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Exkurze do historie knihařství

Dana Víchová

Tentokrát směřovala podzimní exkurze knihovnic Jičínska do Rožďalovic, městečka na severovýchodním okraji 

Středočeského kraje mezi Nymburkem a Jičínem.

Byly jsme přijaty v Galerii Melantrich, kde jsme se díky poutavému vyprávění zdejší pracovnice paní 

Krumpholcové dozvěděly mnohé o minulosti a rozsáhlé rekonstrukci historického domu s podloubím, ve kterém se 

galerie nachází, i o řadě významných výstav a vystavovatelů, které zde v minulých letech představili.

Ke kávě jsme ochutnaly i skvělou místní specialitu „rožďalovický rohový koláč“, kterému byla Ministerstvem 

zemědělství udělena značka Regionální potravina.

Velmi zajímavá byla také návštěva obnovené historické knihařské dílny, kde ve své době působil známý umělecký 

knihař Jenda Rajman a která je v současné době muzeem knihařství a zároveň se zde toto řemeslo provozuje. K 

vidění zde byly klasické knihařské nástroje a stroje i ručně vázané knihy mistra knihaře. Mohly jsme také sledovat 

ukázku klasických způsobů vazby knih. Expozicí nás provázel vnuk zakladatele dílny, pan inženýr Hančar.

Inspirativní bylo pozorovat, s jakou láskou a nadšením rozvíjí dědictví po svém dědečkovi, jak schraňuje všechny 

památky na jeho život i dobu, ve které žil, a snaží se je zpřístupnit veřejnosti.

Samozřejmě jsme navštívily také místní knihovnu a ve stejné budově umístěný Památník Jiřího Melantricha z

Aventina, známého renesančního nakladatele, i pamětní síň připomínající další slavné rožďalovické rodáky. 

Škoda, že nás popoháněl čas. Paní Krumpholcová, která nás doprovázela i sem, je nadšená patriotka Rožďalovic, 

dovede vyprávět zajímavě a s vtipem a navíc má obdivuhodné znalosti o svém městě, pro které na poli kulturním 

mnoho vykonala.

Součástí zájezdu byla i návštěva Kulturního a vzdělávacího centra v Kopidlně, které se nachází v nově

rekonstruované budově bývalého muzea a které má spoustu prostor, v nichž lze realizovat vše, co slibuje název 

této instituce. Nás samozřejmě nejvíce zaujala moderní bezbariérová knihovna. V ní i v té rožďalovické jsme jako 

knihovnice srovnávaly místní podmínky a prostředí s našimi a získaly i inspiraci pro další práci.

Trochu času zbylo i na pohoštění a malou oslavu kulatých narozenin pracovnice Knihovny Václava Čtvrtka v 

Jičíně a metodičky malých knihoven paní Dany Michlové.

Snad jediným negativem naší exkurze bylo nevlídné dušičkové počasí, jinak to bylo příjemné a přínosné setkání.
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