
100 LET S VEŘEJNOU KNIHOVNOU – VIII. DÍL 

                        SOUČASNOST 
 

 

 V letošních číslech Městských listů jste se mohli projít historií veřejné knihovny 

v našem dvojměstí, nahlédnout do doby vzniku obou knihoven, připomenout si období, 

kdy se knihovna stala opravdovým stánkem kultury ve městě. Seznámit se s jejím 

největším  problémem, kterým byl a je nedostatek prostor. Ačkoliv tento problém trvá a 

část knižního fondu je nutné uchovávat v depozitářích, v současnosti Knihovna Eduarda 

Petišky nabízí služby odpovídající standardu dobré knihovny.   

 Veřejná knihovna slouží půjčováním knih (tištěných, elektronických, zvukových) 

k naplnění volného času čtenářů, posluchačů. Poskytuje také možnost vzdělávání a 

celoživotního učení. Ve spolupráci se školami a dalšími institucemi přispívá k rozvoji 

čtenářské gramotnosti dětí, umožňuje přístup k dokumentům nedostupných na trhu 

v Národní digitální knihovně, zajišťuje zpřístupnění různých programů nabízených 

v digitálním prostředí (např. Brain&Breakfast). Pořádáním autorských čtení, besed se 

spisovateli, literárně hudebních pořadů rozšiřuje kulturní povědomí veřejnosti. 

 Podívejme se na nejzajímavější akce, které knihovna uspořádala v posledních letech 

ve spolupráci s Městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Oblastním muzeem Praha-

východ, Poutním místem Stará Boleslav a dalšími institucemi. 

 

Hrátky s kocourem Mikešem – akce určená rodinám s dětmi je každoročně pořádána 

v oblastním muzeu. Seznamuje děti s hrami předcházejících generací (točení káči, cvrnkání 

kuliček, skákání gumy a další).   

 

Čtení na Labi – literární večer orientovaný na propagaci regionálních autorů formou 

čtení ukázek na neobvyklých místech města.  

 

Virtuální univerzita třetího věku – realizovaná ve spolupráci s Českou zemědělskou 

univerzitou pro 50 seniorů. 

  

Literární soutěž pro seniory Polabská vrba – každoroční literární soutěž určená 

seniorům s cílem sbírat a ukládat vzpomínky na doby dávno minulé.  

 

Přednášky o lokální historii – přednášky přibližující historii obou částí našeho dvojměstí 

s cílem rozvíjet sounáležitost s místem, kde žiji. 

Spolupráce s mateřskými a základními školami ve městě i v regionu – knihovnu navštěvují 

žáci školek a škol pravidelně ať již na tzv. lekce informatické výchovy, zajímavé programy 

připravené knihovnicemi, autorská čtení či besedy se spisovateli. Žáci boleslavských 



prvních tříd jsou každoročně v rámci projektu Už jsem čtenář slavnostně pasování na 

čtenáře. 

 Co by byla knihovna bez knihovníků? Dovolte mi, abych i touto cestou poděkovala 

stávajícímu týmu Knihovny Eduarda Petišky – M. Baštecké, D. Císařové, P. Coblovi, V. 

Čamkové, J. Fialové, M. Kovářovi, J. Tauchmannové, F. Valihrachovi (ale i T. Pospíšilové, 

která momentálně vyměnila knihy za plenky a užívá si mateřskou dovolenou) a kolegyním 

boleslavským: J. Faltové a L. Valentové. Již v roce 1925 říká Z. V. Tobolka, knihovnický 

teoretik:  „Knihovnické povolání vyžaduje si dnes velké píle, veliké vytrvalosti a trpělivosti, 

znalost duše toho, jenž četbu hledá, a vlastnosti pravého pedagoga, který ochotou, 

laskavostí, kritickým rozhledem, úslužností dovede čtenářovy dotazy zodpovědět, studium 

mu usnadnit a k četbě získat.“ Tato slova platí i ve 21. století a výše jmenovaní je zcela 

naplňují.  

 

 Není možné nepřipomenout i další osobnosti, které zasáhli do vývoje knihovny. 

V letech prvorepublikových to byli knihovníci: profesor a překladatel I. Bureš, astronom A. 

Bečvář, fotografka M. Hartmanová, dlouholetý boleslavský knihovník A. Langer a jeho 

manželka Miloslava a mnozí další. 

Nejdéle působila v brandýské a později brandýsko-boleslavské knihovně její dlouholetá 

ředitelka paní Jaroslava Kolářová. Svou profesionalitou a zapálení m pro činnost knihovny 

a empatickým přístupem ke spolupracovníkům a podřízeným ovlivnila generaci mladých 

pracovníků knihovny, kteří posléze tuto instituci opustili až odchodem do důchodu. 

Ředitelkou knihovny byla i A. Pavlíková, která však z rodinných důvodů tuto funkci opustila 

již po šesti letech.  

Předposlední ředitelkou brandýskoboleslavské knihovny byla H. Helisová, která v knihovně 

strávila více než čtyřicet let, ve funkci ředitelky 22 let.  Jejím úkolem bylo mimo jiné 

převést knihovnu zpět pod město Brandýs nad Labem – Starou Boleslav nejprve jako 

organizační součást městského úřadu, později jako příspěvkovou organizaci s právní 

subjektivitou.  Připravovala také změnu názvu knihovny a všechny náležitosti s ní spojené.  

Díky její neúnavné aktivitě byla realizována rekonstrukce celého patra v čp. 36 pro účely 

knihovny v současné podobě při zachování prvků prvorepublikového vybavení místností.  

 Co popřát knihovně v obou částech města do budoucna?  Nové prostory 

odpovídající požadavkům 21. století. Knihovníky, kteří si uvědomují, že knihovna je tu pro 

návštěvníky a čtenáře, kterým musí být podřízena nabídka služeb. Spolupracovníky z řad 

různých organizací a institucí, kteří se nadále budou podílet na různých aktivitách 

knihovny.  V neposlední řadě čtenáře a návštěvníci, kteří budou do knihovny chodit často a 

rádi, ať již si přijdou vypůjčit knihu nebo navštíví různé akce knihovnou pořádané.  

 Požádala jsem několik čtenářů a vyjádření k činnosti knihovny. Na otázku Jak jste 

spokojeni se službami knihovny v obou částech města? odpověděl Petr Enc takto: 

„Mááááximáááálně áno.“ Doufáme, že takto budou spokojeni všichni budoucí návštěvníci 

knihovny.  

 


