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Knihovna v Hřibojedech má šanci se rozvíjet

Božena Blažková

            Obec Hřibojedy má 210 obyvatel. V roce 2005 zde bylo za přispění programu Královéhradeckého kraje a z 

podpory obnovy venkova vybudováno víceúčelové sportoviště. Vesnicí prochází několik cyklistických a turistických 

tras (Dvůr Králové nad Labem, Kuks, Braunův Betlém, Lázně Velichovky).

            Jediným kulturním zařízením v obci je místní knihovna, která je otevřena 8 hodin týdně. Pro veřejnost je 

zde k dispozici 1 PC s internetem. V době mé návštěvy byl internet nefunkční. Počítač byl totiž pořízen v rámci 

Projektu internetizace knihoven (PIK), který byl koncem března ukončen. Obecní úřad již přislíbil knihovně jiné 

připojení. 

            Paní Dita Zuščicová je knihovnicí od roku 1998. Její předchůdkyně paní Dlouhá dělala knihovnici celých 40 

let a za jejího vedení patřila knihovna mezi nejlepší v trutnovském regionu. I když je paní knihovnice od roku 2000 

v invalidním důchodu, neustále se snaží na sobě pracovat a vzdělávat se. Zúčastnila se semináře „Co venkovské 

knihovny umějí a mohou“ a v roce 2012 absolvovala základní knihovnický kurz organizovaný Studijní a vědeckou 

knihovnou v Hradci Králové.

            Knihovna má bohatý vlastní fond (přes 1700 svazků), který pravidelně doplňuje výměnnými soubory 

z trutnovské knihovny a vlastním nákupem. Knihovna odebírá 7 časopisů. Celkem má 24 registrovaných čtenářů a 

z toho je 11 dětí. Za loňský rok bylo v knihovně uskutečněno celkem 930 výpůjček, které však z poloviny tvoří 

periodika. 

            Počítač je v knihovně od roku 2008, v roce následujícím byl za pomoci trutnovské knihovny zprovozněn 

online katalog. Zatím nejúspěšnějším rokem byl rok 2011, kdy byla knihovna rozšířena o druhou, menší místnost 

(bývalý obecní mandl). Bylo zde vybudováno oddělení pro děti. V současné době se zde scházejí maminky 

s malými ještě předškolními dětmi. Knihovna také začala pořádat výtvarné dílny a organizovat soutěže pro děti. 

V tomto roce byly také zprovozněny její webové stránky.

            Velké rezervy má knihovna právě ve využití webových stránek, které by mohly být daleko pestřejší a 

aktuálnější. Bylo by dobré doplnit základní informace z historie knihovny, odkazy na další zajímavé webové 

stránky, vypsat tituly časopisů, které knihovna odebírá, a seznamovat čtenáře s novými knížkami ve fondu. 

Návštěvníci webových stránek by určitě ocenili i informace o akcích v okolí a známých výletních místech. 

Vzhledem k tomu, že v knihovně se scházejí mladé maminky, bylo by dobré ve spolupráci s nimi vylepšit i výzdobu 

knihovny. Tato malá knihovna má rozhodně na to, aby se v obci stala nejen místem setkávání, ale i místem, kde 

obyvatelé v případě zájmu mohou realizovat své vlastní nápady.

            Velmi mne potěšilo, že se během mé návštěvy přišla do knihovny přihlásit nová čtenářka, která se do obce 

právě přistěhovala. Činnost knihovny v tak malé obci se vždy odvíjí od konkrétních lidí, kteří ji navštěvují. 

Knihovnice při výběru literatury a časopisů tak může myslet na konkrétní lidi. Mnohem výrazněji se také v činnosti 

knihovny projevuje např. odchod dětí do školy a mladých maminek do práce. Nastává problém dojíždění a 

provozní doby knihovny. V této malé knihovně však je provozní doba nastavena tak, že má každý zájemce 

možnost přijít. Otevřeno je dvakrát v týdnu i v sobotu.

            Přeji paní knihovnici, aby se jí podařila drobná vylepšení, o kterých jsme spolu hovořily, a aby za ní lidé do 

knihovny i nadále rádi chodili.
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