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Knihovna v Janských 
Lázních           

Elen Hronešová           
 

     Podle vzpomínek pamětníků sahá historie vzniku městské knihovny do poválečné 
doby. Od roku 1966 je knihovna organizační složkou města, dříve spadala pod Osvětovou 
besedu. Zhruba od roku 1960 byla umístěna ve stejné budově jako tehdejší národní výbor 
– v prvním patře objektu Quisisana. Po následujícím několikaletém působení v malé 
nevyhovující místnosti panelového domu, kde byla umístěna vzhledem k rekonstrukcím 
budov v majetku města, byla v roce 1997 přemístěna do svého současného působiště. 
 
      Městská knihovna v Janských Lázních se nachází v samostatné místnosti v přízemí 
bytového domu č.p. 15 (Zdena), který slouží pro starší a zdravotně postižené občany. 
Přilehlá místnost klubu důchodců je využívána během provozu knihovny jako čítárna, 
která má bezbariérový přístup. 
 
      Provoz knihovny byl vždy zajišťován jedním neprofesionálním pracovníkem. Po 
dlouhá léta tuto funkci vykonávala paní Eva Škodová. Zejména její zásluhou je knižní 
fond, který v současné době obsahuje téměř 4 500 svazků, pestrý a čtivý. 
 
      Od ledna letošního roku mohli návštěvníci knihovny zaznamenat několik novinek 
vedoucích k zkvalitnění a rozšíření knihovnických služeb. Návštěvníkům je k dispozici 
jeden počítač s přístupem na internet. Nová knihovnice paní Milena Nováková zároveň 
provádí vkládání knihovního fondu do automatizovaného knihovnického systému Clavius.
 
      Knihovna je zatím otevřena dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. 
V loňském roce bylo v knihovně zaregistrováno 146 čtenářů, 786 návštěvníků a celkově 
bylo vypůjčeno 4 144 knih. Knihovnu kromě místních občanů a studentů Obchodní 
akademie pro tělesně postižené navštěvují stále častěji klienti Státních léčebných lázní, 
s.p., kteří celoročně jezdí do Janských Lázní na průměrně šestitýdenní pobyty. Knihovnu 
také často navštěvují spolu s dětmi, které jezdí za léčením do dětské léčebny Vesna, i 
jejich rodiče. V době zimní a letní turistické sezóny přijíždí do městečka, které má jen 900 
stálých obyvatel, návštěvníci z celé republiky, kteří mají zvýšený zájem o veřejný internet.
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