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Knihovna jako vydavatelský dům - KMHK

Petra Mikulecká

V tomto čísle zpravodaje nebudeme za zajímavou knihovnou chodit daleko. Zůstaneme u nás v Hradci 

Králové a nakoukneme do Knihovny města Hradce Králové, v níž první knížka vyšla přesně před sto lety. Toto 

krásné jubileum knihovna letos oslaví přestěhováním do zcela nových a větších prostor. Ale nejen o tom jsme 

mluvili s paní Petrou Landsmannovou, která v knihovně pracuje už 20 let a sama je autorkou nebo šéfredaktorkou 

několika publikací. 

Knihovna města Hradce Králové je poměrně dost publikačně činná. Vydáváte knihy i bibliografické 

soupisy. Zaměřujete se pouze na regionální tematiku, nebo ji i přesahujete?

Regionální tematika je pro nás prioritou, ale nenecháváme se tím svázat a často ji překračujeme. Je tomu 

tak převážně u bibliografických soupisů, které vznikají na žádost našich kolegů z výpůjčních služeb či z dětských 

oddělení.

Jak dlouho se už knihovna vydavatelskou činností zabývá? Co byla první publikace, která byla u vás vydána?

Vydavatelská činnost naší knihovny sahá hluboko do historie a vydávání knih a soupisů je běžnou součástí 

činnosti naší knihovny. První publikace městské knihovny vyšla již v roce 1912 a byla to výroční zpráva Palackého 

čítárny. Podrobný soupis naší vydavatelské činnosti naleznete v Seznamu publikací Knihovny města Hradce 

Králové 1894–2004, který zpracovala Mgr. Jarmila Benýšková a vyšel v roce 2004. Od 80. let v knihovně 

budujeme i archivní fond vlastní vydavatelské produkce, který stále doplňujeme.

Můžete nám něco málo říct k bibliografickým soupisům, které vydáváte?

Bibliografické soupisy vytváří a vydává informační středisko knihovny. Soupisy jsou propracované, mají 

promyšlenou strukturu a rejstříky, aby byly srozumitelné pro knihovníky i veřejnost. Při výběru témat se vždy 

snažíme reagovat na významná regionální výročí, ale také plníme požadavky našich kolegů. Když si připravují 

pořad o spisovateli, požádají nás o jeho personální bibliografii a podobně. Vydavatelský plán si promýšlíme 

dopředu na další rok. V současnosti probíhá personální obměna na postu bibliografa naší knihovny, místo Mgr. 

Jarmily Benýškové se zaučuje Mgr. Iva Košťálová.

Celý proces od vzniku až k vydání hotové knihy se děje u vás, nebo spolupracujete s externími firmami? 

            U soupisů a bibliografií je to pouze v rukou knihovníků, obsáhlejší a nákladnější publikace, vycházející 

převážně v pevné vazbě, vznikají ve spolupráci s vydavateli – v dřívějších letech to bylo např. vydavatelství Kruh, 

v současné době spolupracujeme s vydavatelstvím Jaroslav Hrůza či firmou AAG.

Vy sama jste např. autorkou Hradeckého stříbrného větru, o kterém jsme se už mohli dočíst v 1. čísle  19. ročníku 

zpravodaje. Připravujete nějakou další publikaci?

Ano, podílím se na přípravě publikace o historii městské knihovny v Hradci Králové. Ale není to jen mé 

dílo, jsem členkou týmu a zároveň šéfredaktorkou. Takže mám na starost nevděčnou práci, musím uhánět své 

kolegy i opravovat jejich texty. Často také zpovídám pamětníky, což je ta hezčí stránka této práce. Nutno říci, že 

jsem se dozvěděla spoustu zajímavých informací, které jsem doposud neznala, a to přesto, že v knihovně pracuji 

již 20 let. Inspirativní je také shánění starých fotografií a materiálů, které bude kniha obsahovat. Jejím vydáním se 
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chceme rozloučit s krásnou novobarokní budovou, kde knihovna působila od roku 1939. Přejeme si začít novou 

kapitolu dějin knihovny. Doufáme, že bude stejně dlouhá, bohatá a hodnotná jako léta předešlá. 

            Děkujeme za rozhovor a knihovně přejeme do startu v nové budově spokojené čtenáře i zaměstnance, 

prostory dlouho vonící novotou a spoustu podnětů pro další publikační počiny.
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