Historie knihovny v Dobroměřicích
( pod vedením paní Vlasty Březinové)
Knihovnu jsem převzala od 1.1.1964. Tehdy byla umístěna ve škole /součást MNV/ v
místnosti, která byla více skladištěm než knihovnou. Knížky byly umístěny ve dvou
skříních.
Asi v r. 1966 -67 se knihovna přestěhovala do budovy dnešního Obecního úřadu.
Tam byla vybavena policemi po délce i výšce dvou stěn. Za půjčování knih byl vybírán
poplatek 20 hal. za 1 svazek, což činilo měsíční příjem průměr cca 280 Kč. Z toho byly
nakupovány knížky dle vlastního výběru, papír na obaly a placeny převazby knih. Další
knihy byly dodávány z prostředků Okresní knihovny v Lounech. Od r. 1972 z rozhodnutí
OK příspěvky zrušeny a půjčování bezplatné.
Knižní fond čítal cca 2.250 svazku, z toho 370 pro mládež a 170 naučných. Zvýšil se i
počet čtenářů ze 30 až na 85, nejvíce v letech 1970-1985. Mezi touto dobou nastalo 2.
stěhování, a to z Obecního úřadu do 1. poschodí Kulturního domu.
Půjčovní doba byla každý pátek od 14 - 17 hod.
Od r. 1996 byla knihovna předána okres. knihovna Obecnímu úřadu v Dobroměřicích.
Tehdejší zastupitelstvo se k tomuto „inventáři“ stavělo velmi pasivně, odmítli (jako jedni
ze 3 příp. na Lounsku) poskytovat příspěvek Okresní knihovně, tím bylo zastaveno
půjčování souboru knih pro oživení zdejšího fondu. Též zamítnuto i placení časopisů
Květy a Praktická žena.
Počet čtenářů měl přibližně od r. 1990 pozvolně klesající tendenci vlivem zestárnutí a
úmrtím té nejčtivější generace, ale od r. 1966 pak výrazně poklesl na 18 - 15 čtenářů.
Odměna pro knihovníka vyplácená OK byla stanovena na 7,60 Kč za 1 hod. Po
převzetí knihovny obecním úřadem byla tato činnost prováděna bezplatně.
V roce 2001 uvažovalo Obecní zastupitelstvo o zrušení knihovny.
Na doporučení Okresní knihovny jsme měli nabídnout knížky případným zájemcům
jiných místních knihoven a zbylé knížky rozprodat občanům po 3 Kč (do pokladny
Obecního úřadu). Tuto nabídku využily pouze knihovny Libčeves a Cítoliby odebráním
250 svazků.
Na to pak bývalý pan starosta ze svého rozhodnutí a bez mého vědomí dal knížky
vyházet před knihovnu k volnému rozebrání. Tímto ukončena moje šestatřicetiletá
knihovnická činnost.
Byl by to bohatý výčet čtenářů, kteří za ty roky knihovnu navštěvovali, z malých
čtenářů jsou už dospělí a mají doma malé, snad taky čtenáře? Ze všech
nejhouževnatějších byl p. Kubovský, téměř nevidomý. Byl šťastný, když se mu po
operaci šedého zákalu zrak zlepšil - asi v 75 letech. Navštěvoval pak knihovnu každý
týden a přečetl kompletně všechny knížky, mnohé i dvakrát.

Zastupitelstvo obce ve spolupráci s bývalým ředitelem Lounské knihovny panem Ivo
Markvartem a paní Janou Špírkovou se nám znovu povedlo slavnostně otevřít dne 7. 9.
2005 Místní knihovnu v Dobroměřicích.
K 31. 12. 2005 jsme měli 22 registrovaných čtenářů a k 6. 3. 2006 jich máme 30
registrovaných čtenářů.
V místní knihovně je celkem 835 svazků knih z toho jsou 193 svazků naučná literatura a
642 svazků krásná literatura.
V místní knihovně je pro čtenáře zapojen i internet, který jsme dostali od Ministerstva
kultury. Internet je zadarmo.

