
Historie 

19. století 
Knihovnu v Semilech založil 16. listopadu 1864 čtenářsko - pěvecký spolek Jizeran .  

V celém soudním okrese to byla první knihovna s čítárnou a sloužila i okolním obcím Benešov, 

Bítouchov, Bořkov, Bozkov, Chuchelna, Podmoklice, Příkrý a Slaná. Do roku 1873 byla umístěna 

na staré radnici. Před jejím zbouráním se přestěhovala na 2 roky do školy č.p. 148 na Komenského 

náměstí, kde bylo ale málo místa a proto se po dostavbě nové budovy znovu na radnici vrátila v r. 

1875. Finančně knihovnu podporovaly všechny instituce a spolky ve městě. Do začátku měla 213 

svazků a pro knížky si mohli čtenáři přijít i v neděli!  

V roce 1873 uspořádala knihovna oslavy 100. výročí narození Josefa Jungmanna, při nichž se 

vybralo na vstupném 28 zlatých a 23 krejcarů. Postupně se rozrůstala a v roce 1882 měla  již 908 

svazků, v r. 1890 je evidováno na 1554 svazků. Proto  dostává knihovna v tomto roce nové knižní 

regály. V posledních letech 19. stol. vzniká  knihovní výbor, který pečuje o nákup knih a dbá na 

jejich  evidenci. Prvními knihovnicemi jsou ženy – v roce 1898 např.  slečny Kamenická a 

Prokopová. V roce 1900 byla otevřena první veřejná čítárna,  která byla otevřena ve všední dny od 

18 do 21 hodin, v neděli od 9 do 11 hodin. Dozor zde vykonával městský strážník. 

 

1900 – 1920 
V roce 1901 byl vytištěn první veřejný seznam knih pro lepší orientaci čtenářů v knižním fondu. 

Měl 2.663 stran. Za pět let nato vykazuje čítárna již 117 novin a časopisů a během roku ji navštívilo 

4 745 občanů.  

Roku 1919 byla knihovna a čítárna záměrně umístěna v lépe vyhovujících prostorách bývalého 

„Dělnického domu“. Semily tak reagovaly na potřeby čtenářů dříve, než byl po vzniku samostatného 

státu vydán v 1919 nový zákon o veřejných knihovnách okresních, který ukládal obcím mj. 

povinnost poskytnout knihovnám důstojné a účelně upravené místnosti a zařazovat do obecního 

rozpočtu položku na knihovnu ve výši alespoň 50 haléřů na každého obyvatele. 
 

1920 – 1950 
V roce 1920 byla ustavena knihovní rada, které předsedal František Mizera (autor knihy Paměti 

města Semil a okolí). Knihovnu vedl J. Prousek a A. Josífková – dobrovolní knihovníci.  Byla 

vyřazena zastaralá a opotřebovaná část knižního fondu. Roku 1922 byla však zrušena čítárna se 

slovy starosty JUDr. Jindřicha Patky: „kdo na to nemá, ať nečte“. 1928 se knihovna opět  

přestěhovala do radnice do místnosti po poštovním úřadu a byla znovu otevřena čítárna Půjčovalo 

se 2 x týdně. Z finančních důvodů byla v r. 1931 opět uzavřena čítárna a byly přikoupeny další 

regály na knihy. Když došlo 1.ledna 1939 ke sloučení obcí Podmoklice a Semily, byly propojeny i 

knihovny. Začíná se projevovat vliv politické situace ve světě. Od března dochází k vyřazování knih 

s marxistickou a židovskou tematikou, knihy o odboji za 1. svět. války, o Lužických Srbech, ale i 

knihy I. Olbrachta, V. Vančury, K. Čapka a dalších. Roku 1940 byl gestapem zatčen a na tři roky 

odsouzen knihovník Jaroslav Svoboda, absolvent státního knihovnického kurzu. Knihy dále 

půjčoval učitel Rudolf Horáček a Jan Jelínek. Byly zakázány literární večery. Rozbujelá válečná 

agenda si vyžadovala na radnici více místa a proto byla knihovna přestěhována 4 do dvou místností 

domu č.p. 119 na Komenského náměstí (tzv. Dixův dům). Vchod měla od kostela. Z daru 

knihkupecké rodiny Chaloupeckých rozšířila knihovna část fondu dětské literatury. Čístky 

v knihovnách pokračují a v roce 1941 musela být vyřazena všechna díla ruských autorů. V semilské 

knihovně to bylo 209 svazků N. V. Gogola, L. N. Tolstého …. 



Po roce 1945 se situace obrátila a z fondu se vyřazovala literatura nacistická a kolaborantská a 

vracely se do něj dříve vyřazené svazky. Pouze bedna s knihami Jednoty legionářské, která byla 

zakopána na zahradě, už se nikdy nenašla. Začíná vycházet mnoho nových knih a knihovna dosahuje 

5000 svazků. V roce 1946 se knihovna přestěhovala do přízemí radnice, do místnosti po bývalé 

policejní strážnici. V roce 1949 se začíná zavádět volný výběr knih . 

 

( 4 fota) 

 

1951  
Knihovna se stěhuje do bývalé spořitelny v Čapkově ulici (zde zůstala 49 let) a při té příležitosti 

probíhá revize fondu a opět se vyřazují nevhodné tituly. Tentokrát knihy těch autorů, kteří  uprchli 

za hranice nebo přešli „do tábora nepřátel lidu“, jak se tehdy říkalo. Podle zápisů „byla komise ONV 

překvapena, jak byla zanedbána prověrka knih. Nová prověrka brakové a závadné literatury si 

vyžádala 3 týdny práce „až do noci“. Zároveň kulturní komise doporučuje, aby osvětové besedy 

nepotvrzovaly tzv. mikulášské zábavy s nadílkou, protože na konci roku přijede Děda Mráz. 

 

1952  

Bylo zahájeno půjčování knih a provoz čítárny, knihovna uspořádala výstavu „Život a dílo Ivana 

Olbrachta“ k 70. výročí jeho narození a také výstavku prací občanů., Provoz zajišťuje knihovník 

pan Karel Vrba na plný úvazek. Knihovnicí se stává paní Věra Daníčková.  MNV konstatuje, že 

knihovna je dobře vedena, je ve vzorném pořádku a  dodržuje se výpůjční doba. Umístění Okresní 

lidové knihovny a Lidové školy umění ve společných prostorách přináší spor o počet radiátorů na 

topení. V příštím roce předává Státní spořitelna tuto budovu do správy Místního národního výboru 

v Semilech. Kulturní činnost je omezena z důvodu častého vypínání elektrického proudu ve 

večerních hodinách. Přesto byl uspořádán říjnový a listopadový večer v rámci měsíce 

československo-sovětského přátelství. Počet knih v Semilech a v knihovnách okresu klesl v tomto 

roce o 8 000 svazků z důvodu „očisty“ fondu. 

 

1954  

Knihovna měla 480 čtenářů, půjčila 14 756 knih a její fond činil 3 068 svazků. V čítárně knihovny 

je umístěno agitační středisko a vedoucím se stává pan Karel Vrba. Knihovna začíná pořádat besedy 

s autory  

 

1955  

Uskutečnilo se setkání se spisovatelem pro mládež Janem Marešem a beseda o knize semilského 

rodáka a představitele sociální demokracie Josefa Rezlera – „Ze života průkopníků sociální 

demokracie, kterou vedl Rudolf Hlava. Autorův syn zavzpomínal na přátelství svého otce se  

studentem Kamilem Zemanem (I. Olbracht). Vladimír Komárek, předseda Domu osvěty, iniciuje 

ustavení jeho rady. Schůzka všech kulturních pracovníků se koná v čítárně OLK. Probíhají tu také 

kurzy šití. Na poloviční úvazek nastupuje jako knihovnice Milena Kopecká. Objevují se stížnosti 

na nevhodné prostředí (nedostatek místa, vlhko ve skladu).  Začíná katalogizace celého knižního 

fondu. 

