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Fronty na knihy - reportáž z Lidové knihovny v Mlázovicích 

Helena Vejvarová

Knihovna a půjčování knih mají v Mlázovicích dlouhou tradici. Počátek může být spojován již s rokem 1894, kdy 

byla v obci založena Občansko-čtenářská beseda. V průběhu století se knihovna často stěhovala. Dnes ji 

naleznete v budově radnice.

Každý páteční podvečer v roce překvapí návštěvníka obce proud obyvatel mířících k radnici. Pokud se přidáte, 

dostanete se do blízkosti knihovny, kde budete mít pocit, že jste se vrátili v čase. Fronta, jakou pamatuji před 

Vánocemi na ovoce, v létě na melouny a každý čtvrtek na knihy, vás do knihovny rozhodně hned tak nepustí. 

Můžete zatím pozorovat odcházející spokojené obsloužené čtenáře. Nebo se zapojit do povídání o tom, co kdo 

četl, co se líbilo, či co si už zaručeně znovu nepůjčí. Můžete se ale také připojit ke skupinkám dětí u stolů v 

předsálí knihovny a číst si s nimi napínavé příběhy, než si rodiče a prarodiče vyberou knihy. Jakmile se vám 

podaří překonat frontu, uvidíte malou místnost plnou regálů s knihami. Vybrat si v bohaté nabídce knihovny není 

jednoduché, naštěstí vám paní knihovnice nabídne ty nejoblíbenější z právě vrácených knih. Vlastní fond knihovny 

nejčastěji využívá mladá generace čtenářů a vybírá si povinnou četbu.

Nikoho, kdo mlázovickou knihovnu navštívil, nepřekvapí, že při dvou výpůjčních hodinách týdně má za rok 885 

návštěvníků a skoro 6 000 výpůjček. To představuje 10,5 výpůjčky na každého obyvatele obce.  

To vše má v dobrém slova smyslu na svědomí knihovnice paní Blanka Johnová. V této záslužné činnosti ji 

podporuje celá její rodina. Velmi dobrá je také spolupráce knihovnice s vedením obce, které knihovnu maximálně 

podporuje.

Knihovně byl jako první v loňském roce udělen titul Knihovna Jičínska 2015.[1]

Která knihovna bude další?

Kontakt na autorku: vejvarova@knihovna.jicin.cz

Web knihovny: http://www.knihovnamlazovice.webk.cz/pages/uvod.htm 

[1] O slavnostním vyhlášení v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně si můžete více přečíst v rubrice Stalo se 

aktuálního čísla zpravodaje.
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