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Ohlédnutí za Svátkem knihy

Iva Mansfeldová

Poslední květnový čtvrtek si Městská knihovna v Rychnově nad Kněžnou zvolila pro svého druhu první 

prezentační akci, Svátek knihy. Jejím posláním bylo představit knihu jako unikátní umělecký objekt a byla určena 

nejen pro odbornou, ale i laickou veřejnost. Vzhledem k rozsahu celé akce se zaplnily prostory velkého i malého 

sálu Pelclova divadla.

            Velký sál zaplnila různá regionální vydavatelství, nakladatelství, tiskárny i knihařství. Ti všichni zde 

prezentovali své firmy, které mají už svá stálá místa na knižním trhu.

            Po úvodním zahájení a hudebním vstupu žáků ZUŠ pod vedením paní Kamily Hájkové návštěvníci zhlédli 

mimo jiné knižní produkci i novinky z vydavatelství Oftis Ústí nad Orlicí, jehož tituly přesáhly regionální rámec a 

oslovují čtenáře v celé republice. Čtenáři u stánku nenašli pouze knihy, ale i kalendáře, papírové tištěné betlémy, 

kartičkové kalendáříky a nechyběla ani nabídka vlastních pohlednic. Nová tiskárna Pelhřimov představila širokou 

produkci knih mimo jiné s historickou tematikou, tiskárna Uniprint z Rychnova nad Kněžnou dovezla čerstvě 

pokřtěnou novou knihu historických pohlednic Rychnovské proměny a nástěnný kalendář pro rok 2013 od pana 

Josefa Vašáka.

            Zájemci si mohli také prohlédnout nádherné knižní vazby uměleckého knihaře Jiřího Fogla ze Žamberka, 

který zapůjčil ke zhlédnutí i ojedinělou maketu Codexu gigas, jejímž je autorem. Své neobvyklé knižní vazby 

přivezl z Hradce Králové knihař Josef Pácha, kdy prostor jemu vyhrazený byl zdrojem neustálého smíchu a 

humoru.

Set-servis Žamberk představil nádherné kalendáře s fotografiemi skla z Karolíniny huti, tiskárna A-press 

představila svou novinovou produkci. Krásné výrobky z ručního papíru vystavovala paní Tobišková - knihařství a 

rámování Žamberk, s knižními novinkami se představilo knihkupectví Naděje paní Olgy Pírové.

            V malém sále Pelclova divadla probíhaly po celý den přednášky a promítání zajímavých dokumentů. Děti 

ze základních škol se jen nerady loučily s Josefem Lukáškem a výtvarnicí Jarmilou Haldovou, kteří s nimi 

besedovali o pohádkách Orlických hor. Velice zajímavé bylo i setkání s režisérkou Pavlou Petrákovou Slancovou, 

která přítomným představila své nové dokumentární filmy o Zdeňku Milerovi a o Karlu Hynku Máchovi. Na besedu 

s východočeským historikem Václavem Šplíchalem navázal ještě dokument o vzniku makety Codexu gigas pana 

Jiřího Fogla, spojený s komentovanou prohlídkou exponátu.

            Po ohlasech na 1. ročník Svátku knihy dnes můžeme říci, že se nám náš záměr podařil, a všichni, kteří se 

zúčastnili, se těší na pokračování v příštím roce.
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