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Knihovna v posledním desetiletí přepisovala svoje dějiny – 3. část

Věra Sílová

Vzpomínka čtvrtá – vesnické knihovny

Knihovny v obcích našeho regionu patřily metodicky pod naši knihovnu již od první republiky. Měnil se jen jejich 

počet. Za mého působení se jejich počet ustálil na čtrnácti. Po roce 1989 se změnily podmínky jejich financování. 

Střediskový systém byl zrušen, přesný rok si již nepamatuji, ale myslím, že od roku 1992 fungovaly knihovny na 

základě dohody mezi obecními úřady a naší knihovnou. Obce se staraly o vybavení a naše knihovna o fond. 

A knihovnám to prospělo. Obce většinou začaly o své knihovny pečovat. Mnohé se stěhovaly do vhodnějších 

prostor, jinde byly původní prostory upravovány. A naše knihovnice stěhovaly a stěhovaly. Lví podíl na práci měla 

v tomto směru knihovnice Jana Chotěborská. Ona dostala knihovny na starost v době, kdy kvůli novému 

knihovnímu zákonu bylo třeba dělat periodické revize. Ona musela provádět revize často zastaralého a špinavého

fondu, někdy nevhodně uskladněného, a přitom zpracovávat nejprve střediskový, později i obecní fond do 

databáze jednotlivých knihoven pro jeho snadnější další revize a použití při pozdější automatizaci výpůjčního 

procesu v jednotlivých obecních knihovnách. I tam postupem času dorazily počítače. Fond aktualizovala, to 

znamená, že vyřazovala a přitom se dostávala do sporu nejen s knihovníky, ale i představiteli jednotlivých obcí, 

kteří často na svém starém fondu lpěli až nezdravě. Přesvědčit je, že mičurinské metody pěstování dnes už nejsou 

aktuální, byl často nadlidský výkon, a přesvědčit je, aby v knihovnách zůstaly jen knihy, které mají co říci 

současnému čtenáři, také. Zpočátku do jednotlivých knihoven za zpracováváním denně dojížděla s notebookem a 

tiskárnou, později, když přišel na řadu obecní fond, jsme celou záležitost zpracování přenesli do naší knihovny. 

Objednali jsme auto u Technických služeb, obecní knihy naložili a převezli k nám. Odpadlo tak alespoň 

dohadování nad jednotlivými poškozenými či zastaralými tituly, které bylo třeba vyřadit. Zpracovat všechny knihy 

byl však běh na dlouhou trať. Po návratu z mateřské dovolené Martina Priharová pokračovala v práci Jany

Chotěborské a zpracovávala ještě neuložený obecní fond dalších knihoven. Do knihoven se dvakrát ročně vozily 

soubory knih zakoupené z prostředků obcí, další finance na nákup byly prostřednictvím náchodské knihovny 

poskytnuty od státu. Knihy jsme vozili autem městského úřadu. Ne vždy byly tyto jízdy bez problému. Vzpomínám 

si, jak nám jednou auto jezdící na LPG cestou vybuchlo, něco vyletělo zpod kapoty a Jana Chotěborská i já jsme 

zůstaly stát bez peněz, bez telefonu na silnici. Pěšky jsme došly do třebešovské hospody, kde jsme poprosily o 

telefon a sháněly pomoc na městském úřadu. Vše nakonec dobře dopadlo. Pro nás přijeli, porouchané auto bylo 

odtaženo a knihy jsme rozvezli do knihoven další dny. Martina Priharová po této zkušenosti na rozvoz používala

raději vlastní auto. A já se jí nedivím, také bych nerada jezdila s autem, které neznám.

Epilog

V roce 1969, kdy jsem nastoupila do zaměstnání v knihovně, byly pracovní postupy stejné jako začátkem 20. 

století. Pracovním nástrojem byla tužka, razítko a později psací stroj. Pracovníci v půjčovnách museli spoléhat na 

znalost fondu, svoji paměť a maximálně lístkový katalog. V osmdesátých letech jsem na svém předchozím 

pracovišti v knihovně Pedagogické fakulty v Hradci Králové zaznamenala nesmělé pokusy o automatizaci. Práce 

však byla zdlouhavá, přes děrovací pásky, počítač zabíral jednu místnost a obsluha vyžadovala tým pracovníků. 

Teprve s nástupem osobních počítačů se situace začala měnit, nastala doslova revoluce. V naší knihovně jsme 

počítače začali užívat větší měrou v roce 1996, kdy se začalo s ukládáním fondu do programu LANius. Poté byl už 

jen krůček ke spuštění automatizovaného výpůjčního procesu. Na řadu přišlo nejprve oddělení pro děti, kde bylo 



knih méně a zpracování bylo rychlejší, poté oddělení pro dospělé a nakonec pobočky. Dnes stačí několik kliknutí 

myší a program nabídne spoustu možností, i když znalost fondu a paměť pracovníka v půjčovně je bonusem. 

Rovněž budovy knihovny získaly jiný vzhled. Nejprve byla rekonstruována budova Nové radnice v Josefově, ve

které sídlila pobočka knihovny. Ze zašlého, vlhkého a zatuchlého prostoru se stala krásná, vzdušná knihovna. 

Pobočka Na Zavadilce takové štěstí neměla. Zde jsme museli naopak krásné světlé, velké prostory v Domě služeb 

opustit, protože budova byla prodána. Knihovna se nastěhovala do budovy Pečovatelského domu s místnostmi 

panelákových rozměrů. Knihovnice Helena Šolcová však i v tomto stísněném prostoru dokázala vytvořit útulné 

prostředí. Nakonec přišla rekonstrukce hlavní budovy knihovny. Nejprve byla v devadesátých letech vyměněna 

střecha včetně krovu a pak v roce 2000-2001 proběhla rekonstrukce vnitřních prostor. Jsem ráda, že jsem se ve 

své profesní době účastnila takového množství revolučních změn, novinek a doslova přepisování dějin naší 

jaroměřské knihovny.

1. ledna 2011 ode mne převzala pomyslnou štafetu Mgr. Adéla Záveská. Protože vím, že čas s sebou nese

novinky, nové poznatky, vylepšování současného, přeji jí, aby i ona ve své profesní době zažila takovou revoluci, 

jako já.
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