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Jak šel čas…

Alena Součková

Krajská knihovna v Pardubicích si v roce 2012 připomíná dvě výročí. První se týká založení Veřejné 

obecné knihovny pardubické v roce 1897, tedy před 115 lety. Druhé výročí připomíná desetileté působení 

knihovny jako krajské knihovny.

            Historii knihovny zajímavě mapuje a současné generaci přibližuje i CD s názvem Jak šel čas… Ukazuje 

černobílé fotografie tehdejšího provozu knihovny, popisuje zajímavosti historických domů a průběh jejich 

rekonstrukce a na barevných snímcích dokumentuje současné prostory a nabídku služeb.

            O tom, že podmínky pro fungování knihovny nebyly vždy příznivé, zazněly i referáty na slavnostním 

setkání k připomenutí výročí, které se uskutečnilo v přednáškovém sále Krajského úřadu v Pardubicích. Dnes 

Krajská knihovna v Pardubicích sídlí ve třech historických domech na Pernštýnském náměstí v sousedství známé 

Zelené brány a jako krajská knihovna nabízí veřejnosti nejenom bohatý fond dokumentů, informační služby, 

regionální studovnu, hudební oddělení a čítárnu periodik. Příjemné prostory a bohatou nabídku knih poskytuje 

také dětem různých věkových kategorií. Prostory s dochovanými architektonickými prvky jsou obohacovány 

výstavami a jsou místy pro konání zajímavých akcí. Knihovna je rovněž centrem knihovnických, bibliografických a 

informačních služeb pro knihovny Pardubického kraje. Budovy jsou plně využity od podzemních prostorů až do 

podkroví. Pro uložení narůstajícího knihovního fondu byla před několika lety zprovozněna vestavba depozitáře ve 

dvoře. Domy na náměstí byly pro účely knihovny předávány postupně od roku 1960 a otevření vždy předcházela 

dlouhodobá rekonstrukce nejenom stavební a technická pod přísným dohledem památkářů, historiků a 

archeologů. Prostory naposledy rekonstruovaného  domu U Zlatého beránka se pro veřejnost otevřely v roce 2005 

a tím se umožnilo rozšíření nabídky služeb pro nejmladší uživatele i činnost odborných pracovišť.

Význam knihovny pro obyvatele města zhodnotil při revizi úředník státního knihovnického institutu v roce 

1921 – zachoval se zápis: „…knihovna je dobře umístěna a zařízená, bohatá nabídka pečlivě vypravených knih 

svědčí, že město Vaše již od let chápalo veliký význam knihovny pro život národní…“ Přejeme Krajské knihovně 

v Pardubicích, aby tato slova platila i nadále a knihovna patřila mezi významné a potřebné instituce města a kraje.

Více informací k nabízeným službám i historii Krajské knihovny v Pardubicích najdete na webových stránkách 

http://www.knihovna-pardubice.cz a ve výročních zprávách.
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