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120 let Městské knihovny Jaroměř 1896-2016

Jiří Uhlíř

120 let Městské knihovny Jaroměř 1896-2016. 1. vydání. Jaroměř: Městská knihovna Jaroměř, 2016.

Začátkem října 2016 vydala Městská knihovna v Jaroměři informační jubilejní publikaci 120 let Městské knihovny 

Jaroměř 1896-2016 formátu A4 o 25 listech. Autorkami jsou bývalé i současné knihovnice, zajímavé texty napsaly 

ředitelky této knihovny: Věra Sílová, Mgr. Adéla Záveská, Martina Priharová. Redakční úpravu textu, infografické 

přehledy profesionálně vytvořila Bc. Tereza Kuchtová a grafickou úpravu obálky navrhl Daniel Jaroš. Útlá brožura 

je nestránkovaná, má čtyři fotografie a kroužkovou vazbu.

Publikace seznamuje s minulostí a současností Městské knihovny Jaroměř a přibližuje její budoucnost. 

Sympatické je, že ji autorky věnovaly svým čtenářům a přátelům.

Nejprve je stručně a přehledně uvedena historie knihovny a představena architektura hlavní budovy knihovny v 

ulici Vojtěcha Probošta. Bývalá ředitelka jaroměřské knihovny Věra Sílová ve faktologicky bohaté a cenné 

vzpomínce nazvané Knihovna v posledním desetiletí (2001-2011) přepisovala svoje dějiny nezapře zdatnou 

kronikářku města. Podle mého osobního názoru, také kdysi za studií knihovníka žákovské knihovny na gymnáziu v 

Jaroměři a pak odpovědného knihovníka žákovské knihovny na Střední lesnické škole v Trutnově i někdejšího 

kronikáře obce Jasenná, tvoří její Střípky vzpomínek nejhodnotnější jádro celé publikace. Jedná se skutečně 

o faktologicky, kompozičně i stylisticky zdařilé vyprávění, zaměřené na budovy knihovny, její adaptace, 

modernizace, zejména po povodni roku 2000. Zaznamenána zde ale je i automatizace, zavádění osobních 

počítačů, internetu a webových stránek knihovny. Za ředitelování Věry Sílové (1991-2010) zaznamenala 

jaroměřská městská knihovna skutečně nebývalý rozmach a modernizaci hodné přelomu 20. a 21. století. Ve 

druhé vzpomínce Věra Sílová připomíná akce knihovny, besedy se spisovateli, např. s netradičním vychovatelem 

a psychologem psů Rudolfem Desenským, s prozaičkou Marcellou Marboe a nezapomenutelnou spisovatelkou 

Marií Kubátovou. Literární soutěže mají v knihovně dlouholetou tradici, nejúspěšnější byl 21. ročník v roce 2004 na 

téma Kdybych byl prezidentem. Do svého zdařilého vzpomínání zahrnula též poděkování kolegyním z městských i 

vesnických knihoven.

Do současnosti uvádějí infografické přehledy Bc. Terezy Kuchtové, např.: knihovna v roce 2015, činnost Městské 

knihovny Jaroměř v číslech, fond knihovny, návštěvníci, služby knihovny. Následuje jmenný seznam 11 žen ˗ 

zaměstnankyň knihovny a podobně 14 knihovnic obecních knihoven na Jaroměřsku, jež metodicky spadají pod 

jaroměřskou střediskovou knihovnu. Informace o Městské knihovně Jaroměř v roce 2016 a výhledy do budoucna 

nastiňuje současná ředitelka na mateřské dovolené Mgr. Adéla Záveská a její úřadující zástupkyně Martina 

Priharová představuje Nový automatizovaný knihovní systém Tritius. V závěrečné části s názvem A jak si 

budoucnost knihovny představují děti? autorky přetiskují dvě vybrané práce z literární soutěže pro rok 2016 na 

téma Jaroměř za 100 let. Jak je vidět, knihovnice se moudře a prozíravě věnují výchově dětí a mládeže.

Závěrem lze říci, že tento drobný tisk se snaží vcelku důstojně připomenout jedno z letošních kulturních výročí 

našeho města Jaroměře. Také výstava fotografií a dokumentů od 3. 10. 2016 v hale knihovny připomíná její 

důležité výročí. Další významné jubileum je 160 let existence nejstaršího českého pěveckého souboru Jaromír, 

který působí v Jaroměři nepřetržitě od roku 1856.

Kontakt na autora: uhlir.jiri@quick.cz

Web knihovny: http://www.knihovnajaromer.wbs.cz/
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