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Regionální literatura v rychnovské a kostelecké knihovně

Naděžda Kaločová a Iva Havlová

Přibližně během 70. let 20. století Okresní knihovna v Rychnově nad Kněžnou (dnes Městská knihovna) vybírala 

tituly pro zařazení do regionálního fondu z již existujícího fondu, který postupně doplňovaly nové přírůstky. Nová 

řada signatur byla doplněna speciálním označením, a to písmenem R.

V roce 1995 se Okresní knihovna rozpadla a došlo k převodu větší části regionálního fondu do knihovny 

Okresního muzea Orlických hor (dnes Muzeum a Galerie Orlických hor). Tehdy vzniklá Městská knihovna tak 

disponovala pouze menší částí regionálního fondu. Postupně jej začala doplňovat, ať už nákupem či darem.

V současné době se nachází regionální fond v oddělení pro dospělé čtenáře, v části příruční knihovny; tituly jsou 

zpracovány v online katalogu a jsou dostupné na vyžádání čtenářů. Fond regionální literatury představuje cca 3 

000 svazků.

K nejznámějším regionálním autorům patří Karel Poláček, Josef Lukášek, Jarmila Haldová, Jiří Frýzek, Josef 

Krám a mnoho dalších.

Regionální fondy kostelecké knihovny jsou velmi skromné. Jak jste se již mohli dočíst výše, ještě před 20 lety byla

veškerá regionální literatura uložena v bývalé Okresní knihovně v Rychnově nad Kněžnou. S rozpadem Okresní 

knihovny regionální literatura putovala do knihovny rychnovského Okresního muzea Orlických hor, kde i zůstala,

ale pro čtenáře je téměř nedostupná. Knihovna v Kostelci nad Orlicí tak začala postupně doplňovat regionální 

literaturu o kopie některých knih, nákupem v antikvariátech, dary z pozůstalostí a od nakladatelů.

V městském zpravodaji jsme poprosili občany, aby nám buď darovali, nebo půjčili k okopírování materiály o 

Kostelci nad Orlicí, pokud je tedy vlastní. Do dnešního dne se podařilo sehnat téměř 200 svazků a novinových 

článků, brožur i informačních letáků o Kostelci a blízkém okolí. Nejstarší exempláře jsou originály z let 1860–1889, 

které však nelze považovat za knihy, ale spíše za volné listy. Právě proto doufáme, že je budeme moci vzhledem 

ke stáří knih a volným autorským právům půjčovat v elektronické formě.

Podařilo se nám získat několik diplomových prací o Kostelci a se souhlasem autorů půjčujeme třeba i unikátní 

práci o stavbách Jana Kotěry na území města.

Díky výstavní činnosti pak máme přesný seznam odsunutých Židů, včetně jejich poválečných osudů, přímo 

z Židovského muzea v Praze.

Všechna literatura se půjčuje pouze prezenčně, výjimkou jsou případy, kdy díky štědrým dárcům máme více 

exemplářů téže knihy.

Kontakt na autorky: Nada.Kalocova@rychnov-city.cz, knihovna@biblio.cz

Web knihoven: http://www.kulturark.cz/knihovna, http://mk.kostelecno.cz/
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