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Boston, knihovny a hokej na pobřeží Atlantiku

Vanda Vaníčková

Harvard, Doktorka Quinnová a David Pastrňák. Tři jména, která dohromady působí jako zadání pro improvizační vystoupení 

v komediální show. Pro mě jsou to však zásadní asociace, které ve mně vyvolává město Boston. A hokej je zároveň i důvodem, proč 

jsem se sem, na sever Spojených států, v lednu vydala.

U nás je, v tuto chvíli bohužel, knihovnicky orientovaný časopis, proto není namístě se příliš rozplývat nad hokejovými výkony týmu 

Boston Bruins. I přesto ale v záznamu musí být, že vidět hrát havířovského rodáka Davida Pastrňáka[1] v prozatím nejlepší sezóně 

jeho kariéry stálo za to.

V Bostonu toho ale stálo za vidění samozřejmě víc. Teď už se správným zacílením s ohledem na náš zpravodaj to byla v první řadě 

Boston Public Library, průkopnice světa amerických knihoven. Knihovna byla založena roku 1848 jako první bezplatná veřejná 

městská knihovna ve Spojených státech. Nešlo ale o nápad tamější, o vznik instituce se přičinila kuriózní osobnost – francouzský 

břichomluvec N. M. A. Vattemare. Přišel s nápadem začít si vyměňovat knihy a tisky mezi Francií a Spojenými státy. Díky podpoře 

tehdejšího starosty se začalo na tento popud pracovat na výstavbě knihovny.[2]

Pro 21. století má knihovna jako hlavní oblasti zájmu stanoveny čtení a čtenářskou gramotnost, programy pro uživatele a orientaci na 

sbírky zachovávající kulturní dědictví. Od roku 2016 funguje knihovna ve zrekonstruované ústřední budově. Majestátní stavba 

posbírala velké množství architektonických ocenění. Rafinované a zároveň trochu tajemné je motto knihovny: „At the Boston Public 

Library, books are just the beginning.” (V Boston Public Library jsou knížky jenom začátek.)

Boston nabízí kromě své „hlavní“ knihovny a jejích dvaceti pěti poboček i knihovnu prezidentskou. John F. Kennedy Presidential 

Library and Museum (https://www.jfklibrary.org/) je jednou ze třinácti prezidentských knihoven, které připomínají americké prezidenty. 

Tato je muzeem a zároveň sbírkou autentických materiálů všeho druhu vztažených k životu 35. prezidenta USA Johna Fitzgeralda 

Kennedyho (1917–1963). Prezidentské knihovny jsou součástí Národního archivu a jejich posláním je utvářet dobový kontext, 

představit a uchovat osobnost i politiku daného prezidenta. Ačkoliv jsem se zde o životě J. F. K. dozvěděla mnoho nových informací, 

nejintenzivnějším zážitkem bylo bezpochyby ztvárnění té nejznámější. Veškeré expozice muzea jsou situovány do bílých místností 

protkaných americkou trikolorou. Na konci prohlídky je až podezřele osamocený kout, za kterým čeká návštěvníky dlouhá úzká černá 

chodba, končící pouze tabulkou „November 22, 1963“.

Díky osobnosti prezidenta Kennedyho se vracíme k úvodu článku (tím nemyslím bohužel hokej), neboť je jedním z absolventů 

Harvardovy univerzity (https://www.harvard.edu/), nejslavnější univerzity na světě, sídlící právě v Bostonu. Založena byla roku 1636 

Johnem Harvardem, který jí věnoval svou osobní knihovnu. Takže jak vidno, za vznikem elitní vzdělávací instituce stojí knihy. 

Harvard se pyšní „alma mater statistikou“, kdy mezi jeho absolventy patří například 49 nositelů Nobelovy ceny, 48 laureátů 

Pulitzerovy ceny a 32 hlav států celého světa. V současné době studuje na Harvardu přes 36 tisíc studentů. Zajímavostí pro Čechy 

by mohlo být, že v 17. století usilovala univerzita o spolupráci s Janem Amosem Komenským, který měl vést jednu z jejích kolejí.[3]

Doktorka Quinnová je jediná, která byla zmíněna v úvodu článku, a prozatím nic víc. Jedná se sice o rodačku z Bostonu, ale v první 

řadě se jedná o fiktivní seriálovou postavu, jež svou knihovnu v Bostonu opravdu nemá. Pro českého diváka to však není ledajaká 

postava, ale ztělesnění televizní nostalgie 90. let. Vzpomínky na neohroženou doktorku, snažící se prosadit na konzervativním a 

společensky zaostalém západě Ameriky, patří k televizní klasice. Skoro jako sága rodu [Jůjingů] z Dallasu. A neříkejte, že vy jste se 

nekoukali…

Statistické okénko:

Massachusetts (https://cs.wikipedia.org/wiki/Massachusetts): 

• < > 27 336 km2počet obyvatel: 6 811 779

• velká města: Boston, Worcester, Springfield; hlavní město: Boston



• součástí unie: od roku 1788

Boston Public Library (2018 Fact&Figures) 

• < > 20. 3. 1854skládá se z 25 poboček + hlavní historické budovy

• knihovní jednotky: 23 421 600, z toho k vypůjčení 4 889 630 (knihy, CD, DVD)

• nově registrovaní čtenáři: 85 902

• počet návštěv: 3 590 293; počet návštěv webových stránek: 7 898 936 - https://www.bpl.org; počet stažení audioknih: 1 845 313

Kontakt na autorku: VandaV@seznam.cz

[1] David Pastrňák (25. 5. 1996) je aktuálně nejúspěšnějším Čechem, který působí v zámořské NHL. Od roku 2014 hraje za tým 

Boston Bruins, nastupuje také za českou reprezentaci. Hodnocení jeho dosavadního působení

v hokejovém světě jsou výborná, z pohledu fanouška je výjimečné i jeho vystupování na ledě, ale i v rozhovorech apod.

[2] Informace o knihovně jsou přeloženy z webových stránek knihovny; dostupné na WWW: https://www.bpl.org.

[3] Více statistických a dalších informací na webových stránkách univerzity: https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance.
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