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Kára plná knih aneb Co jsem si 
naložila, to vezu ...           

Jaroslava Vítová           
 

     Každý knihomil mi dá za pravdu, že láska ke knihám je na celý život. Nevím, který můj předek mi 
tento cit nadělil, ale propadla jsem mu bezpodmínečně. Po více než třiceti letech mezi knižními 
svazky a regály si dovolím malé ohlédnutí a pokusím se vás nenudit. 
 
      Hronovská knihovna má jedno privilegium – stále se stěhuje. Moje první byla na hlavní ulici, 
knihovní vůni a prach doplňoval kouř kamen na pevná paliva. Jaké to bylo povyražení, když za 
provozu vypadla roura a plameny šlehaly nad klasiky vysoko ke stropu! Dalším nemilým průvodcem 
byla zima a šero od rána do večera, hluk projíždějících aut a stísněný prostor. Všechny nedostatky 
však vyvážil postupně vznikající pevný vztah ke čtenářům a městu. Nošením knih v ruksaku po 
malých venkovských knihovnách jsem se nadšeně vžívala do role novodobého Heka, pod tíhou 
nákladu spíše hekyně… 
 
      Po roce 1989 byl otevřen prostor k podnikání, a jelikož knihovna podnikat nemůže, došlo ke 
stěhování. Hronov je malé město a zbytečných prostor má poskrovnu. Stěhovali jsme se z přízemí 
do přízemí, do starého kupeckého domu, kde klenuté stropy vytvořily patřičnou atmosféru dávno 
před námi. Ani tady knihovna nepobyla dlouho. Nový majitel dům prodal a stěhování bylo otázkou 
několika týdnů. V červenci 2007 to bude 10 let, kdy jsme do prvního patra bývalé učňovské školy 
vynášeli 30 000 svazků, nekonečné řady regálů a ostatního nábytku za vydatné pomoci 
zahraničních studentů. 
 
      Soukromá podnikatelská škola ve druhém patře se časem odstěhovala a do uvolněných tříd 
vnesla ruch (někdy až příliš rušný) základní umělecká škola se všemi svými hudebními a 
pohybovými aktivitami. Zbytek velkého objektu zabralo Domino (dům dětí a mládeže) a tím se naše 
působení v mnoha směrech vzájemně propojilo. 
 
      Nejsme výjimečná knihovna, alespoň co se základních poskytovaných služeb týká. Bezmála 20 
let však nabízíme veřejnosti velikonoční a vánoční prodejní výstavy, kde místní výtvarníci a 
řemeslníci představují své výrobky: originální šité hračky, perníčky, nostalgické obrázky okolí, knihy 
místních autorů a další drobnosti pro radost. Vystavovali jsme obrazy, tapisérie, vystřihovánky, 
staré pohlednice. Tady se návštěvníci setkávají také s polskou kulturou; prostředníkem je naše 
partnerská knihovna v Kudowě-Zdroji nedaleko od našich státních hranic. Příjemná spolupráce trvá 
10 let a kromě vzájemných prezentací kultur obou zemí se setkávají děti základních škol při 
soutěžích a dalších aktivitách. 
 
      V městském parku roste druhým rokem strom pohádek hronovských dětí, díky dobrým vztahům 
s hronovskou základní školou proběhla celá řada literárních a výtvarných soutěží. Děti z Hronova a 
okolí přicházejí do knihovny na lekce knihovnické gramotnosti, tematických besed je celá řada. 
Oblíbené jsou cestopisné přednášky pro veřejnost s promítáním, autogramiády knih spojené s 
prodejem, burzy knih a časopisů vyřazených z fondu. 
 
      Pracujeme 10 let v knihovním systému LANius, nedávno jej vystřídal Clavius. Knihovna je plně 
automatizovaná, projekt PIK v roce 2004 umožnil zájemcům vstup do sítě internetu zdarma. Pro 



seniory a nejen pro ně pořádáme pravidelné základní kurzy; nejstaršímu účastníkovi je téměř 80 let.
 
      Cestu k nám našli již dávno obyvatelé blízkých vesnic, protože po rozpadu střediskové sítě 
několik malých knihoven zaniklo. 
 
      Jako mnoho mých kolegů považuji svoji práci za poslání a vzdělání za prioritu. Obrovské změny 
v oblasti informatiky jsou hozenou rukavicí všem knihovnám a tvrdě je donutí změnit formy 
nabízených služeb. Přes všechny temné předpovědi o blížícím se konci knihoven zůstávám 
optimistkou. Knihovníci patří k odolnému druhu a svůj cech padnout nenechají. 
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