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Knihovna v malé obci
Sobčice          

Jitka Šidáková          

     V naší obci bylo o knihovně uvažováno již kolem roku 1885. Ve starých archiváliích jsou
zaznamenány boje dvou skupin zastánců veřejného života v obci. Na straně jedné pan farář a
proti němu pan mlynář. Oba o obecní knihovnu usilovali, oba věděli, že je to důležitý kulturní
počin, ale nemohli se shodnout na titulech, které se mají občanům půjčovat. Pan farář
upřednostňoval katolickou literaturu a pan mlynář obhajoval literaturu novou, moderní.
V konceptech dopisů pana faráře si lze přečíst, jaké mezi sebou vedli půtky o některé autory. Za
žádnou cenu se do obce nesmějí dostat výtisky spisovatele – jak pan farář píše - „pisálka
Wernea“. Dnes je to úsměvné. Obecní knihovna přes všechny nesrovnalosti v obci vznikla. Měla
i své razítko: Čtenářsko-ochotnická beseda „Neruda“. Hned z toho poznáme, že zvítězil pan
mlynář a stoupenci moderní literatury. 
Ještě dnes můžeme listovat ve sto let starých záznamech o výpůjčkách. Mám tyto staré
záznamy ráda. Je tam například zachyceno, jak dnes už úplně stará paní si jako školačka
chodila pravidelně půjčovat knihy k panu knihovníkovi. 
Pokud se pamatuji, vystřídalo se v místní knihovně několik knihovníků. Většinou to byli učitelé z
místní školy, pokud tady ještě byla, pak pracovník MNV či nadšený knihovník amatér. Někomu
se dařilo, jinému méně. I knihovna měnila své názvy: Osvětová beseda „Neruda“, Lidová
knihovna, Veřejná knihovna a Obecní knihovna. Největší krizí procházela naše knihovnička po
roce 1989. Tehdy dokonce na několik let úplně utichla. 
Dnes nás v obci žije celkem 280. Knihovnu navštěvuje 77 čtenářů, z toho je 30 dětí a 47
dospělých, kteří si pravidelně půjčují nějakou četbu. Největší zájem je o dívčí romány, četbu pro
ženy a v neposlední řadě o naučnou literaturu, nejvíce z oboru pěstování a péče o květiny,
plánování zahrad, stavby jezírek, krbů a podobně. 
I dnes se najdou nadšenci, kteří když vidí, že lidé mají zájem přečíst si zajímavé informace,
neváhají a zaplatí pro knihovnu „drahý“ časopis National Geographic. Dary v podobě knih také
nejsou nic neobvyklého. Do našeho fondu se takto dostalo několik stovek různých děl jak pro
děti, tak i pro dospělé. 
Jako knihovnice mám velikou podporu ze strany obecního úřadu a jeho školské a kulturní
komise. Podařilo se mi zakoupit hodně z nejkrásnější dětské literatury pro malé čtenáře.
Vlastníme krásné encyklopedie, které slouží školákům. Postupně sestavuji základní fond
literatury pro středoškoláky. Co nemám, velmi snadno se mi daří vypůjčit si v Jičíně. Spolupráce
je vynikající. Nečekám na rozvážení souborů. Do knihovny si zajedu, popovídám si, probereme
případné problémy, vyberu si knihy a spokojeně se vracím domů. Knížku, kterou náhodou v
knihovně nemají, si zapíšu do požadavků a při příští návštěvě na mě většinou už čeká. 
Výpůjčním dnem je u nás středa odpoledne; scházíme se nejdříve s dětmi a pak postupně až do
večera čekám na dospělé čtenáře. S dětmi každou chvíli něco luštíme, učíme se čarovat,
kreslíme. Nyní děti sepisují na počítači „Sobčice očima dětí“, dále se pokoušíme o „Pohádky pro
malé čertíky“. Společně oslavujeme úspěchy dětí ve sportu v různých olympiádách. Navzájem
se chlubíme svými zvířecími miláčky. Naše nástěnka je stále zaplněná fotografiemi, vzkazy,
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srdíčky a květinkami. Je nám spolu v naší malé knihovničce dobře a pozdravujeme do všech
knihoven dětské i dospělé čtenáře.
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