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Heřmánkovická knihovna dostala novou šanci…

Marta Lelková

Nové prostory, nové plány, nová knihovnice - nová naděje, že knihovna v obci Heřmánkovice na Broumovsku ožije. 

Pokusů dělat věci jinak - po novém - vidíme kolem sebe stále víc a víc. Je to móda dnešních dnů, anebo nezbytnost? 

Doba se nám mění před očima a potřeby či nároky nás lidí taky. Zarputile se držet starých, zaběhnutých způsobů je sice někdy 

správné, někdy jenom pohodlné, a někdy je to jistá cesta k zániku. Vždy mne potěší, když vidím někde snahu jít proti proudu. 

A když se týká knihovny, moje radost je o to větší. 

Obecní knihovny na Broumovsku to neměly vždy lehké. Po rozpadu střediskového systému r. 1996 zůstaly na pár let 

bez pomoci. Tu jim až do té doby poskytovala Městská knihovna Broumov. Záleželo na vedení obce a na vytrvalosti 

knihovníka, jestli a jak knihovna přežije. Každý bojoval, jak uměl. Některé knihovny zanikly, jiné přežívaly se zastaralým 

fondem. V lepším případě si knihovníci knihy sami nakupovali z financí, které jim obecní úřad uvolnil. Vznik regionálních funkcí 

v roce 2002 přinesl novou šanci pro rozvoj služeb obecních knihoven. Městská knihovna v Náchodě coby pověřená knihovna 

začala poskytovat knihovnické služby i těmto „bezprizorným“ knihovnám Broumovska. 

            I proto s velkým zájmem sleduji, co se v Heřmánkovicích poslední měsíce děje, kdo za tím stojí a jak se dílu daří. Ve 

vedení obce se sešel tým šikovných a oduševnělých lidí. Nezbytnost, aby se vůbec něco mohlo nastartovat. Avšak bylo by to 

málo, pokud by chyběla chuť a vize, jak měnit tvář obce a možnosti vyžití v ní. V Heřmánkovicích přišli s nápadem 

zrekonstruovat prázdné prostory prvního patra bývalé školy, které by mohly sloužit malým i velkým obyvatelům obce (v přízemí 

sídlí mateřská škola). Přebudují je na multifunkční kulturní centrum, do kterého se bude vcházet novým vchodem odděleným 

od školky. Vznikne tam velká klubovna, pěkná prostorná místnost pro knihovnu, kuchyňka…, povede to šikovná holka…

I když celá rekonstrukce ještě není u konce, nová knihovna už slouží svým čtenářům asi tři měsíce. S kolegyněmi z 

oddělení regionálních služeb v Náchodě jsme tam strávily nejeden den. Bylo potřeba zaktualizovat a zrevidovat starý knižní 

fond, přehledně ho uspořádat. Navozit nové knihy, zaškolit novou knihovnici do práce, pomoci se sepsáním žádosti o dotaci na 

nákup knihovnického programu a k tomu patřičného počítačového vybavení do knihovny. Paní knihovnice Renáta Stečínská 

má před sebou nelehký úkol. Udělat z knihovny místo, které budou lidé rádi a často vyhledávat. Přivést život do 

zrekonstruované knihovny. Kromě vedení knihovny bude mít na starosti i vedení klubovny. Snad se jí povede sladit obě 

činnosti dohromady.

Možná se ptáte, proč o Heřmánkovicích a jejich knihovně píšu, vždyť ještě žádné velké výsledky nejsou vidět, ale 

nezapomínejme, že „Cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem“ (Lao-c‘). Při své práci mám možnost vidět různé 

knihovny. Pěkné, obyčejné, ale i takové, kterými se nedá chlubit. (Těch posledních je naštěstí málo.) Podle mě si zaslouží náš 

obdiv už nápad a odvaha pustit se v obci, kde se autobus otáčí, protože dál už žádná vesnice není, do takového díla. Trendem 

je spíš knihovny zavírat, a ne rekonstruovat a mít velké plány.

S malou dušičkou budu sledovat dění v Heřmánkovicích dál a fandit. Věřit, že se očekávání naplní. Bude to nejlepší 

odměna pro ty, co tomu obětovali svůj čas a energií. A bude to i výzvou pro jiné obce.
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