
Z historie knihovny 
 
Podle Obecní kroniky:   Založení obecní knihovny v Klučově  

Obecní veřejná knihovna byla založena r.  1920 na popud obecního zastupitelstva. Prvním darem byl obnos sebraný 
na slavnosti sázení lip svobody a knihy od uvědomělých občanů. Seznam knih a dárců jest zapsán a pro pamět uložen 
v inventáři knihovny, též jsou tam uvedeny peněžité obnosy a jména jejich dárců na knihovnu. Prvním knihovníkem 
byl zvolen Zedník Václav.  

Ku podnětu starosty obce byl obecním zastupitelstvem požádán 

mistr Alois Jirásek, spisovatel v Praze, aby dal svolení, by veřejná knihovna  
obce Klučova směla se nazývati a nésti jeho jméno  

"Obecní knihovna Jiráskova obce Klučova". 

Mistr Alois Jirásek zaslal svolení s přáním mnoha zdaru  
- dopis s vlastnoručním podpisem, který pro pamět jest zarámován a  
vyvěšen v obecní úřadovně, kde jest též obecní veřejná knihovna. 
 
Novodobá historie knihovny od r.1999 
 
V r.1999  došlo ke sloučení knižního fondu Skramníky a Klučov,  také sídlo knihovny a zároveň OÚ Klučov se stěhovalo 
z budovy Klučov čp. 17  do budovy Klučov čp. 114. 

V r. 2000 byla knihovna v provozu a při oslavách výročí 750 let založení Obce Klučov v ní byly vystaveny kroniky všech 
částí Obce Klučov a nástěnky PhDr. Kudrnáče. 

Knihovna fungovala pokud byla v provozu škola, kam chodily hlavně děti. 

 Z dospělých byli nejvytrvalejšími čtenáři pan Vlk a paní Potměšilová.  

Provoz knihovny byl oznámen Obecním úřadem Klučov několikrát,  ale zájem mezi lidmi nebyl. 

Internet byl zaveden nejdříve přes tel. modem a později byl připojen bezdrátovou technologií na přístupový bod WI-
FI, který je umístěn na budově OÚ. 

Děti používaly PC v knihovně na hraní her. 

Po uzavření školy 31.7.2005:  PC s hrami  si vzala ZŠ Tatce do družiny ,  knihovna se stěhovala do bývalé školní družiny 
.  

Místnosti byly nově vymalovány, pořídil se nový koberec a záclony, uspořádaly se regály, vybral se a vynesl nahoru 
nábytek a začalo se s umísťováním knih. 

Pro nedostatek místa se knihy stavěly ve 2 řadách za sebou,  nebylo vidět co je v zadních řadách.  

Většina knih nebyla seřazena dle abecedy. 

Celkem se stěhovalo vše 3x !!!   Bylo veliké množství těžké dřiny - obzvlášť to stěhování.   

Od podzimu r. 2006 byla knihovna mimo provoz. 

Od 2. 8. 2007 po současnost   

Dne  2.8.2007 jsem byla jmenovaná knihovnicí v Klučově, ale problém je v tom, že knihovna byla delší dobu mimo 
provoz a nacházela se v ubohém stavu. Internet je do knihovny zaveden a pro případné zájemce jsem zavedla 
"školičku minima na PC", v tom se dobře vyznám, ale jinak jsem byla v knihovnictví laik. 

Ze starých materiálů, které jsme v knihovně našli  je vidět, že o knihovnu  byl dříve velký zájem . 

V roce 2007 jsme zažádali o dotaci MKČR.   Jak to pokračovalo a DOTACE 

http://www.jkk.estranky.cz/clanky/jak-to-pokracovalo-a-dotace/


Na podzim 2007 už byla knihovna téměř v dokonalém stavu. Knihy stály v policích jak vojáci na přehlídce. 

Obecní úřad rozhodl, že se knihovna přestěhuje z důvodu obnovy Mateřské školky a přestavby OÚ.  Plány se měnily, 
kde budeme? Toť otázka. Variant je víc .....   Padlo definitivní rozhodnutí .....  
Zůstaneme ve stejném objektu, ale z hezkých slunných prostor  v 1. patře se přesouváme do menších vlhkých prostor 

v suterénu.  Ve fotogalerii jsou záběry ze stěhování 

 
Další akce knihovny jsou v rubrikách Knihovnický zpravodaj 

 

http://www.jkk.estranky.cz/fotoalbum/2008-brezen---stehovani/dvema-slovy_--drina-a-binec
http://www.jkk.estranky.cz/clanky/knihovnicky-zpravodaj/

