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Obecní knihovna v Hořiněvsi           
Radmila Kozáková           

 
     Obec Hořiněves, kterou proslavil její nejznámější a nejslavnější rodák Václav Hanka, se nachází asi 16 
km severozápadně od Hradce Králové. Má čtyři místní části, kterým jsou poskytovány knihovnické služby ve 
dvou obecních knihovnách. 
 
      Mé jméno je Radmila Kozáková a mám tu čest být knihovnicí v obci Hořiněves. Obecní knihovna je 
umístěna přímo v budově obecního úřadu ve středu obce. Vedení obecní knihovny jsem převzala po 
dlouholeté knihovnici paní Jarmile Rajsové v roce 2003. V roce 2005 jsme díky uvolněnému bytu v domě 
získali větší prostory a využili možnosti se přestěhovat. Nyní je knihovní fond umístěn ve dvou místnostech. 
Máme zde oddělení pro dětské a dospělé čtenáře. Návštěvníci mají k dispozici tři počítače s připojením na 
internet a tiskárnu. K dnešnímu dni je registrováno 86 čtenářů, převážně z řad starších spoluobčanů. 
 
      V poslední době eviduji i zvýšený zájem studentů, které se mi podařilo získat díky bezchybné, rychlé a 
spolehlivé spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové a jejich MVS. Neocenitelnou pomoc 
nám též poskytuje středisková Městská knihovna ve Smiřicích. Výměnné fondy, které k nám zdejší 
knihovnice pravidelně dodávají, se nejvíce půjčují a jsou čtenáři vždy dychtivě očekávány. Knihovní fond je 
veden v knihovnickém programu Clavius, který se stal mým kvalitním pomocníkem. 
 
      V naší knihovně se ovšem nepůjčují pouze knihy, ale pořádají se tu občany velice vítané a navštěvované 
akce. Například: výstava minerálů a zkamenělin, kterou zrealizovali dva místní mladí čtenáři, přednáška o 
životě a chovu včel, cestopisné besedy, vánoční výstava betlémů zapůjčených od místních obyvatel, beseda 
s názvem "Co ještě nevím o válce 1866", setkání rodáků atd. Jako knihovnice se zapojuji a pomáhám s 
organizací spousty jiných kulturních akcí, které se v obci konají. Podařilo se nám například spolu s kolegyní a 
kamarádkou Helenou Pavlíkovou (knihovnicí v místní části Žíželeves) uspořádat ve spolupráci se základní 
školou a obecním úřadem velikonoční jarmark, spojený s výstavou kraslic z domácích zdrojů hořiněveských 
obyvatel. Tento jarmark byl občany velice kladně hodnocen a přispěl k příjemnému setkání spoluobčanů 
obce. Letos se konal již druhý ročník a v této tradici chceme nadále pokračovat.  
 
      V září v obci proběhly oslavy 770 let od první zmínky o obci. Byla jsem členkou přípravného výboru. 
Realizovala jsem výstavu fotografií nazvanou "Hořiněves dříve a dnes", kde jsem měla možnost mimo jiné 
prezentovat i aktivity obecní knihovny. Některé čtenářky se rovněž aktivně zapojily a byly nápomocny při 
průběhu oslav. Oslavy díky skvělé spolupráci členů přípravného výboru, pomoci místních podnikatelů a 
aktivních spoluobčanů byly nádherné a plné zajímavých setkání a shledání. 
 
      Jako dobrovolná knihovnice pracuji velice ráda. Je to pro mě také možnost setkávat se s novými 
informacemi a novými kolegy. Z této práce mám velice dobré pocity. Díky různým kurzům, přednáškám, 
zajímavým výletům a exkurzím, které pro obecní knihovníky organizuje metodické oddělení Knihovny města 
Hradce Králové, jsem stále posouvána dále. Ráda využívám možnosti nové poznatky a informace předávat 
prostřednictvím knihovny čtenářům. 
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