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Něco málo na doplnění o
třebechovické knihovně
Marcela Voltrová a Monika Malá
Byly jsme požádány o doplnění článku Třebechovice v proměnách času, který byl
otištěn v minulém čísle. Považujte tedy následující článek za malé doplnění informací o
Třebechovicích a naší knihovně.
Město Třebechovice pod Orebem bylo založeno při obchodní stezce v první polovině
14. století. Vrch Oreb (260 m) s kostelíkem Božího Těla připomíná památné husitské
bratrstvo. Město je vzdáleno pouhých 13 km východně od Hradce Králové a díky svému
okolí s krásnými lesy a půvabnými zákoutími řeky Orlice se stalo oblíbeným výletním
místem. Po celém světě jsou Třebechovice proslulé Muzeem betlémů.
Již v roce 1843 poslala knihovna města Třebechovic 5 zlatých do Národního muzea v
Praze jako předplatné časopisu Matice česká. Tímto rokem pak začíná historie knihovny v
Třebechovicích pod Orebem. Teprve v roce 1877 však bylo vyčleněno z fondu školní
knihovny 130 "spisů zábavných" pro dospělé, které se staly základem občanské knihovny.
Pod vedením Aloise Styblíka (učitele a archiváře) zahájila svoji trvalou činnost v roce
1878.
V období 1. světové války a první republiky neměla naše knihovna své stálé sídlo a v
té době bylo ve městě ještě několik jiných knihoven (hasičská, lidovců…). Ještě dlouho
poté se knihovna stěhovala z místa na místo. Teprve od roku 1994 byla umístěna do
bývalé školy nedaleko náměstí. O prostory se dělí se Základní uměleckou školou a
Domem dětí a mládeže, což je pro činnost i návštěvnost knihovny výhodné.
V současné době má knihovna celkem 11 zaměstnanců. Pokud se vám to zdá hodně,
můžeme vás ujistit, že z tohoto počtu jsou pouze 3 knihovnice. Dále se jedná o topiče,
uklízečku a údržbáře, kteří zajišťují provoz celého objektu. Dalších 5 lidí se podílí na
přípravě a distribuci měsíčníku "Třebechovické Haló".
Dlouhodobým a pravidelným příspěvkem v Haló je oblíbený seriál o historii a
současnosti domů, jejich obyvatel a ulic ve městě "Co by mohly vyprávět třebechovické
domy", který vzniká právě v knihovně.
Ve své knihovnické praxi se snažíme vyjít vstříc požadavkům čtenářů spojených s
půjčováním knih a vyhledáváním informací regionálního i všeobecného charakteru.
Čtenáři knihovny i široká veřejnost mají na pěti počítačích přístup k internetu. Velkou
pozornost věnujeme dětským návštěvníkům knihovny. Zapojily jsme se do
celorepublikových akcí "Kde končí svět" a "Noc s Andersenem", která zde letos proběhla
potřetí. Již rok a půl funguje v dětském oddělení knihovny "Večerní čtení". Jedná s o akci,
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která probíhá každý poslední pátek v měsíci od 18.00 hodin, při níž děti i dospělí
poslouchají úryvky z knih různých žánrů a zaměření. Pořádáme také tematické besedy
pro žáky základní školy. V dubnu se s velkým ohlasem setkalo malování s ilustrátorem
Adolfem Dudkem.
V loňském roce jsme u příležitosti 650. výročí první písemné zmínky o Třebechovicích
připravili v prostorách knihovny výstavu "Třebechovice v proměnách času", při které měli
návštěvníci možnost porovnat historické fotografie se současnými snímky. Odezvu má i
cyklus prezentací rukodělných výrobků našich čtenářů s názvem "Co dělají čtenáři, když
nečtou". Dobře také funguje spolupráce s rodičovským centrem Domeček. Svá výtvarná
díla vystavovali malí umělci právě v knihovně.
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