 

1956 

Byl ustaven rozhlasový kroužek. Pracovníci knihovny podávali v rozhlasových relacích každých 14 

dní také informace o nových knihách. Tohoto roku nastoupil do knihovny Karel Vrba. Ten kritizuje 

práci agitačního střediska, protože jeho vedoucí bydlí v Libštátě, což je nevyhovující. Organizují se 

národní sněmy na pomoc zemědělství při žních, kterých se měl zúčastnil i pracovník knihovny 



(kvůli dešti však akce ztroskotala). Kulturní pracovníci řeší možnost zakoupení rukopisu knihy 

Ivana Olbrachta „Devět veselých povídek z Rakouska a republiky“. Konala se beseda s básníkem 

Ludvíkem Kunderou a polským spisovatelem Henrykem Jasiczkem.   

 

1957 

Hovoří se o decentralizaci státní správy (včetně kulturních zařízení) a je kritizováno tříštění akcí ve 

městě včetně knihovny. Knihy vyřazené z veřejných knihoven za okupace jsou zachváceny plísní, 

protože byly uskladněny ve vlhku.           

 

1958  

Při knihovně byl založen kroužek přátel a čtenářů současné literatury. Knihovna pořádá také v 

okolních obcích okresu besedy o literatuře. V tomto roce uskutečnila 11 x besedu  o knize 

muzikologa Vladimíra Karbusického - Dělnické písně, kterou připravil kronikář Rudolf Hlava.  

 

1959 

K propagaci knihovny byly ve městě umístěny ukazatele a v kině byl promítán propagační 

diapozitiv. Knihovna řeší vlhké prostory ve skladu. Půjčuje se 26 hodin týdně, úterý je vyhrazeno 

pro metodické návštěvy menších knihoven okrese.  

 

1960 

Od 1. 7. se změnou územní reorganizace se knihovna mění na Okresní lidovou knihovnu, která má 

poskytovat metodické, bibliografické, informační a meziknihovní výpůjční služby. Jsou potvrzena 

4 systemizovaná pracovní místa (ředitel, 2 metodičky, 1 knihovnice). Knihovna pořádá další besedy 

pro veřejnost Rudolf Hlava připravil pořad ke 43. výr. VŘSR – „Olbrachtovou cestou za poznáním“ 

a František Mizera zpracoval téma „Sovětské „umění v odboji“. Na pionýrském táboře v Košťálově 

uspořádala knihovna  besedu „Spisovatelé Podkrkonoší“. Knihovna byla rozšířena o jednu místnost. 

Následujícího roku 1961 odešel do důchodu knihovník Karel Vrba a byl otevřen koutek s literaturou 

pro děti.  Pro lepší činnost knihovny byla ustavena 12 členná knihovní rada, jejímž předsedou byl 

zvolen Dr. Vl. Daníček, členem mj. i výtvarník Vladimír Komárek. Začíná se budovat názvový 

katalog krásné literatury a knihovna zavádí nákup knih pro putovní soubory, které jsou určeny  

vesnickým knihovnám v okrese. V roce 1962 uspořádala knihovna oslavy k 80. výročí narození I. 

Olbrachta pod názvem Olbrachtovy Semily. Za účasti manželky Jaroslavy Olbrachtové a rodiny 

Antonína Zemana se promítaly filmy Komedianti, O ševci Matoušovi a Prstýnek. Následoval cyklus 

přednášek,  slavnostní večer a pokládání věnců u sousoší Otec a syn. Oslavy byly zakončeny 

zájezdem po stopách Ivana Olbrachta a Antala Staška.  Další cyklus pěti večerů pod názvem „Život 

a dílo Boženy Němcové“ se konal ke 100. výročí jejího úmrtí. Navštívilo jej celkem 1 100 občanů. 

Z dalších besed to bylo např. vyprávění Vl. Komárka o starém ruském výtvarném umění či beseda 

se spisovatelkou Annou Sedlmayerovou. 

 Z Okresní knihovny Hradec Králové knihovna obdržela dar 400 ks zemědělské literatury k posílení 

fondů knihoven v okrese. Bylo vykonáno 81 metodických návštěv v 54 knihovnách. V Semilech 

proběhla kontrola a z její zprávy lze přečíst, že : „ … je nutno zajistit vyhubení krys ve skladu knih.“ 

V tomto roce byl také založen systematický katalog naučné literatury 

1963  
Při knihovně byl založen Klub přátel poezie. Ten byl využíván při literárních  večerech přednesem 

básní a ukázek z literatury. Knihovna uspořádala literární zájezd do východních Čech po stopách 

Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků. Knihovnicí se stala hned po škole slečna  



Svatomíra Pilousová (později Hendrychová).  OLK zakládá knihu přání a stížností.  20. 12. ředitelka 

J. Petrušková byla převelena do invalidního důchodu V tomto roce zemřel František Flos člen 

knihovní rady a kulturní činitel ve městě  (bratr spisovatele J.V.Flose). 

 

1964 

Knihovna uspořádala soutěž „Nejlepší čtenář sovětské literatury“. Přihlášeno bylo 78 dětí, které 

přečetly 800 knih sovětských autorů, z toho 203 v originálu. V nákladu 1 000 ks vydala knihovna 

30 stránkový sborníček „Sto let knihovny v Semilech“ s grafickou obálkou od akad. malíře 

Vladimíra Komárka. Náklady na vydání činily 2 500 Kč. Za dobu 100 let činnosti dosáhl knihovní 

fond 18.753 svazků.  

 

1965 

připravila knihovna pro okolní obce 18 putovních souborů knih s 257 svazky. Činnost se zaměřuje 

na zemědělskou literaturu.  Pro MLK okresu proto bylo vytvořeno 6 tematických souborů se 135 

knihovními svazky zemědělské literatury a pro pracovníky JZD ve Stružinci a Nové Vsi uspořádala 

knihovna cyklus čtyř přednášek. Další beseda je zaměřena na 20. výročí osvobození republiky. 

Knihovně bylo doporučeno v metodické činnosti věnovat výběrem pokrokové literatury pozornost 

obcím, kde je dosud velká religiozita. ONV Semily nařizuje okamžité stažení kulatého razítka se 

státním znakem, protože jej mohou používat pouze státní orgány. Semilský okres navštívila 

delegace spisovatelů Vladimír Neff a Jiří Pištora v rámci celostátních setkávání s pracujícími.  ONV 

Semily zasílá blahopřání Dr. Vl. Daníčkovi k 60. narozeninám s poděkováním za kulturní a 

osvětovou činnost ve městě a za výchovný vliv české knihy na mládež. 

 

1966  
Knihovna eviduje 1449 čtenářů, z toho 564 dětí. V tomto roce byla zrušena platba 0,20 Kč za knihu 

a byl zaveden čtenářský roční paušální poplatek za půjčování – pro dospělé 10 Kč, studenti, učni a 

důchodci 5 Kč, děti zdarma. Do průkazu se vylepovali známky s uhrazenou finanční hodnotou. 

Autorem návrhu známky byl Vladimír Komárek.    

