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Nový Hrádek v soutěži o knihovnu roku

Zdeněk Drašnar, starosta městyse

Historie novohrádecké knihovny začíná daleko v 18. století: již tehdy se tajně mezi lidmi půjčovaly knihy. Byly to 

vlastenecké spisy psané švabachem. První knihovna jako taková vznikla zhruba v roce 1880.

V knihovně již téměř 50 let pracuje knihovnice paní Marie Grimová. Ve svých 78 letech ovládá moderní knihovnické 

systémy. Láska ke knihám se na Novém Hrádku dědí z generace na generaci. Paní Marie Grimová totiž svoje „řemeslo“ 

převzala po svém otci a teď už jí v práci pomáhá dcera i vnučka.

Pokud se paní knihovnice zeptáte, co je na její práci to nejkrásnější, bez váhání vám odpoví: „Jsou to lidé, kteří 

přicházejí hledat něco hezkého v knížkách, to, co nenašli jinde, najdou ve zdejší knihovně. Protože zde si mohou o 

všem hezky popovídat o tom, jaké pocity v nich ta a ta kniha zanechala. To je velice důležité, povídat si, nejen 

v knihovně, ale i doma, s dětmi, tam to začíná. Kdo miluje knihy, má i velice blízko k lidem.“

Dnes do novohrádecké knihovny chodí asi dvě stovky čtenářů, z toho necelá polovina jsou děti a mládež. Ti úplně 

nejmenší chodí se svými rodiči a vždy je pro ně připraven bohatý a pestrý program. Každé setkání prohlubuje 

v budoucích čtenářích touhu po poznání, dobrodružství, kamarádství. Postupně získávají klíče, kterými si odemykají 

cestu k lásce ke knížkám, která jim vydrží po celý život.

Čtení je na Novém Hrádku velice populární. Současné zázemí knihovny nestačí, a tak městys plánuje vybudovat 

prostory nové. Jejich podoba začíná dostávat konkrétní obrysy, bude to další éra čtenářské tradice na Novém Hrádku...

Po přečtení předchozích řádků vás zase tak moc nepřekvapí, že městys Nový Hrádek získal v soutěži Vesnice roku 

Královéhradeckého kraje ocenění hejtmana za vzorné vedení obecních kronik a za moderní knihovnické a informační 

služby. Knihovna městyse tím postoupila do celostátní soutěže Knihovna roku 2017.

Cenu Knihovna roku 2017 uděluje ministr kultury jako ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích 

nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Hodnoticí komise navštívila 

novohrádeckou knihovnu v pátek 1. 9. 2017. Výsledky celostátní soutěže byly vyhlášeny v Zrcadlové kapli pražského 

Klementina ve čtvrtek 5. 10. 2017 a knihovna Nového Hrádku získala ocenění za inspirativní práci s dětmi raného věku 

a dlouhodobou podporu čtenářství v obci.

Více informací o Novém Hrádku a jeho knihovně najdete na www.novy-hradek.cz.

Kontakt na autora: um.starosta@novy-hradek.cz 
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