Historie založení Obecní-veřejné knihovny
Protokol sepsaný 12. prosince 1920 ve Škvořeticích
Projednání o obecní veřejné knihovně a volba dvou členů knihovní rady.
Usneseno požádat zdejší hasičský sbor o předání hasičské knihovny v obci a dále požádat ústřední výbor
Národní jednoty pošumavské, aby postoupily též svoji knihovnu obci Škvořetice. Bylo usneseno, že
knihovna bude umístěna ve škole.
Do knihovní rady byli zvoleni pan František Jindra, člen obecního zastupitelstva a pan Josef Strnad, člen
obecního zastupitelstva. Zákonem ze dne 22. července 1919 nařízeno, aby každá školní obec „Republiky
Československé“ zařídila vlastní veřejnou knihovnu, k tomuto cíli daroval sbor dobrovolných hasičů
Škvořetice svou knihovnu ve prospěch veřejné knihovny obecní. Celkem převzato od sboru dne 16. ledna
1921 108 svazků s čísly a mimoto 20 brožur bez čísel. Tímto byla knihovna uvedena v činnost a stálými
zákonnými nařízenými příspěvky se knihovna hlavně povinnými a dějinnými knihami rozšiřuje.
Knihovna je umístěna ve školní budově. O vedení knihovny se stará učitelský sbor pod vedením řídícího
učitele p. Josefa Hesouna a učitelé p. Alois Tintěra, pí. Marie Matějková a pí. Barbora Zubrová.
Po odchodu řídícího učitele p. Hesouna do důchodu se stará o běh knihovny řídící učitel p. Josef Granát, a to
až do roku 1939, kdy odchází do důchodu.
13. listopadu 1939 zvolen obecním zastupitelstvem knihovníkem p. František Heller řídící učitel ve
Škvořeticích. První oficiální knihovník.
16.listopadu se zastavuje půjčování knih ve školních a obecních knihovnách. V roce 1939.
V roce 1945 opět obnoven chod knihoven. 3. prosince 1946 zvolena knihovní komise, a to ve složení Heller
Fr. – knihovník, členové Kilberg Jan, Meloun Miroslav, Solar Václav.
V 50. letech byla knihovna v obecním domě v chudobinci. Zde vykonával funkci knihovníka pan Karel
Holub, a to až do roku 1960. V roce 1961 přestěhována knihovna do domu č.p. 30, kde dříve bydlela rodina
Vondrášků.
V letech 1962 – 1964 byla knihovnicí Jaroslava Koubková.
V letech 1965 – 1976 byl knihovníkem p. Josef Hrdlička.
V letech 1977 – 1982 byla knihovnicí p. Zdena Krejčová
V roce 1983 byla knihovna přestěhována do kulturního domu.
Od roku 1983 je knihovnicí p. Marie Vošahlíková.
V roce 1986 byla Místní Lidová knihovna ve Škvořeticích za dobrou práci vyhodnocena v rámci okresu
Strakonice jako vzorná knihovna.

