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Knihovna v posledním desetiletí přepisovala svoje dějiny – 2. část

Věra Sílová

Vzpomínka druhá - akce knihovny

Jako korálky na náhrdelníku se mi vedle sebe řadí vzpomínky na akce pořádané naší knihovnou. Mezi všemi mi 

však do popředí vystupuje velmi úspěšný večer s netradičním vychovatelem a psychologem psů R. Desenským. 

Před besedou se do knihovny dostavil takový přírodní člověk, celý zablácený a umáchaný, z kterého se vyklubal 

právě pan Desenský. Mne polilo horko a říkala jsem si, jak toto dopadne! Přivezl si s sebou totiž psa, a protože 

bylo velké horko, pes se byl před besedou ochladit v řece Labi. Protože pejsek velikosti malého telete byl velmi

přátelský, brzy jsem vypadala jako pan Desenský. Nakonec mi to ani nevadilo. Beseda byla úžasná, pan 

Desenský nás provedl zákruty psí duše, o kterých napsal nejednu knihu. Kdyby se tehdy dala knihovna 

nafouknout, byli bychom tak učinili. Tolik lidí se nikdy předtím a nikdy potom v knihovně jeden večer nesešlo. Přišli 

pejskaři a i ti, co ho znali z televizních pořadů jako neortodoxního, zajímavého psího vychovatele a vypravěče. A 

pak mi v paměti vyvstává dopoledne se spisovatelkou Marcellou Marboe. Z původní besedy se nakonec vyklubala 

akce s mezinárodní účastí. Tehdy totiž do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové přijela vysoce postavená 

delegace ze Slovenska, která se zajímala o činnost a akce knihoven. Hradecké metodické oddělení je přivezlo 

právě k nám na besedu pořádanou pro školy. Protože tam byl i zástupce slovenského ministerstva kultury, pozvali 

jsme i našeho starostu Ing. Klepsu a tehdejší místostarostku Ilonu Kupkovou. Tedy akce na nejvyšší úrovni, ale 

bavili se všichni. Naše děti, Slováci i vedení našeho města. Zapomnělo se na oficiality a všichni se nechali okouzlit 

bezprostředností této spisovatelky. Krásná byla i beseda se spisovatelkou Marií Kubátovou, která udělala výjimku 

z pravidla jen a jen pro naši knihovnu. Na besedy pro vysoký věk již nejezdila, měla však velmi přátelský vztah 

s naším uměleckým fotografem Václavem Novákem, který v minulosti doplňoval její knihy svými nádhernými 

fotografiemi. Paní Kubátová posluchače okouzlila vytříbenou češtinou, kultivovanou mluvou, laskavostí a 

poslouchat její vyprávění byla lahůdka. Vzpomínat na všechny besedy jde, psát o nich ale ne, to by nestačila 

jedna kniha. Vždyť v knihovně byly besedy každý týden, staraly se o ně kolegyně Eva Kašparová, Martina Sílová a 

zejména Jana Malá, pracovnice dětského oddělení, která dvakrát v týdnu připravovala besedy pro školní družiny.

O besedách dost, nedostalo by se na další vzpomínku. Tou je literární soutěž, která má v knihovně dlouholetou 

tradici. Když se zamyslím nad jednotlivými ročníky, snad nejúspěšnější byl 21. ročník v roce 2004. Na téma 

„Kdybych byl prezidentem“ psalo téměř 300 mladých potenciálních prezidentů. Téma vypsané naší knihovnou 

zaujalo i média. Chopil se ho Klub Domino, Dětská tisková agentura, nad jejíž činností přijal záštitu český výbor 

UNICEF a jež je nositelem mimořádné novinářské ceny Ferdinanda Peroutky. Dětská tisková agentura vystavila 

práce vítězů jaroměřské literární soutěže v „Malých /ale našich/ novinách“ pod záhlavím „300 jaroměřských 

prezidentů“. Zveřejněním prací se všichni z celé republiky seznámili nejen s pracemi oceněných vítězů, ale i s

činností Městské knihovny. Byla i témata, která vzbudila nelibost pedagogů. Vzpomínám si na jedno, které se 

nelíbilo - „Jak jsem naštval svého učitele“. Myslím, že to byla josefovská škola, která se nechtěla zúčastnit, pro ně 

jsme tedy změnili název a děti psaly „Jak jsem potěšil svého učitele“. Mladých spisovatelů bylo každoročně dost, 

číst práce bylo potěšením i bičem na nás. Pokud děti psaly rukou, dalo nám mnohdy velkou práci rozluštit, co 

napsaly. Práce napsané na počítači jsme vítali. Jsem ráda, že tradice literárních soutěží pokračuje. Vždyť v roce 

2013 již soutěž vstoupila do 30. ročníku a je možné, že píší děti již v druhé generaci.

Vzpomínka třetí – pracovníci knihovny



Třetí vzpomínku věnuji svým milým kolegyním a kolegům. Pracovníci knihovny se téměř po celé mé působení ve 

funkci ředitelky neměnili. Velká změna nastala ale rokem 2001. Nejprve se k nám nastěhovala naše zodpovědná 

hlídačka účtů a financí Marta Andrejsová. Díky rekonstrukci se zvětšilo zázemí pro pracovníky a ona konečně 

měla volné pracovní místo. Pan Opic, důchodce a jediný muž v našich knihovnických řadách, všeuměl a 

psycholog rozháraných knihovnických duší, se rozhodl, že bude nadále užívat zaslouženého odpočinku a skončil 

koncem roku. Zároveň s ním skončila i paní Naďa Doležalová, pracovnice pobočky Na Zavadilce, důchodkyně a 

také výborná režisérka ochotnického souboru Vrchlický v Jaroměři. Skončila i Jaroslava Tomanová, knihovnice, 

kterádo knihovny v Jaroměři nastoupila již v roce 1954 a strávila zde bez dvou let celé půlstoletí, neuvěřitelných 48 

let. V posledních letech chodila do knihovny jen na pár hodin, nechtěla však bez ní být a teprve naléhání rodiny ji 

přimělo zůstat doma. O to smutnější pro nás byl rok 2004, kdy nás opustila navždy. V roce 2002 nastoupila po 

paní Doležalové do pobočky Na Zavadilce Helena Šolcová, knihovnice původně na Hořičkách, která se vyznala 

v knihovnické práci a kolektiv znala z různých knihovnických akcí. Další změnu v tomto roce ohlásila Martina 

Nováková. Z Novákové byla najednou Priharová a v očekávání radostné události v rodinném životě se 

s knihovnou rozloučila na tři roky, později to však bylo jinak. Protože radostné události pokračovaly, zůstala doma 

další roky a do knihovny se po letech vrátila bohatší o dva výhonky. V létě toho roku po ní nastoupila do 

josefovské pobočky Martina Sílová a na podzim doplnila naše řady Jana Chotěborská, která dostala na starost

střediskový fond a vesnické knihovny. Kolektiv pracovníků knihovny pak ještě doplňovaly dlouholeté stálice, tedy 

Eva Kašparová v oddělení pro dospělé, Jana Malá v dětském oddělení, Marta Valešová v oddělení zpracování

fondu. Paní Jaklovou, která se starala o úklid, nahradil její manžel, pan Jakl, který se doposud staral o čistotu v 

josefovské knihovně, a toho posléze nahradila v jaroměřské i josefovské knihovně paní Mária Petráková. Kolektiv

pracovníků jsem doplňovala já, Věra Sílová, která v roce 2009 oslavila výročí čtyřiceti let práce v knihovnictví. 

Když jsem v únoru 2011 končila, byl to v oboru můj 42. rok.

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