Dlouhodobě nemocnou ředitelku Jitku. Petruškovou zastupovala pí Kopecká a od 1. 9. nastupuje 

nový ředitel Věnceslav Mikeš. Knihovna zařazuje dál do místního rozhlasu pravidelné relace o 

literatuře  

 

1967 

Klub přátel poezie organizuje poetické večery. O pořadu k 100. výročí narození Petra Bezruče  se 

pochvalně psalo i v deníku VČ kraje Pochodeň, o polské poezii přednášel předseda Svazu čs. 

spisovatelů, básník a překladatel Jan Pilař. Knihovna pořádá literární zájezd po stopách Fráni 

Šrámka. Tématem Literárního pátku je Semilsko v české literatuře, k 85. výročí narození Ivana 

Olbrachta probíhá přednáška dr. Jiřího Opelíka, pracovníka ústavu pro jazyk český. Knihovna 

vydala pro čtenáře v Místních lidových knihovnách seznam doporučené literatury „Co nového 

vyjde“. Metodické oddělení vykonalo v tomto roce 215 návštěv v obecních knihovnách.  Odbor 

kultury ONV nepřijal literární pozůstalost semilského rodáka, předkladatele a zakladatele Stanislava 

Minaříka. Byly tu uloženy dopisy, rukopisy ruských spisovatelů, ilustrace Josefa Lady, V. H. 

Brunnera či obálky K. Teiga. Je kritizován stav prostor Okresní knihovny – přeplněnost knihami, 

vlhké zdi, plíseň.  

 

1968  

V okrese je 114 místních lidových knihoven. Na základě akčního programu ONV začíná zřizování 

sítě 10 střediskových knihoven s profesionálními pracovníky, které má na starost metodické 



oddělení v tomto obsazení: Dana Kubíčková (jižní obvod), Marie Morávková (střední obvod) M. 

Zbořilová (severní obvod), V. Kmínek – obvod Jilemnice, Karel Alt - obvod Turnov. Knihovna má 

6 zaměstnanců: ředitel V. Mikeš, metodičky D. Kubíčková , K. Jiřičková a M. Morávková, 

knihovnice Sv. Hendrychová, M. Zbořilová – dětské oddělení a půjčování časopisů 

Po vstupu sovětských vojsk v srpnu 68 dochází k aféře s tiskem letáků. Následuje vystěhování a 

nepodmíněný trest pro otce jedné pracovnice, který vzal „vinu“ na sebe. Konají se dál Literární 

pátky např. na téma  Bohumil Říha,  85. výročí narození J. Haška, 150. výročí narození F. L. Riegra 

či pásmo poezie J. Skácela s recitací Julie Charvátové. V celostátním časopisu Čtenář vychází 

článek „Pohlednice ze Semil“, který čerpal z jubilejní ročenky OLK v Semilech 

Od 29. 9.68 byl zaveden v Okresní lid. knihovně pěti denní pracovní týden (z dosavadních 44  hodin 

týdně je pracovní doba snížena na 42,5 hod.) 

 

1969 

V lednu  se koná již XX. literární večer věnovaný J.Š.Baarovi, v němž přednášel V. Daníček. Další 

pořady v tomto roce přiblížily Otakara Březinu, cestovatele L. M. Pařízka, čtenáři se setkali také 

s Jarmilou Glazarovou a hovořilo se nejen o její knize Roky v kruhu ale i o politických událostech. 

Návštěvnost byla nezvykle velká.   XXVII. literární večer proběhl v hřbitovním kostele Jana Křtitele 

na Koštofranku. Bylo možné shlédnout jeden z večerů Lyry Pragensis s duchovní tematikou. Milan 

Friedl přednesl text starozákonní knihy Job za varhanního doprovodu  hrál prof. Milana Šlechty. 

Ke 2. výročí pobočky Klubu přátel poezie v Semilech knihovna uspořádala setkání s básníky 

Antonínem Brouskem a Josefem Bruknerem. 29. literárního večeru se účastnila Dr. Eva Bešťáková 

s tématem Sovětská  avantgarda 1910 – 1935. 

V tomto roce bylo zakoupeno 60 ks regálů pro půjčovny OK.  Byl založen Klub mladých čtenářů 

(KMČ), který byl velmi aktivní, zúčastňoval se pravidelně i sjezdů Klubu v Praze 

1970  
Ve střediskových knihovnách  v Jablonci nad Jizerou, Vysokém a Lomnici n.Pop. byla ustavena 

místa profesionálních knihovnic. Okresní lidová knihovna v Semilech měla rozpočet 266 078 Kč. 

pro knihovny v okrese nakoupila knihy za 162 982 Kč, z toho pro semilskou knihovnu  za 32 211,-  

Kč. 

 

1971 
Proběhl celostátní aktiv o práci knihovníků v předvolebním období voleb do zastupitelského sboru. 

O metodách práce knihoven promluvil ředitel V. Mikeš. Na základě „Směrnice MK ČSR o 

zvláštních fondech tiskovin v knihovnách jednotné soustavy“ se začalo provádět vyřazování 

„závadných knih a autorů“. Ve městě se řeší umístění knihovny.  

 

1972  

 Na 53. literárním pátku promluvil Jan Knob Csc (vlastivědný pracovník a spisovatel, jehož dílo 

bylo zakázáno)  o Jaroslavu Ježkovi  jako o svém příteli.  Knihovna zorganizovala literární soutěž 

na téma I. Olbracht a Podkrkonoší. Zúčastnilo se jí 83 autorů, kteří zaslali 147 prací. Tento rok byla 

zavedena okresní katalogizace (jednotlivé nákupy knih a jejich zpracování) pro střediskové 

knihovny Studenec, Jablonec n. J. a Vysoké n. J.. Ředitel V. Mikeš přechází na ONV a řízením je 

pověřena Věra Říhová. Pokračuje vyřazování závadné literatury. 

1973 

Nákladem 1 000 výtisků byla vydána Bibliografie I. Olbrachta, s obálkou Vl. Komárka – díl 1. – 

autoři M. Luiske a M. Nosek, vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu ČSAV v Praze. Byla 



vydána sbírka básní Františka Jerieho z Jilemnice. . Na besedě byl spisovatel Eduard Petiška. 

Knihovna tento rok obnovuje  Klub mladých čtenářů. Pořádá pro ně soutěže, výlety, děti si vedou 

čtenářské deníky a kroniku. Z nařízení Krajského národního výboru v Hradci Králové byla 

provedena prověrka závadné literatury a knihy musely být v balících z Okresní lidové knihovny 

odvezeny. 

1974 

Knihovna stále nemá ředitele. Vedením je dál pověřena účetní Věra Říhová. Zpráva o stavu OLK 

Semily konstatuje, že prostory jsou naprosto nevyhovující, hygienicky závadné,  půjčovny jsou 

přeplněny knihami. Proto se musí i literární pátky konat na různých místech ve městě. Pracovnice 

knihovny jsou zapojeny do veřejné činnosti (v SSM na vesnici, ve školské a kulturní komisi,při 

brigádách na zvelebování obce) Velmi aktivní je dětský čtenářský kroužek VLČATA. Děti zajišťují 

i donášku knih starým a invalidním čtenářům. 

 

1975 

V rámci prostorového řešení je dětské oddělení přemístěno do Tyršovy ulice 35 (Dům u Kosařů). 1. 

10. je otevřeno oddělení politické literatury. V čítárně je k dispozici 48 titulů našich i zahraničních 

novin a časopisů a barevná televize. Ředitelkou se stává Libuše Vítková 

 

1976 

Z místních lidových knihoven Bítouchov a Spálov se staly pobočky OLK. Knihovna má ve fondu 

37 066 svazků a navštěvuje ji 1.214 čtenářů. Metodičky vykonaly 83 návštěv obecních knihoven 

v okrese a poskytly knihovnicím 32 konzultací. Uskutečnila se beseda se spis. Janem Bucharem o 

knize „Co se kdy u nás šustlo“. V tomto roce zanikly tradiční „Literární pátky“ 

 

1977 

Okres Semily má 4,58 svazků knih na 1 obyvatele, což je nejvíce ve VČ kraji. Na 1 čtenáře připadlo 

téměř 34 knih. V půjčovně pro dospělé došlo ke zborcení podlahy, provoz proto musel být omezen. 

