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Knihovna je mým druhým domovem aneb Vyznání I. Hynkové a V. Sílové 

Alena Součková, Ilona Hynková a Věra Sílová 

            Město Hořice s 9 000 obyvateli, jehož součástí je i naše knihovna, vzniklo ve 12. století a nachází se mezi městy 

Jičínem a Hradcem Králové. Nejbližší kulisu města tvoří Hořický chlum, který poskytuje kvalitní pískovec. Proto byla v Hořicích 

založena i sochařsko-kamenická škola. Toto jinak poměrně malé město se proto může pochlubit bohatstvím soch, které jsou 

roztroušené na různých místech této lokality - nejvíce soch je umístěno na památném vrchu Gothardě a ve Smetanových 

sadech. Hořice jsou proto právem nazývány „městem kamenné krásy“. Proslulá je zde také výroba kapesníků a výroba 

tradičních hořických trubiček. Konají se zde pravidelně i mezinárodní motocyklové závody “300 zatáček Gustava Havla“, které 

mají také letitou tradici. 

            Městská knihovna je v současnosti umístěna na náměstí v Hořicích, v budově náležející Městskému úřadu. Veřejné 

půjčování knih zde přitom má tradici již od 60. let 19. století a koncem 90. let 19. století se úkolu založit veřejnou knihovnu 

ujala Městská rada v Hořicích v čele se starostou dr. Aloisem Tomsou. Z historie dále vyplývá, že v r. 1897 - na návrh 

advokáta dr. Františka Páry - se měšťané usnesli, že věnují finanční částku 200 zlatých na založení veřejné knihovny, a ještě v 

témže roce pak byla vystavena její zřizovací listina. Tato významná událost byla také zaznamenána do krásné kroniky 

knihovny. Ta byla bohužel vedena pouze do roku 1942 a je k dispozici k nahlédnutí v knihovně. 

            V současné době je knihovna multifunkčním zařízením s knižním fondem pro děti i dospělé. Knihovna není tedy jen 

samotnou půjčovnou knih a časopisů, ale poskytuje i meziknihovní výpůjční službu, bibliografickou a informační službu, přístup 

na internet, na on-line katalog, umožňuje kopírování a černobílý i barevný tisk různých materiálů. K dispozici je zde 

automatizovaný výpůjční systém SQL Kp-win. Katalog knihovny je pak vystaven na internetu. 

            Knihovní fond představuje dohromady až 43 201 knihovních jednotek. Naši knihovnu navštívilo dosud 18 910 
čtenářů, kteří si půjčili 80 583 knih a časopisů. Také na internet se připojilo již 2 059 uživatelů. Zaregistrováno bylo celkem 1 
300 čtenářů, z toho 373 dětí. Naše knihovna v Hořicích také disponuje bezbariérovým přístupem a WC pro vozíčkáře. 

  

                                                    Já sama vděčím především své starší sestře za to, že mě přivedla kdysi do knihovny a 

zasvětila do této nádherné, smysluplné a zajímavé práce. 

                        Po absolvování gymnázia jsem nastoupila do tehdejší Krajské 
knihovny v Hradci Králové (později Okresní knihovna, nyní Knihovna města Hradce 
Králové) a pracovala jsem v dětském oddělení. Po jeho zrušení jsem pak přešla 
pracovat do půjčovny pro dospělé. Práce mě skutečně bavila. Byla to pro mne v té 
době i dobrá škola života. Nemohu zapomenout také na paní ředitelku Blaženu 
Levínskou, která byla sice menší postavy, ale přesto velká osobnost. Nemohu 
nevzpomenout ani na paní Liu Koudelkovou, na pány Františka Vícha, Jana Pětu a 
další spolupracovníky a báječné lidi, kteří se zapsali do historie Knihovny města 
Hradce Králové a v jejichž přítomnosti jsem mohla a měla tu čest pracovat. Měla 
jsem opravdové štěstí na osoby a osobnosti, s kterými jsem sdílela práci, a měla 
jsem šanci se od nich také hodně naučit. 
                      Po mateřské dovolené jsem se s rodinou z bytových důvodů následně 
přestěhovala z Hradce Králové do Hořic. Shodou okolností se v té době uvolnilo i 
pracovní místo v Městské knihovně v Hořicích. Dalších 5 let jsem pak pracovala 
v oddělení pro děti a mládež a po odchodu paní ředitelky Lidmily Košťálové do 
Okresní knihovny v Jičíně v roce 1985 jsem byla jmenována na její místo do vedení 
knihovny. Funkci ředitelky knihovny jsem vykonávala až do 30. června 2010 – tedy 
celé čtvrtstoletí. 
                     Ráda jsem měla především samotné půjčování knih, kdy jsem si mohla 
popovídat se čtenáři a doporučit jim pěknou a zajímavou literaturu dle jejich zájmu 
a potřeb. Vždy mě pak potěšilo, když mi oni sami při dalším setkání řekli, že byli 



