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Knihovna Kačice v čase 
 

Historie naší knihovny započala roku 1919 návrhem místního Sokola, 

aby v obci byla založena veřejná knihovna, která by nesla jméno 

„Husova“. V roce 1920 odsouhlasila obecní rada zahájení činnosti 

obecní Husovy knihovny v obci, a uvolnění jedné místnosti v budově 

školy. Knižní fond byl zřízen převážně z knižních darů místních spolků, 

celkem 576 knih. V roce 1948 vlastnila knihovna ve svém fondu 4000 

svazků knih. Po důkladné revizi, s pouhými 1500 svazky, se knihovna 

přestěhovala do jedné místnosti Obecního domu. V roce 1951 došlo 

k přejmenování knihovny z Husovy na Místní lidovou knihovnu a 

k dalšímu stěhování do přízemí Kulturního domu (2100 svazků knih), 

do nevyhovujících dvou místností bez oken. V roce 1963 v obci vznikl 

Družstevní klub při JZD Nový život Kačice, který převzal veškerou 

kulturní činnost v obci, a tedy i správu o Místní lidovou knihovnu. Díky 

tomuto vedení byla v roce 1964 provedena rekonstrukce knihovny 

v Kulturním domě. Byla upravena místnost pro police s knihami, 

prostor pro knihovníka a zabudováno okno. Ovšem toto pohodlí 

netrvalo příliš dlouho a už v roce 1965 přechází knihovna pod správu 

MNV Kačice a o dva roky později, v roce 1967 se opět stěhuje, 

tentokrát do uvolněných prostor ve správní budově strojního mlýnu 

(4500 knih). V roce 1973 získává knihovna v bývalém mlýnu ještě další 

místnost, jako sklad pro archivované časopisy a vyřazené knihy. A 

v roce 1976 dostává do svého fondu darem 203 svazků knih z Domova 

mladých horníků v Kladně. 7700 knih, včetně možnosti vypůjčení 

knihy ze střediskové knihovny na Stochově nebo Krajské knihovny 

v Kladně, tolik obsahuje knižní fond svazků v roce 1980. Provoz 

knihovny a její osvětovou činnost, v této době, zajišťoval již od roku 

1962 dlouholetý knihovník p. Miroslav Beznoska, až do roku 2000. 

V pořadí k pátému přemístění knihovny došlo v roce 1985 do statku 

č.11 proti Obecnímu domu. Poslední přestěhování nastalo v roce 1994 

do nových prostor mateřské školy, kde knihovna sídlí doposud. V této 

době, někdy po roce 1994, také dochází k další změně názvu knihovny, 

kdy je vypuštěno slovo „lidová“ a nyní již jen  

„Místní knihovna Kačice“. 

Informace poskytl p. Ant. Malec. 


