Historie knihovny.
Knihovna byla založena v roce 1913 Ústřední maticí školskou, a to sbírkou. Umístěna byla v zadní
místnosti obecního úřadu v domě čp. 43. Od roku 1932 byla vedením knihovny pověřena paní
Ludmila Vaiserová. Knihovna nepřestala pracovat ani za okupace, i když přece jen omezeně. V roce
1940 musely být z knihovny vyřazeny některé knihy a odevzdány okresním úřadům. Čtenáři jich však
většinu poschovávali v soukromí a zachránili je tak před zničením. Po skončení války se život v obci
obnovoval. V roce 1947 je, mimo jiné, jednáno na národním výboru o znovuotevření knihovny.
Knihovnicí je opět zvolena paní Vaiserová. A historie naší knihovny pokračuje dál. V roce 1952
knihovna ustoupila svatební síni a byla přestěhována k Lučným do čp. 116. Po roce opět ustupovala,
tentokrát Jednotě a byla přemístěna do čp. 13, kde zůstala až do roku 1972. V roce 1966 se stává
knihovnicí slečna Šimůnková. Po rekonstrukci budovy MNV v roce 1972 je knihovna přemístěna do
nově upravené místnosti, kde sídlí dodnes.
1. ledna1976 přebírá vedení knihovny paní Květoslava Juríčková a v roce 1995 zde začíná pracovat
paní Danuše Kolářová. Knihovna zůstává na stejném místě, ale začíná se potýkat s nedostatkem
místa. Společné dětské a dospělé oddělení v jedné místnosti, rozšiřující se knihovní fond a přibývající
regály mají za následek, že volného prostoru ubývá.
V roce 1998 jsme si připomněli 85. výročí založení knihovny. Společenské setkání se uskutečnilo v
sobotu 10. října v zasedací síni obecního úřadu. V recitačním pásmu z díla Jaroslava Seiferta, nositele
Nobelovy ceny, přednášeli režisérka Hana Kofránková a herec Alfréd Strejček. Vystoupení pražských
umělců sledovali i hosté z Okresní knihovny a regionálního odboru Okresního úřadu v Hradci Králové.
Příjemně prožité odpoledne ukončila autogramiáda. O krásnou atmosféru se zasloužili nejen
účinkující, ale i vnímaví diváci, jejichž počet dosáhl padesáti.
Procházku historií knihovny ukončíme v roce 2003, kdy jsme oslavili 90. let od jejího založení. Ve
slavnostně vyzdobené zasedací síni OÚ se v sobotu 11. října 2003 sešli příznivci knihovny a vzácní
hosté. Nabytý program zahájily děti mateřské školy. Hlavní účinkující, pražští umělci režisérka Hana
Kofránková a herec Bořivoj Navrátil, přednesli ukázky z knihy Ephraima Kischona "Můj nejmilejší
pokrm je jídlo". Poděkovali jsme knihovnici Květoslavě Juríčkové za 30 let práce v knihovně. Vlastní
oslavě předcházela anketa, jejíž výsledky zpestřily již tak příjemné odpoledne, které ukončila oblíbená
autogramiáda.
V únoru roku 2005, po schválení finančních prostředků a místa pro nové dětské oddělení obecním
úřadem, byla zahájena adaptace knihovny. Odborné práce byly skončeny 6. dubna a dokončovací
práce, úklid, stěhování knih a výzdoba, 15. května 2005. Rekonstrukce knihovny se zúčastnili nejen
odborní pracovníci, ale i čtenářky, které pomáhaly s úklidem a stěhováním bez ohledu na čas, věk a
osobní volno. Odbornou a praktickou pomocí přispěly metodičky Knihovny města Hradce Králové,
Kateřina Hubertová a Mgr. Stanislava Čejková. Nové dětské oddělení bylo slavnostně otevřeno
19. května 2005 za účasti hostů místního zastupitelstva, místních obyvatel, spřátelených obecních
knihoven, ze Studijní a vědecké knihovny Hradce Králové a z Knihovny města Hradce Králové. Za
nové, krásné prostředí, vstřícnost a podporu naší knihovně patří velké poděkování obecnímu
zastupitelstvu v Dobřenicích, za přízeň a zájem o knihovnu čtenářům a našim rodinám a přátelům,
kteří nám pomáhají a tolerují čas, který věnujeme právě činnosti v knihovně!
Končíme pohled do historie knihovny s přáním, aby i její budoucí činnost byla bohatá a pro
čtenáře zajímavá.

