
Stručná historie Městské knihovny a knihovnictví v Broumově 

 

První knihovna v Broumově byla založena v benediktinském klášteře opatem Bavorem 

z Nečtin v roce 1322. Knihovna, kterou benediktinští mniši po staletí s nucenými 

 přestávkami (požáry a bouře po r. 1618, kdy mniši museli Broumov na čas opustit) 

spravovali, je dnes jednou z nejnavštěvovanějších a nejcennějších památek, jež může 

Broumov svým návštěvníkům nabídnout. V současné době čítá její fond na 17.000 svazků. 

 V období první republiky od r. 1918 do r. 1939 působilo v Broumově hned několik knihoven. 

Knihovna dr. Langera, jež byla umístěna v tehdejším Schrollově paláci (dnešní budova 

Městského úřadu), jejíž fond po válce přešel do majetku města a obsahoval vesměs 

německou literaturu, dále již zmíněná klášterní knihovna, která se dělila na dvě části – 

opatskou, jež sloužila výhradně opatovi a konventní, kterou hojně využívali studenti 

broumovského klášterního gymnázia, dále knihovna Národní jednoty severočeské a knihovna 

Sokola. 

Po roce 1945 vznikla Okresní lidová knihovna v Broumově, která převzala fondy bývalé 

německé knihovny dr. Langera a zachovala si působiště v Schrollově paláci, tehdy vlastně už 

Okresním národním výboru. Od roku 1948 knihovna sídlí na Mírovém náměstí číslo popisné 

52 v Broumově. Jedná se o dům v historické části města, ve kterém v I. patře a mezipatře 

nalezneme knihovnu. V roce 1960 přestal být Broumov okresním městem a z bývalé Okresní 

lidové knihovny se stala Městská lidová knihovna, která spadala pod Městský národní výbor. 

V roce 1980 došlo k centralizaci knihoven a Městská lidová knihovna v Broumově se stala 

pracovištěm Okresní knihovny v Náchodě. V roce 1991 přešla tehdy už Městská knihovna 

v Broumově do kompetence Městského úřadu v Broumově. V roce 1996 přibrala knihovna 

ještě funkci kulturního pracoviště, čímž vznikl útvar Městská knihovna a oddělení kultury, 

přičemž si jako dominantní zachoval poslání knihovny. Od roku 2000, kdy došlo k rozdělení 

Městské knihovny a Oddělení kultury na dvě různá pracoviště, se knihovna stala organizační 

složkou Města Broumova a tento status si zachovává do současnosti.  
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