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Slavnostní otevření nové knihovny v Rudníku

Edita Horní

První prosincové úterý v podvečerních hodinách byla slavnostně otevřena naše nová, automatizovaná obecní 

knihovna. Hosty, kteří se aktu zúčastnili, přivítal a provoz knihovny zahájil starosta obce Aleš Maloch a k příjemné 

atmosféře svými vánočními koledami přispěly děti z místní základní školy. Pozvání přijal i pan Stanislav Wajsar, 

bývalý kronikář, učitel, ale hlavně milovník historie a knih. Tuto slavnostní událost obohatil přednáškou o počátcích

knihovnictví v naší obci.

Co otevření nové knihovny předcházelo? Po získání dotací z ministerstva kultury se knihovna přestěhovala do 

většího a především světlejšího prostoru bývalé obřadní síně v přízemí budovy DPS, který disponuje vlastním 

vstupem. Místnost byla vybavena novým nábytkem, dvěma počítači a pro naše nejmenší čtenáře zde byl vytvořen 

i dětský koutek.

Z Městské knihovny Trutnov, která plní a koordinuje i regionální funkce, bylo pro naše čtenáře zapůjčeno 2080 

knih. Naše velké díky patří jejím pracovnicím, zejména pak paní ředitelce Jaroslavě Maršíkové a metodičce paní 

Blance Maňhalové, a to nejen za samotnou zápůjčku knih, ale i za vstřícný přístup, pomoc s administrací při 

podání žádosti o dotaci, s vytvořením webových stránek naší knihovny a se zaškolením nového knihovníka pana 

Romana Turyny a stávající knihovnice paní Jany Levínské, kteří se o naše čtenáře budou starat. Bez toho by 

automatizace knihovny zůstala pouhým naším přáním.

Novinky v knihovně se však neomezily jen na nový prostor a samotnou automatizaci jejího provozu. Nová 

otevírací doba byla oproti dřívější, značně omezené, rozšířena na 40 hodin týdně a kromě knihovnických služeb 

budou návštěvníci moci zdarma využívat počítač s internetovým připojením.

Doufáme, že v dnešní době, která knihám příliš nepřeje a kdy lidé mají tolik jiných možností, jak trávit volný čas, 

naše knihovna čtenáře přesto přitáhne a bude hojně navštěvována!

Další informace naleznete na webových stránkách knihovny a obce:

http://www.knihovnarudnik.webk.cz/ , http://www.rudnik.cz/
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