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Knihovny Jestřebích hor poprvé: Obecní knihovna Havlovice

Markéta Tučková

            Obec Havlovice se stala Vesnicí roku 2007. Je to malebná vesnička s 950 obyvateli.   Najdete zde nejen velký 

sportovní areál (minigolf, fotbalové hřiště, hřiště na plážový volejbal, dětské hřiště), ale i poštu, prodejnu potravin, mateřskou a 

základní školu. V obci pod zříceninou hradu Vízmburk se každoročně koná mnoho kulturních akcí. Více najdete na obecních 

stránkách: http://www.havlovice.cz/ .

            Jedno slunečné dopoledne jsem se vydala na návštěvu do havlovické knihovny. Přivítala mě usměvavá knihovnice 

paní Věra Tylšová, která v knihovně působí od roku 2010.

            Kdy a kým byla knihovna v Havlovicích založena, není známo. Z kronik lze vyčíst, že v obci už byla od 19. století. V 

obecní kronice se kronikář Bohuslav Holý zmiňuje o ochotnickém spolku J. K. Tyla, který hrál divadelní hry a půjčoval knihy. V 

roce 1943 knihovna obdržela pochvalné uznání z Okresního osvětového sboru v Úpici. Tehdy se z každé vypůjčené knihy 

platilo 0,20 h na týden. V roce 1970 knihovnu navštěvovalo 57 stálých čtenářů, kteří si za rok vypůjčili 1541 svazků. Knihovna 

pořádala besedy pro mládež i dospělé, výstavky, kde seznamovala čtenáře s knižními novinkami. O šest let později knihovna 

měla již 113 čtenářů, půjčovalo se 4 hodiny týdně a při knihovně pracovaly dva kroužky: literární a výtvarný.

            Do budovy obecního úřadu se knihovna přestěhovala v roce 1991 a je tu doposud. Knihovna byla v tomto roce 

zařazena do sítě knihoven a navázala spolupráci s Městskou knihovnou v Trutnově. V roce 2007 byla knihovna připojena na 

internet. Na konci roku 2010 prošla řadou radikálních změn. Knihovna byla vymalována a prošla automatizací. Knihovnici 

pomáhá při vypůjčování program Clavius REKS. Pomocí šablony webu má svoje webové stránky: 

http://www.knihovnahavlovice.webk.cz ; zde naleznete celý fond knihovny včetně výměnného souboru z Městské knihovny 

Trutnov. Paní Tylšová navázala spolupráci s místní základní školou. Pro děti uspořádala besedy, které měly u dětí velký ohlas.

            Tím se zájem o knihovnu od ledna 2011 znásobil více než desetkrát. V současné době je zaregistrováno 50 čtenářů. 

Knihovna nabízí výběr z 2000 svazků knih, z toho přes 600 je zapůjčených z doplňkového souboru Trutnov. Půjčuje se 

pravidelně ve středu od 16 do 18 hodin.

            Děkuji paní knihovnici za příjemně strávené dopoledne.
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