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Knihovna trochu jinak… brána do Krkonoš

Markéta Tučková

Obec Lánov s 1770 obyvateli se rozprostírá podél hlavní silnice vedoucí od Trutnova do Vrchlabí. Řekli bychom, 

že je to taková vstupní brána do Krkonoš. V obci nalezneme zdravotní středisko, dvě mateřské školky, základní 

školu, lyžařský vlek. Ve středu obce stojí pěkná budova turistického informačního centra a obecní knihovny. Od 

roku 2009 zde pracuje Karolina Boková. Plně ji zaměstnává práce v infocentru, kde prodává různé upomínkové 

předměty, propagační materiály, mapy Krkonoš a okolí, regionální literaturu, pohledy. Turistům poradí ohledně 

ubytování, ukáže jim, kde se nacházejí skiareály a v létě cyklostezky. Poskytuje také službu Czech Point, provádí 

ověřování podpisů a kopií listin, spravuje kabelovou televizi. Je šéfredaktorkou místního zpravodaje, stará se 

nejen o evidenci obyvatel, ale i psů. Působí rovněž jako sběratelka místní historie (uchovává staré pohledy a 

fotografie). Paní Boková se zkrátka nenudí a možná některé z vás napadne, co mají všechny tyto aktivity 

společného s knihovnictvím.

Karolina Boková si mi tak trochu postěžovala, že právě na knihovnu jí moc času nezbývá, i když ji tato práce velmi 

baví. Knihovně náleží dvě malé místnosti, a tak tu bohužel není dostatek místa pro pořádání kulturních a 

vzdělávacích akcí. Výjimkou jsou pravidelné návštěvy školáků.

Knihovna v Lánově má 109 registrovaných čtenářů. Ti si mohou vybírat z 2 742 titulů. Fond je pravidelně 

doplňován soubory knih z Městské knihovny Trutnov. Obec Lánov ročně knihovně poskytuje na nákup nových knih 

finanční částku 20 000 Kč. Výpůjční doba je velkorysá, otevřeno je každý pracovní den od 7:30 do 11:30 a od 

12:00 do 16:00 (ve středu do 17:00). V roce 2016 paní knihovnice absolvovala základní knihovnický kurz pořádaný 

Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové. (O jejím pohledu na kurz jste se mohli dočíst v 3. čísle 

zpravodaje roku 2016).

Paní knihovnice se chystá zvelebit knihovnu, proto by ji chtěla vymalovat a pokusit se o vytvoření dětského 

koutku. V současné době má v knihovně pár starších regálů a několik novějších, požádala proto firmu Exiteria o 

sponzorský dar v podobě nových regálů. Více na https://www.mt-nabytek.cz/pomahame.htm.

Závěrem jsem se paní knihovnice zeptala, jestli ráda čte a která kniha ji v poslední době zaujala. Byla to kniha 

Světla a stíny islámu od Břetislava Turečka; jak dodala, doporučila by ji všem.

Přeji paní knihovnici, aby se jí vše vydařilo a zmodernizovaná knihovna přilákala nejen více lánovských obyvatel, 

ale i turistů.

Kontakt na autorku: knihovna@batnovice.cz

Web knihovny: http://www.knihovnalanov.webk.cz
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