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Knihovníci v Kopidlně

Miroslav Vystrčil

            Po odchodu p. řídícího Holana vykonávali funkci městského knihovníka v Kopidlně Karel Štefek - student, 

Václav Šípek - knihař, Karel Fišera - ředitel školy v. v., Jan Šimůnek - učitel Zahradnické školy Kopidlno, Jiřina 

Pěničková a současná knihovnice Romana Komárková.

            Požádali jsme o rozhovor jednoho z nich, který ještě žije, doc. PhDr. Karla Štefka, CSc. Vzpomínali jsme 

na jeho působení v kopidlenské knihovně v 50. letech.

Když pan řídící Holan v roce 1950 ukončil své mnohaleté působení ve funkci městského knihovníka, byla tato 

úloha překvapivě svěřena tehdy vám, mladému studentovi jičínského gymnázia. Jak k tomu došlo?

O toto neobvyklé řešení se přičinil tehdejší okresní knihovnický inspektor p. Jan Čech, který přesvědčil 

představitele města, že je potřeba změny ve vedení knihovny využít k uskutečnění odlišného stylu její práce. Ta se 

měla přizpůsobit tehdejším požadavkům na činnost knihoven. Šlo hlavně o zavedení nových forem práce se 

čtenářem. Prvním krokem měla být širší možnost volného výběru literatury, poté mělo následovat pořádání besed 

o literatuře. Protože vedení města tehdy nemělo vhodnou osobu pro uskutečnění těchto záměrů, přijalo návrh 

inspektora Čecha, aby byla o pomoc požádána místní organizace mládeže.

Takové netradiční řešení nebylo v té době nijak výjimečné. Ale proč padl návrh právě na tebe?

Zřejmě proto, že jsem měl hlubší zájem o kulturu, slušné znalosti literatury a snad i proto, že jsem už získal 

elementární zkušenosti z knihovnické praxe pod vedením p. řídícího Holana, kterému jsem dělal v kopidlenské 

knihovně několik let pomocníka.

Měla se pomoc organizace mládeže místní knihovně projevit i jinak?

Ano. Počítalo se, že kolektiv dobrovolníků bude pomáhat hlavně při úpravách knihovny, rozmisťování nábytku a 

dalších manuálních pracích.

Probíhaly pak práce podle těchto předpokladů? Víme ze zkušenosti, že počáteční elán obvykle po nějakém čase 

ochabne.

Jistě. Když byly vykonány základní úpravy, došlo k přestávce, ve které probíhaly speciální práce. V další etapě šlo 

hlavně o balení knih a tehdy pomoc kolektivu mladých začala ochabovat.

O jaké speciální práce šlo?

Především to byla revize knižního fondu, která spočívala na knihovnickém inspektorovi. Byly to dlouhé hodiny 

úmorné práce, kdy jsme brali jednu knihu po druhé, a pan Čech rozhodoval, jak s ní dále naložit.

To se jistě neobešlo bez nepopulárních rozhodnutí, které knihy budou ponechány, a které vyřazeny. Podle jakých 

hledisek se při tom postupovalo?

 V převážné většině byly vyřazovány knihy léty půjčování fyzicky silně opotřebované. Žel, byly mezi nimi i spisy 

Aloise Jiráska. Inspektor Čech tehdy zařídil, že knihovna dostala náhradou za vyřazené tituly celý nově vydaný 

soubor Jiráskových spisů, redigovaný Zdeňkem Nejedlým. Ale ukázalo se, že mnozí čtenáři neměli k novému 

vydání důvěru a odmítali si ho půjčovat. Snad dnes již mohu říci, že po ukončení změn v knihovně jsem řadu 
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vyřazených knih zase tajně vrátil do oběhu. Dále byly, v souladu s tehdejšími požadavky, vyřazovány knihy 

nevalné literární hodnoty. Celkem zanedbatelný byl počet knih odstraněných z ideologických důvodů. Pokud se 

dobře pamatuji, šlo o publikace nepříliš známých autorů, které si stejně nikdo již nepůjčoval.

Nevedla prováděná revize ke vzniku podezření, že jde o čistku připomínající činnost známéhoAnt. Koniáše? 

Jistě. I takové názory se tehdy vyskytly.

Jak dlouho jsi ve funkci knihovníka působil a z jakých důvodů jsi ji nakonec opustil?

Nebylo to období dlouhé. Trvalo snad jen několik měsíců, ale bylo vyplněno velikým množstvím práce a starostí. 

Důvody, proč jsem svoji knihovnickou misi ukončil, byly prosté. Čekal mě poslední rok studia na gymnáziu a s ním 

spojená náročná maturitní zkouška. A po jejím vykonání další čtyři roky studia na vysoké škole v Praze.

Pro který obor studia ses tehdy rozhodl?

Protože jsem měl vždy zájem o společenské vědy, zvolil jsem filozofii a historii. Studium jsem ukončil v roce 1955 

na Filozoficko-historické fakultě UK v Praze.

Děkuji za rozhovor.

Na závěr bych se ještě rád zmínil o osobnosti dr. Karla Štefka. Známe se spolu od školních lavic, kdy přešel na 

reálné gymnázium v Jičíně. Spolu jsme také byli členy skautského oddílu v Kopidlně, obnoveného ihned po válce 

bratry Karpíškovými. Byl příkladným skautem, a proto byl v roce 1947 vybrán jako účastník mezinárodního srazu 

delegátů skautských organizací JAMBOREE ve Francii.
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