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Vít Vágner byl nejen knihovník

Iva Rodrová

V letošním roce uplyne již 80 let od úmrtí jednoho z prvních jičínských knihovníků. Díky jeho neúnavné práci byla jičínská městská 

knihovna uspořádána podle nových pravidel, která vyžadoval nový knihovnický zákon z roku 1918. Byl to člověk všestranný a velice 

pilný. Jeho zájmy zahrnovaly nejen práci v knihovně, ale i celkový kulturní život ve městě.

Narodil se v Jičíně 12. června 1889.  Získal zde všeobecné vzdělání a po jeho dokončení i své první zaměstnání. Soukromě studoval 

hudební nauku a stal se učitelem hudby. Městskou knihovnu převzal v roce 1916, kdy se zde stal prozatímním správcem. Poté, co 

absolvoval státní zkoušky na knihovnické škole v Praze, byl jmenován definitivním městským knihovníkem. V této funkci setrval 24 

let. Po celou tuto dobu vedl knihovnu vzorně a pečlivě, o knihovnické práci napsal i několik statí do tehdejších odborných 

knihovnických časopisů. O jičínské městské knihovně a čítárně napsal v roce 1925 pojednání, kde shrnul celkový vývoj knihoven 

v Jičíně od konce 18. století až po rok 1924, kdy byla knihovna umístěna do nově postaveného Studentského domu.

Jeho zájmy byly ale mnohem širší. Byl veřejně činný, zajímal se o kulturní život ve městě a psal o tom do různých novin a časopisů. 

Věnoval se hudební a divadelní kritice, psal studie o spisovatelích a literatuře. Jeho články vycházely zejména v časopise Krakonoš, 

ty odborné v Časopise českých knihovníků. K dalším jeho koníčkům patřila hudba. Věnoval se komponování různých hudebních děl. 

Můžeme zde najít krátké skladby populárnějšího charakteru, hudbu taneční, ale i hudbu vážnou.  

Zemřel v Jičíně po krátké nemoci 25. září 1940.

FRABŠA, František S. Jičínští, libánští a sobotečtí spisovatelé a kulturní pracovníci. Jičín: Knihovna jičínského a soboteckého světa, 

1939. 47 s., [4] s. obr. příl. Knihovna jičínského a soboteckého světa; roč. 1939–40, seš. 1–3.
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