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     Jaroslav Hašek jednou řekl: "Každý jsme odněkud rodák." Jistě neexistuje člověk, 
který by si nevytvořil citový vztah k prostředí, ve kterém se narodil, vyrostl nebo ve kterém 
žije. Tento vztah umocňuje a ovlivňuje poznání historie regionu, jeho přírody, místní 
kultury a tradic. Poznat svůj region, jeho minulost i přítomnost a jeho bohatství, je důležité 
pro každého z nás. 
 
      Veřejné knihovny přikládají práci s regionální literaturou velký význam, protože trvale 
patří k jejich základnímu fondu. Práce s regionální literaturou má v našich veřejných 
knihovnách dlouholetou tradici, která se datuje od doby vzniku veřejných knihoven. Tehdy 
byla zcela samozřejmou součástí knihovních sbírek literatura vlastivědná, místopisná a 
přírodovědná. Pojednávala o místě, kde knihovna sídlila, a o širším regionu. I proto má 
dnes řada veřejných knihoven unikátní publikace nebo sbírku regionální literatury. 
 
      V každém regionu existuje řada institucí (archivy, muzea), které o něm shromažďují 
informace a dokumenty. Dovolím si však tvrdit, že osobité postavení má knihovna. 
Regionální literaturu nejen shromažďuje a uchovává, ale především ji zpřístupňuje široké 
veřejnosti. Knihovny vede k regionální literatuře nejen zájem uživatelů, ale nezastupitelná 
je i funkce konzervační a dokumentační. 
 
      Veřejná knihovna přizpůsobuje své služby potřebám především místních obyvatel, 
kteří se v ní setkávají. Právě z tohoto důvodu je knihovna trefně nazývána "obývacím 
pokojem komunity." Zájem o regionální literaturu byl vždy podmíněn silou literární a 
kulturní tradice regionu. A v každé obci a městě je zájem o literaturu, v níž se o regionu 
píše nebo ji vytvářejí tamní rodáci. Regionální fond představuje cenný zdroj informací pro 
studenty, regionální badatele i širokou veřejnost. Umožňuje čtenářům seznámit se s 
rozvojem regionu a jeho osobnostmi. Knihovny mohou velmi dobře posloužit při 
zpracování např. dějin dobrovolných spolků a organizací regionu. Poskytují zájemcům 
konkrétní podklady a informace při psaní kronik měst a obcí.  
 
      Osobně se domnívám, že regionální literatura v současnosti stále představuje pro 
řadu uživatelů veřejných knihoven velkou neznámou. Není plně doceněn význam 
regionální literatury, odhalena a zcela pochopena její pravá hodnota. Pro knihovnu 
znamená region především místo jejího působení. Čím více informací o lidech, firmách, 
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historii či naopak aktuálních otázkách regionu nashromažďuje, tím adresnější budou 
služby, které uživatelům nabídne. Proto je více než nutné, aby se předmětem trvalého 
zájmu každé knihovny staly propagační služby regionální literatury. Nabízí se nepřeberné 
množství tradičních i moderních forem propagace. 
 
      Jedním ze způsobů propagace informací o regionu jsou nejrůznější kulturní a 
vzdělávací akce. Patří mezi ně exkurze, dny otevřených dveří, besedy, přednášky, 
literární pásma, autorská čtení, literární soutěže, výstavy apod. Zmiňované formy 
zprostředkovávání informací o regionu jsou pro uživatele knihovny a širokou veřejnost 
velmi přitažlivé, protože jednají o osobách, událostech nebo jevech spojených s 
prostředím jim blízkým a známým. 
 
      Jednotlivé akce mohou být zaměřeny na tvorbu určitého regionálního autora nebo 
život některé z regionálních osobností. Mohou být zaměřeny také tematicky, např. na 
národopisné zvláštnosti, historické události, přírodní jevy, místní tradice. Během příprav 
těchto akcí jsou využívány informace zpracovávané ve vlastní knihovně, ale také veškeré 
dostupné informace z dalších knihoven, muzeí, archivů a případně galerií. Pro kvalitní 
obsahové zajištění konaných akcí je mnohdy nezbytná pomoc odborníků z různých 
oblastí. Tito odborníci působí jako lektoři a spolupracovníci při přípravě programů. Mají 
kontakty s regionálními osobnostmi. 
 
      Akce by měly respektovat znalosti těch, pro než jsou určeny. Je důležité si uvědomit, 
zda jsou určeny pro děti a mládež, nebo pro dospělého čtenáře. Podstatné je, aby 
rozšířily okruh zájemců o regionální problematiku, a ne je odradily. 
 
      Během několika posledních let vstoupila do knihoven řada elektronických 
informačních zdrojů. Hlavní inovací a změnou bylo připojení knihoven k internetu. Jde o 
elektronické médium svým pojetím, způsobem realizace i výsledným efektem zcela 
nenapodobitelné. K prostředkům internetu, jejichž obliba neustále roste, lze počítat 
kvalitní (co do obsahu, designu a navigace) webové prezentace knihoven. 
 
      Oficiální webové stránky veřejné knihovny jsou jakýmsi obrazem knihovny navenek. 
Na nich zveřejněné základní kontaktní údaje, informace o vzniku a historii, poslání, 
jednotlivých činnostech a nabízených službách napomáhají vytvářet povědomí a názor o 
knihovně. Webové stránky se postupem času staly silným propagačním nástrojem dané 
knihovny. Staly se také jednou z mnoha moderních forem propagace regionálního fondu. 
Webové stránky věnované knihovně otevírají novou cestu ve způsobu propagace a 
následného zprostředkovávání regionálních dokumentů. Efektivně a nápaditě odkazují na 
dokumenty regionálního fondu, katalogy a databáze regionálních informací, pořádané 
akce s regionální tematikou či katalogy významných regionálních osobností. 
 
      Informace o regionálních dokumentech či upozornění na různé akce s regionální 
tematikou zveřejňují knihovny na svých webových stránkách již zcela běžně. Výjimečné 
už není ani vystavování kalendárií významných regionálních osobností. Jednou z 
knihoven, která obohacuje svoji nabídku informací o regionálním fondu právě tímto 
způsobem, je na příklad Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Webové stránky jičínské 
knihovny zpřístupňují databázi "Výročí regionálních osobností". Tato databáze 
představuje významné osobnosti, u kterých si v právě probíhající měsíc připomínáme 
kulaté či půlkulaté výročí jejich narození nebo úmrtí. Databáze obsahuje cenné a mnohdy 
málo známé skutečnosti. Pro dokreslení obrazu dané osobnosti jsou uvedena její 
životopisná data a profese. V případě spisovatelů je také zmiňováno jejich dílo. Dostupný 
je rovněž "Archiv regionálních osobností". Archiv vzniká postupně, tak jak jsou 
uveřejňována výročí osobností v jednotlivých měsících.  
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      Shromažďováním regionální literatury poskytuje každá veřejná knihovna specifickou a 
neopakovatelnou sbírku dokumentů. Pevně věřím, že díky dobrým propagačním službám 
se regionální literatura dostane v místě svého působení do povědomí co největšího počtu 
svých čtenářů a uživatelů. 
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