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Pobočka Městské knihovny Červený Kostelec - Olešnice

Markéta Tučková

V klidné části města Červený Kostelec se nachází olešnická knihovna, která je pobočkou červenokostelecké 

městské knihovny. V Olešnici o 551 obyvatelích je pobočka otevřená pouze jednou týdně, a to ve čtvrtek od 13 do 

16 hodin. Knihovna je umístěná v přízemí budovy místní základní školy, která patří ke školám typu malotřídek. 

Škola má jen dvě třídy, které navštěvují žáci pěti ročníků.

Místní knihovnice Zdeňka Burešová je zároveň učitelkou a družinářkou. V knihovně pracuje od roku 2012. Její 

předchůdkyně Marie Matesová doslova knihovnou žila. Přestože zde působila více než 50 let, optimismus 

rozdávala do svého vysokého věku.

Vedení Základní školy Olešnice spolu s ředitelkou Městské knihovny v Červeném Kostelci PhDr. Marcelou 

Fraňkovou přišlo s návrhem propojit knihovnu s družinou, která byla ve vedlejší místnosti. Zrušili stěnu, která obě 

místnosti oddělovala, a vytvořili tak volný průchod z družiny přímo do knihovny. V knihovně byl po celé ploše

položen zátěžový koberec a byl zakoupen válecí pytel. Pro děti v družině tak vznikl zcela nový odpočinkový 

prostor. Děti mohou kdykoliv volně přejít z družiny do knihovny a začíst se do zajímavé knížky nebo prolistovat 

dětské časopisy. Paní knihovnice pořádá pravidelné úterní čtení s dětmi z družiny. V loňském roce přijela do 

knihovny pobesedovat Jitka Vítová. Čtenářům představila svoji knihu O Květušce a kovaříkovi.

Pobočka v Olešnici má s červenokosteleckou knihovnou velice dobré vztahy. Městská knihovna jí zajišťuje 

pravidelné doplňování knih. Pokud si čtenář zažádá o titul, který není v pobočce, pracovnice městské knihovny mu 

knihu ochotně nachystají a vypůjčí. O výborné spolupráci mezi oběma knihovnami svědčí i skutečnost, že se paní 

knihovnice Zdeňka Burešová v době mé návštěvy chystala s žáky školy na besedu O pejskovi a kočičce do 

dětského oddělení Městské knihovny v Červeném Kostelci.

Spojení knihovny a družiny je zajímavé řešení. Možná by tento nápad mohl inspirovat i jiné malé školy či knihovny. 

V Olešnici to určitě pomohlo škole, družině, ale i knihovně. Ale hlavní je, že toto nenásilné spojení víc přiblížilo 

knížky k malým uživatelům knihovny.
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