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     V návaznosti na článek Knihovnická sobota na Broumovsku bych vás ráda podrobněji 
seznámila s knihovnami v Šonově a v Heřmánkovicích. Obě prošly procesem zrušení a 
znovuobnovení. Rozpad střediskového systému v devadesátých letech utlumil činnost 
některých knihoven. Jejich samostatnost v malých místech se časem stala 
problematickou a financování provozu i literatury pouze z místních zdrojů většinou 
nestačilo k udržení činnosti. 
 
      Šonovská knihovna je příkladem, jak se situace v obci může změnit příchodem 
nových obyvatel. Místostarosta pan Stanislav Pitaš se do obce přistěhoval koncem 
osmdesátých let a i zde se postupně stal "hybatelem", stejně jako v ostatních místech, 
kde působil. O jeho aktivitách i o tom, jak se z undergroundového kulturního producenta, 
chartisty a hostinského stal místostarosta obce, se můžete dočíst nejen na jeho osobních 
stránkách: http://sgpitas.wz.cz , ale i z článku J. X. Doležala, který vyšel v týdeníku Reflex 
v roce 2006 (číslo 48) a v publikaci Sudetské osudy, kterou vydalo občanské sdružení 
Antikomplex. V místním kostele i v hospodě U Pitašů se konají akce, na které se sjíždějí 
spíše lidé zdaleka než místní obyvatelé. V každém případě se však jedná o výrazné 
oživení jinak zapadlé vesničky. 
 
      Nás však zajímá zejména to, že společně s paní Adamovou podnikli úspěšné kroky k 
obnovení činnosti místní knihovny. Nejprve zajistili v roce 2006 její provizorní umístění v 
bývalé autobusové čekárně. Na jejich žádost provedla Městská knihovna v Náchodě v 
rámci regionálních funkcí aktualizaci zachovaného knihovního fondu a doplnila ho 
výměnným souborem ze svého střediskového fondu. Knihovnice paní Adamová byla 
zároveň seznámena s knihovnickou praxí. Během následujícího roku byla dokončena 
rekonstrukce budovy bývalé školy, kde své místo našla nejen mateřská škola a obecní 
úřad, ale také knihovna. Objekt byl slavnostně otevřen v září 2007.  
 
      Obec má 282 obyvatel. Stálý knihovní fond má přibližně 800 svazků a je pravidelně 
doplňován knihami z Náchoda. Zatím je registrováno 20 čtenářů a 164 výpůjček. Většinu 
čtenářů tvoří děti, které využívají knihovnu zároveň i jako místní klub a kromě knížek zde 
mají k dispozici i internet.  
 
      Heřmánkovice mají 500 obyvatel. Knihovna zde nepracovala od roku 2003. Po 
dlouhodobějším jednání se starostkou obce byla knihovna zaregistrována v evidenci 
knihoven na MK ČR. Obec měla pro knihovnu umístění, neevidovaný knižní fond a velkou 
snahu o uvedení do provozu. Místní se postarali o technické úpravy místnosti a vybavení 
knihovny. Odbornou pomoc včetně zaškolení nové knihovnice Zuzany Přibylové poskytla 
opět v rámci regionálních funkcí náchodská knihovna. K slavnostnímu zahájení nového 
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půjčování v obci došlo 29. ledna letošního roku. Půjčuje se každou středu od 15 do 17 
hodin. 
 
      Každá z obou knihoven si vyžádala celou řadu metodických návštěv, během kterých 
bylo zapotřebí znovu zpracovat a roztřídit stávající knihovní fond. Obě knihovny jsou a 
budou i nadále pravidelně doplňovány soubory nových knih v rámci regionálních funkcí. 
Slavnostní zahájení obnovené činnosti knihoven dává naději, že knihovny v obcích 
naleznou své nové uplatnění. 
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