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Jména osobností v názvech 
našich knihoven           

Božena Blažková           
 

     Knihovny se většinou jmenují velmi obecně - městská nebo místní či obecní. Některé se 
však svým názvem od běžné normy liší. Připomínají svým jménem veřejnosti osobnost, 
která k místu jejich působení neodmyslitelně patří, a to je dobře. Pojďme je společně 
virtuálně navštívit.  
 
      Knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem - http://www.slavoj.cz/  
 
      Hned první návštěva je poněkud netradiční, protože osobnost v názvu je i není 
osobností. Rukopis královédvorský byl nalezen roku 1817 Václavem Hankou a byla to 
velká událost nejen pro Dvůr Králové. Hrdinové šesti velkých epických zpěvů se stali 
národní památkou a inspirovali mnohá umělecká díla a kulturní dění nejen v době nálezu. 
Pravost Rukopisů není v těchto souvislostech podstatná. Ve Dvoře Králové byl v roce 1880 
ustaven literární a čtenářský spolek Slavoj. V novodobé historii bylo užívání původního 
názvu Městská knihovna Slavoj schváleno Městskou radou v roce 1996 u příležitosti 115. 
výročí založení původního literárního a čtenářského spolku Slavoj. 
 
      O literárním spolku Slavoj se můžete na webu dočíst v sekci Služby, O knihovně na 
záložce Historie.  
 
      Heldova městská knihovna Třebechovice - http://new.hmk.cz/07/uvod.php  
 
      Od kterého roku nese knihovna jméno slavného třebechovického rodáka Jana 
Theobalda Helda, se zjistit nepodařilo, ale již kolem roku 1905 se nazývala Heldova obecní 
knihovna. Z webových stránek je vidět, že si knihovna svého rodáka opravdu váží, protože 
v sekci Historie uvádí podrobný životopis dnes již méně známého obrozence. Připomíná 
tak uživatelům i obyvatelům města významného rodáka. 
 
      Obecní knihovna Eduarda Štorcha v Ostroměři - 
http://www.knihovnaostromer.wz.cz/  
 
      Obecní knihovna v Ostroměři na svých stránkách sice slavného rodáka, po kterém je 
pojmenována, nepřipomíná, ale v obci je i Muzeum Eduarda Štorcha, kde zájemce nalezne 
všechny potřebné informace nejen o Štorchovi, ale i dalších významných osobnostech. 
 
      Městská knihovna Fráni Šrámka Sobotka - http://www.sobotka.cz/index.php?p=284 
 
      V roce 1975 byly otevřeny nové prostory knihovny v rodném domě básníka Fráni 
Šrámka a knihovna získala oficiální název Městská knihovna Fráni Šrámka Sobotka. Více 
na webových stránkách knihovny není uvedeno, ale na stránkách Muzea a archivu F. 
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Šrámka v Sobotce je uveden nejen básníků životopis, ale i jeho sobotecké inspirace a 
šrámkovské tradice, ke kterým neodmyslitelně patří festival českého jazyka, řeči a 
literatury - Šrámkova Sobotka. 
 
      Městská knihovna Egona Hostovského Hronov - http://www.knihovnahronov.cz/  
 
      Knihovna nese název po dalším hronovském rodákovi, spisovateli Egonu Hostovském. 
Tolik web knihovny. Další informace mi podala ředitelka knihovny S.Vítová. Po Egonu 
Hostovském byla knihovna pojmenována kulturní radou města v roce v roce 1992, pár 
měsíců před mezinárodní konferencí O Egonu Hostovském, která se konala v květnu 1993 
v Hronově. V dubnu 1990 navštívila město spisovatelova třetí manželka - Regina 
Hostovsky, která následně vyjádřila své díky za uctění památky manžela. Krátce nato 
vznikla bronzová deska s portrétem, která je v současné době umístěna u vchodu do 
půjčovny. 
 
      Knihovna Stanislava Rudolfa Svatojanský Újezd - 
http://svatojanskyujezd.cz/index.php?sekce=knihovna/uvod&mnu=18  
 
      Na webových stránkách obce Svatojanský Újezd se v sekci Knihovna dovíme nejen 
historii knihovny, ale i to, že souhlas spisovatele Stanislava Rudolfa s uváděním jeho 
jména v názvu knihovny získala obec v období vydání nové zřizovací listiny, která byla 
knihovně vystavena na základě nového knihovního zákona v roce 2002. 
 
      Pan Stanislav Rudolf s manželkou Jaroslavou, oba učitelé, v obci žili a působili od roku 
1956 do roku 1964 a v tomto období se značnou měrou podíleli na rozvoji kultury v obci. 
 
      Spisovatel Stanislav Rudolf (nar.1932 Jičín) prožil dětství a dospívání v Železnici, kde v 
květnu loňského roku v knihovně besedoval se čtenáři a pamětníky. Jako učitel působil 
také v Lázních Bělohrad. 
 
      Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně - http://knihovna.jicin.cz/  
 
      "Rok Václava Čtvrtka v jičínské knihovně vyvrcholil v úterý 12. září 2006 slavnostním 
přejmenováním knihovny na Knihovnu Václava Čtvrtka a otevřením vzpomínkové expozice 
v hudebním oddělení knihovny." Těmito slovy začíná článek Knihovna Václava Čtvrtka ve 
třetím čísle našeho zpravodaje roku 2006 a jeho přečtení vám přiblíží nejen celkovou 
atmosféru slavnostního aktu, ale i nelehkou cestu k němu. Desku s novým pojmenováním 
knihovny odhalila dcera Václava Čtvrtka paní Marketa Tengbom. 
 
      Štolbova městská knihovna Nechanice - http://www.knihovnanechanice.wz.cz/  
 
      V roce 1894, již po odchodu Dr. Štolby z Nechanic, byla veřejná knihovna z rozhodnutí 
Rady města pojmenována Štolbovou. V roce 1919 se vznikem nového knihovního zákona 
se název Štolbova knihovna vytratil a knihovna se stala Veřejnou knihovnou města 
Nechanice. Dalším významným rokem byl pro knihovnu v Nechanicích rok 2008. V rámci 
oslav "780 let od první písemné zmínky o Nechanicích" se podařilo vrátit knihovně původní 
název.  
 
      Na webu knihovny se dále dozvíte o dvouletém úsilí a pátrání po potomcích JUDr. 
Josefa Štolby. Odhalení desky se staronovým názvem knihovny se zúčastnila pravnučka 
paní PhDr. Jana Šámalová (viz článek Štolbova městská knihovna Nechanice v minulém 
čísle). 
 
      Malá statistika na závěr 
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      V našem kraji nese sedm knihoven jméno literární a kulturní osobnosti a jedna 
knihovna je pojmenována po postavě literárního díla. Čtyři knihovny jsou z Jičínska (dvě z 
nich jsou obecní s neprofesionálním pracovníkem a jedna z nich je pojmenována po 
současném žijícím literátovi). Dvě knihovny jsou z Hradecka a po jedné má Náchodsko a 
Trutnovsko. Sedm knihoven není málo, ale vzhledem k bohatým literárním a kulturním 
tradicím kraje by se časem mohl jejich počet ještě rozšířit. 
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