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Knihovna jako vydavatelský dům: Městská knihovna v Novém Městě nad 
Metují

Petra Mikulecká

V předchozích dvou ročnících zpravodaje jsme se potulovali především po vydavatelstvích, která byla za účelem 

vydávání přímo založena. Letos se nebudeme za „čerstvě narozenými“ knihami vydávat zase až tak daleko. Zůstaneme totiž 

v knihovnách. Jako na první se podíváme na Městskou knihovnu v Novém Městě nad Metují, kde se nespokojili jenom 

s půjčováním knih, ale začali je téměř před 20 lety i sami vydávat. Tímto počinem se snažili upozornit především na Nové 

Město nad Metují, o kterém do této doby nebylo mnoho napsáno.

Ředitelka knihovny paní Zdenka Pfeiferová si pro náš zpravodaj udělala čas a odpověděla mi na pár otázek:

Jak dlouho už knihovna vykonává ediční činnost?

Od roku 1993. 

Co bylo prvním impulzem k vydávání knih?

Nové Město nad Metují jako město, kde se narodila celá řada osobností, zvýšený zájem našich klientů a v neposlední řadě to, 

že od 60. let minulého století do této doby nikdo o městě nepublikoval. Snad to bylo také kvůli tomu, že ve městě nebylo 

muzeum, a tak se knihovna i z tohoto důvodu publikační činnosti zhostila. V neposlední řadě to byl i tehdejší starosta města 

pan Vašina, který mě v této myšlence velice podporoval.

Pamatujete si první vydanou knihu?

Byla jí publikace Vlastimila Havlíka a Ludmily Kybalové: Antonín Kybal. Tento novoměstský rodák, akademický malíř a 

profesor byl mou první inspirací k ediční činnosti knihovny. Oslovila jsem PhDr. V. Havlíka, a tak vznikla edice „Kulturní tradice 

Novoměstska“.

Vydáváte knihy pravidelně? Kolik jich už vyšlo? A v jakém nákladu?

Ne, nevydáváme pravidelně. Prozatím vyšlo osm titulů různých rozsahů. Náklady jsou od 500 do 1 000 svazků. V jednom 

případě jsme vydali jedno dílo v 2., opraveném a doplněném vyd.

Kdo se vydáváním knih zabývá? Máte na to speciální oddělení?

Je to vždy pouze moje záležitost. Já jsem tím oddělením. Ale samozřejmě, že mám spolupracovníky z řad přátel či pracovníky 

sjednané na smlouvy. To se týká vždy odborných prací, jako jsou grafické úpravy, korektury apod. Nesmím zapomenout, že 

bez vstřícného přístupu města nebo krásné spolupráce s novoměstskou tiskárnou Losenický by se práce nedařila.  

Je něco, co byste poradila jiné knihovně, která by chtěla začít vydávat knížky? 

Především nadšení a lásku k místu, o kterém chcete publikovat. Po každém vydaném titulu si říkám: „Už nikdy!!“ Samozřejmě 

to chce i lidi kolem sebe, kteří vás v nejkritičtější chvíli „podrží“, a mohu říci, že se u nás v posledních dvou letech objevil 

nezištný člověk, který mně s nadšením pomáhá, chodí s inspiracemi a nápady na další publikační činnost, až mi z toho jde 

hlava kolem.  

            Na publikace, o kterých paní ředitelka mluvila, se můžete podívat na stránkách Městské knihovny v Novém Městě nad 

Metují http://www.knihovnanm.cz/edicni_cinnost.html. K jednotlivým knihám zde naleznete i krátké anotace. A těm, kteří se 

nechali inspirovat k vydávání vlastních knih, přejeme hodně štěstí a také takového nezištného člověka plného nápadů, jako má 

paní ředitelka Pfeiferová.
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