Bylo zřízeno oddělení pro dospívající mládež, umístění v jiné budově je provozně nevyhovující 

 

1978 

Do knihovny nastoupila Jitka Kobrová (později Vanclová - pracuje v regionálním oddělení dosud). 

Z důvodu nemoci knihovnice došlo k prudkému poklesu metodických návštěv na 21. Snížily se i 

výpůjčky - půjčilo se celkem 35 812 knih, mírný nárůst nastal jen u časopisů. Knihovna přistoupila 

k  modernizaci půjčovny pro dospělé. Byl zaveden volný výběr knih. Oddělení společensko-

politické literatury získalo místa pro studovnu a čítárnu.   

 

1979 

Tento rok se výpůjčky znovu zvýšily. A byl to výrazný nárůst - u naučné literatury z 2 853 na 7 158 

svazků a u krásné literatury z 18 623 na 37 747 svazků !  Průměrná částka na nákup knih ve 

Východočeském kraji je 4,12 Kč na obyvatele. Semily této výše ale nedosahují.  Metodický obvod 

knihovny dosahuje 112 knihoven. Semilská knihovna se zapojila do akcí k mezinárodnímu roku 

dítěte. 

 

1980 



Byla ustavena SK Studenec. Vedení OLK a metodické oddělení se stěhují do budovy ONV na 

náměstí (tzv. „Papírák“za lékárnou, který je dnes již zbořen). Knihovna vydala monografii 

„Vratislav Šantroch, komunista a novinář, 1910-1941“. 27. 11. Převzala ředitelka knihovny 

L.Vítková na celostátním aktivu v Praze čestné uznání Ministerstva kultury v soutěži Aktivity 

veřejných knihoven k 35. výročí osvobození. byl také udělen diplom SSR za aktivní propagaci 

slovenské literatury. Do knihovny nastoupila Růžena Buchtová,  která dosud pracuje v půjčovně pro 

dospělé . Knihovna začíná budovat kartotéka regionálních osobností 

 

1981 

Knihovna je umístěna v 5 objektech ve městě, což způsobuje provozní problémy. Tento rok je 

zavedena bibliograficko-informační služba. Závěrem roku  připadá dle statistiky na 1 občana 4,3 

výpůjček. Otevírá se další středisková knihovna v Rovensku pod Troskami. 

1982 

knihovnu využívalo 40,3 % žáků a 17,8 % všech obyvatel Semil. Na vydávání bibliografií byl 

ustavena  paní Sv. Hendrychová zpracovala např. obory : Pedagogika a psychologie, Život v přírodě, 

Životopisné romány, N. V. Gogol atd. 

 

1983 

V rámci akce Březen – měsíc knihy navštívila 31. 3. OLK Semily delegace spisovatelů. J. Hanzlík, 

V. Steklač a redaktor Čs. rozhlasu Pavel Kosík. Večer proběhla beseda s pracovníky z oblasti 

kultury a druhý den  byla akce uzavřena na krajském semináři v Hradci Králové. 

1984 

V květnu byla jmenována ředitelkou Marie Morávková. V knihovně proběhla revize celého 

knižního fondu. Byly zároveň doplněny chybějící katalogizační lístky do všech katalogů.  Náročnost 

práce si vyžádala dva měsíce uzavření pro veřejnost.  

29. 8. knihovna založila Brigádu Socialistické práce.  Proběhla beseda pro knihovníky se sovětským 

knihovníkem Tokarčukem a konference k besedám o sovětské literatuře. V rámci Dnů polské 

kultury v ČSR ve dnech 5. – 30. 6. uspořádala knihovna výstavy knih, tisku a propagačních 

materiálů. Za činnost v komisi pro práci s knihou při OV SSM byla v Praze paní oceněna Sv. 

Hendrychová. Cenu jí předával spisovatel Rudolf Křesťan. Dcera semilského rodáka Stanislava 

Minaříka, významného nakladatele a překladatele písemně zažádala o uspořádání  vzpomínkové 

akce při příležitosti 100. výročí narození a 40. výročí úmrtí u jeho hrobu v Semilech. Na návrh 

nebyla však žádná reakce ze strany  kulturních činitelů. 

1985 

Knihovna uspořádala besedu se spisovatelem Jiřím Žáčkem, Petrem Bílkem a Ivo Šmoldasem.  

V oddělení politické literatury se podařilo instalovat nové zářivky. Do oddělení zpracování fondu 

nastoupila nová pracovnice Jana Patková, později Hudská, která je v regionálním oddělení  dosud. 

V Okresní knihovně tak tehdy pracovaly: M.Morávková – ředitelka, M. Dohnalová a G. Vrabcová 

– metodičky, M. Bušanská – ekonom, S. Hendrychová – vedoucí oddělení zpracování fondu, H. 

Kousalová – dětské oddělení, J. Vanclová – vedoucí oddělení pro dospělé čtenáře, Eva Kašpárková 

– oddělení politické literatury, V. Balatková – oddělení pro dospělé. Ve všech knihovnách okresu 

bylo k politickým a kulturním výročím uspořádáno 180 besed a 630 výstavek a instalováno 550 

nástěnek. 

 

 

1986 



Tento rok byla částečně upravena půjčovna pro dospělé čtenáře v Čapkově ulici – objevily se nové 

regály,  bylo instalováno zářivkové osvětlení a zapojeno nové plynové topení a elektrický bojler. 

Metodické oddělení pomáhá při zpracování knižního fondu v Střediskové knihovně Studenec a 

v Městské knihovně v Harrachově. V Místních lidových knihovnách semilského metodického 

obvodu bylo zavedeno řazení knih podle MDT (mezinárodního desetinného třídění). V semilské 

knihovně proběhlo během roku 13 besed (např. se šéfredaktorem Rudého práva Radkem Pilařem).  

Knihovna se zapojila i do pomoci při sběru brambor a na fond solidarity odeslala 1 % z platu každé 

knihovnice.  Na Nouzově byla zrušena pobočka.  

 

1987 
Nevhodné umístění jednotlivých pracovišť na mnoha místech města mělo být vyřešeno zakoupením 

bloku domů č. 73, 74 a 410 v Husově ulici. Náklady na rekonstrukci byly kalkulovány na 15 mil. 

Kč. Stavba měla být hotova v roce 1992. K tomuto rozhodnutí snad přispělo  23. 6. 1987 prasklé 

vodovodní potrubí v půjčovně pro dospělé. Knihovnice se zde dvě noci střídaly u čerpání vody. 

Jakousi odměnou jim byl zájezd do knihoven v Kroměříži a Uherském Hradišti. Na čtenářskou 

besedu do Semil  zavítal ilustrátor Vladimír Renčín. 

 

1988 

S velkým zájmem se setkalo otevření nového hudebního oddělení v Tyršově ul. 354. Půjčují se tu 

gramodesky a audiokazety. Hudbu a mluvené slovo je možné i poslouchat prezenčně přes sluchátka.  

Do tohoto oddělení nastoupila paní Lenka Klikarová (ta dosud pracuje v půjčovně pro dospělé). 

