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Knihovna Bystřice v novém kabátě!

Anna Martinková

Místní knihovna v Bystřici za dobu své existence vystřídala již několik působišť. V době, kdy sídlila v mateřské 

škole, disponovala obecním fondem, který dle informací čítal kolem 150 knih. Poté došlo k přestěhování do 

místnosti na obecním úřadě. Zde knihovna fungovala pod vedením Jiřího Bartoně. V době, kdy převzala péči o 

knihovnu paní Dana Vaňurová, se knihovna zapojila do projektu internetizace knihoven, díky kterému získala 

finanční prostředky na nákup počítačového vybavení s tiskárnou. Tak mohla být nabídka služeb rozšířena i o 

skenování a tisk dokumentů. Ke zkvalitnění služeb také velmi výrazně přispívá spolupráce s Knihovnou Václava 

Čtvrtka v Jičíně, na jejímž základě knihovna získává soubory knih z výměnných fondů. Rozšíření nabídky knih o 

nové tituly občané velmi vítají. Nyní se knihovna znovu přestěhovala do mateřské školy, ale tentokrát do zcela 

nových prostor. Místnost neslouží pouze jako knihovna, ale zároveň může mít víceúčelové využití. Čtenářům a 

občanům je zde nyní k dispozici počítač s tiskárnou a plánuje se také dataprojektor, díky kterému by se v knihovně 

mohly konat přednášky pro veřejnost. Také promítací zařízení bude financováno z grantu. Nové prostory a další 

vybavení přispívají ke zkvalitnění služeb knihovny a pomáhají vytvořit opravdové zázemí pro čtenáře.

Tímto bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu Bystřice za financování nového nábytku a vybavení pro knihovnu a 

také samozřejmě metodickému oddělení Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně za pomoc při stěhování knih a za 

poskytnutí 706 svazků knih, které se budou pravidelně obměňovat. Jsem z nové knihovny nadšená a zároveň 

mám mnoho nápadů na akce, které bychom chtěli v knihovně realizovat. Doufám, že začneme spolupracovat i s 

místní mateřskou školou. Rádi bychom se zapojili do akce Noc s Andersenem, kterou jsme ve staré knihovně 

nemohli pořádat kvůli malému prostoru. To již nyní řešit nemusíme. V nedávné době vzniklo úplně první logo 

bystřické knihovny, které se brzy objeví na jejím razítku. Knihovna má své webové a facebookové stránky, které 

jsou neustále aktualizovány, aby čtenáři o všem včas věděli. Na závěr bych ráda poděkovala své rodině za 

pomoc, protože bez nich bych v mnohých situacích byla bezradná. Přece jenom jsem studentka střední školy, 

a jak už to tak studenti mívají, moc volného času jim nezbývá. :-)

Kontakt na autorku: knihovna.bystrice@seznam.cz

Web knihovny: http://knihovnabystrice.webnode.cz/
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