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Edice Jičínsko           
Jana Benešová           

 
     V knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně vznikla edice knih o regionálních osobnostech. U 
zrodu nápadu na vznik této edice byla ředitelka knihovny Mgr. Lidmila Košťálová, která 
také vydávání knih realizuje. Edice se jmenuje Jičínsko. 
 
      Paní ředitelko, v jakých souvislostech se nápad na vznik edice objevil a ve kterém to 
bylo roce? 
 
      Knihovna vydala v roce 1999 publikaci Kolotoč s labutěmi a o několik let později další 
tituly: sborník Kytice v nás, knížku Okolo Řáholce a drobnou práci o básnířce Irmě 
Geisslové. Většina jich byla poměrně rychle rozebrána a my jsme se utvrdili v myšlence, 
že o knížky tohoto typu je ve veřejnosti zájem. Zamýšleli jsme se nad tituly dalšími a právě 
někde při těchto diskuzích vznikl nápad založit edici Jičínsko. To bylo v roce 2006. Ruku v 
ruce s tím byl řešen i jednotný grafický "výraz". Odbor kultury vyhlásil soutěž o výtvarný 
návrh obálky, vítězem se stal pan Václav Ševčík, který všem dosud vydaným publikacím 
vtiskl jednotnou grafickou podobu. 
 
      Jaká byla stanovena obsahová náplň publikací, které budou do edice zařazovány? 
Které publikace se zatím podařilo vydat? 
 
      Nemálo času jsme trávili i nad přípravou dalšího edičního plánu, nad jeho obsahem a 
zaměřením. Cílem je vydávat díla o významných osobnostech a událostech, jak název 
edice napovídá, nejen Jičína, ale širší oblasti. Prvním svazkem byla reedice l. vydání tehdy 
již zcela rozebrané knížky Okolo Řáholce : povídání o Jičíně, Václavu Čtvrtkovi a jeho díle. 
Druhý mapoval život dcery Boženy Němcové - Samotářská dcera Boženy Němcové 
Theodora. V minulém roce se podařilo vydat svazky dva - Václav Fejfar, mistr tesařský, 
starosta města, protektor Řemeslnické besedy a Příspěvek k dějinám hospodářského 
vývoje města od 19. století do současnosti. 
 
      Kdo jsou autoři těchto zajímavých prací? 
 
      Autory publikací jsou lidé, kteří se buď profesně nebo jen ze zájmu zabývají historií 
regionu. Patří k nim bývalá vedoucí Literárního archivu Památníku národního písemnictví v 
Libáni PhDr. Eva Bílková - autorka prvního svazku edice. Profesor Vladimír Úlehla, pro 
kterého je studium historie velkým koníčkem a zpracoval dokument o osobnosti Theodory 
Němcové a Václava Fejfara. Posledním v řadě autorů je "amatér" Miroslav Bartoň, který se 
dlouhodobě věnuje hospodářskému vývoji jičínského okresu. 
 
      Jak zajišťujete finanční pokrytí vydávání knížek a s kým spolupracujete? 
 
      Velkou pomoc nám při této aktivitě poskytuje město Jičín, které každoročně vyhlašuje 
granty pro oblast kultury. Na základě zpracovaného projektu se nám vždy podařilo získat 
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finanční prostředky, kterými jsme zčásti uhradili vzniklé náklady. Druhým zdrojem je 
rozpočet knihovny, ve kterém s ediční činností počítáme. V loňském roce jsme získali 
příspěvek i od některých podniků, a to v souvislosti s vydáním knihy M. Bartoně, jehož 
práce ukazuje jejich vývoj. V poslední řadě jsou to potom i příjmy z prodeje publikací. 
 
      Podle vysoké návštěvnosti při křtech těchto knih se domnívám, že je o ně velký zájem? 
Je tomu tak? Jaké jsou ohlasy veřejnosti? 
 
      Mohu potvrdit, že návštěvnost při uvádění těchto publikací je vysoká a ze strany 
veřejnosti je o ně velký zájem. Vesměs zaznamenáváme kladné ohlasy. Potvrzením toho 
může být i skutečnost, že např. práce o Doře Němcové je zcela rozebrána. 
 
      Jakou publikaci chystáte pro letošní rok? Vím, že s autorem jste se již dohodla. Můžete 
nám přiblížit, o koho jde a o čem bude další kniha edice Jičínsko? 
 
      V letošním roce chystáme vydání dokumentu z oblasti filmu. Knížka má název Mládí 
Karla Smrže a přibližuje životní etapu významného průkopníka české kinematografie a 
jednoho z našich prvních filmových publicistů a průkopníků, který se narodil v Sobotce. 
Autorem je doc. Mgr. Karel Tabery, Ph.D. 
 
      Děkuji Vám za rozhovor, za všechny zatím vydané svazky edice Jičínsko a jako Vaše 
nástupkyně Vám slibuji, že v této pro region významné práci budu pokračovat. 
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