Profesionální pracovníci knihoven okresu se zúčastnili dvoudenního zájezdu do knihoven 

v Chomutově a Klášterci n. O. Knihovna uspořádala minifestival Klubu mladých čtenářů. Zazněly 

referáty, bylo možné prohlédnout si vystavené kroniky… Účastnili se jej hosté z nakladatelství 

Albatros. Zima tohoto roku byla pro knihovníky i čtenáře náročná. Stanovené limity na spotřebu 

plynu způsobily, že se topilo se jen v 2 kancelářích, protože za jejich překročení hrozila pokuta  

(každý 1 m3 / 10 Kč). Za to byla knihovně udělena Rudá standarta ONV Semily za vynikající práci. 

Paní Sv. Hendrychová obdržela poděkování za 25 let práce v OK. 

 

1989 

Pokračuje rekonstrukce domů č. 73 a 470 v Husově ulici a  v průběhu roku dochází ke stěhování 

oddělení zpracování fondu, metodického oddělení a vedení knihovny do domu  č. 74. 

Změnil se způsob katalogizace knih na krajskou centrální.  Profesionální knihovny v okresu pošlou 

objednávky do OK, která je kompletuje a posílá do SVK Hradec Králové. Odtud katalogizační lístky 

přichází do OK, ta je roztřídí a posílá do jednotlivých střediskových a městských knihoven. SK 

Vysoké n. J. získala uznání MK ČSR. Knihovnice prožívají velké společenské změny po 17.11. 

Koncem roku nastupuje do hudebního oddělení paní Mirka Vrbenská, (v letech 2002 – 2012 

ředitelka MěK) . V knihovně pracuje dosud. 

1990 

Rada ONV  schválila 2. 2. 1990 nový statut Okresní knihovny. S platností  od 1. 3. 1990, byl 

snížen počet pracovníků o 3. Bylo také zrušeno Okresní kulturní středisko a knihovna tak získala 

auto a videopřehravač. Byla pozastavena centralizace a zrušeno oddělení politické literatury.  Do 

knihovny se vrací soubor 300 zakázaných knih (tzv. „ zetka“), které musely byt v 70. letech 

vyřazeny, zapečetěny a soustředěny ve skladech KVK Hradec Králové.  Po letech ve skladu došlo 

u některých k poškození, takže ne všechny se mohly ke čtenářům vrátit. T ale přesto uvítali 

možnost znovu si  mnohé tituly přečíst. OK měla 1 465 čtenářů s 95 713 výpůjčkami. KIV a 



besedy a výstavy celkem 293 akcí. Semilská knihovna se přihlásila do znovuobnoveného Svazu 

knihovníků a informačních pracovníků, zakázaného v r. 1969. 

1991 

Okresní knihovna se stala z rozpočtové organizace organizací příspěvkovou, jejímž zřizovatelem 

byl Okresní úřad. Zaměstnávala 12 odborných pracovníků a 2 dělníky. Byl schválen nový výpůjční 

řád s vyššími čtenářskými poplatky. V březnu knihovna otevřela v Husově ul. antikvariát, kde 

začala pracovat paní  Hana Kouslová. Veřejností byla tato služba velmi dobře ceněna.  Na Spálově 

došlo ke zrušení pobočky z důvodu restituce domku. Knihovna zakoupila jeden počítač  AT 286 a 

program MAKS pro zpracování a katalogizaci knih. 

 

1992 

Kvůli sníženým dotacím na nákup literatury bylo nutné zkoušet nový způsob zajišťování 

dostatečných financí oslovováním sponzorů. Knižní fond má 53 459 titulů, evidovaných bylo 

v tomto roce 1 514 čtenářů. Ve spolupráci s SVK Hradec Králové začala práce na budování 

kartotéky regionálních osobností. 
 

1993 

Přestože pokračuje rekonstrukce domů č. 73 a 210, určených v budoucnu pro knihovnu, stěhují se 

dětské a hudební oddělení do budovy v Čapkově ul.. Čtenáři  tak mají pohromadě všechny  

půjčovny. K dispozici jsou sbírky zákonů a jízdní řády v PC, je zakoupen nový program Lanius pro 

zpracování knih a knihovníci začínají s ukládáním knižního fondu do PC. Nejprve je zpětně ukládán 

původní fond.  Při hudebním oddělení zavádí knihovna videopůjčovnu. V Penzionu pro důchodce 

v Řekách je otevřena první pobočka knihovny. 

   

1994 

Tento rok je rokem počínajících změn. Již od ledna se řešilo rozdělení Okresní knihovny a převedení 

metodických funkcí na střediskové knihovny. Záměr vycházel ze snahy nesoustřeďovat veškerou 

činnost v jednom místě (Němci nám naopak tento systém záviděli). V půjčovně pro dospělé bylo 

otevřené informační středisko, knihovna nakoupila počítačové programy a pracovnice začínají 

poskytovat informace o právních předpisech (program INFOS), regionálních osobnostech (REOS), 

spojení z jízdních řádů, excerpci denního tisku, poskytuje obecné turistické informace pro město. 

V létě knihovna organizuje pro více než 40 účastníků Šrámkovy Sobotky Den na Semilsku – 

prohlídku knihovny, návštěvu Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách s obědem (kyselo a 

buchty) v typické krkonošské chalupě. Zakončení proběhlo na zahradě u akademického malíře 

Vladimíra Komárka. V muzeu knihovna instalovala výstavu ke 130. výročí  svého založení.  

Závěrem roku dochází k rozdělení Okresní knihovny. Zůstává zde 6 lidí, kteří zajišťují metodickou 

činnost, mzdy, nákup knih, časopisů, audionosičů, knihovnických tiskopisů a statistiku. Dalších 6 

pracovníků zakládá novou organizaci – Městskou knihovnu. Vedle půjčoven knih je tu  informační 

centrum vybavené počítačem, antikvariát, videopůjčovna.  

 

1995 

Od 1. 1. probíhá rekonstrukce bývalé Okresní knihovny. Ta plní funkci odborného a poradenského 

centra regionu. Po krátkém mezidobí se ředitelkou stává paní Jitka Vanclová. Zřizovatelem MěK se 

stává MěÚ Semily a ředitelkou je jmenovaná paní Svatomíra Hendrychová. Knihovna řeší nutné 

organizační změny, včetně nového způsobu poplatků za půjčování knih. Místo obvyklého ročního 

paušálu dochází k platbám za jednotlivé výpůjčky. Tento systém se setkal s protesty čtenářů, někteří 

se i odhlásili a dochází k poklesu výpůjček téměř o polovinu. 

Knihovnice se snaží upoutat novými typy pořadů a besed. Pro školní děti připravily např. ve 

spolupráci s muzeem besedu „zapomenutá řemesla“ – čtení s předváděním (např. tkaní na stavu 



apod.), k 50. Výročí osvobození vzniklo pásmo četby z knihy Jaro plné slunce od Jar. Šimka, který 

prožil v Semilech totální nasazení a osvobození v r. 1945. Celkem uspořádala knihovna v tomto 

roce 59 besed a pořadů knihovnicko-informační výchovy. Zúčastnilo se jich 1 400 dětí . 

MěK má 2 pobočky - v Bítouchově a v penzionu pro seniory. 

