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Rekonstrukce v Hořicích           
Božena Blažková           

 
     Knihovna v Hořicích je umístěna přímo na náměstí v budově bývalé záložny. Veřejnost má k 
dispozici samostatnou půjčovnu s čítárenským koutem pro dospělé a dětské oddělení. V roce 1991 
byla ve dvoře ke knihovně přistavěna přednášková místnost se samostatným vchodem. Koncem 
loňského roku, zhruba po měsíční rekonstrukci vnitřních prostor, bylo veřejnosti znovu zpřístupněno 
výpůjční oddělení. Za pomoci místní stavební firmy se výpůjční prostor zvětšil o část skladu, dále 
byly vyměněny podlahy, opravena elektroinstalace a osvětlení. Zároveň byl umožněn bezbariérový 
přístup do knihovny. Úpravy a vylepšování prostorů pro návštěvníky knihovny ještě zdaleka 
nekončí, v letošním roce se ještě připravuje malování dětského oddělení. 
 
      Nově rozšířenými prostory půjčovny, dětským oddělením, sklady i samostatnou přednáškovou 
místností mne provedla ředitelka knihovny Ilona Hynková. Díky stavebním úpravám vzniklo i nové 
zázemí pro pracovníky knihovny. V oddělení pro dospělé čtenáře je zároveň čítárna a veřejnost zde 
má k dispozici počítače s přístupem na internet. Velká část rozsáhlého knihovního fondu je i po 
rozšíření ve skladištích a je tedy asi jen otázkou času, kdy bude zapotřebí dále zvětšit volný výběr 
literatury. 
 
      Slavnostního otevření, které se konalo 12. prosince, se zúčastnili zástupci města: starosta Ivan 
Doležal, tajemník Jaroslav Vais a místostarostka Hana Richtermocová. Milá byla i návštěva 
dlouholeté pracovnice knihovny, muzea a kronikářky paní Věnceslavy Štěpánové, která si při této 
příležitosti zavzpomínala na různé přesuny knih i vybavení. Fotodokumentace rekonstrukce i 
slavnostního otevření je na webových stránkách města: 
http://www.horice.org/cz/fotogalerie/2006/12/knihovna-jako-nova/  
 
      Knihovna v letošním roce oslaví 110. výročí založení, ke kterému je již vyhlášena fotografická 
soutěž a další akce se připravují. Knihovna spolupracuje s Klubem českých turistů a pravidelně 
pořádá besedy s cestovatelskou tematikou. Velmi kvalitní nabídku akcí pro děti a mládež nabízí 
dětské oddělení knihovny. 
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