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Regionální funkce v oblasti Kostelec nad Orlicí

Iva Havlová

Regionální knihovny v oblasti Kostelec nad Orlicí mají do roku 1991 společnou historii se současným  obvodem 

Rychnov nad Kněžnou, protože jejich správním orgánem byla Okresní knihovna v Rychnově nad Kněžnou. Po 

rozhodnutí o delimitaci knihoven v roce 1991 se tedy stejně jako na Rychnovsku střediskový knihovní systém prakticky 

rozpadl.

Naše oblast zahrnuje knihovny střediska Týniště nad Orlicí a Kostelec nad Orlicí, spadá sem profesionální knihovna 

Doudleby nad Orlicí a nyní již zase profesionální Místní knihovna Častolovice, která byla několik let neprofesionální. Co 

se stane po neuváženém a zbytečném zničení fungujícího systému, je na našich knihovnách dobře vidět. Vypočítání 

nákladů na obsluhu a údržbu malých knihoven naším zřizovatelem v roce 1993 vedlo k okamžitému zhoršení 

mezilidských vztahů mezi pověřenou knihovnou a starosty obcí, ale zůstaly ty lidské vztahy mezi místními knihovníky a 

střediskovou knihovnou. Jen chyběly nové knihy do výměnných fondů. Kupodivu zřizovatelé obcí začali dotovat své 

knihovny menší částkou peněz na nákup knih nebo časopisů do vlastních fondů. V některých knihovnách pokračují ve 

financování dodnes.

Po roce 2002, kdy byl poprvé poskytnut grant na podporu a rozvoj regionálních funkcí, tehdy Ministerstvem kultury, 

přijímaly jednotlivé úřady velmi vděčně pomoc s aktualizacemi a revizemi knihovního fondu v obecních knihovnách, 

školení knihovníků, a hlavně výměnné soubory knih, které jsou hrazeny z dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

V roce 2017 to bylo celkem 19 knihoven, 5 poboček a 3 výše zmiňované profesionální knihovny. Od roku 2004 si malé 

knihovny v Záměli, Čermné nad Orlicí, Borohrádku a tehdy neprofesionálních Častolovicích koupily licenci firmy Clavius 

na půjčování knih. Systém REKS, tj. centrální systém pro pověřené knihovny téže firmy, ještě nebyl v nabídce. Velkou 

komplikací byl způsob zpracování výměnného fondu: v Týništi nad Orlicí byl knihovní systém KP-SYS a v Kostelci 

Clavius, takže výměnné soubory se na knihovny dodávají v odlišných automatizovaných knihovních systémech. V roce 

2016 přešla pověřená knihovna Kostelec nad Orlicí na výpůjční systém KOHA, který by mohl vyřešit i tento letitý 

problém a konečně by technicky nezáleželo na tom, jaký program má obsluhovaná knihovna. Do roku 2017 se o celý 

obvod starali v obou střediskových knihovnách dva zaměstnanci na 0,5 úvazku, od června roku 2017 pracuje na celý 

úvazek metodik pro náš obvod, který katalogizuje ve třech odlišných systémech a najdete ho půl týdne v Týništi a půl 

týdne v Kostelci.
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