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Obecní knihovna ve Vlkově 

Milena Havlová 

  
            Vlkov se nachází 7 km od Jaroměře a 4 km od Smiřic. Patří do bývalého okresu Náchod. Obec má 388 obyvatel. 
            Knihovna ve Vlkově byla založena 31.12.1896, kdy se výbor Tělocvičné jednoty Sokol rozhodl zřídit obecní knihovnu. 
Od té doby uplynulo hodně času, v němž se střídalo nejen umístění knihovny, ale i knihovníci. Nejdéle ze všech, 40 let, nejen 
půjčoval knihy pan Josef Veverka. 
            Trošku jsme se po jeho odchodu obávali (v Městské knihovně v Jaroměři), zda obec najde „adekvátní“ náhradu. Naše 

obavy byly naštěstí zbytečné. Od 1.1.2007 ho nahradila paní Milena Havlová, která se rychle stala jednou z našich nejlepších 

vesnických knihovnic. 
            V naší knihovně si lze vybrat z 3750 titulů, mezi něž patří knihy staré 100 let, ale i ty nejžhavější novinky českého 
knižního trhu. Čtenáři u nás využívají i bezplatnou meziknihovní výpůjční službu s knihovnou v Jaroměři. A rovněž mají 
bezplatný přístup na internet. Ten využívají hlavně děti, ale najdou se i odvážlivci v pokročilém věku, kteří si na internetu 
hledají různé informace. Internet je v poslední době využíván k hledání zaměstnání, ale i ke komunikaci a zábavě. Otevřeno je 
každý čtvrtek od 15.30 do 18.30 hodin. 
Jsou obce, kde se malým knihovnám moc nedaří. Je mi líto, když slyším, že se některá malá knihovna zrušila a knihy skončily 
třeba ve sběru starého papíru. Naše knihovna je Obecním úřadem ve Vlkově plně podporována. Na nové knihy i plat 
knihovníka přispívá částkou 15 000,- Kč ročně. Hradí i další náklady spojené s běžným provozem knihovny, jako jsou platby za 
elektrickou energii i platby spojené s provozováním počítače připojeného k internetu. A v loňském roce do knihovny přibyly 
nové police, které byly už opravdu potřeba. Knižní fond se stále rozrůstá. Staré knihy vyřazujeme jen opatrně a velmi neradi. 
Knihovna pořádá různé kulturní akce. Například „Česko čte Čapka“, čtení pro děti, výstavky obrázků, besedy s maminkami 
z klubu „Beruška“. Za největší z nich lze považovat loňskou besedu s autory knihy „Starý Hradec Králové dům od domu“, 
zakončenou autogramiádou. 
Webové stránky knihovny jsou:  www.knihovnavlkov.webk.cz, zde je možné dozvědět se aktuální informace nebo si 
prohlédnout fotografie z akcí. 
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