s četbou spokojeni. Velkou radost jsem také například měla, když jsme uspěli na 
radnici města při získávání finančních prostředků na rekonstrukci přednáškové 
místnosti a na rozšíření a modernizaci půjčovny. Přidělení grantových finančních 
prostředků mně vždy zvedlo náladu. Dobrý pocit jsem měla, také když se povedly 
některé akce pořádané naší knihovnou pro veřejnost. 
                        Naopak jsem spíše velké starosti měla s přesvědčováním radních, 
když bylo zapotřebí sehnat více financí na různé akce prováděné knihovnou, a 
problémy byly někdy i s přílišnou administrativou apod., ale i to vše bylo 
samozřejmě součástí mé práce. 
  

                      Protože knihovny a knihovnictví mají v naší zemi dlouholetou tradici, 
přála bych si, aby i v budoucnu knihovny zůstaly kulturními institucemi se 
speciálními službami pro čtenáře, aby byly i nadále centry volného času nejen pro 
děti a mládež, aby plnily také úlohu vzdělávacích středisek pro nejširší veřejnost. 
V bohatém rámci všech těchto knihovnických služeb by se nikdy nemělo ztratit 
především původní humanistické poslání knihovny samé, a to je práce s knihou a 
práce s lidmi. Proto by měla knihovna zůstat stále prostředníkem kulturního 
dědictví a být informačním centrem pro veřejnost. 
                          
                       V životě jsem měla to štěstí, že povolání, které jsem si vybrala, mě 
bavilo i proto, že jsem kolem sebe měla vždy pracovité, spolehlivé a nápadité 
kolegyně i kolegy, s kterými jsem si rozuměla. Společně s kolegyněmi u nás 
v Hořicích jsme se snažily, aby zdejší knihovna nebyla jenom půjčovnou knih, ale 
především moderní institucí, která bude plnit funkci vzdělávací a bude mít pevné 
místo v kulturním životě našeho města, což se nám snad za ta léta skutečně 
podařilo. Proto nyní s klidným svědomím odcházím na „doživotní 
dovolenou“. Život bez knih si přesto představit nedovedu, jistě budu tedy kolegyně 
chodit navštěvovat i nadále a při té příležitosti si knihy jistě sama ráda zapůjčím.  
                    Ještě jednou bych chtěla touto cestou skutečně poděkovat všem svým 
kolegyním, se kterými se mi dařilo zvládat někdy i nelehké úkoly a situace, které 
pracovní život přináší. Ve vedení knihovny jsem byla čtvrt století a jsem moc ráda, 
že jsme si navzájem pomáhaly a že jsme společně prožívaly nejen pracovní, ale i 
životní radosti a starosti ve vzájemné úctě a s porozuměním. 
                        Díky Vám všem! 

                                                                       Ilona Hynková Hořice

 

            Městská knihovna ve věnném městě českých královen v Jaroměři byla založena v roce 1896 sloučením knihoven 

jednotlivých místních spolků. Je to tedy dáma v nejlepších letech, která již něco pamatuje a která vychovala mnoho generací 

čtenářů. Já jsem do ní nastoupila v roce 1986. V knihovně jsem však pracovala již od roku 1969, a to v ústřední knihovně 

Pedagogické fakulty v Hradci Králové. 

