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Knihovna Holovouského malináče

Helena Vejvarová

Před pěti lety Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně v rámci pracovního a společenského setkání knihovnic a knihovníků z celého 

jičínského regionu poprvé předala titul Knihovna Jičínska. Oceňování knihoven se v Jičíně pomalu stává tradicí, jak řekla Daniela 

Valentová, knihovnice z úhlejovské knihovny, která získala ocenění Knihovna Jičínska 2016: „Myslím si, že ocenění a poděkování si 

zaslouží všichni knihovníci (pozn. aut.: dobrovolní knihovníci malých knihoven). Jsou to totiž většinou lidé, kteří se tomu věnují ve 

svém volném čase a často i zadarmo."

Ani loňský rok nebyl výjimkou. Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 si do Jičína pro ocenění Knihovna Jičínska 2019 přijela paní Mgr. Lenka 

Doležalová, knihovnice Místní knihovny Holovousy, kterou doprovodila paní starostka obce Holovousy Zlatuše Brádlová.

Místní knihovna Holovousy byla v roce 2011 v rámci projektu ROP – EU zrekonstruována a vybavena nábytkem. Knihovna je plně 

automatizovaná, má webové stránky, na kterých naleznete mnoho dalších informací o dění v knihovně a online katalog.

Paní Lenka Doležalová převzala pomyslnou vládu nad knihovnou od současné starostky obce paní Zlatuše Brádlové v roce 2014. Je 

místostarostkou obce a členkou redakční rady obecního zpravodaje.  

Knihovna nabízí širokou škálu románů, povídek, detektivek, naučné literatury, na své si přijdou také děti, jejich rodiče a široká 

veřejnost. Kromě půjčování knížek knihovna pořádá setkávání seniorů, tematické besedy s promítáním a výtvarné dílny.

Nelze zapomenout na výbornou spolupráci se ZŠ a MŠ Chodovice. Děti několikrát do roka knihovnu navštíví, prohlédnou si nové 

knihy, které si pak mohou zapůjčit domů. Prvňáčci se začátkem nového školního roku seznámí s knihovnou už tradičně při besedě 

„Vybíráme knížku a přihlašujeme se do knihovny“.

Novinkou pro letošní rok je záměr zřídit pobočku knihovny Holovousy v budově ZŠ a MŠ Chodovice a tím zvýšit zájem malých 

čtenářů o výpůjčku knih a přispět ke čtenářské gramotnosti mladé generace.

Knihovna nabízí své prostory i k dalšímu využití. Při přípravách Slavnosti Holovouského malináče se zde balí koláčky. Probíhá zde 

také hodnocení soutěžních moučníků. Holovouská knihovna je nedílnou součástí společenského života v obci.
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