 

1996 

Další novou službou je pořádání Literárních procházek po Semilech, ze kterých později vznikla 

úspěšná knížka. Ze Švýcarska přijel na besedu spisovatel Petr Šabach (po r. 1968 zakázaný), 

knihovna uspořádala autogramiádu herce Josefa Dvořáka nad knihou Šmátrání v paměti a Vladimíra 

Komárka (Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu) a koncem roku nový typ akce 

pro dospělé Vánoční drobností – ukázky malování perníků, pletení slaměných vánočních ozdob… 

 

1997 

Knihovna vydala s podporou grantu MK ČR brožuru „Literární procházka po Semilech“ 

s ilustracemi semilského rodáka Miloslava Jágra. Tento akademický malíř zároveň vytvořil 

knihovně vlastní LOGO (čtoucího jelena) vycházející z městského znaku. Dál probíhají literární 

procházky po městě s objednanými skupinami. Městská knihovna zakoupila PC Pentium pro 

čtenáře, který jim umožňoval vyhledávání knih z různých hledisek. Dětská výtvarná soutěž „Semily 

očima dětí“ přinesla zajímavé pohledy na město. Kresby byly vystaveny v KC Golf. V tomto roce 

byla ukončena činnost pobočky v Bítouchově. V rámci Knihovnického týdne na Šrámkově Sobotce 

knihovna v Semilech uspořádala opět „Den na Semilsku“. Cesta po zajímavostech okresu byla 

zakončena besedou s režisérkou V. Šimkovou-Plívovou na koupališti v Chuchelně při ohni s 

opékáním vuřtů. 

 

1998 

Tento rok se přestěhoval antikvariát z Husovy ulice do prvního poschodí domu v Čapkově ulici . 

Dětské oddělení knihovny uspořádala výstavu výtvarných prací „Květiny kolem nás“ – na 

vyhodnocení přišel i sám Krakonoš (p. Jirouš z Poniklé), který se později ještě několikrát objevil na 

akcích knihovny. Výstava „Krakonoš očima dětí“ z r.1996 doputovala i do holandského 

Diebergenu, který byl družebním městem Semil. Knihovnice absolvovaly studijní cestu do MěK 

v Poděbradech a po stopách B. Hrabala do Kerska.  Podařilo se zajistit finance z grantu MK ČR  a 

10.8.98 byla knihovna připojena k internetu. Během roku proběhlo několik literárních besed 

s významnými osobnostmi jako např. s Pavlem Frýbortem, M. Vieweghem, Janem Kanyzou a Vl. 

Komárkem, I. Devátou, St. Zindulkou nebo L.Vaculíkem a dalšími. V prosinci se podařilo zajistit 

koupi domu pro knihovnu v ulici U Stadionu. Celá knihovna tak bude moci být umístěna na jednom 

místě. Výhodou je i krásná zahrada za domem, kterou bude možné využívat na besedy a výstavy.  

 

1999 

Pracuje se na úpravách domu v ulici Ke Stadionu, kam se knihovna stěhuje, včetně antikvariátu na 

přelomu roku. Při stěhování pomáhali žáci integrované školy, skauti, děti z pěveckého sboru Jizerka 

a místní firmy. Všichni tím chtěli vyjádřit svůj vztah ke knihám. Slavnostního otevření      1. 2. 1999 

se zúčastnili představitelé města v čele se starostou Ing. F. Mojžíšem, za odbornou veřejnost 

místopředsedkyně SKIP Dr. J. Burgetová, ředitel Národní knihovny v Praze Dr. Vojtěch Bálek, za 

St. vědeckou knihovnu v Hradec Králové Dr. Vlasta Hamplová. Prostory v novém domě byly 

využívány dalšími akcemi k různým zasedáním – sešli se tu např. členové východočeského SKIPu, 

konalo se zde zasedání zastupitelů města, porada ředitelů východočeských knihoven atd. Byla 

vydána brožura „MěK Semily“, která informuje o historii, pracovištích a službách knihovny, 

provozní době,  výpůjčním řádu … 



Z iniciativy ředitelů místního muzea, kulturního domu a knihovny M. Srbové,  M. Prokeše a Sv. 

Hendrychové  vzniká komise pro kulturu, která má zlepšit komunikaci mezi kulturními 

organizacemi a Městským úřadem. 

 

2000 

Tento rok se podařilo získat z grantu Ministerstva kultury částku 210 tis. Kč na rozšíření a 

modernizaci počítačové sítě a internetu. Ing. J. Lukeš vytvořil knihovně 1. internetovou stránku 

s informacemi o její historii,  jednotlivých půjčovnách a provozní době. Knihovna vydala titul Můj 

táta Bivoj od semilského rodáka Ladislava Mušky. Křtu knihy se účastnil ak. malíř Vl. Komárek, 

dalšími kmotry byli psychiatr J. Cymický a herec a malíř J. Kanyza  Kniha byla zařazena do projektu 

MK ČSR „Česká knihovna“, čímž měla možnost dostat se do knihoven celé republiky.  

 

2001 

V září zorganizovala knihovna mezinárodní seminář „Literární tradice české a polské strany 

Krkonoš“ . Zúčastnilo se jej na 50 českých. a polských knihovníků. O akci  projevil zájem i polský 

velvyslanec. Částku 1 056,- Eur se podařilo získat z Fondu malých projektů CBC Phare a Město 

Semily schválilo na úspěšný projekt příspěvek 12 200 Kč. K této příležitosti byl vydán soubor pěti 

historických pohlednic Semil, brožura „Semily a okolí - literární průvodce“ v polštině, pro hosty a 

upomínkové předměty ( např. tašky s logem MěK, kterou knihovna využívá dodnes). Hostem byla 

spisovatelka Marie Kubátová, akci moderovala Eliška Pilařová, redaktorka Českého rozhlasu. Byl 

zajištěn i překlad do polštiny 

  

2002 

Od 1.1.2002 odešla do důchodu ředitelka Sv Hendrychová a na její místo nastoupila M. Vrbenská.  

Počet pracovníků Městské knihovny se tak snížil na čtyři.  Protože dotace Města do rozpočtu 

organizace pro tento rok výrazně poklesla, nebylo nutné snižovat mzdy jednotlivých pracovníků. 

Od července začala knihovna v oddělení pro dospělé čtenáře půjčovat knihy elektronicky  

prostřednictvím  výpůjčního systému Lanius 3 a mohly tak být zrušeny knižní lístky. Zrychlilo se 

půjčování a zvýšil informovanost o knihách a poplatcích, upomínkách i statistice. V návaznosti na 

změnu územních plánů CR přechází knihovna z východočeského kraje pod Státní vědeckou 

knihovnu Liberec.  

Ke 120. výročí narození I. Olbrachta vyhlašuje kulturní komise společnou akci  městských 

organizací „Rok Ivana Olbrachta“. Knihovna uspořádala literárně-vlastivědnou soutěž pro děti 3. – 

9. třídy základních škol. Žáci poznávali osobnosti, semilské reálie a jednotlivé tituly v díle Ivana 

Olbrachta. Soutěže se zúčastnilo  154 žáků místních škol. Poprvé se nocovalo v knihovně. Byla to 

obdoba v českých knihovnách nově vyhlášené Noci s Andersenem. Semilská noc byla věnovaná 

Ivanu Olbrachtovi. Knihovna uspořádala velmi vydařenou besedu se spisovatelkou Marií 

Kubátovou k jejím 80. narozeninám . Celkem v tomto roce proběhlo 110 akcí pro 2 649 účastníků. 

2003 

V souvislosti se zrušením Okresního úřadu v Semilech byla připojena Okresní knihovna k městské 

a ta byla Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci pověřena výkonem regionálních funkcí. Se 

zřizovateli (městy a obcemi) těchto základních knihoven byla uzavřena Smlouva o poskytování 

odborných knihovnických služeb, mezi které patří zejména poradenská a konzultační činnost; 

metodické návštěvy; statistika knihovnických činností; vzdělávání knihovníků – semináře, porady; 

tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce; pomoc při revizi a aktualizaci 

knihovních fondů; nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele a 

jejich distribuce; servis výpočetní techniky a další činnosti vedoucí k rozvoji knihoven semilského 

regionu. Regionální oddělení rozšířilo svoji činnost i na bývalé metodické obvody Jilemnice a 



Turnov a začalo poskytovat služby 71 knihovnám okresu Finance na základní činnosti nově 

vzniklého regionálního oddělení (především nákup knih a mzdy) dotuje stát prostřednictvím 

Libereckého kraje. Knihovna tak hospodaří s dvojími finančními prostředky – kraje a Města Semily.  

