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Vitěněvská* knihovna           
Dana Michlová           

 
     Obec Vitiněves má 296 obyvatel a je vzdálena pouze 7 km od města Jičín. Činnost knihovny, 
umístěné v budově obecního úřadu, byla rok od roku slabší.  
 
      V uplynulém roce se místostarostka paní Zdenka Lejsková rozhodla, že se pokusí knihovnu 
probudit ze spánku, a vzala vše do svých rukou. Jako první bylo zajištěno vytápění a následně 
rekonstrukce a modernizace celé místnosti. Z Technického ústředí knihoven byly objednány nové 
praktické regály. Do aktivizace knihovny se zapojila i Městská knihovna v Jičíně. Byla provedena 
obsahová prověrka fondu; knihovní fond byl posílen téměř pěti sty svazky výměnného souboru 
nových, čtivých knížek. 
 
      Knihovna tedy dostala zcela nový moderní ráz a mohlo se otevírat. Malá slavnost, na kterou 
bylo pozváno nejen pár stávajících čtenářů, ale i ostatní obyvatelé obce, se konala 1. září 2005. 
Knihovna zahájila novou etapu své činnosti za bohaté účasti malých i velkých obyvatel, které 
přitáhla zejména zvědavost na provedené úpravy. V úvodním slově pan starosta poděkoval hlavně 
paní místostarostce, která je zároveň knihovnicí, za její aktivitu a práci, a popřál knihovně hodně 
čtenářů. Městská knihovna v Jičíně slíbila, že bude dodávat nadále kvalitní výměnné soubory a 
bude se snažit plnit požadavky místních čtenářů. Při malém pohoštění v zasedací místnosti si 
všichni přítomní pochvalovali, jak se jim jejich nová knihovnička líbí. 
 
      V současné době je v knihovně přihlášeno již 30 čtenářů. Paní knihovnice několikrát do měsíce 
navštěvuje Městskou knihovnu v Jičíně, aby svým čtenářům zajistila požadovanou literaturu, což je 
servis, o jakém se ve větších místech může čtenářům jen zdát.Závěrem nezbývá než popřát 
knihovně a jejím čtenářům co nejvíce pěkných chvil s kvalitní četbou. 
 
      * Poznámka jazykové redakce: jsme si vědomi, že „správný“ tvar přídavného jména by měl být 
„vitiněveská“, ale ponecháváme tvar, který je asi obyvateli Vitiněvsi používaný. Nebo ne? Ozvou se 
nám tamní rodáci? 
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