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"Pro čtenáře vše"

Markéta Tučková

Jednoho slunečného jarního dne jsem se vydala na další návštěvu knihovny v Jestřebích horách. Cestu mi 

zpříjemňovaly kvetoucí koberce bledulí a sněženek. Obec Radvanice (1067 obyvatel) se nachází nedaleko města 

Trutnova.

            Na paní knihovnici jsem chvilku čekala, ovšem už z dálky se dala rozpoznat. Jako správný vesnický 

knihovník byla ověšena taškami a v ruce držela jarní výzdobu - větvičky kočiček. Řídí se heslem "pro čtenáře vše" 

a knihy, které nemá a čtenář si je žádá, přiveze z MěK Trutnov, kde pracuje jako vedoucí v oddělení pro dospělé.

Knihovnicí je paní Ivana Kubečková, která v loňském roce získala titul Knihovnice roku 2011 

Královéhradeckého kraje. V roce 1983 po absolvování gymnázia nastoupila do Okresní knihovny v Trutnově jako 

metodička. V témže roce převzala do své péče knihovnu v Radvanicích, kde také žije. Knihovna se koncem roku 

2011 přestěhovala z klubu důchodců do budovy mateřské školky, kde se uvolnily prostory. Knihovna je rozdělena 

na oddělení pro dospělé a oddělení pro děti a mládež, takže se čtenáři při výběru knih vzájemně neruší. Výpůjční 

doba je každou středu vždy od 15.30 h. do 18.30 h.  

Čtenáři si mohou vybrat ze 7076 svazků knih a 691 časopisů, které má knihovna ve svém fondu. Na 

doplnění si vozí knihy z výměnného doplňkového souboru MěK Trutnov. Pravidelně pořádá pro děti prvních tříd 

"Pasování prvňáčků na čtenáře". Do knihovny na besedu zavítají i ti nejmenší. Že tam chodí rádi radvaničtí 

čtenáři, ukazuje počet výpůjček 7361 za rok 2011. Registrováno je kolem 150 čtenářů.

Pro uživatele knihovny je k dispozici jedna počítačová stanice s tiskárnou. Od letošního roku používá 

novější verzi šablony webu http://knihovnaradvanice.webk.cz/ . Od roku 2001 jako první z obecních knihoven 

začala používat knihovnický program LANius (na který nedá dopustit). V roce 2011 získala grant VISK 3 na 

zakoupení licence programu REKS        a nový počítač.

Přeji paní knihovnici Ivaně Kubečkové, aby i nadále u ní platilo "pro čtenáře vše".
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