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„Knihovničina“ je krásná 
nemoc           

Božena Blažková           
 

     Při přípravě prvního letošního čísla, které právě držíte v ruce, případně máte na obrazovkách 
svého PC, jsem si elektronicky dopisovala s paní Milenou Kodýmovou (viz článek: Knihovna není 
jen půjčovna). V jednom z jejích mailů byla ona nádherná věta - „Knihovničina“ je krásná nemoc, 
kterou jsem si dovolila použít jako název úvodního článku. 
 
      Dá se říci, že jsem si shánění článků tentokrát opravdu užívala. Mám pocit, že téma tohoto čísla 
Knihovna není jen půjčovna by dokázalo naplnit několik čísel. Všimla jsem si, že i články o 
knihovnách v regionálním tisku začínají většinou slovy: „Kromě půjčování knihovna zajišťuje, 
připravuje, organizuje, nabízí …“. „Šumné knihovny“ nejen v tomto čísle uvádějí do praxe naše 
téma „Knihovna není jen půjčovna“. Ve všech případech se jedná o knihovny, které hledají své 
místo na slunci v rámci své obce, města, regionu. 
 
      Autoři, jejichž články jsme zařadili do rubriky Naše téma, se z různých úhlů zamýšlejí nad tím, 
jak se jejich knihovna i knihovny obecně zapojují do nejrůznějších akcí a aktivit, které jsou v daném 
místě potřebné a žádané. Dočteme se např. o možnostech, které se skrývají za objevováním 
regionálních osobností, i o nejrůznějších tématech vhodných k besedám. Zajímavé je i využívání 
možností, které poskytují nadační fondy ve prospěch knihovny a jejích čtenářů. K zamyšlení asi 
vyprovokují úvahy o jednom půjčovním dni v malém městě, o nabídce služeb knihovny, možnostech 
spolupráce, využití prostor knihovny mimo půjčovní dobu. Doufáme, že téma vyprovokuje další 
autory a v příštích číslech budeme moci otisknout nové a podnětné náměty z vašich knihoven. 
Věříme, že „knihovničina“ je opravdu krásná nemoc a nové náměty a nápady se budou 
prostřednictvím našeho zpravodaje šířit jako viry pozitivní deviace. 
 
      Od tohoto čísla vám také chceme postupně představit knihovny pověřené regionálními 
funkcemi. Jako první představuje svoji činnost MěK v Trutnově. V příštím čísle to bude MěK v 
Rychnově nad Kněžnou. Rubriku „Okénko do světa“ jsme zestručnili na „Okénko“ a kromě 
zkušeností ze zahraničních knihoven zde chceme uvádět i zajímavé nápady a náměty z jiných 
regionů. V rubrice Tipy a náměty vás stručně seznámíme se změnami ve statistickém výkaznictví, s 
novým elektronickým katalogem SVK i s připravovanou rubrikou Burza nápadů na webu SVK. 
 
      Co více říci na úvod? Nezbývá než vám popřát, abyste si nejen v tomto čísle, ale i v každém 
dalším nalezli něco potřebného pro sebe a svoji knihovnu. 
 
      Zároveň nám všem přeji, aby se návštěvníci našich knihoven mohli ztotožnit s následující 
„minibásničkou“, kterou mi kdysi věnovala jedna dívenka po besedě: 
 
      

Knihovna 
Laskavá a přátelská 

Vzdělávající, uklidňující a inspirující 
Uvádí nás do světa informací 

Jistota 
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