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„Jak šel život“ v knihovně ve Velkých Svatoňovicích

Markéta Tučková

po 25 letech změnil knihovník.

            Roku 1878 paní učitelka Božena Hrdinová ve zdejší škole otevřela knihovnu s 330 knihami. Na obecní úřad se roku 

1921 stěhovalo již 467 svazků. V roce 1933 se díky příspěvkům od Sokola, pošty, úřadu a čtenářů rozrostl počet knih na 1156. 

Tehdy navštěvovalo knihovnu 82 čtenářů, kteří přečetli 1608 knih.

            K dalšímu rozšíření dochází v roce 1934, a to u příležitosti uctění památky zdejšího mlynáře Josefa Krtičky. Tento 

neobyčejný člověk byl velice sečtělý a pokrokový. Měl dar poutavě vyprávět a znal dějiny celého našeho kraje. V obecním 

domě byla zřízena " Krtičkova knihovna", která měla 1538 svazků.

V roce 1959 vedl knihovnu pan František Dittrich, počet knih opět stoupl na 2245, ale klesl počet čtenářů na 59, což je 

z celkového počtu obyvatel pouze 6 %. Za působení knihovníka Karla Exnara v roce 1980 dosáhla návštěvnost svého vrcholu 

- 107 čtenářů. Ti si během roku půjčili 4194 knih a 374 časopisů.

O knihovnu se od roku 1985 staral úctyhodných 25 let pan Vladimír Kuhn. Během jeho služby bylo zavedeno dovážení 

knih z Trutnova. Moderní doba si vyžádala automatizaci. Práci v knihovně usnadňuje knihovní systém Clavius REKS.

            V současné době žije ve Velkých Svatoňovicích 912 obyvatel. Obcí prochází značené turistické stezky "Cesta bratří 

Čapků" a "Po stopách dolování uhlí na Svatoňovicku". Velké Svatoňovice každoročně pořádají známý dálkový pochod 

"Babička". Tak neváhejte a příští rok se 5. května 2012 vydejte na 37. ročník pochodu. Více informací najdete na: 

http://www.babicka-dp.cz .

            Od letošního roku je knihovnicí Renata Arnoštová. Přivezla nové knížky z výměnného doplňkového souboru Trutnov. 

Obětovala den dovolené a pozvala do knihovny na návštěvu děti z místní mateřské školky. Chystá se i navázat spolupráci se 

ZŠ, která má pouze čtyři ročníky. Výpůjční doba je každé pondělí od 17.30 do 19.30 hod. Knihovna má svoje webové stránky, 

zřízené pomocí šablony webu Knihovny města Hradce Králové: http://knihovnavelkesvatonovice.webk.cz/ .

            Přeji nové paní knihovnici, ať se jí v knihovnické práci daří a ať u ní zůstane nejméně čtvrt století jako její předchůdce:-
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