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Ve Svobodě nad Úpou svítá na lepší 
časy           

Božena Blažková           
 

     Do knihovny ve Svobodě nad Úpou mne pozvala knihovnice paní Pavla Tůmová, abych prý také viděla 
knihovnu, kde není k hnutí. Při osobní návštěvě jsem se přesvědčila, že tomu opravdu tak je. Knihy byly 
prostě všude, regály přetékaly, výpůjční pult nebyl pod vrácenými knížkami moc vidět. Když mne paní 
knihovnice zvala na návštěvu, byla změna v nedohlednu. Existují sice plány na výstavbu v blízkosti školy, 
ale na ni zatím stále chybí potřebné finance.  
 
      Svoboda nad Úpou má 2 300 obyvatel. Knihovnu ročně navštíví 5300 návštěvníků, stálých čtenářů je 
371 a z toho je 82 dětí. Pro veřejnost je otevřeno 13,5 hodiny týdně. Základní informace o knihovně a její 
činnosti jsou na webových stránkách města. Pravidelně každý měsíc jsou zde zveřejňovány i seznamy 
nových knih. On-line katalog se připravuje. V knihovně je k dispozici zajímavá databáze digitálních 
fotografií, které se týkají života městečka a jeho okolí. Ke shlédnutí jsou zde i historické fotografie a 
pohledy, které místní sběratelé poskytli k ofotografování. 
 
      Knihovna je v současné době umístěna v přízemí budovy městského úřadu. Půjčovna je malá a 
hlavně přeplněná regály a knihami. Navazující sklad je vybaven opravdu pouze jako skladiště a je 
veřejnosti nepřístupný. Další odkladové prostory, které se však během půjčování obtížně využívají, jsou 
na půdě. Svítání na lepší časy začne uvolněním jedné větší místnosti, která je od knihovny vzdálená přes 
chodbu. Sem se dle slov pana starosty přemístí část skladu. Původní sklad se upraví a vybaví novými 
regály. Dosavadní malá půjčovna se tak rozšíří o nový prostor, kde bude volný výběr literatury pro 
dospělé. V současné půjčovně zůstanou počítače pro veřejnost, výpůjční pult, dětská literatura a 
čítárenský koutek. 
 
      A my se spolu s obyvateli Svobody můžeme těšit na jarní pozvání do nově zrekonstruované a 
rozšířené knihovny. 
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