho 17 dětí. Výborná spolupráce s obecním 

úřadem je zřejmá na první pohled. A ještě potěšující zpráva pro mě a další knihovníky, kteří prosazují zachování 

regionálních funkcí knihoven: díky výměnnému fondu (v knihovně je právě 784 svazků) má knihovna co 

nabídnout, aniž by byla zatížena nutností nakoupit a zpracovat knihy. Možná i díky tomu je ve zrekonstruované 

místnosti a je vybavena novými regály a notebookem, na kterém se lze připojit k internetu.

Informace byly čerpány z webu volanické knihovny a z rozhovoru s paní knihovnicí.

Kontakt na autorku: benesova@knihovna.jicin.cz

Web knihovny: http://knihovnavolanice.webk.cz/
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