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Obecní knihovna v Cerekvici nad 
Byst�icí           

Lenka Víchová           
 

     Obec Cerekvice nad Byst�icí leží na úpatí jižního svahu Ho�ického h�betu v povodí �í�ky 
Byst�ice, asi 8 km od Ho�ic v Podkrkonoší. Název obce vznikl od slova „cerkev“, což byl 
d�ev�ný kostel. První písemná zpráva je z 3.10.1357, kdy se stal fará�em v obci Ples u 
Jarom��e Vicemil z Cerekvice. K obci též pat�í 2 km vzdálená obec T�ebov�tice. V obci 
m�žete nalézt kostel Zv�stování Panny Marie; orato� kostela byla spojena krytou chodbou s 
1. patrem zámku. Zámek dnes slouží jako škola. Kolem je park ohrazený barokní zdí. Na 
východ od Cerekvice m�žete nalézt vrch Lysice a zde kapli�ku sv. Vav�ine�ka. Obec má 
p�ibližn� 750 obyvatel. Více informací o naší obci je možno získat na webových stránkách 
http://www.cerekvice.cz . 
 
      Jak to vypadá u nás v obci, už víte, a te� o naší knihovn�, kterou m�žete nalézt v budov� 
obecního ú�adu. Vše funguje samoz�ejm� díky našemu starostovi Václavu N�mcovi, který se 
stará o to, aby knihovna fungovala dob�e. Myslím, že se mu to da�í, a jsem ráda, že mu mohu 
i touto cestou pod�kovat. 
 
      P�ede mnou se v knihovn� vyst�ídala �ada dobrovolných knihovník� bez knihovnického 
vzd�lání. Já jsem do knihovny nastoupila v �ervnu roku 2000. Chvíli to trvalo, než jsem si zde 
zavedla po�ádek a �asem se nau�ila vše, co jsem pot�ebovala. Knihovní fond tvo�í 1533 
svazk�, stálých �tená�� má knihovna 79, z toho 36 d�tí. V lo�ském roce se vyp�j�ilo 1345 
knih. Nabídla jsem spolupráci mate�ské a základní škole a výsledkem byla návšt�va d�tí v 
knihovn�. Seznámila jsem je nejen s knihovnou a knížkami, ale i s knihovnickou prací. ZŠ se 
též v letošním roce aktivn� zapojila do projektu „Moje kniha“. V��ím, že tato naše spolupráce 
bude pokra�ovat i v dalších letech. Knihovna slouží jako kulturní a spole�enské centrum, kde 
se potkávají lidé a hovo�í mezi sebou o svých problémech. 
 
      Pravideln� nám pomáhá M�stská knihovna v Ji�ín�, která nám 2x ro�n� poskytuje 
vým�nné soubory, dodává knihy dle požadavk� �tená�� a sd�luje informace týkající se 
možností získání r�zných grant�. Naše knihovna také využívá meziknihovní výp�j�ní služby 
Studijní a v�decké knihovny v Hradci Králové a mohu tuto službu v�ele doporu�it všem 
malým knihovnám. Jelikož do knihovny chodí p�edevším mládež, je velký zájem o literaturu 
dív�í a chlapeckou a roste i zájem o nau�nou literaturu.  
 
      V lednu letošního roku jsme si podali žádost o grant v oblasti možnosti p�ipojení knihovny 
na internet. Výsledkem bylo, že jsme grant získali. Obec dodala hardware i software pot�ebný 



k tomu, aby bylo vše uskute�n�no. Bohužel k p�ipojení došlo teprve v srpnu, a tak vám zatím 
ne�eknu, jak vše bude fungovat; až n�kdy p�íšt�. 
 
      To je o naší malé knihovn� zatím vše. Až pojedete kolem, zastavte se, jste srde�n� 
zváni. Otev�eno je každou st�edu od 16.00 do 18.00 hod. 
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