            Z dětství si nepamatuji, že bych uvažovala o nějakém jiném zaměstnání, snad od sedmé třídy základní školy jsem 

měla jasno. Budu knihovnicí! Už jako dítě jsem hltala knížky, a tak jsem si myslela, že knihovnice v práci čtou. Realita je jiná, 

jak všichni knihovníci vědí. Názor, že si v knihovnách čteme, má asi mnoho nezasvěcených. 

Začínala jsem v knihovně Pedagogické fakulty v Hradci Králové, kde jsem působila až do zmíněného roku 1986. Odešla jsem 

z rodinných důvodů: měla jsem malé děti a dojíždění nekorespondovalo s pracovní dobou ve školce a jeslích. 

            V jaroměřské knihovně mne čekala naprosto odlišná práce. Po studijní knihovně do knihovny lidové. Byla jsem jako 

v Jiříkově vidění, ale rychle jsem si zvykla. Byla to doba, kdy jedinou technikou v knihovně byla tužka a razítko a nekonečné 

množství lístků. Starším knihovnicím nemusím připomínat. Jsem šťastná, že jsem byla při tom, kdy se knihovny měnily 

v moderní informační centra, kde počítače nahradily zdlouhavé razítkování a ruční psaní čtenářských čísel na výpůjční lístky. 

A těch katalogů, které si vyžadovaly zařazování lístků! Jsem šťastná, že jsem zažila dobu, kdy se internet stal dalším 

informačním pramenem a dokáže několika kliknutími dodat dřív těžce hledanou informaci a nezáleží jen na knihovnici, jakou 

má paměť a zda ví, kde tyto informace hledat. 

V roce 1991 jsem se v knihovně stala ředitelkou, a tak kromě práce se čtenářem a zpracování knih jsem se dostala k další 

mnohotvárné práci. Složitě jsem se prokousávala zákony, psala hlášení (to mne nebavilo, ale musela jsem). Zaváděla do 

knihovny a jejích poboček počítače, učila se za pochodu spolu s kolegyněmi pracovat s programem, učila se pracovat 

s internetem a vše další, co počítače umožňují. Řešila jsem nezvedenými dětmi počůrané knihy ve volném výběru v dětském 

oddělení na pobočce v Josefově nebo rychlé vystěhovávání knih ze skladových prostor ve sklepě na půdu v roce 2000, kdy 

hrozila a nakonec postihla knihovnu povodeň. Mimochodem, doma jsem to už nestihla, takže tam bylo vše na totální likvidaci. 



Řešila jsem následně vystěhování celé budovy do náhradních prostor, aby byla možná oprava knihovny. Já, netechnik, jsem 

se dohadovala s projektanty a následně s firmami při opravě budovy o tom, co bude knihovně vyhovovat, a naše představy 

uváděla do souladu s finančními a stavebními možnostmi. Za rok stěhování zpět. Zároveň s knihovnou jsem opravovala po 

povodni vlastní dům, takže jsem měla dvojí starosti. 

Je toho hodně, na co budu vzpomínat. Například literární soutěže pořádané každoročně knihovnou pro žáky základních škol a 

následné hodnocení prací. Mimochodem, v ročníku, kdy tématem bylo „Co pro mne znamená kniha“, jsme se dozvěděli, že 

kniha je hned po psu nejlepší přítel člověka. Besedy, více či méně navštěvované, další a další činnosti, které se v knihovnách 

odehrávají. Radost a vnitřní uspokojení při psaní a následném vydání knihy Báje a pověsti z Jaroměřska a další ediční 

činnosti. 

  

A protože nemám již doma žádné rodinné závazky, děti dávno dospěly, knihovna je pro mne prioritou. O to těžší bude loučení. 

Vždyť v knihovně jsem již 41 let, a proto nastal čas odejít do důchodu a uvolnit místo mladším. A protože je pro mne knihovna 

skutečně druhým domovem, kde vlastně trávím většinu svého času a jen nepřespávám, myslím si, že v příštím roce, až budu 

skutečně v důchodu, budu do knihovny chodit dál, už ne jako zaměstnanec, ale jako běžný čtenář a stále se o vše budu 

zajímat. Knihovna je a bude pro mne srdeční záležitost a doufám, že moji mladí následovníci budou tuto práci dělat 
také s takovou láskou a chutí, s jakou jsem ji dělala já.  

                                                                       Věra Sílová Jaroměř
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