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I na vesnicích mají pěkné 
knihovny!           
Lenka Knapová           

 
     Nikdo, kdo projíždí nevelkou vesničkou Radim, vzdálenou od Jičína necelých 10 km, si 
nemůže nevšimnout pěkné a upravené návsi. Právě tady, ve středu obce s 320 obyvateli, 
se nachází místní knihovna. 
 
      Zásluhou obecního úřadu získala nové, větší prostory, které více vyhovují provozu a 
také umožnily od ledna loňského roku prostřednictvím projektu SROP připojení na 
internet. Že je o tuto službu zájem, dokazuje zvýšená návštěvnost knihovny. 
 
      Budova sice slouží také jako pošta, ale po zdolání několika schodů staneme přímo 
přede dveřmi vedoucími do knihovny. Tou je dobře prosvětlená místnost, nově 
vymalovaná, s novými regály a velmi vkusně zařízená; celkový dojem je velice přívětivý. 
 
      Najdeme zde kmenový knižní fond, seřazený abecedně podle příjmení autorů, a 
výměnný fond, který se podle potřeby obměňuje prostřednictvím výměnných souborů z 
jičínské knihovny. Jenom pro zajímavost: za rok 2007 sem bylo dovezeno celkem 5 
souborů se 316 svazky. Čtenáři si pochvalují šikovné a přehledné rozčlenění tohoto fondu 
podle věkového a tematického hlediska. Knihovnice reaguje i na další individuální 
požadavky svých čtenářů a využívá možnosti kdykoliv půjčovat knihy, které nejsou ve 
vlastním fondu knihovny, opět z Jičína.  
 
      Na malou návštěvnost si v knihovně rozhodně stěžovat nemohou, v současné době 
jim přibylo i hodně dětských čtenářů, a to hlavně v souvislosti s připojením knihovny na 
internet. Děti, které čekají, až na ně přijde řada, často sahají po knize a nakonec si ji 
odnesou dočíst domů. Tento trend by tak mohl napomoci radimské knihovně vychovat 
novou generaci čtenářů. 
 
      Pro knihy si mohou čtenáři přijít ve stanovené době dvakrát do týdne, kdy je knihovna 
otevřena. Do budoucna se však uvažuje o rozšíření půjčovních hodin ze stávajících dvou 
na dvojnásobek. Knihovnice je však vždy ochotná poskytnout služby knihovny i mimo 
otvírací dobu. Uživatelé, kteří mají zájem o internet, plně využívají času, kdy je knihovna 
otevřená, a pochvalují si možnosti bezplatného přístupu k informacím. Těm, kteří ještě 
nemají zkušenosti s počítačem a internetem, rád poradí informační pracovník knihovny, 
který je přítomný jednou týdně. 
 
      Knihovna v Radimi může být příkladem ostatním obecním knihovnám, že i s malými 
náklady lze zlepšit prostředí a tím zvýšit i její využití. Stačí jen chtít. Velkou radost z toho 
máme i my, knihovnice jičínské knihovny, když vidíme, jak taková knihovna funguje. 
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      Chtěla bych proto závěrem poděkovat všem, kteří se o to zasloužili: paní knihovnici - 
Jarmile Adolfové, paní starostce obce - Zdeňce Brixové, bývalé knihovnici - paní Haně 
Kopačkové, která se o knihovnu starala celých 26 let, a v neposlední řadě panu inženýru 
Janu Ptákovi - informačnímu pracovníkovi knihovny. A za všechny knihovnice a 
knihovníky přeji radimské knihovně hodně stálých čtenářů a nám všem mnoho jejich 
dalších následovníků. 
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