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Regionální fondy v Městské knihovně s RF Trutnov

Jitka Káchová

Městská knihovna Trutnov je jedním z informačních center našeho regionu. Snaží se proto shromažďovat, 

zpřístupňovat a propagovat regionální fondy. Podle našich zkušeností se zájem o publikace a časopisy, které 

pojednávají o Trutnově, Trutnovsku a Krkonoších, trvale zvyšuje. Jednou skupinou čtenářů, která se zajímá o 

regionální literaturu, jsou studenti středních a vysokých škol, kteří hledají informace a podklady ke svému studiu. 

Další skupinou jsou návštěvníci knihovny, kteří se trvale a aktivně zajímají o dění ve svém okolí.

Budování regionálních fondů je zohledněno i v akvizici knihovny. Publikace doplňujeme průběžně i retrospektivně, 

v maximálně dostupné úplnosti. Usilujeme o to, aby v našem fondu byla nejen literatura pojednávající o regionu a 

vydávaná na jeho území, ale i díla regionálních autorů. Pravidelně sledujeme nabídku publikací Správy 

Krkonošského národního parku, Muzea Podkrkonoší v Trutnově, Muzea východních Čech v Hradci Králové apod. 

Důležité jsou pro akvizici i návrhy našich čtenářů, kteří sledují dění v regionu a na knižní novinky nás upozorňují.

Do fondu knihovny se snažíme získat co nejvíce titulů regionálních periodik. Kromě nákupu celostátního tisku 

usilujeme o to, abychom náš fond obohatili o časopisy a zpravodaje vycházející na území bývalého okresu 

Trutnov. V naší knihovně proto můžete najít nejen periodika vydávaná přímo v Trutnově (Radniční listy, 

Trutnovinky atd.), ale také místní periodika ostatních měst a vesnic (např. Fontána, Rudnické noviny, Svoboda 

fórum atd.). Tyto seriály jsou čtenářům k dispozici ve studovně knihovny.

U některých časopisů knihovna provádí částečnou či úplnou excerpci - vytváří bibliografické záznamy článků 

(např. Krkonoše, Hory, Rodným krajem, Dvůr Králové nad Labem). Zvláštním případem jsou periodické publikace 

s nepravidelnou periodicitou, jako jsou Opera Corcontica, Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově, 

Sborníček (vydává Muzeum Podkrkonoší Trutnov) a Krkonoše - Podkrkonoší. U těchto periodik využíváme 

možnosti, kterou nám nabízí knihovní systém Clavius, a u jednotlivých čísel provádíme rozpis. Čtenář tak má 

možnost vyhledávat potřebné údaje podle názvu či autora článku nebo prohlížet přímo v katalogu obsah 

jednotlivých čísel.

Literatura pojednávající přímo o Trutnovsku je shromážděna ve studovně knihovny. Zde mohou čtenáři najít

regionální sborníky, monografie, katalogy výstav i periodika. Starší knihy jsou určeny k prezenčnímu studiu, ale 

většinu publikací a časopisů si zde čtenáři mohou zapůjčit absenčně. Pokud má návštěvník knihovny zájem jen o 

určitý článek či část textu, může si zde na počkání nechat zhotovit jeho kopii.

To, že regionální fond knihoven je často ojedinělý, dokazují i požadavky meziknihovní výpůjční služby. Požadavky 

MVS z větších knihoven se týkají téměř výhradně regionální literatury.

V rámci letošní knihovnické kampaně zaměřené na regionální fondy knihoven se v naší knihovně uskutečnilo 

několik akcí. Jednou z nich byla beseda s emeritním důlním technikem, báňským záchranářem a publicistou 

Václavem Jiráskem. Za přispění města Trutnova a hornických obcí vydal několik knih a brožur, ze kterých 

čtenářům přečetl zajímavé ukázky. Další akcí bylo autorské čtení z knihy Dobrovolnice trutnovské rodačky Hany 

Hindrákové. V říjnu tohoto roku se také v oddělení naučné literatury uskutečnila výstavka s názvem Poklady naší 

knihovny. Pracovnice tohoto oddělení Lucie Dlouhá, která výstavu připravovala, se zaměřila na knihy z našeho 

fondu vydané před rokem 1920, se zvláštním důrazem na regionální literaturu. K nejzajímavějším publikacím jistě 

patří Adress-Buch für den politischen Bezirk Hohenelbe im Riesengebirge (1905), Česká menšina v Trutnově

(1918), Dějiny královského věnného města Dvora Králové nad Labem (1867) a Průvodce Trutnova a okolím 

(1912). Všechny jmenované akce vzbudily u obyvatel Trutnova velký zájem.

Menší a malé knihovny mají právě v regionálních fondech zcela ojedinělé publikace, které zachycují dějiny, 

památky, průmysl a život určitého místa. Často jsou tyto fondy budovány dlouho a systematicky a podávají 



ucelený obraz regionu. Velká část regionálních publikací bývá vydávána u místních nakladatelů v malém množství 

nebo se jedná o příležitostné tisky, takže je nelze najít ve fondu ostatních knihoven. Regionální fondy jsou důležité

nejen jako zdroj informací, ale napomáhají i k vytváření vztahu lidí k místu, ve kterém žijí. Proto je důležité, aby se 

knihovny věnovaly jejich budování a propagaci.

Kontakt na autorku: zkf@mktrutnov.cz

Web knihovny: http://www.mktrutnov.cz/
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