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Jak to žije v Obecní knihovně Hořičky

Marta Lelková

I díky takovým knihovnám, jako je Obecní knihovna v Hořičkách, mě moje práce metodičky baví. Co za tímto 

vyjádřením stojí?

Knihovnictví v Hořičkách má dlouholetou tradici. První knihovna byla založena již v roce 1845 v č. p. 35 u Pichů. 

Od té doby se několikrát stěhovala, až byla umístěna do budovy č. p. 4, kde je společně s obecním úřadem 

dodnes. Ještě před dvaceti lety to byla dokonce knihovna profesionální. Se změnami poměrů a potřeb obyvatel 

obce se zredukovaly i služby knihovny a v dnešních dnech je k službám uživatelům otevřená dvakrát do týdne, 

vždy celé odpoledne. Funkci knihovnice po celých dvacet let vykonává paní knihovnice Marie Kuderová.

Říká se, že sbírka knih se stává knihovnou až s knihovníkem, který je schopen její bohatství využít.

O paní Marii Kuderové platí tato definice absolutně. Charakterizovala bych ji jako velice čipernou a aktivní dříve 

narozenou dámu, které věk vůbec nečiní vrásky a žije svůj život naplno jak pro rodinu, tak i pro své okolí. Celých 

dvacet let vdechuje knihovně život a musím říci, že se jí to opravdu daří. V žebříčku nejlepších neprofesionálních 

knihoven náchodského regionu[1] se Obecní knihovna Hořičky umisťuje téměř ve všech sledovaných ukazatelích 

v první pětce. V průměrném počtu výpůjček na jednoho obyvatele je dokonce na prvním místě.

Ve výpůjční době se dveře do knihovny téměř nezavřou. Uživatelé nikdy neodejdou jen s knížkou či časopisem, 

vždy se jim dostane i zájmu knihovnice o jejich radosti či trápení. Co u paní knihovnice velice oceňují, je její 

schopnost chápat potřebu změn a přijímat je. A právě tato její pružnost umožnila, aby přistoupila k velice „výrazné 

změně“, jíž je automatizace knihovny.

Pro oddělení regionálních služeb v Městské knihovně Náchod bylo toto rozhodnutí potěšením, ale zároveň i 

velkým závazkem. Ze zkušeností víme, jaké kvantum práce přechod na automatizovaný provoz knihovny obnáší, 

nejen pro samotnou knihovnu, ale i pro nás.

Prvním krokem byla pomoc obci Hořičky s žádostí o dotaci z podprogramu VISK 3 na nákup knihovnického 

programu Verbis a souvisejícího hardwarového vybavení. Po schválení dotace a nákupu techniky přišla na řadu 

další naše výpomoc, která tentokrát probíhala již v samotné knihovně. Jen pro ilustraci, co tato výpomoc obnáší: 

knihovna si svůj fond nakupuje sama z prostředků obce (ročně na nákup knih věnují zhruba 50 000 Kč). Ve fondu 

mají zhruba 7 000 knih, které bude potřeba nejdříve probrat a nepotřebné vyřadit a odepsat. Zbytek fondu se musí 

opatřit čárovým kódem a zapsat do databáze programu Verbis. Potom následuje přebalení knih a případné 

přeznačení, aby knihy působily čistě a úhledně a knihovna tak nezískala jen na funkcionalitě, ale i na celkovém 

příjemném dojmu z prostředí.

Celý tento proces je doprovázen přítomností paní knihovnice a konzultacemi nad vyřazenými knihami (jen těžko 

se loučí s každou z nich :-)), ale i radami, jak vybírat knihy do fondu, jak efektivněji nakupovat, jak uspořádat fond 

atd. Přitom se ji snažíme neustále zasvěcovat do tajů práce s knihovnickým programem a doufáme, že i to se 

časem poddá.

Až bude celý fond zpracován v databázi, přijdou na řadu čtenáři. Zaevidujeme je, vytiskneme čtenářské průkazy, 

zaznamenáme jejich aktuální výpůjčky a může se začít s půjčováním pomocí programu Verbis! Pro nás to ale 

ještě stále nebude hotovo. Čeká nás dlouhodobá podpora knihovníka v půjčovních dnech, kdy mu pomáháme 

s výpůjčním modulem až do doby, kdy to zvládá sám bez větších potíží.

Bude to ještě dlouhá cesta, ale utěšujeme se, že když to zvládla „stejně dříve narozená“ paní knihovnice Maruška 

Grimová z Nového Hrádku, tak se to zvládne i v Hořičkách.

Výjimečné podpory se nám dostává i ze strany zřizovatele knihovny. Takový pozitivní přístup bych přála zažít 

každému metodikovi. Řešit vyvstalé problémy, komunikovat o změnách a vylepšeních pro pozitivní budoucnost 



knihovny není žádný problém. Vedení obce ví, že knihovna je jejich věcí, že ji chtějí zachovat a zvelebovat, práce 

knihovnice si váží a pomocí z naší strany nepohrdají. Co víc si přát – jen víc takových knihoven, knihovnic 

a vedení obcí, jako mají v Hořičkách. Ať jim ten „dobrý duch“, který je v Hořičkách cítit všude, vydrží co nejdéle.
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Web knihovny: http://knihovnahoricky.webk.cz/ 
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