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Knihovna rychnovského muzea se otevírá veřejnosti
v pravidelné otevírací době
Od 8. října zahajuje knihovna rychnovského muzea pravidelnou otevírací dobu.
Prezenčně se budou moci její návštěvníci začíst jak do regionálního periodika Posel
z Podhoří, tak do starých tisků a rukopisů. Možností, které knihovna nabízí, je však
mnohem více.
„Knihovna rychnovského muzea je zaměřena na shromažďování dokladů literární tvorby
z regionu, na autory spjaté s daným územím, na literaturu vzniklou v našem regionu nebo o
tomto regionu. Studijní fond je úzce spojen s odbornou činností muzea. Jeho nabídka je tak
velice široká a různorodá,“ říká na úvod muzejní knihovnice Mgr. Irena Krejčí. Ta také
srdečně zve všechny nové čtenáře do prostor bývalých rychnovských kasáren (Jiráskova 2),
kde se knihovna nachází. Všechny publikace je možné zapůjčit si prezenčně, a pokud se
čtenářem požadovaná kniha ve fondu nenachází, je možné ji objednat přes Meziknihovní
výpůjční službu.
„Historie získávání knih do muzejní knihovny je sama o sobě velice zajímavá. Mnohým
změnám odpovídá i obsah našich knihovních fondů, které jsou rozděleny na studijní,
historický a regionální. Například soubor periodik, který je nedílnou součástí studijního
fondu, obsahuje mnohé zajímavosti. Těmi jsou jmenovitě listy pro zábavu a poučení
s časovými rozhledy „Květy“ z přelomu 19. a 20. století, obrazový týdeník „Humoristické
listy“ či měsíční revue pro literaturu a společnost „Lumír“, upozorňuje I. Krejčí.
Velkou změnou je především to, že muzejní knihovna bude nově přístupná pravidelně, a to
každé úterý, středu a čtvrtek. Po konzultaci a domluvě je však možná návštěva i mimo
otevírací dobu. Pro rychlé vyřízení požadavku čtenářem je vhodné vyhledat si požadovanou
knihu v katalogu knihovny, který naleznete na stránkách: https://moh.knihovny.net/katalog.
Vaše dotazy je možné zasílat na emailovou adresu krejci@moh.cz. Otevírací doba
knihovny: úterý 9 – 14 hod, středa 9 – 18 hod, čtvrtek 9 – 14 hod. V knihovně je nutné
dodržovat platný knihovní řád a platný ceník knihovny.
Kontakt pro další informace:
Mgr. Irena Krejčí, knihovnice MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel. + 420 494 534 450,
+420 724 364 385
Mgr. Martina Marxová, muzejní pedagog MGOH v Rychnově nad Kněžnou, tel.
+420 494 534 450, +420 739 961 768
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