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Knihovna v Předměřicích nad Labem nově

Kateřina Hubertová a Andrea Součková

Knihovna v Předměřicích nad Labem byla založena již v roce 1885 z knih darovaných místními podnikateli. V průběhu času bývala 

umístěna střídavě na obecním úřadě či v budově obecní školy. K zásadní změně došlo na začátku roku 1996, kdy byla místní 

knihovna sloučena se školní knihovnou a přemístěna do zatím posledního působiště, tj. do budovy základní školy ve Školské ulici. 

V knihovně tak mohla vzniknout dvě samostatná oddělení: pro děti a pro dospělé. Obecní úřad poskytl finance i praktickou pomoc a 

nová knihovna se velmi vydařila. Velký prostor, zajímavé řešení, nový nábytek. Tento vklad se brzy zúročil několikanásobným 

zvýšením počtu čtenářů a výpůjček. Následovala v roce 1999 automatizace a malá neprofesionalizovaná knihovna svým vybavením 

a činností mohla směle konkurovat mnohým větším profesionalizovaným knihovnám. Sešlo se zde několik faktorů, které toho byly 

příčinou. Jednak obecní úřad naslouchal potřebám knihovny a nechal si poradit, jednak (což bylo snad ještě důležitější) tu byla 

šťastná shoda okolností, které zapříčinily, že knihovnicemi v nově vzniklých prostorách se staly paní učitelka a paní ředitelka. Byla to 

paní učitelka Mgr. Jana Kopřivová a paní ředitelka Mgr. Věra Petrová, v oddělení pro dospělé zprvu ještě paní Irena Uhrová.

V práci s dětmi je jasně vidět, že knihovník-učitel umí spojit možnosti knihovny s potřebami školy a čerpat z nich. Lekce knihovnicko-

informačního vzdělávání zaměřené tematicky i věkově, některé vyučovací hodiny realizované přímo mezi knihami v knihovně, 

projektové vyučování, rámcové vzdělávací programy… pojmy knihovnické i školské propojené v takřka ideální směsici.

V roce 2018 došlo v Předměřicích k dalšímu vývoji situace. Trvale silně využívané prostory knihovny i školy si již žádaly obnovu, 

škola navíc kvůli zvyšujícím se počtům dětí potřebovala další třídy pro výuku. Začala tedy poměrně zásadní rekonstrukce celého 

křídla školy. Prostory knihovny se vrátily původnímu účelu a jsou z nich opět školní třídy. Knihovna se posunula o patro výše a 

získala celou plochu půdní vestavby.

Dalším významným dnem v historii knihovny se stal 28. květen 2019, kdy se uskutečnilo slavnostní otevření zrekonstruované části 

budovy. Této významné události se kromě vedení obce a školy účastnili také zástupci firem odpovědných za rekonstrukci a 

samozřejmě nechyběli ani gratulanti z řad knihovnic, jejichž zastoupení bylo snad nejpočetnější. Ve svém projevu ředitel školy Mgr. 

Pavel Hebelka poděkoval všem, kteří se podíleli na rekonstrukci a podporovali ji, a ocenil přínos učeben získaných pro pedagogickou 

činnost a práci školy. Děkovnou řeč pronesla také starostka Stanislava Marková. Po přestřižení slavnostní stuhy následovala 

prohlídka jednotlivých míst. My knihovnice jsme byly přirozeně nejvíce zvědavé na prostory knihovny. Zde bylo pro hosty připraveno 

nejen pohoštění, ale také kulturní program. Jednalo se o pásmo mluveného slova (jak jinak než oslavující vše okolo literatury a knih) 

a hudby, o přednes se postarali žáci základní školy. Poté učitelka a knihovnice Jana Kopřivová seznámila přítomné s historií Obecní 

knihovny v Předměřicích nad Labem a pohovořila o dosavadní činnosti knihovny (aktivity pro veřejnost, zejména pak pro děti jsou 

poměrně pečlivě zaznamenávány ve fotogalerii na webu knihovny – odkaz níže). Nechybělo poděkování obecnímu úřadu, bez jehož 

vstřícnosti a trvalé podpory by dnes knihovna neměla svou moderní podobu. Po proslovu následovala očekávaná prohlídka knihovny, 

vyzdobené výtvarnými pracemi žáků a obrazovou dokumentací činnosti knihovny. Přítomné knihovnice popřály předměřické knihovně 

mnoho úspěchů do dalších let. V odpoledních hodinách probíhal den otevřených dveří pro veřejnost.

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz, andrea.souckova@svkhk.cz 

Web knihovny: https://knihovnapredmericenadlabem.webk.cz/
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