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Obnova interiéru Obecní knihovny Nepolisy

Dušan Šustr, starosta obce Nepolisy

Rok 2003 přinesl naší obci povedenou realizaci Obecního domu, ve kterém se kromě kancelářských prostor a provozoven pošty, 

kadeřnictví a kosmetiky povedlo umístit také bezbariérově přístupnou Obecní knihovnu Nepolisy.

Do té doby žila naše knihovna ve stísněných prostorách staré budovy obecního úřadu. Část knihovního fondu byla umístěna v ještě 

menších místnostech v budovách v Lukové a Zadražanech, dalších částech obce Nepolisy. Vybudování nových prostor tak 

znamenalo významný kvalitativní posun, a to jak pro paní knihovnici, tak i pro všechny uživatele a návštěvníky knihovny. Velký 

pracovní stůl pro knihovnici, regály na knihy, dva pracovní stoly s příslušným počtem míst pro čtenáře nebo pracovní místo u veřejně 

přístupného internetového připojení. Zprvu byl prostor tak trochu prázdný, ale postupem času, díky neustálému rozšiřování 

knihovního fondu, se nám nakonec začalo místa nedostávat. Z toho důvodu se knihovna musela poohlédnout po možnostech, jak se 

proměnit a nabídnout své služby nejen stálým starším čtenářům, ale především čtenářům z řad žáků místní základní školy a z řad 

dětí docházejících do místní mateřské školy. Bez výchovy nových mladých čtenářů se v budoucnu můžeme dočkat situace, že 

nebude, kdo by služby knihovny chtěl nadále využívat. K tomu se přidával neustálý vývoj na straně nabídky dalších služeb knihovny 

(pravidelná setkávání se školáky a předškoláky, práce se seniory, besedy pro čtenáře, pořádání soutěží ve čtení knih apod.).  

Po šestnácti letech v nových prostorách jsme s paní knihovnicí dospěli k názoru, že knihovna potřebuje nějaký nový impuls. 

Zastupitelstvo obce dalo souhlas k zajištění studie, jak se ke stávajícímu interiéru zachovat a jak uspořádat veškeré vybavovací 

předměty. S plánem a hrubou představou o nákladech akce, která počítala mimo jiné s výměnou podlahové krytiny, výměnou 

knihovních regálů, výmalbou zdí, vytvořením koutku pro děti a dovybavením interiéru dalšími drobnými předměty, jsme se pokusili 

zpracovat a podat žádost o dotaci na provedení renovace interiéru knihovny. Žádost jsme spojili ještě se zamýšleným doplněním 

inventáře v místech formálního i neformálního setkávání obyvatel obce v Lukové a Zadražanech. Výše nákladů v knihovně byla 

vyčíslena na zhruba 210 tis. Kč a požadavek na dotaci z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje činil 100 tis. Kč. Dotace 

nakonec naší obci přiznána nebyla. I přesto jsme nabyli dojmu a pocitu, že knihovna si investici zaslouží. Shodou okolností se v roce 

2019 podařilo Obecní knihovně uspět v rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2019 a postoupila do celostátního hodnocení 

soutěže „Knihovna roku“. V široké konkurenci jsme neuspěli, ale snad ani nepropadli. Načerpali jsme další podněty, jak knihovnu a 

její služby rozvíjet.

Nadto jsme jako s určitou formou odměny za dlouhodobou práci paní knihovnice začali s realizací dříve zamýšlené úpravy interiéru 

knihovny. Paní knihovnice ve spolupráci s pracovníky obce a několika dobrovolníky odstěhovala knihovní fond do náhradních prostor 

a ke slovu se dostali podlaháři, malíři a nakonec i truhláři. Netrvalo dlouho a veškeré práce byly zrealizovány a knihovna od té doby 

opět září novotou, čistotou, vzdušností a útulností. Zvláště díky vzniku dětského hracího koutku se stala „hravou“ knihovnou, kam rádi 

zavítají určitě i čtenáři nejmladší.

Realizace investice obce mimo jiné pomohla také k širší a důsledné revizi doposud užívaného knihovního fondu. Vždyť každou knihu 

bylo nutné držet několikrát v ruce, a to jak při stěhování do provizorních prostor, tak i následně zpět do prostor knihovny. Bohužel 

v současné době jsou dveře Obecní knihovny Nepolisy uzavřeny pro veřejnost, ale o to víc se těšíme, až je opět odemkneme a 

uvítáme jak známé tváře stálých čtenářů, tak i čtenáře nové. Snad se jim bude v novém interiéru nejen dobře vybírat nová četba, ale 

snad se sem budou i díky svěžímu modernímu vybavení rádi pravidelně vracet.
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