V dětském oddělení bylo také zavedeno elektronické půjčování knih. Knihovna používala 10 

počítačů a  veřejnosti poskytovala 4 internetová místa. Koncem roku proběhla výstava snímků 

soutěže fotoamatérů na téma „Nejkrásnější strom v okolí“. Sešlo se 50 snímků od 20 autorů. K 75. 

narozeninám Ladislava Mušky vydala knihovna jeho titul „Jako chmýří pampelišek“ , který je 

vzpomínkou na dětství v Semilech na břehu Jizery.  V rámci Týdne knihoven se knihovnice 

zúčastnily celostátního happeningu v Opavě, který nesl motto „Indiánské léto“. Ve vlastnoručně 

zhotovených kostýmech zde vyhrály.      – dát foto.  

 

 

2004 

Ke 140. výročí svého založení uspořádala knihovna v místním muzeu velkou výstavu z historie 

semilského knihovnictví a na jaře vydala knihu režisérky Věry Šimkové-Plívové „Divizna / Vlčice“ 

. Při příležitosti 70. narozenin autorky proběhl v knihovně slavnostní křest. Byl vydán kalendář 

s obrázky dětských prací z výtvarných soutěží pořádaných dětským oddělením. Celostátní Týden 

knihoven zahajoval opět dvoudenní happening, který se konal díky vítězství v Opavě tentokrát v 

Semilech. Zúčastnilo se jej téměř 200 knihovníků z celé republiky. Kromě prohlídky výstavy 

v muzeu jim knihovna připravila na zahradě i výstavu objektů Petra Paneva „Šrot Art VI.“ 

Veřejnost projevuje stále větší zájem o internet. Oproti předchozímu roku jej využilo 620 osob, což 

je téměř 2x tolik. V dospělém i dětském oddělení byl zprovozněn výpůjční protokol Lanius 3 pro 

půjčování časopisů. 

 

2005 

Knihovna uspořádala několik výstav -  ke 150. výročí úmrtí Boženy Němcové si mohli návštěvníci 

prohlédnout různá vydání „Babičky“,  zajímavá byla celostátní putovní výstava textilních a 

papírových záložek, na podzim se představilo 14 fotoamatérů se 74 snímky na téma „Kostely, kaple, 

kapličky“. Veřejnost se mohla setkat na besedách např. s Jaroslavem Krčkem nebo Vráťou Ebrem, 

proběhl křest knihy Krakonošův rok za účasti  spisovatelky M. Kubátové a dalších hostů. 

 

Dětské oddělení se připojilo k nové celostátní akci  Slavnost slabikáře. Prvňáčci pozvaní závěrem 

školního roku do knihovny museli prokázat znalost čtení a poté byli pasování na čtenáře knihovny. 

Odměnou dostali zdarma svůj první čtenář.  Regionální oddělení vydalo Zpravodaj pro knihovníky 

obecních knihoven. Obecní knihovna Košťálov za pomoci regionálního oddělení získala čestné 

uznání SKIP. Ve 48 obecních knihovnách se podařilo zavést pro veřejnost počítač s internetem. 

2006 

Knihovna zakoupila novou kopírku zn. Konica, která umožňuje i tisk z PC. Upozorňuje městské 

zastupitele na nedostatek peněz na nákup literatury. Podle standardu MK ČR je doporučená částka 

30-40 Kč na 1 obyvatele ročně, částka z rozpočtu Města Semily  ale činí jen 10 Kč. Na besedách 

pro dospělé se představila např. herečka Květa Fialová nebo ředitel Botanické zahrady v Praze na 

Slupi Václav Větvička. Dětské oddělení uspořádalo 53 akcí, kterých se zúčastnilo 1 283 dětí. V září 

se knihovnice zúčastnily 10. knihovnického happeningu. V Praze na Letné předaly generálnímu 

řediteli Národní knihovny Mgr. Vl. Ježkovi za Semily základní kámen do plánované stavby nové 

budovy NK.  



2007 

Z grantového programu  MK ČR – VISK 3  získala knihovna 45 tis. Kč na počítačové vybavení. 

Na podporu dětského čtenářství spolupracuje knihovna s Centrem pro rodinu M.E.D  Semily. 

V rámci akce Celé Česko čte dětem připravilo dětské oddělení nový projekt pro nejmenší 

„SMolíček“, který spojuje četbu, hry i tvořivost dětí. Za mnohé aktivity získala Městská knihovna 

Semily certifikát „Společnost přátelská rodině“. V Krajské vědecké knihovně v Liberci převzala 

ředitelka M. Vrbenská z rukou Mgr.Rut Kolínské, zakladatelky hnutí mateřských center v České 

republice, cenu za „srdečný a lidský přístup knihovnic při tvorbě programů pro děti a rodiče“.  

 

V tomto roce knihovnu navštívilo 16 129 návštěvníků, dalších 2 732 lidí se účastnilo různých akcí 

a je evidováno 11 858 virtuální návštěvníků webových stránek. Regionální oddělení vykonalo 195 

metodických návštěv a 132 konzultací. V okrese eviduje 7 787 čtenářů a 100 820 návštěvníků. 

Nárůst přináší možnost využívání internetu v knihovnách. 

Celý rok probíhala jednání o umístění knihovny do budovy Jitřenky na náměstí, kterou bude Město 

nově rekonstruovat. Rozhodování přináší velké emoce veřejnosti.   

2008 

Za pomoci grantu Libereckého kraje vydala knihovna sbírku básní Heleny Chuchlíkové – Pozdní 

hodina. V rámci celostátní akce „Rosteme s knihou“ vyhlásilo dětské oddělení dlouhodobou soutěž, 

při níž děti po přečtení knih řešily úkoly na podporu dětského čtenářství nazvanou „Knihocválání“.. 

Vítězům bylo odměnou odpoledne strávené na koňské farmě. O prázdninách se uskutečnila na 

zahradě knihovny beseda se zahraniční reportérkou Petrou Flanderkovou o knize „Objektiv v USA“. 

Proběhlo i setkání se spisovatelem L. Muškou, semilským rodákem, k jeho 80. narozeninám a křest 

knihy Jaroslava Křapky „Poudání vo poudání“ . Celkem se uskutečnilo 148 akcí, kterých se 

zúčastnilo 2 863 děti i dospělých.  Evidovaným čtenářům byl umožněn přístup na internet zdarma, 

ostatní návštěvníci mohli internet užívat dál za poplatek.  

2009 

Počítačový program Lanius je třeba již nahradit modernějším knihovním systémem Clavius. 

Z grantového programu MK ČR – VISK 3 – se podařilo získat na převod systémů 204 tis. Kč. Tím 

byl veřejnosti na webu zpřístupněn katalog knihovního fondu, umožněna rezervace knih nebo 

prodloužení výpůjčky z domova. Novou čtenářskou soutěží pro děti bylo tzv. Hvězdoplutí. Pro její 

účastníky  byla určena Nos s Andersenem, jejímž tématem byly hvězdy.  Nejúspěšnějším soutěžícím 

byl za odměnu připraven výlet za tajemstvím na hrad Houska po stopách K.H.Máchy podle knihy 

I. Březinové. Knihovna uspořádala v tomto roce 150 akcí pro děti a dospělé Lidé se mohli setkat 

např. s meteoroložkou Taťánou Míkovou nebo herečkou Miriam Kantorkovou a dalšími 

osobnostmi. 

