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     LÉTA DEVADESÁTÁ A DALŠÍ 
 

V roce 1988 byla funkce okresní knihovny rozhodnutím ONV Praha-východ i 

okresních stranických orgánů přestěhována do knihovny říčanské. Knihovna v Brandýse 

nad Labem- Staré Boleslavi se od 1. 1. 1989 stala opět knihovnou městskou s pobočkami ve 

Staré Boleslavi, Zápech a Popovicích. V roce 1988 měla 134 zaměstnanců, (20  v Brandýse 

n.L. – St. Boleslavi). Dalšími zaměstnanci byli profesionální i dobrovolní knihovníci na 

okrese.  Téměř čtyřicet let metodici  brandýskoboleslavské knihovny pomáhali místním 

knihovnám s aktualizací knihovních fondů, katalogizací, někdy také s půjčováním a 

realizací kulturních akcí. V sedmdesátých a osmdesátých letech byl na základě celostátního 

rozhodnutí vybudován střediskový systém, který měl odstranit rozdíly mezi profesionální a 

neprofesionální knihovnou.  

Knihovnictví obecně, i to na okrese Praha-východ, procházelo v devadesátých 

letech rozsáhlou transformací. Rušily se regionální systémy, okresní knihovny i knihovny 

v některých obcích. Byla zrušena pobočka v Popovicích, Zápy se osamostatnily a 

zřizovatelem knihovny se stala obec.  Na několik let převzala městská knihovna fond velké 

odborové knihovny v BSS, kde zajištovala půjčování pro zaměstnance i obyvatele Vrábí. 

S některými obecními úřady navázala knihovna spolupráci na bázi smlouvy o poskytování 

knihovnických služeb, která funguje dodnes.   

V roce 1995 byl do knihovny koupen první počítač, který sloužil pro zpracování knih 

v automatizovaném knihovnickém systému Lanius. Tento systém byl posléze nahrazen 

modernějším softwarem  Clavius. V roce 2020 knihovna přešla na webovou aplikaci 

TRITIUS, kterou provozuje i pro pět obecních knihoven v regionu.  

 V obou částech města se knihovna potýkala s nedostatkem prostoru. Byl sice zcela 

zrušen fond doplňovacího oddělení, ale na jedno místo byly svezeny knihy z  depozitářů 

v různých obcích okresu (Vodochody, Zápy). Cca 25 000 svazků bylo stěhováno z místa na 

místo tak, jak byly knihovně přidělovány depozitáře v různých částech města. Blýskalo se 

na lepší časy. V Brandýse nad Labem byla v roce 1999 předána Policii ČR nová budova a 

uvolněné místnosti získala knihovna. Ředitelka Hana Helisová  stála před nelehkým, ale 

radostným úkolem.  Vybudovat ve stávajících i nově získaných místnostech prostory pro 

veřejnost i pro zaměstnance odpovídající nárokům 20. století tak, aby doplňovaly interiér 

z třicátých let. Výběrové řízení na zhotovení mobiliáře vyhrál Ateliér Biblio, který se 

specializoval na knihovnický nábytek. Zdařilá rekonstrukce proběhla v letech 2000-2001 

a trvala více než půl roku. Stavební práce si vyžádaly 750 000 Kč, vnitřní zařízení stálo 1,6 

mil. Kč. Knihovna byla slavnostně otevřena v červenci roku 2001. Od té doby poskytuje 

veřejnosti služby v oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a ve studovně-herně. 

Návštěvníci mohou využívat 5 stanic veřejného internetu.  



         

Významným rokem byl pro knihovnu  rok 2004. Rozhodnutím zastupitelstva Města 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav byla Městská knihovna v Brandýse nad Labem-Staré 

Boleslavi pojmenována po čestném občanu města spisovateli Eduardu Petiškovi. Od té 

doby nese název Knihovna Eduarda Petišky. V tomtéž roce byla přestěhována pobočka ve 

Staré Boleslavi z radnice, kde sídlila od roku 1921, do místností Na Dolíku.  Rekonstrukce 

trvala díky nutným doopravám téměř rok. Knihovna ve Staré Boleslavi nabízí obdobné 

služby jako knihovna v Brandýse nad Labem, které zajišťují 2 pracovnice.  

Kromě půjčování knih, časopisu a zvukových knih a společenských her, nabízela 

knihovna mnoho kulturních a vzdělávacích akcí. Ve studovně knihovny, v divadelním sále 

brandýského zámku nebo v prostorách brandýského muzea se mohli zájemci setkat se 

spisovateli a umělci zvučných jmen – Ivanem Klímou, Rudolfem Křesťanem, Vlastimilem 

Vondruškou, Pavlem Toufarem, Simonou Monyovou, Ludvíkem Vaculíkem, Kateřinou 

Tučkovou, Jiřím Stránským, Janem Přeučilem, Ivo Šmoldasem a mnohými dalšími. 

Rozsáhlou výstavou spojenou s vydání vzpomínkové brožury bylo v roce 2007 připomenuto 

85 let od vzniku knihovny. K nedožitým devadesátinám Eduarda Petišky byl v roce 2014 

vydán sborník Eduard Petiška, jak ho neznáte. Pokračovala spolupráce se školami, která 

přivedla všechny školní děti i předškoláky alespoň jednou do knihovny na vzdělávací 

programy, dílny, besedy se spisovateli či ilustrátory.  

  Nové podmínky, společenské i technologické, postavily před zaměstnance knihovny 

nové úkoly. Patřilo mezi ně např. vybudování rozsáhlé počítačové sítě s propojením 

knihoven v Brandýse a Boleslavi, zavedení elektronického půjčování, zpřístupnění on-line 

katalogu nové generace, možnost vracení knih do biblioboxů, půjčování elektronických 

knih , … Důležitou součástí práce knihovníků je soustavné doplňování odborného vzdělání 

formou knihovnické rekvalifikace, seminářů, přednášek, konferencí, workshopů.   

 

 



                           

 

 

 