2010 

Nejvýznamnější skutečností tohoto roku je otevření zrekonstruované budovy Jitřenka. Po 

nefunkčním kině pro více než 500 diváků jsou prostory sálu zmenšeny na kapacitu 117 sedadel, 

velká šatna proměněna na moderní kavárnu a další prostory bývalého  kina využity po dostavbě pro 

knihovnu.  O prázdninách je knihovna uzavřena, aby se připravila na stěhování. Tento moment 

zároveň knihovnice využívají k provedení revize knižního fondu a označení knih v dospělém 

oddělení bezpečnostními kódy. V nové budově se chystají bezpečnostní brány.  Po téměř 20 letech 

dochází k ukončení činnosti antikvariátu (11. 3. 1991 – 30. 6. 2010), pro který již v těchto prostorách 

není místo. Odchází tedy z knihovny paní H.Kousalová a do dospělého oddělení nastupuje paní  

Alena Matěchová.  2.10.2010 – při příležitosti Týdne knihoven – je Jitřenka slavnostně otevřena. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mate%C5%99sk%C3%A9_centrum
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko


Celým domem proudí davy lidí, kteří se chtějí o krásných moderních prostorách přesvědčit na 

vlastní oči.  Oddělení pro dospělé čtenáře měří 460 m2, oddělení pro děti 105 m2. K dispozici je 

prosklená čítárna a studovna .V přízemí je  na 200 m2 oddělení  regionálních služeb se skladem 

s posuvnými regály. O výzdobu dětského a dospělého oddělení se postarala mladá semilská 

výtvarnice Petra Řezníčková. Takové prostory semilská knihovna nikdy v historii neměla. Veřejnost 

je s umístěním knihovny středu města a zmodernizováním spokojena. Dochází zároveň k rozšíření 

půjčovní doby z 28 na 34 hodin týdně, půjčuje se každou sobotu. Knihovna je vybavena dalšími 

počítačovými místy (celkem 13), která jsou přesto téměř neustále obsazena. Je možné zahájit kurzy 

základů práce na PC pro seniory. Umístění v jedné budově spolu s kinem přináší možnost 

spolupráce při besedách, autogramiádách a promítání filmů. Uskutečnila se např. beseda s Pavlou 

Jazzairiovou, Michaelem Vieweghem před premiérou filmu Román pro muže, beseda v kině s 

Vlastimilem Vondruškou či s Jaroslavem Rudišem, který četl z nového románu „Konec punku 

v Čechách“ 

2011 

Díky vhodným prostorám stoupá počet evidovaných čtenářů  na 1 523. Z toho je 1057 dospělých a 

466 dětí do 15 let, což je 17,3 % obyvatel města. Celkem knihovnu navštívilo 38 988 osob. 

Pokračuje kurz základní práce na PC s názvem „Přítel počítač“. 41 lekcí se zúčastnilo 53 seniorů. 

Dospělé oddělení zahajuje i jazykové kurzy pro začátečníky a otevírá jako jedna z mála knihoven 

v ČR Virtuální universitu třetího věku, kterou organizuje ČZU v Praze. Hned první rok se přihlašuje 

30 studujících. V sále kina proběhlo regionální kolo dětských vypravěčů pod názvem „Čteme 

všichni, vypráví jej někdo“. Zúčastnilo se 65 dětí ze Semil, Turnova, Liberce a Jablonecka. Vítězové 

se představili na podzim na festivalu Jičín, město pohádky. Regionální oddělení připravilo 166 

výměnných souborů knih s 7 709 svazky do 57 knihoven, v 10 knihovnách provedlo revizi fondu. 

Knihovnice  se zúčastnily Konference knihovníků Euroregionu Nisa v Jelení Góře a   studijní cesty 

se SKIP Liberec do knihoven v německé Žitavě, Eibau a Varnsdorfu. 

2012 

V důsledku navyšování cen došlo i ke zvýšení ale i větší diferenciaci čtenářských poplatků -   

(dospělí 150 Kč ročně, senioři 120 Kč, děti 60 Kč). Po nástupu nové ředitelky do semilské 

nemocnice, byla projednána dohoda o půjčování knih a zvukových dokumentů pro pacienty. 

V rámci celostátní akce Březen, měsíc čtenářů, hledaly knihovny nejdéle registrované (nejvěrnější) 

čtenáře.. V Semilech to byla paní Dana Ceéová, která navštěvuje zdejší knihovnu od r. 1937. 

Ocenění získala i v rámci kraje. V doprovodu knihovnice L. Klikarové jej převzala v Krajské 

vědecké knihovně  na slavnostním vyhlášení od ředitelky KVK Liberec Mgr. Blanky Konvalinkové 

a náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Ing. Lydie Vajnerové. Z pořadů pro veřejnost byl 

významný „Večer lužicko-srbské poezie“ za účasti předsedy Svazu lužickosrbského spisovatele 

Benedikta Dyrlicha a dalších hostů. Knihovna byla spolupořadatelem akce  Listování a besedy 

s anglickým autorem C. D. Paynem v sále kina. Velký ohlas měla prodejní výstava semilského 

patchworkového klubu v čítárně knihovny, kterou si prohlédlo 875 návštěvníků. V létě se knihovna 

zapojila do  soutěže „Rozkvetlá knihovna“, kterou vyhlásil SKIP a Svaz květinářů a floristů ČR. Se 

snímky svých rozkvetlých prostor se umístila mezi 20 nejlepšími knihovnami v ČR. Fotografie byly 

zveřejněny v časopise Čtenář a knihovna získala zdarma předplatné na časopis Svazu. Nové webové 

stránky MěK měly 8 409 návštěv. Na konci roku 2012 absolvovala knihovnice Růžena Buchtová 

kurz pro certifikované trenéry paměti I. stupně.  Závěrem roku převzala paní Sv. Hendrychová 

z rukou ředitelky  KVK Liberec ocenění za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji.  

 

2013 



Během roku   došlo  k několika personálním změnám.   1. ledna 2013 byla do funkce ředitelky 

jmenována Bc. Alena Matěchová. 31. 8. 2013 po 50 letech ukončila svoji činnost v knihovně pí Sv. 

Hendrychová, na její místo přešla po odchodu do důchodu M.Vrbenská a do dětského oddělení 

nastoupila slečna L.Novotná. Při příležitosti životního jubilea převzala v únoru M. Vrbenská Cenu 

města Semil za rok 2012 za obětavou práci knihovnice a ředitelky MěK a za soustavnou práci pro 

pěvecký sbor Jizerka. V březnu vytvořila ředitelka A. Matěchová  nové webové stránky. Knihovna 

prezentuje své služby a informuje o akcích i prostřednictvím sociální sítě Facebook. V září se 

uskutečnil první kurz trénování paměti pro veřejnost, jeden dopolední pro seniory a podvečerní pro 

pracující veřejnost. Po složení požadované zkoušky obdrželi účastníci kurzu osvědčení o 

absolvování. Absolventi se i nadále schází jednou měsíčně v Klubu absolventů kurzu trénování 

paměti.  Firma Konvex Optik,  poskytla do oddělení pro dospělé čtenáře veřejnosti k zapůjčení 

dioptrické brýle. Na besedách  se účastnili  spisovatelé Jaroslav  Rudiš, Arnošt  Goldflam,  místní 

autorka Vladimíra Sůvová  a Vráťa Ebr  s Marií Formáčkovou.  

 


